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 صفحه اول )مفهوم(اِنَه يَعلَمُ الجَهرَ و ما يَخفی ( رابیان کنید. منظور از آيه ) 1
.   ...................................................................................................... 
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  سواات چهارگزينه ای 2
 

 م يک از ويژگی های پیامبران اشاره دارد؟صبرحضرت ايوب در برابر مشکات به کدا(1
 الف( استقامت و پايداری در راه خدا                   ب( تسلیم در برابر امرخدا    

 ج(  مبارزه با عقايد باطل و خرافات                    د( بزرگواری پیامبران 
 ( میزان اثرپذيری دوستان درکدام دوران بسیار بااست ؟2

 الف( دوره جوانی                 ب( دوره کودکی                  ج( دوره میان سالی                    د( دوره نوجوانی
 ( کدام يک از افراد داده شده در امربه معروف ونهی ازمنکر مسئولیت بیشتری دارند؟3

 د( همه افراد جامعه ج( دانشمندان              الف( مومنان                ب(  مسیحیان                    
 ( به کدام يک از موارد داده شده زکات تعلق می گیرد؟  4

 الف( درخت                     ب( خرما                       ج( برنج                         د( پرندگان 

2 

 درست يا نادرست 3
 

 جب نماز را در حال حرکت بگويدنمازش صحیح است .     درست              نادرستاگر نماز گزار ذکرهای وا(1
 ( خطرناک ترين ساح دشمن علیه جمهوری اسامی ايران جنگ نرم است .          درست              نادرست2
 درست              نادرست    می باشد.                  کیلو گرم 2( میزان زکات فطره در ماه رمضان برای هر نفر 3
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 جاهای خالی رابا کلمات مناسب پر کنید. 4
 

 (پیامبران اطمینان داشتند که ايمان و ........................ ، کلید دست يافتن به وعده های بزرگ الهی است.1
 ................  گفته می شود .( به رهبری وهدايت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرايط .....................2
 ( شکستن نماز واجب از روی اختیار .............................  است .3
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 کــامل کردنی 5
 

 (حديث زير که فرمايش امام صادق )ع( درمورد بهترين دوست می باشد کامل کنید.1
 ..........................................................  (()) محبوب ترين دوستانم نزد من کسی است که .................. 

 ( بنا به فرمايش حضرت علی )ع( ؛  2
 ..(())  همه کار های نیک و حتی جهاد در مقايسه با امربه معروف و نهی از منکر ، مانند................................................

1 

 های داده شده را مقابلش بنويسید. (( نوع هرکدام از جهاد ابتدايی –جهاد با سرکشان  –دفاعی باتوجه به انواع جهاد ))  6
 ( جنگ نهروان امام علی )ع( : ........................... 2(جنگ هشت ساله ايران با عراق : .........................                  1
 جنگ اُحُــد : .........................( 4(نبرد اسام با حکومت روم در صدر اسام : .........................   3
 

1 

  ))باعرض خسته نباشید ادامه سواات درصفحه دوم(( 
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 صفحه دوم جواب کوتاه دهید.  7
 

 ..............................................................(يک مورد از ويژگی های امام خمینی )ره ( رابیان کنید .  .....1
 ............................................... -2.................................................  -1بطِات نماز را نام ببريد .   از مُ مورد 2( 2
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  د.به سواات داده شده جواب کامل دهی  
 از راه های تقويت ايمان به خدا را بنويسید.مورد2 8

1-                    .....................................................2-                .................................................. 
 

1 

 م زمان )عج( رابیان کنید.منتظران واقعی اما ويژگی 4باتوجه به سخن امام رضا )ع(  9
1- ..................................2-  ...........................................3-  ...................................4- ................................ 
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 از مواردی که واجب است وضو داشته باشیم بنويسید.مورد 2 11
1-..........                       ......................................................2- ......................................................... 
 

1 

 انجام دهیم . هايمان بايد از کارهايی رابیان کنید که برای میانه روی در دوستی مورد3 11
1-                                                2-                                                  3- 
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 جهاد در لغت و در فرهنگ اسامی به چه معناست؟ 12
 
 

1 

 از ثمرات انقاب اسامی ايران رابه طور خاصه بیان کنید .مورد 2 13
1- 
2- 

1 

 بنويسید. از آن ها رامورد 3خمس در چه راه هايی هزينه می شود  14
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 از آثار منفی امربه معروف و نهی از منکر رابیان کنید. مورد3 15
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 هدف اصلی دشمنان از اجرای نقشه های مختلف در کشور های اسامی چیست ؟ 16
 
 

1 

 21 موفق و پیروز باشید. 
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