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ساعت امتحان8 :صبح

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1394-95
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نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

نمره به حرروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

تستی جواب
دهید
 -1ساده ترین راه برای جلب یاری خداوند چیست ؟
ب) تقوا

الف)صبر

د) جهاد

ج) دعا

 -2بنا به فرمایش حضرت علی علیه السالم خداوند در برابر زیاده خواهی ستمگران چه عهدی از آگاهان گرفته است ؟
الف) حق مظلوم را از ظالم بگیرند ب) مظلومان را سیر کنندج) ستمگران را نابود کنند د) دربرابر مظلومان سکوت کنند
 -3چه گروهی بودند که مدام پیمان شکنی می کردند ومشرکان را بر ضد پیامبر تحریک می کردند ؟
الف) یهودیان
الف

ب) ثروتمندان مکه

ج) مسیحیان

د) مردم مدینه

 -4خداوند در قرآن کریم پیامبر(ص) را باکدام یک از عبارت های زیر معرفی کرده است ؟
الف) شجاع

ب) مطمئن

ج) اسوه حسنه

1.5

د) غفور

 -5یکی از بهترین نمونه های فداکاری حضرت علی (ع)نبرد او با عمربن عبدود در جنگ .............بود .
الف) بدر

ب) احد

ج) خندق

د) صفین

 -6پاداش « طیبین» و « کافران » طبق آیات قرآن در کدام گزینه به درستی ذکر شده است ؟
الف) بهشت – عذاب سوزان
د) بهشت – حیات موقت

ب) آسایش – مرگ
ج) حیات موقت – عذاب سوزان

کارهای نیک و اثرات هریک را به هم متصل کنید
ب

-1درامان ماندن از فشار قبر

صدقه دادن

 -2آسان جان دادن

خوش اخالقی

 -3نجات یافتن از مرگ بد

خوش رفتار باپدر و مادر
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شماره داوطلب............................. :

« جاهای خالی را باکلمات مناسب تکمیل کنید

-1با گفتن «الحمد هلل» در مقابل نعمت های خدا یک نوع شکر .......................................را به جا آورده ایم .
-2وضعیت ما انسان ها در هنگام رفتن از این دنیا با انسانهای دیگر..........................................
 -3ما تنها یک بار به این دنیا می آییم پس نیازمند راهنمایی..............................هستیم.
ج

 -4پیامبران الهی هدایت یافته بودند بنابراین زندگی شان برای ما می تواند ............................قرار گیرد .

2.25

 -5حضرت علی (ع) بعد از تقسیم بیت المال به صاحبانش در همان محل به  ................................می ایستادند .
 -6حضرت فاطمه (س) با وجود این که خواستگاران ثروتمندی داشتند حضرت علی (ع) را برگزیدند زیرا ایشان ...............را بر .................ترجیح
دادند .
 -7یکی از نام های پیامبر اسالم (ص) قبل از مبعوث شدنشان در بین مردم ..................................بود که نشان از امانت داری ایشان بود

جدول زیر را کامل کنید .
-1به احساس باارزش بودن میگویند *.مدت حضور پیامبر(ص) در شعب  ..........سال طول کشید.
-2تمام ویژگی های اخالقی پسندیده انبیاء الهی در او وجود داشت .
*حضرت فاطمه نگران سفر ................بودند .
د

1.75

 -3بهترین هدیه خدا به پیامبر (ص) چه بود ؟
* پیامبر اورا مایه .........زندگی می دانست
 -4حضرت زهرا (س) به زنان ...........را می آموخت .

سخن امام صادق(ع) در باره اثرات صدقه کامل کنید
ه

0.5
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( صحیح /غلط)
/)))-1غلط»
امیرالمومنین علی (ع)برای ایجاد عدالت بین مردم حکومت راپذیرفتند .
 -2اشتباهات یا گناهان باعث می شوند انسان خود را از محافظت خداوند محروم کند .
و

1.25
 -3رفتن به عیادت مردی که آزار پیامبر (ص) برای او عادی شده بود نشان دهنده عزت نفس پیامبر بود

 -4برای آمادگی مرگ عمل به واجبات وخوش اخالق بودن و انجام گناه کافی است
-5وقتی ما به افراد سالخورده وناتوان کمک می کنیم این یک نوع شکر عملی است .
ز

اصطالحات

1

فداکار:
سواالت جور کردنی
لیله المبیت*کارحرام *حضرت محمد (ص)*حضرت زهرا (س)* امانت *حضرت علی (ع)*طیبین * هارون (یک مورد اضافی است)

 -1شکر واقعی نعمت آن است که از انجام آن دوری کنیم .

-2اوکسی است که دارای اخالق نیکو ورحمتی برای تمام جهانیان است .
ح

هر
مورد

 -3خیانت به  ...........از بزرگ ترین گناهان است و از سفارش های همیشگی پیامبر (ص) ،برگرداندن آن به صاحبانش است .

0.25
نمره

-4بعد ازنزول سوره توبه او مسوول قرآئت این سوره در بین مشرکان بی رحم مکه شد .

 -5ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی (ع) درشب هجرت پیامبر (ص).

 -6کسانیکه در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ نیز هستند.

 -7خلیفه ی مغرور و ظالم عباسی بود .
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آیات و روایات
 -1ما  ،در هر شبانه روز در نمازهایمان دست کم ده مرتبه می گوییم « ایّاکَ نَعبُدُ وَایّاکَ نَستعَین» ترجمه آن را بنویسید.

-2باتوجه به آیه « لَئِن شَکَرتُم لَاَزیدَنَکُم» شکر نعمت چه نتیجه ای به دنبال دارد ؟

ط

3.25

 -3آیه ای بنویسید با این معنا که خدا همه جا با ماست ؟

 -4حدیثی از رسول اکرم (ص) با موضوع عالقه شدید به حضرت فاطمه (س) بنویسید.

 -5امام صادق(ع) هرکس که پیوند خود را بستگانش محکم کند وبا ................و............خوش رفتار ومهربان باشد ................براو آسان
میشود ودردنیا هرگز ........................و..........................نمی شود

شبیه سازی:
ی

یک شباهت بین خودت و «زیــرک» پیدا کن و بنویس.

0.5

به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید .
 .1الف) منظور خداوند از یاری او توسط ما بندگان چیست ؟
ک

5.5
ب) وچگونه توسط ما عملی می شود ؟
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ج) در صورت یاری دین خدا چه وعده ای به یاری کنندگان دینش داده است ؟

 -2سلمان فارسی ساده زیستی حضرت زهرا سالم اهلل علیها را با چه کسانی مقایسه کرده بود ؟

 -3الف) چرا کافران وبدکاران مرگ را دوست ندارند ؟

ب -مرگ برای آنان به چه معناست ؟

 -4چرا حضرت زهرا(س) هرگز از امیرالمومنین چیزی درخواست نمی کردند ؟

 -5حضرت زهرا (س) سعادت زنان را در چه چیزی می دانستند ؟نمونه هایی از حضورضروری ایشان در اجتماع را نام ببرید.

-6مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد ؟( مختصری از رویداد را بنویسید)
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شماره داوطلب............................. :

کلید سواالت

الف

ب

ج

.1ساده ترین راه برای جلب یاری خدا « دعا»  « -2عهد گرفته تا حق مظلوم را از ظالم بگیرند » « -3یهودیان»
-4خدا با « اسوه حسنه » از پیامبر (ص) نام برده است  -5 .فداکاری علی علیه السالم در جنگ «خندق»  -6پاداش « طیبین=
بهشت » و جزای « کافران = عذاب سوزان
 -2آسان جان دادن = خوش رفتاری با والدین  -3نجات یافتن از مرگ بد-

 -1درامان ماندن از فشار قبر = خوش اخالقی
صدقه دادن

 -2وضعیت انسانها با دیگر انسانها « متفاوت»  -3نیازمند راهنمایی« پیامبران » هستیم
 « -1الحمدهلل» شکر زبانی
 -5حضرت علی در محل بیت المال « نماز» میخواندند
 -4پیامبران الهی « الگوی مناسبی» برای ماست
 -6حضرت زهرا(س ) «ایمان» را بر « ثروت » ترجیح دادند  -7 .نام « محمد امین» نشانِ امانت داری پیامبر اسالم بود
 -1عزت نفس * سه  -2محمد * آخرت

 -3دختر * برکت

 -4احکام دین

د

 -1در امان ماندن از مرگ بد

 -2رهایی از 70بال

ه

 -1ص علی (ع) برای ایجاد عدالت حکومت را پذیرفت
و

 -2ص اشتباهات باعث می شوند که از محافظت خدا محروم شویم

 -3غ رفتن به عیادت مردیهودی از عزت نفس پیامبر نبود

 -4غ انجام گناه  ،جمله را نادرست کرده است

 -5ص کمک به سالخوردگان یک نوع شکر عملی است .

ز

فداکار:کسی که برای خدمت به دین و جامعه خود  ،از مال و سالمتی و خانواده و جان خود بگذرد وآنهارا در راه هدف پاک وبزرگ
خود فدا کند .
هر مورد ./25

 .1شکرواقعی دوری از گناه
ح

 .2محمد(ص) دارای اخالق نیکو و رحمتی است  3 ....خیانت به امانت بزرگ ترین گناهست

 -4حضرت علی (ع) مسوول قرائت سوره توبه شدند
طیبین ،به فکر زندگی پس از مرگ هستند

 -5ماجرای از خود گذشتگی علی (ع) در شب لیله المبیت
 -7خلیفه مغرور هارون بود * حضرت زهرا (س) اضافی بود
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ط

 -1تنها تو را می پرستیم وتنها از تو یاری می جوییم ( -2 )./25الف) رضایت خدا ب) افزایش روزی ()./5
 -4فاطمه مایه شادمانی قلب من است ()./.75
 -3وهو معکم اینما ما کنتم ()./5
 -5پدر و مادرش /دشواری های مرگ  /فقیر و تهیدست ()1/25

ی

موارد مشابه زیاد هستند هر کدام را بنویسید و صحیح باشد نمره می گیرید
 )1ما هم مانند زیرک یک بار به دنیا می آییم  -2ماهم مانند زیرک نیازمند پیامبران و راهنمایانی هستیم
 -4برای مرگ از ما اجازه نمی گیرند و ناگهانی محقق می شود و......
 -3فرصت ها زود از دست می روند

ک

 -1الف) منظور یاری دین خداست ب) با انجام واجبات و ترک محرمات عملی می شود ج) او نیز مارا یاری می کند ()./75
 =2با دختران پادشاهان روم و ایران مقایسه کرده بود()./5
 -3الف( چون برای زندگی پس از خود چیزی آماده نکرده اند ب)پایان خوشی ها و سرآغاز سختی ها ()1
 -4مبادا نتوانند فراهم سازند و شرمنده همسرشان شوند )./5 ( .
 -5در دوری از مردان نامحرم * دفاع از حق با حفظ حیا ووقار با ارشاد و نصیحت ()1
 -6ماجرا برسر زرهی بود که امیرالمومنین ادعا کردند که این مال من است  .آن مرد مسیحی نپذیرفت .بنابراین پیش قاضی رفتند .
ایشان تقاضای حضور شاهد راکردند وچون امیرالمومنین (ع) شاهدی نداشت دادگاه به نفع مرد مسحی به اتمام رسید .آن چه
باعث تعجب مرد مسیحی بود این بود که چه طور در دادگاه اسالمی  ،قاضی به نفع او که یک مرد عوام بود رای داد  .او گفت این
حالت را فقط در مکتب پیامبران الهی می توان یافت این دادگاه شما نشانه حقانیت شماست و مسلمان شد )1/5(.
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