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ین غیر از اهلل خدایان دیگری بود آسمان و زم اگر در آسمان و زمین،» این آیه به کدام صفت الهی اشاره دارد؟ -1

 «.ریخت می هم به 

 رحمت (د مغفرت ج( یکتایی (ب قدرت الف(

 نظم و هماهنگی میان پدیده های جهان بیانگر کدام اصل اعتقادی ماست؟ -2

 ج و ب موارد (د  معاد ج( عدل (ب توحید الف(

 کند.های جهان .............. وجود دارد، زیرا فقط یک خدا جهان را اداره میبین پدیده -3

 د( رشد کافی ج( نظم و هماهنگی ب( عظمت زیبایی الف(

 کند؟ای به امام حسن)ع( کدام دلیل را برای شریک نداشتن خدا ذکر میعلی)ع( در نامه امام -4

 ب( بزرگی خدا نظم جهان الف(

 د( آمدن پیامبر اسالم ج( نیامدن پیامبری از جانب خدا

 کند؟ به چه موضوعی اشاره می« و لو کان فیها و الهه اال ا... لفسدتا» آیه  -5

 ب( خداوند بسیار مهربان است خداوند یگانه است الف(

 هاستد( خداوند خالق انسان ج( خداوند بسیار بخشنده است

 یعنی؟ « لَو کانَ فیهِما ءالهَهٌ الَّا اهللُ لَفَسَدتا» -6

 ریختاگر در آسمان خدای دیگری بود آسمان بهم می الف(

 پاشیدب( اگر در آسمان خدای دیگری جز اهلل بود زمین از هم می

 ریختج( اگر خدایان دیگری بود آسمان و زمین بهم می

 ریزدد( اگر خدایان دیگری باشد زمین و آسمان بهم می

  «آمدند.شریکی داشت پیامبران او نزد تو می پسر عزیزم، بدان اگر پروردگار تو»این سخن از کیست -7

 د( امام علی)ع( ج( امام سجاد)ع( ب( امام حسن)ع( الف( امام حسین)ع(

  کتاب معروفی که سخنان ارزشمند حضرت علی)ع( در آن جمع آوری شده است چه نام دارد؟ -8

 د( مفاتیح الجنان ج( زبور ب( صحیفه سجادیه الف( نهج البالغه

ی ی خورشید و زمین دقیق و حساب شده است. اگر فاصلهجالب است بدانید که فاصله»ی چیست؟ نشانهاین جمالت  -9

رفتند و اگر این فاصله خیلی کم بود، از گرمای زیاد زمین تا خورشید خیلی زیاد بود، گیاهان به خاطر سرما از بین می

  «سوختندمی

 تأثیر قوانین طبیعت بر زندگید(  قدرت خداوند ج( ب( هماهنگی شگفت انگیز الف( نظم و تدبیر جهان
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  کند چییست؟ی این که یک خداوند جهان را اداره میمهم ترین نشانه -11

 فرستادالف( اگر خدای دیگری بود پیامبرانی را به سوی ما می

 ریخت.ب( اگر در آسمان و زمین خدای دیگری بود آسمان و زمین به هم می

 پدیدآوردن موجودات، بیانگر وجود خداوندی حکیم و قادر است.ج( قدرت خداوند برای 

 های آنان، جهان آفرینش وجود نداشت.د( اگر خدای دیگری بود به دلیل تناقض اراده

  کند؟کدام آیه به نظم و هماهنگی جهان خلقت اشاره می -11

 ب( لو کان فیهما اله اال اهلل لفسدتا الف( خلق السماوات و االرض بالحق

 د( هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق وفی السماء رزقکم و ما توعدون ج(

  کند؟ی گندم ما را به کدام یک از اصول دین راهنمایی میتفکر در رشد دانه -12

 د( نبوت ج( معاد ب( توحید الف( عدل

  به ............ اشاره دارد.« لفسدتالو کان فیهما اله اال اهلل » ِیِ شریفهِ ............... نیز مانند آیهآیه -13

 قدرت و علم خداوند –ب( قل هو اهلل احد  قدرت و علم خداوند –الف( ال اله اال اهلل 

 نظم و هماهنگی جهان-د( واهلل ذوالفضل العظیم یگانگی و توحید خداوند –ج( قل هو اهلل احد 

  ؟نیستهای زیر این که جهان دو خداوند داشته باشد شبیه کدام یک از گزینه -14

 ب( یک مدرسه دو مدیر داشته باشد الف( یک تیم ورزشی دو سرمربی داشته باشد

 د( یک لشکر دو فرمانده داشته باشد. ج( یک سفره، دو غذا داشته باشد

  ی کدام صفت خداوند است؟هدهند فاصله دقیق و هماهنگی میان ماه و خورشید، نشان -15

 د( بخشش خداوند ج( عظمت خداوند ب( مهربان الف( یکتا بودن

 
 

 

ه تو کما حاضریم از آیین تو پیروی کنیم، به شرط آن »به چه دلیل مشرکان مکه به پیامبر)ص( پیشنهاد دادند که  -16

  «هم از آیین ما پیروی کنی.

 کردند که پیامبر)ص( بتواند دین خود را گسترش دهد.الف( فکر نمی

 ب( برای جلوگیری از پیشرفت اسالم در میان مردم

 خواستند ظاهراً به آن اعتراف کنند..ها در باطن، پیامبر)ص( را قبول داشتند ولی نمیج( آن

 افتاده بودند.ی قرآن به هراس د( از معجزه
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  پاسخ پیامبر)ص( به پیشنهاد کافران چه بود؟ -17

 د( قل هو اهلل احد ج( لکم دینکم ولی دین ب( ال اعبد ما تعبدون الف( ال اله اال اهلل

ها و زمین را آفرید و از آسمان آب باران نازل خداوند است که آسمان»کنیم؟ از این آیه چه چیزی را دریافت می -18

  «ِ باران، انواع محصوالت برای روزی شما )از زمین( خارج ساخت.وسیلهکرد و به 

 دهدالف( خداوند علم دارد و به انسان با حکمت و علم خویش روزی می

 ی پرستش استب( خداوند تنها وجود شایسته

 دهدج( انسان باید شکرگزار خدا باشد زیرا او به انسان روزی می

 انسان، طبیعت را در اختیار او قرار داده است.د( خداوند به دلیل اهمیت 

ی بزرگان مکه نجات داد و به ایشان فرمان مهاجرت به کدام خداوند با کدام معجزه پیامبر اسالم)ص( را از توطئه -19

  سرزمین را داد؟

 حبشه -ی جبرییل از این توطئه آگاه نمودِب( به وسیله حبشه -الف( تنیدن تار عنکبوت به در غار

 مدینه -ی جبرییل از این توطئه آگاه نمودِد( به وسیله مدینه -ج( تنیدن تار عنکبوت به در غار

ازید و هایی را بسآیا عاقالنه است شما خودتان بت»این سخنان از کیست و خطاب به چه کسانی گفته شده است؟  -21

  های دست خود به سجده بیفتید؟بعد در برابر ساخته

 کافران مکه -ب( پیامبر اسالم)ص( بزرگان قریش -ص(الف( پیامبر اسالم)

 مردم قوم خود -د( حضرت ابراهیم)ع( بزرگان قوم خود -ج( حضرت ابراهیم)ع(

  «وَلَا أَنَا عَابِدٌ مََّا عَبَدتَُّمْ« * »وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ»ی این دو عبارت چیست؟ ترجمه -21

 «پرستممن نیز آن چه خدای شماست نمی« * »پرستیدپرستم، نمیمیو شما آن چه را من »الف( 

 «پرستماید، مینه من آن چه را شما پرستش کرده« * »پرستمو شما خداوند را نخواهید پرستید که می»ب( 

 «پرستماید، مینه من آن چه را شما پرستش کرده« * »پرستیدشما آن چه را من پرستیدم، نمی»ج( 

 «پرستماید، مینه من آن چه را شما پرستش کرده« * »پرستیدشما آن چه را من پرستیدم، نمیو »د( 

  باشد؟ترجمه کدام آیه می« پرستمپرستید، نمیمن آنچه را شما می»عبارت  -22

 ب( وَال اَنا عابد ما عبدتم ال اَعُبُدُ ما تعبُدون الف(

 ما اَعبُدُد( وَال اَنتُم عابدونَ  ج( لَکم دینکم ولی دین

  پیامبر اکرم)ص( سوره کافرون را اولین بار کجا خواند؟ -23

 د( در غار حرا ج( باالی کوه صفا ب( مسجد الحرام مسجد النبی الف(
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« ستپرستیم و یک سال تو خدای ما را بپریک سال ما خدای تو را می»در پی پیشنهاد مشرکان که به پیامبر گفتند:  -24

  شد؟کدام سوره بر پیامبر نازل 

 د( سوره بقره ج( سوره توحید ب( سوره حمد الف( سوره کافرون

  های خدا چیست؟وظیفه ما در برابر نعمت -25

 د( امر به معروف  ج( قرآن خواندن ب( اطاعت از خدا الف( دعا کردن

  خداوند در قرآن چه کسی را بعنوان پدر خدا پرستان نامیده است؟ -26

 د( حضرت عیسی)ع( ج( حضرت ابراهیم)ع( ب( حضرت محمد)ع( الف( حضرت علی)ع(

  «لکُم ................. وَلی الدین»شود. جای خالی آیه مقابل با کدام کلمه پر می -27

 د( اَعبُد ج( دینُکم ب( عَبَدتُم الف( اَنتُم

  یاد کرده است؟« یوم الدین»خداوند در کدام سوره از روز قیامت به عنوان  -28

 د( سوره قیامت ج( سوره حمد کوثرب( سوره  الف( سوره بقره

  ِ کافرون بر رسول خدا)ص( نازل شد؟به چه دلیل سوره -29

 الف( بزرگان قریش تصمیم گرفته بودند که یکتا پرست شوند

 ب( پیروی کردن بزرگان قریش از آیین رسول خدا)ص(

 ج( پیامبر چیزی را همتای خدا قرار ندهد

 سران قریشد( پیروی کردن رسول خدا)ص( از آیین 

 یاد« پدر خدا پرستان»ی حج، از ایشان به عنوان کدام ویژگی حضرت ابراهیم)ع( باعث شد که خداوند در سوره -31

  کند؟

 ی زیاد نسبت به مردمب( مهربانی و عالقه ها در جشن سالیانهالف( شکستن بت

 خود د( دوری جستن از عموی بت پرست ج( تالش بسیار برای دعوت مردم به خداپرستی

ایشان به کدام مورد تأکید « پناه بر خدا که بخواهم چیزی را همتای او قرار دهم»ی رسول اکرم)ص( طبق فرموده -31

 دارند؟ 

 د( یکتایی و یگانگی خدا ج( اعتقاد به جهان آخرت ب( پناه بردن به خداوند الف( نهی از منکر کردن

 کند؟ ِی کافرون در مورد چه موضوعی صحبت میسوره -32

 د( کمک به یتیمان ج( نیکی به پدر و مادر ب( پرستش خداوند اهمیت معاد الف(

 ی دوم آن ............... است. ِی کافرون .......... آیه دارد و آیهسوره -33

 وال انا عابد ما عبدتم -آیه 6ب(  ال اعبد ما تعبدون -آیه 6 الف(

 عابد ما عبدتموال انا  -آیه 5د(  ال اعبد ما تعبدون -آیه  5ج( 
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 بعد از پیشنهاد مشرکان برای پذیرش اسالم کدام سوره نازل شد؟ -34

 د( توحید ج( کافرون ب( فلق کوثرالف( 

 

 

 کدام است؟ « هر گاه بهار را دیدید، بسیار از قیامت یاد کنید»پیام حدیث شریف:  -35

 برپایی قیامت پی برد.توان به قدرت خداوند در الف( با توجه به قدرت خداوند در پدید آوردن بهار می

 ی انسان اشاره دارد.ب( بهار چون فصل روییدن است و به رویش دوباره

 ج( مرده شدن زمین در زمستان و زنده شدن آن در بهار بیانگر نظام مرگ و زنده شدن در قیامت است.

 های خداوند از جمله فصل بهار بیانگر قدرت خداوندی است.ی نعمتد( همه

 مرگ انسان و سپس وارد شدن او به دنیای دیگر شبیه به کدام مرحله از مراحل زندگی انسان است؟  -36

 ب( رسیدن به پیری و بزرگسالی پس از جوانی و نوجوانی بردای که در شکم مادر به سر میِ نه ماهالف( مرحله

 دوران نوجوانی د( پشت سر گذاشتن کودکی و درک ج( به دنیا آمدن پس از رشد در شکم مادر

 مهم ترین تفاوت دنیا و آخرت برای انسان چیست؟  -37

 رسد اما زندگی در جهان آخرت، دائمی و همیشگی است.الف( زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می

 ب( دنیا دوران تالش و عمل است و آخرت زمان گرفتن پاداش و جزای این تالش و عمل

 های آخرت همیشگی و ابدی هستند.هستند ولی نعمتهای دنیایی محدود ج( نعمت

 ی خوبی از بعضی کارهایش نگیرد.شود ولی در دنیا ممکن است نتیجهدر آخرت انسان از ثواب کارهایش در این دنیا بهره مند مید( 

 های زیر اشاره دارد؟ این بیت با کدام یک از گزینه -38

 ی انسانت این گمان باشد؟به دانهکدام دانه در زمین فرو رفت که نرست؟ / چرا 

 ها را آفریده است.کند؟ بگو همان کسی که آنهای پوسیده را زنده میالف( او گفت: چه کسی استخوان

 ای خوبی کند نتیجه اش را خواهد دید.ب( هر کس ذره

 کرده است؟ج( آیا آفرینش دوباره شما در قیامت دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را برپا 

 د( هر گاه بهار را دیدید، بسیار از قیامت یاد کنید.

 دومین دوره زندگی ما کدام است؟  -39

 د( بزرگسالی ج( جوانی ب( نوجوانی کودکی الف(
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 گیرند؟ کسانی که به قیامت شک دارند، کدام صفت خداوند را نادیده می -41

 د( رحمت ج( یکتایی ب( مغفرت  الف( قدرت

 گویند. به زندگی بعد از مرگ زندگی ............ می -41

 د( برتر ج( جهنمی ب( بهشتی  الف( شاد

 پیامبر برای شخصی که به قیامت و زنده شدن مردگان شک داشت، آیاتی از کدام سوره خواند؟  -42

 د( سوره حج ج( سوره زلزال ب( سوره توحید  الف( سوره یس

 اولین مرحله زندگی انسان چیست؟  -43

 د( نوجوانی ج( نوزادی ب( نه ماه در شکم مادر ماه در شکم مادر6الف( 

 از نظر قرآن:  -44

 ها در آخرت با هم یکسان استی انسانب( زندگی همه الف( مرگ پایان زندگی است

 د( زندگی دنیا، زندگی برتر است ج( زندگی اصلی ما در جهان آخرت است

 های کدام دوره از زندگی است؟ آینده نگری از ویژگی -45

 د( نوجوانی ج( میان سالی ب( جوانی الف( کهن سالی

 «ی شما در قیامت، دشوارتر است یا آفرینش آسمان که خدا آن را برپا کرده است؟آیا آفرینش دوباره»عبارت  -46

 اشاره به کدام یک از موارد زیر دارد؟ 

 ب( افرادی که نسبت به قیامت شک دارند شمارندرا خیلی کم میالف( افرادی که قدرت خدا 

 های الف و بد( گزینه ی انسانهای پوسیدهج( نرم و خرد شدن استخوان

 خواهد برای همیشه جایش در بهشت باشد، او باید جزء کدام دسته قرار گیرد؟ علی می -47

 د( عالمان ج( دانشمندان ب( دانایان نیکوکاران الف(

 های زیر در مورد قیامت صحبت نشده است؟ در کدام یک از سوره -48

 د( قیامت ج( زلزال ب( کافرون تکویر الف(

 خداوند از قیامت با نام یوم الدین در کدام سوره یاده کرده است؟  -49

 د( عصر ج( نصر ب( توحید حمد الف(
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  َّباشد؟ی قیامت درست میکدامیک درباره -51

 ب( روز دادن پاداش است پایان زندگی انسان است الف(

 د( همه موارد دریافت کارنامه اعمال استج( روز 

  کند؟های قرآن درباره یکی از بالیای طبیعی صحبت میکدام یک از سوره -51

 د( حمد ج( توحید ب( زلزال تکویر الف(

  بسیاری از گناهان در نتیجه فراموش کردن روز ................ است. -52

 د( عید نوروز ج( قیامت بهمن22ب(   عید فطر الف(

  دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد در برخورد با دیگران چگونه است؟ -53

 داند و به همه امر به معروف و نهی از منکر میکند.ب( خود را باالتر می گویدهر چه دیگران گفتند او چشم می الف(

 د( همه موارد کندج( با دیگران بر اساس دستورات خدا عمل می

  از کدام سوره است؟« یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ خَیْراً یَرَهُ ، وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ شَرَّاً یَرَهُفَمَن »آیات  -54

 د( سوره کوثر ج( سوره زلزال ب( سوره حشر الف( سوره قیامت

  هدف قرآن از خواندن آیات آن چیست؟ -55

 های جهنمب( گزارش عذاب های بهشتالف( بیان نعمت

 ها برای انجام کارهای نیکد( تشویق انسان بازگو کردن گفتگوی بهشتیان و جهنمیانج( 

  َشود؟کدام یک از موارد زیر، سبب بسیاری از گناهان مردم می -56

 د( برداشتن مال دیگران بدون اجازه ج( تهمت زدن ب( از یاد بردن قیامت الف( دروغ گویی

  یاد کرده است؟ی حمد با چه نامی از قیامت خدا در سوره -57

 د( بهشت و جهنم ج( یوم الدین ب( جهان پس از مرگ الف( جهان آخرت

 است؟ نشدهدر کدام سوره به قیامت اشاره   -58

 د( حمد ج( توحید ب( زلزال تکویر الف(

 
 

 

  کنند؟میها به کدام وظیفه دینی خود، عمل کند، آنآبان شرکت می 13ی خود در راهپیماییرضا به همراه خانواده -59

 د( امر به معروف ج( تبری ب( جهاد الف( تولی
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  از کدام بزرگوار است؟« هرکس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است»فرموده  -61

 د( امام کاظم)ع( ج( امام رضا)ع( ب( امام علی)ع( پیامبر اکرم)ص( الف(

  )کظم غیظ( از القاب کدام امام ما شیعان است؟ -61

 د( امام حسن)ع( ج( امام کاظم)ع( ب( امام رضا)ع( امام علی)ع( الف(

  اشاره شده است؟« تولی و تبری»در کدام سوره به اصل  -62

 22د( سوره فتح آیه 1ج( سوره ناس آیه 3ب( سوره نصر آیه 22سوره حج آیه الف(

  روز مبارزه با استکبار نمایان گر کدام مورد زیر است؟ -63

 د( معاد توحیدج(  ب( تبری  الف( تولی

  صفوان از یاران کدام امام بود؟ -64

 د( امام حسین)ع( ج( امام جعفر صادق)ع( ب( امام کاظم)ع(  الف( امام هادی)ع(

  باشد؟آیه مورد نظر از کدام سوره می -65

)محمد رسول خدا و یارانش، در برابر دشمنان کافر  مَُّحَمََّدٌ رََّسُولُ اللََّهِ وَالََّذِینَ مَعَهُ أَشِدََّاء عَلَى الْکُفََّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ

 سرسخت و استوار، و با یک دیگر مهربان و نیک رفتارند.

 22د( سوره فتح آیه 72ج( سوره فتح آیه 32ب( سوره شمس آیه  87الف( سوره بقره آیه

  حاکم ستمگر دوران امام موسی کاظم)ع( که بود؟ -66

 د( هارون ج( هشام ب( یزید الف( نمرود

 شغل صفوان چه بود؟  -67

 د( چوپان ج( کشاورز ب( اجاره دادن شتر الف( مغازه دار

  یاران پیامبر نسبت به یک دیگر چگونه بودند؟ -68

 د( سرسخت و مهربان ج( مهربان و با عطوفت ب( سر سخت و استوار الف( مهربان و نیک رفتار

  اصل تولی و تبری در اسالم به چه معناست؟ -69

 مؤمنینالف( دوستی با 

 ب( دشمنی با کافران

 ج( بیزاری جستن از یاران خدا و دوست داشتن کافران ستمکار

 د( باید مؤمنان را که دوستان خدا هستند، دوست بداریم و کافران را که دشمنان خدا هستند، دشمن بداریم.

  آورد؟حضرت ابراهیم)ع( وقتی فهمید سرپرست او بت پرست است، کدام اصل دین را به جا  -71

 د( توحید ج( تولی ب( معاد الف( تبری
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  روز سیزده آبان در کشور ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی چه نامگذاری شده است؟ -71

 د( روز جمهوری اسالمی ج( روز ملی مبارزه با استکبار ب( روز پیروزی انقالب الف( روز قدس

  خوانی دارد؟موارد زیر همبا کدام یک از « مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل»شعار -72

 د( والیت ج( نهی از منکر ب( تولی الف( تبری

  خداوند در قرآن به مسلمانان سفارش کرده است که از چه کسانی دوری کنند؟ -73

 ب( دشمنان دین خدا های با ایمانالف( انسان

 د( دشمنان دین خدا و پیامبر و اهل بیتش)ع( های نیکوکارج( انسان

 

 

 

  بعد از معاویه ........................ به خالقت رسید. -74

 حسین)ع( د( امام ج( ابوبکر ب( امام علی)ع( یزید الف(

  شود.این سخن از کیست و با کدام واژه کامل می« همانا من برای ................... قیام کردم.» -75

 اصالح امت جدم -ب( امام حسین امر به معروف-امام حسین الف(

 امر به معروف -د( امام حسن اصالح امت جدم -ج( امام علی

  پیام آور کربال لقب کیست؟ -76

 د( حضرت عباس ج( حضرت زینب ب( امام علی  الف( امام حسین

  حضرت قاسم در سن .............. به شهادت رسید. -77

 سالگی 16د(  سالگی 15ج(  سالگی 11ب(   سالگی 13الف( 

  حضرت قاسم با امام حسین چه نسبتی داشت؟ -78

 د( عمویش ج( پدر بزرگش اشب( برادر زاده  اشالف( خواهر زاده

 نام اسب امام حسین)ع( چه بود؟   -79

 د( همه موارد ج( ذولنگار ب( زولفقار الف( ذوالجناح

 امام حسین)ع( و یاران باوفایش در چه روزی به شهادت رسیدند؟ -81

 66محرم سال12د(  66صفر سال16ج(  61محرم سال16ب(  66محرم سال15الف( 

 خلیفه ستم کار دوران امام حسین)ع( که بود؟  -81

 د( هارون ج( هشام ب( یزید الف( نمرود
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  ی چه کسی به شهادت رسید؟فرزند امام علی)ع( به دستور و نقشه -82

 د( هارون ج( معاویه ب( عمر و عاص  الف( یزید

  یزید قصد نابودی چه چیزی را داشت؟ -83

 د( امام حسین)ع( ج( دین اسالم ب( خاندان اموی  الف( پیامبر)ص(

  همراه چه کسانی به شهادت رسیدند؟امام حسین)ع( در چه تاریخی و به  -84

 تن از یارانش82به همراه-66ب( دهم محرم سال  تن از یارانش82به همراه-61الف( یازدهم محرم سال 

 تن از یارانش82به همراه-61د( دهم محرم سال  تن از یارانش82به همراه-66ج( یازدهم محرم سال 

  ؟نیستکدام یک از نتایج و آثار شهادت امام حسین)ع(  -85

 ب( ریشه کن شدن ظلم و فساد از حکومت الف( بیدار شدن مردم از خواب غفلت

 د( الگو شدن قیام امام حسین)ع( برای مردم ج( اصالح امت پیامبر اسالم)ص(

 

 

  ................ بهترین راهنمای انسان است. -86

 از منکرد( امر به معروف و نهی  ج( پیامبر ب( اهل بیت قرآن الف(

  هایی درباره ............... در آن آمده است.کتاب داستان و راستان نوشته شهید .................. و داستان -87

 پیامبر-د( شهید رجایی امامان-ج( دکتر شریعتی کودکان-ب( دکتر مطهری  امامان-الف( دکتر مطهری

  «اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراًانما یرید »باشد؟ آیه مورد نظر درباره کدام موضوع می -88

 د( درباره اهل بیت ج( درباره حج ب( درباره نماز الف( درباره پیامبر)ص(

  وظیفه ما در برابر امامان ............ می باشد؟ -89

 د( هیچکدام ج( بی خیالی ب( اطاعت الف( سر پیچی

 چرا خدا در قرآن از اهل بیت ستایش کرده است؟  -91

 های نمونهب( معرفی الگوهای برتر و انسان الف( هدایت و راهنمایی مردم

 د( خویشاوندی با پیامبر)ص(  ج( پیشوای ما مسلمانان هستند

  آید؟های امامان به حساب نمیهای زیر، از ویژگیکدام یک از ویژگی -91

 کردندنمیالف( بر مردم فخر فروشی 

 رفتندگفتند و هیچ گاه متبکرانه راه نمیب( با هیچ کس مغرورانه سخن نمی

 گرفتند.گشود، جلوی او را نمیج( اگر کسی نزد آنان زبان به غیبت دیگران می

 گذراندند.د( اهل تالش و کوشش بودند و با دسترنج خود زندگی را می
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  بهترین راه هدایت، معرفی ........... و .............. است.قرآن کتاب هدایت و راهنمایی مردم است و  -92

 های مهربانانسان-ب( دوستان خوب اخالق پسندیده-هاالف( نیکی

 پندهای ارزنده-هاد( کتاب های نمونهانسان -ج( الگوهای برتر

 

 

  ................. را بعنوان رابط میان مردم و خود انتخاب کرد.پس از غیبت ................ امام زمان)عج(  -93

 نفر7-د( صغری نفر7-ج( کبری نفر1-ب( صغری نفر1-کبری الف(

  شوند.در حال حاضر ................ به عنوان جانشینان امام زمان )عج( شناخته می -94

 مواردد( همه  ج( مراجع تقلید ب( والیت فقیه  الف( عالمان و روحانیون

  گویند؟غیبت طوالنی امام زمان)عج( را چه می -95

 د( هیچ کدام ج( غیبت موجه ب( غیبت کبری  الف( غیبت صغری

 حضرت مهدی در نیمه ماه ................ به دنیا آمد؟  -96

 د( صفر ج( شعبان ب( رمضان  الف( رجب

  یکی از جانشینان امام مهدی در زمان ما ............. بود. -97

 د( جانبازان ج( ابوبکر ب( امام حسین)ع(  امام خمینی)ره(الف( 

 کنیم؟ برای شناختن وظایف دینی به .............. مراجعه می -98

 د( رساله مراجع تقلید ج( معلم ب( دوستان الف( پدر و مادر

  ی امدن ایشان را داده بود؟امام دوازدهم ما شیعان چه نام دارد و چه کسی مژده -99

 حضرت محمد)ص( –ب( مهدی  حضرت علی)ع( -الف( مهدی

 حضرت محمد )ص( –د( محمد  امام حسن عسگری)ع( -ج( مهدی

  کدام گزینه درست نیست؟ -111

 ی شعبان به دنیا آمد.الف( حضرت مهدی)عج( در سحرگاه نیمه

 ب( هیچ یک از مأموران حکومتی، از تولد حضرت مهدی)عج( خبر دار نشدند.

 ی امام حسن عسگری)ع( را زیر نظر گرفته بودند.خانهج( دشمنان اهل بیت، 

 خواستند نوزاد پسر امام حسن عسگری)ع( را به قتل برسانند.د( دشمنان اهل بیت نمی

  چرا پس از شهادت امام حسن عسگری)ع( امام مهدی)عج( به فرمان خدا از چشم مردم پنهان شدند؟ -111

 دیگر به پایان رسیده بود ب( امامت الف( دیگر نیازی به وجود امام نبود

 د( همه موارد ج( تا هر زمانی که خدا بخواهد قیام کند
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  دلیل اصلی پیروی مردم از امام خمینی)ره( چه بود؟ -112

 ب( پذیرفتن امام خمینی به عنوان جانشین امام زمان)عج( الف( مرجع تقلید بودن امام)ره(

 و دینی امام )ره(د( بینش سیاسی  ی ضد استبدادی امام )ره(ج( روحیه

د، پرداختنی امور سیاسی جامعه نیز میامام خمینی)ره( ضمن آگاهی کامل از احکام دینی و راهنمایی مردم، به اداره -113

  بنابراین ایشان یک ............... بودند.

 د( ولی فقیه ج( مجتهد ب( اسالم شناس الف( مرجع تقلید

  ی چه کسی است؟زمان)عج( به عهدهی امور جامعه در زمان غیبت امام اداره -114

 د( ولی فقیه ج( دانشمندان ب( افراد پرهیزکار الف( مراجع قضایی

 
 

 

  دهد؟  اِنَّمَا النَّجوی مِنَ الشَّیطانِآیه روبرو درباره کدام کار زشت تذکر می -115

 د( در گوشی صحبت کردن ج( غیبت کردن جاهای بیشوخی ب(  الف( دزدی کردن

  گرفت.پیامبر در ............ گفتن از دیگران پیشی می -116

 د( همه موارد ج( شعر ب( اذان  الف( سالم

  «هر کس سخن دیگری را قطع کند، گویا به صورتش چنگ زده است»این گفته از کیست؟  -117

 د( امام محمد باقر)ع( ج( امام علی)ع( ب( پیامبر اسالم)ص( الف( حضرت فاطمه)س(

  کنیم؟در جایی که آب نیست برای نماز چه می -118

 د( گزینه الف و ج کنیمج( تیمم می کنیمب( غسل می خوانیمالف( نماز نمی

  چه معنایی دارد؟« و قولو للناس حُسنا»ی قرآنی جمله -119

 نیکوکار باشیدد(  ج( مهربان باشید ب( خوب صحبت کنید الف( خوب باشید

  باشد.فرماید: احترام گذاشتن به سالمندان، احترام گذاشتن به ................ میپیامبر)ص( می -111

 د( گزینه الف و ب ج( خداوند ب( همه مردم الف( خود

  این سخن از زبان کدام شخصیت بزرگوار دینی است؟ -111

 «دارد؟دشمن میخداوند کسی را که با ترشرویی با دیگران دیدار کند، » 

 د( امام حسن عسگری)ع( ج( حضرت محمد)ص( ب( حضرت مهدی)عج(  الف( امام محمد باقر)ع(

 ی چیست؟دهندهرعایت آداب معاشرت نشان -112

 د( احترام به سالمندان ج( مسخره نکردن احترام به افراد مقابل خودب(   الف( تهمت زدن
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  آید؟حساب نمیکدام یک از موارد زیر جزو آداب معاشرت به  -113

 ب( قطع کردن سخن دیگران الف( سکوت به هنگام صحبت دیگران

 ترهاد( احترام به سالمندان و بزرگ های زشتج( صدا نزدن دیگران با القاب و نام

  داند؟خداوند مهربان این رفتار را از کارهای شیطان می -114

 د( قطع کردن صحبت دیگران ترهاگاحترامی به بزربیج(  ب( در گوشی صحبت کردن الف( مسخره کردن دیگران

 این حدیث با کدام یک« رنجاندمومن کسی است که با سخنان ناسزا دیگران را نمی»فرمایند: حضرت علی)ع( می -115

  از عبارات زیر در ارتباط است؟

 قل سیروا فی االرضد(  ج( قو علی خدمتک جوارحی ب( انما النجوی من الشیطان الف( وَ قولوا للناس حسناً

  دهد، این رفتار او با کدام یک از موارد زیر ارتباط بیشتری دارد؟علی در اتوبوس جایش را به پیرمرد می -116

 ای نیستب( برای انسان جز آنچه تالش کرده است بهره گذرندها همانند ابر به سرعت میالف( فرصت

 هاست.د( برترین مردم، با تقواترین آن استج( احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند 

 پیامبر اگر میهمانی از راه دور برایش می آمد چگونه با ایشان رفتار می کردند؟ -117

 ب( چند روزی از او پذیرایی می کرد الف( چند قدمی به استقبالش می رفت

 فرقی نمی کردد( برای ایشان  ج( او را به صحابه اش معرفی می کرد تا از او پذیرایی کنند

 چگونگی رفتار با دیگران در دین ما آداب و دستوراتی دارد که عمل کردن به آنها موجب: -118

 ب( افزایش صمیمیت و مهربانی بین مردم الف( سر بلندی و افتخار برای ماست

 د( موارد ب و ج ج( جلوگیری از ناراحتی و کدورت ها

 

 

 

  «مؤمن قوی و نیرومند، بهتر از مؤمن ضعیف و ناتوان است»این سخن از کیست؟  -119

 د( پیامبر اکرم ج( امام کاظم ب( امام حسن  الف( امام علی

  «ی قَوَِّ عَلَى خِدْمَتِکَ جَوَارِحِ »جمله مقابل از چه کسی نقل شده است؟  -121

 د( امام محمد باقر)ع( ج( امام علی)ع( ب( پیامبر اسالم)ص( الف( حضرت فاطمه)س(

  اند؟هایی سفارش نمودهپیشوایان دینی، ما را به چه ورزش -121

 شنا -اسب سواری -ب( تیراندازی شنا -سواریدوچرخه  -الف( تیراندازی

 اسب سواری-وزنه برداری-د( تیراندازی وزنه برداری -شنا -ج( تیراندازی
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  در برابر شکر سالمتی بدنمان، چه کاری باید انجام دهیم؟ -122

 د( حفظ سالمتی ج( خواب مناسب ی مناسبب( تغذیه  الف( ورزش

  ی بازوی توانا / بگرفتن دست ناتوان است.باشد؟ شکرانهمیبیت مقابل مربوط به کدام موضوع  -123

 ب( ورزش کردن با ناتوانان الف( دوست داشتن ناتوانان

 د( کمک به اعضای ضعیف و ناتوان جامعه ج( خدمت به اعضای بدن

 کند؟ ِی پیامبر)ص( اشاره میبه کدام گفته« ز نیرو بود مرد را راستی / ز سستی گژی زاید و کاستی» بیت  -124

 هر کس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.ب(  الف( محبوب ترین بندگان در پیش خدا پرهیزکارانند

 د( مؤمن قوی و نیرومند، بهتر از مؤمن ضعیف و ناتوان است ج( بهترین کارها در پیش خدا، نگهداری زبان است

  در دین اسالم چه چیزی نکوهش شده است؟ -125

 د( ضعف و ناتوانی ج( ورزش کردن ب( تغذیه و خواب مناسب الف( زود خوابیدن

 به گفته پیامبر)ص( دو نعمت که ارزش آنها نزد مردم ناشناخته است کدام است؟  -126

 د( سالمتی و امنیت ج( سالمتی و دریا و طال ب( پول الف( کوه و دریا

 

 

 

 باشد؟ کدام گزینه به عنوان محرم ما نمی -127

 د( شوهر عمه ج( خاله ب( مادر بزرگ  الف( عمو

 زهرا باید موی سر و تمام بدن خود را از ............ بپوشانند.  -128

 د( عمه ج( دایی ب( پسر عمو الف( عمو

 هر فرد مسلمان، احکام محرم و نا محرمی را از چه سنی باید رعایت نماید؟  -129

 د( تکلیف و بلوغ ج( بزرگسالی ب( کودکی الف( نوجوانی

 کدام یک نادرست است؟  -131

 های برادرمان همه به ما محرمندب( پدر،پدر بزرگ و بچه الف( اعضای یک خانواده همه به هم محرم هستند

 د( عمو، عمه، دایی و خاله به ما محرمند ج( همسر برادر و همسر خواهر محرمند.

 رساند؟ یکی از واجبات دین است و رعایت آن انسان را به بهشت می -131

 د( حجاب در مقابل نامحرم ج( عیب جویی از دیگران ب( ترس از افراد زورمند تمسخر دوستان الف(

 از بین افراد زیر، چه کسی به حمید، محرم است؟  -132

 د( دختر دایی ج( زن برادر ب( دختر برادر الف( دختر عمه



 www.gama.ir به تفکیک دروس  |های آسمان ششم دبستان سواالت تستی هدیه

 نام ونام خانوادگی:

  کالس:

  آموزشگاه:

  طراح سوال:

  نوع آزمون:

  زمان آزمون:

1

5 
 

 

 مریم به سن تکلیف رسیده است. کدام عمل از نظر اسالم انجام دادنش برای او اشکال دارد؟  -133

 ب( بدون روسری در مقابل عمویش ظاهر شود گیردالف( در حضور نامحرم وضو می

 پوشاند.هایش مید( موهایش را در مقابل پسردایی پوشاندج( موی سر خود را از پسر عموهایش می

 باشند. کدام یک از موارد زیر، نسبت به هم محرم می -134

 د( دایی نسبت به خاله ج( عمو نسبت به خاله پسر خاله نسبت به دختر عمهب( الف( دایی نسبت به زن عمو

 توانند نماز را شکسته بخوانند؟ چه کسانی می -135

 د( افراد کهنسال ج( کارمندان ب( مسافران با شرایط خاص الف( بیماران

 شود؟ به کدام یک از رفتارهای زهرا مربوط می« وَ سَبح بحمد ربک قبلَ طلوع الشمس و قبل الغروب»ِ آیه -136

 خواندب( او نمازهایش را اول وقت می کند.هایش را با دوستانش تقسیم میالف( او خوراکی

 دهدید( او تکالیفش را به موقع انجام م کند.ج( او به مادرش در انداختن سفره کمک می

 

 

 

  از کدام یک از ائمه است؟« سفر کنید، تا سالم بمانید»جمله  -137

 د( امام صادق)ع( ج( امام مهدی)عج( ب( امام حسین)ع( پیامبر اکرم)ص( الف(

  خوانیم؟خوانیم و شکسته نمیکدام یک از نمازها را در مسافرت کامل می -138

 د( نماز ظهر و عصر ج( نماز مغرب و صبح ب( نماز صبح و عشا نماز ظهر و صبح الف(

روز باشد و فاصله تا محل خواند که مدت مسافرت آن کمتر از ............... وقتی مسافر نماز خود را شکسته می -139

  سکونتش بیشتر از ............... کیلومتر باشد.

 کیلومتر22-روز 16د( کلیومتر 26-روز12ج( کیلومتر26-روز12ب(   کیلومتر26-روز12الف( 

  است.اش ........... و اگر قبل از ظهر مسافرت کند روزه اش .......... اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند روزه -141

 صحیح-د( صحیح باطل-ج( باطل باطل-ب( صحیح  صحیح-الف( باطل

  َشود؟در مسافرت نمازهای چهار رکعتی چگونه خوانده می -141

 د( گزینه الف و ب شودج( خوانده نمی ب( شکسته الف( دو رکعت

  کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته روزه بگیرد چه حکمی دارد؟ -142

 ب( نیازی به گرفتن روزه قضا نیست بیاورد الف( باید قضا آنها را به جا

 د( هیچکدام روزه بگیرد 3ج( برای هر روزه باید 
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  کیلومتر برود تا به سر کار خود برسد نماز و روزه این معلم چگونه است؟ 31معلمی هر روز باید  -143

 ب( نماز شکسته و روزه کامل الف( باید کامل انجام شود

 د( نماز و روزه بر او واجب نیست. نشودج( نماز کامل و روزه گرفته 

  در سفر، مسافر باید نمازهای ظهر و عشا را چگونه بخواند؟ -144

 د( به همان شکل قبل ج( دو رکعتی ب( چهار رکعتی الف( سه رکعتی

اش روز در آن جا بماند، حکم نماز و روزه 11علی در ماه مبارک رمضان به اصفهان سفر کرده است و قرار است  -145

  چگونه است؟

 اش را نباید بگیردب( نمازش شکسته است، روزه اش را باید بگیردالف( نمازش شکسته است، روزه

 د( بر شخص مسافر نماز و روزه واجب نیست. اش را باید بگیردج( نمازش شکسته نیست، روزه

اگر کمتر از ده روز در آنجا توانیم نماز را کامل بخوانیم؟ )حتی های زیر میهنگام سفر در کدامیک از مکان -146

 بمانیم(

 د( حرم امام هادی)ع( ج( حرم حضرت علی)ع( ب( حرم امام حسین)ع( حرم امام کاظم)ع(الف( 

 

 

 

روند و چند مرتبه دور خانه خدا طواف در مراسم حج مسلمانان چند مرتبه فاصله بین صفا و مروه را می -147

  کنند؟می

 5 -1د(  8 -8ج(  6 -3ب(   2 - 7 الف(

  دهند عید ........... است.پس از ماه رمضان عید ............... است و  روزی که مسلمانان قربانی می -148

 قربان-د( نوروز فطر-ج( قربان نوروز-ب( فطر  قربان-الف( فطر

  شود و اعالم کننده وقت نماز است؟قبل از نماز گفته می -149

 د( اذان ج( تشهد ب( روزه الف( رکوع

  ها پاک کند؟خدا به چه کسی دستور داد خانه او را از بت -151

 د( حضرت یوسف)ع( ج( حضرت محمد)ص( ب( حضرت عیسی)ع( الف( حضرت ابراهیم)ع(

  خوانیم.کنیم و دو رکعت نماز ............. میدر روز عید فطر و عید قربان ............ می -151

 عید-د( غسل عید-ج( تیمم شکسته-ب( غسل صبح-غسلالف( 

  عید ما مسلمانان روزی است که فقیران ............ باشند. -152

 د( گزینه ب و ج ج( شاد ب( خوشحال الف( پول دار
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  ی خدا را در مکه تجدید بنا کنند و آن را محل خداپرستی قرار دهند؟چه کسانی مأموریت یافتند تا خانه -153

 ب( حضرت ابراهیم)ع( و حضرت موسی)ع( ابراهیم)ع( و حضرت محمد)ص(الف( حضرت 

 د( حضرت ابراهیم)ع( و حضرت اسماعیل )ع( ج( حضرت اسماعیل)ع( و حضرت عیسی)ع(

  ها پاک کند؟ی کعبه را از وجود بتکدام پیامبر بعد از حضرت ابراهیم)ع( دوباره دستور داشت که خانه -154

 د( حضرت محمد)ص( ج( حضرت نوح)ع( عیسی)ع(ب( حضرت   الف( حضرت موسی)ع(

  دهند؟ها، مسلمانان به عنوان زکات، پولی به نیازمندان میدر کدام یک از عید -155

 د( عید فطر ج( عید قربان ب( عید نوروز الف( عید غدیر

  دهیم؟در روزهای عید فطر و عید قربان، چه کارهایی را انجام نمی -156

 های تمیزد( پوشیدن لباس ج( خواندن نماز عید احرام ب( پوشیدن لباس الف( غسل کردن

  باشد؟کدامیک از اعمال زیر جزء وظایف حاجیان در هنگام حج نمی -157

 د( زیارت پیامبر در مدینه ی خداج( طواف خانه ب( پوشیدن لباس احرام الف( قربانی کردن

  کدام مسجد در مکه قرار دارد؟ -158

 د( مسجد قبا مسجد ایاصوفیا ج( ب( مسجد النبی الف( مسجد الحرام

 

 

 

  «و نظم امرکم»باشد؟ جمله مقابل از کدام کتاب می -159

 68آیهب( قرآن سوره بقره  18نهج البالغه خطبه  الف(

 د( صحیفه سجادیه 58ج( نهج البالغه خطبه 

  تواند کدام گزینه باشد؟راز موفقیت هر کس می -161

 د( گزینه الف و ب ج( پارتی ب( کوشش  تالش الف(

 کدام جمله درباره بیت زیر درست است؟  -161

 َشود       مزد آن گرفت جان برادر که کار کردنابرده رنج گنج میسر نمی

 ب( باید مزد کار خود را به برادر خود داد توان به موفقیت رسیدبا تالش می الف(

 د( همه موارد توان موفق شدج( بی تالش هم می

  )کامل ترین گزینه(در چه صورتی تالش و کوشش، موفقیت را به دنبال خواهد داشت؟ -162
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 ریزی باشدبا برنامه ب( تالش و کوشش ریزی همراه باشدالف( تالش و کوشش، با نظم و برنامه

 د( داشتن هدف کافی است تواند به نتیجه برسدج( تالش و کوشش با نظم می

 کدام یک از آفریده های خداوند برای ما نماد تالش و کوشش است؟ -163

 د( فیل ج( مورچه ب( گنجشنک  انسان الف(

 
 
 

 نام گلی که یاد آور شهیدان است؟  -164

 د( محمدی ج( الله ب( داودی الف( مریم

 های زورگو و ستمگر به ایران اسالمی حمله کرد. روز ............ شهریور ............. ارتش صدام با حمایت دولت -165

 1358-26د(  1357-22ج(  1352 -22ب(  1352 -31الف( 

 ساله چه کسی بود؟  13منظور امام خمینی)ره( از رهبر  -166

 د( شهید همت ج( شهید حسین فهمیده ب( شهید آوینی الف( شهید چمران

 روز شهادت حسین فهمیده به چه روزی نام گذاری شده است؟  -167

 د( روز جوان ج( بسیج دانش آموزی ب( بسیج سازندگی الف( بسیج مستضعفین

 متعلق به چه کسی است؟ « شهدا ستارگان درخشان تاریخ امروز و فردای ما هستند»جمله  -168

 د( شهید بهشتی شهید مطهریج(  ب( امام خمینی)ره( الف( مقام معظم رهبری

 چرا هر ساله تعداد زیادی از مردم به بازدید مناطق جنگی می روند؟  -169

 ب( برای دیدن سالح های جنگی الف( برای گردش

 د( برای خوش گذرانی ج( برای گرامیداشت یاد شهدا

 به گفته پیامبر )ص(، ............... در راه خدا باالترین نیکی است؟  -171

 د( شهادت ج( صدقه ب( نماز الف( جهاد

 شهید زنده کیست؟  -171

 هاد( رزمنده ج( جانبازان ب( پرستارها هاالف( معلم

« اند، ولی نام و نشانی از آنها وجود ندارد.پیکرهای پاک این شهیدان در منطقه پیدا شده»آقای معلم گفت:  -172

  منظور شهدای ............... است.

 د( رود شلمچه هاج( جبهه ب( گمنام الف( انقالب اسالمی
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ای است که با قلب کوچک خود و با بستن نارنجک، خود را به زیر تانک دشمن رهبر ما آن طفل سیزده ساله» -173

  این سخن از چه کسی و در مورد چه کسی است؟« انداخت و آن را منهدم کرد و خود نیز شربت شهادت را نوشید.

 شهید بابایی –ب( امام خمینی)ره(  حسین فهمیده -الف( مقام معظم رهبری

 حسین فهمیده –د( امام خمینی)ره(  شهید بابایی -ج( مقام معظم رهبری

  چیست؟« باالتر از هر کار نیک، نیکی دیگری است و شهادت در راه خدا باالترین نیکی است.»مفهوم سخن  -174

 هاب( رسیدن شهیدان به باالترین نیکی الف( جان فشانی شهیدان

 د( پاداش شهیدان پایداری و مقاومت شهداج( 

 

 

 

 شهری که زیارت امام رضا در آنجاست؟ -175

 د( قم ج( ری ب( مشهد الف( شیراز

 در کدام شهر قرار دارد؟ حرم و زیارت حضرت معصومه )س( -176

 د( قم ج( ری ب( مشهد الف( تهران

  نام برادر امام رضا)ع( ............. است و لقب آن .............. است. -177

 زین العابدین-د( محمد شاهچراغ-ج( احمد نقی-ب( احمد شاهچراغ-الف( جعفر

 

 شهر ......... است.حضرت عبدالعظیم حسنی از نوادگان ............ است و بارگاهش در  -178

 مشهد-د( امام حسن مجتبی شیراز-ج( امام حسین ری-ب( امام حسن عسگری ری-الف( امام حسن مجتبی

  آرامگاه برادر امام رضا)ع( در کدام شهر ایران است؟ -179

 د( مشهد ج( شیراز ب( قم الف( اهواز

 معصومه به چه معناست؟  -181

 ها د( پاک و منزه از بدی ج( شجاع ب( پرهیزکار و دانشمند الف( زیبا

  اند؟چرا حضرت معصومه)س( به این لقب مشهور شده -181

 پرداختندب( در زمان خود به ترویج احکام دین می الف( دختر امام هفتم بودند.

 د( با بسیاری از احکام و مسائل دین آشنا بودند. کردند.ج( از کارهای زشت و گناهان دوری می

  به قم چه بود؟ علت سفر حضرت معصومه)س( -182

 د( دیدار با برادرشان ج( سیاحت امر به معروف و نهی از منکرب(  الف( احیای دین
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  حرم فرزندان امام کاظم)ع( در کدام شهرها قرار دارد؟ -183

 قم-نجف-د( مشهد قم-شیراز-ج( مشهد شیراز-عراق-ب( نجف قم-شیراز-الف( عراق

  باشد؟کدام یک از امامان زیر می یحضرت معصومه)س( به ترتیب دختر، خواهر و عمه -184

 امام رضا)ع(-امام جواد)ع(-ب( امام موسی کاظم)ع( امام جواد)ع(-امام رضا)ع(-الف( امام موسی کاظم)ع(

 امام سجاد)ع(-امام جواد)ع(-د( امام موسی کاظم)ع( امام موسی کاظم)ع(-امام جواد)ع(-ج( امام رضا)ع(

 

 

 

 « ها به خوبی استفاده کنیدگذرند، از فرصتها مانند ابر میفرصت»حضرت ..............)ع( فرمود  -185

 د( عباس ج( علی ب( حسن الف( حسین

  شود؟این سخن ارزشمند حضرت علی)ع( به کدام مطلب زیر مربوط می -186

 «ها به خوبی استفاده کنیدگذرند، از فرصتها مانند ابر میفرصت»

 گذاردالف( دانش آموز نمونه، کسی است که به معلم خود احترام می

 کند.اهمیت، برنامه ریزی میب( دانش آموز، کارهای خود را به ترتیب 

 کند تا حواس دیگران پرت نشود.ج( دانش آموز هنگام درس، با دوستانش صحبت نمی

 کند.د( دانش آموز نمونه، از وسایل خود تا جایی که ممکن است استفاده می

  «آموزد، این است که احترامش را نگه داری.حق کسی که به تو علم می»این سخن از کیست؟  -187

 د( امام سجاد)ع( ج( سخن خدا در قرآن ب( رسول اکرم)ص( ف( حضرت علی)ع(ال

  کند؟هایی از تلویزیون را تماشا مییک دانش آموز نمونه پس از انجام تکالیف مدرسه چه برنامه -188

 های ورزشی و تفریحیب( برنامه هایی که برای کودکان مفید استالف( فقط برنامه

 د( تماشای تلویزیون برای او مفید نمی باشد. مفید باشد هایی که برای اوج( برنامه

ها در چه دورانی از زندگی، از وقت خود به خوبی استفاده با مطالعه در زندگی بزرگان و دانشمندان، آن -189

 کردند؟می

 د( نوجوانی و جوانی ج( جوانی و بزرگسالی ب( بزرگ سالی و پیری الف( پیری و کهنسالی

  کند؟نمونه حق دیگران را رعایت نموده و از کارهایی مثل تقلب خودداری میچرا یک دانش آموز  -191

 اند پایمال نشودب( حق دیگرانی که زحمت کشیده الف( تا حواس دانش آموزان دیگر پرت نشود

 د( تا دیگران به سخنان معلم گوش فرا دهند. ج( تا دیگران وقت خود را بی جهت تلف نکنند

 


