
 

 

 

 

 

 

نمره(2ترجمه آیات شریفه زیر را بنویسید.) -1   

 ...............................................   "وَهوُ مَعَکُم اَینَما کُنتُم. "الف :

 ......................................... "وما اَرسَلناکَ اِلّا رَحمَه لِلعالَمین"ب :

 نمره(1جاهای نقطه چین را با کلمات مناسب کامل کنید ؟) -2

 استفاده ناصحیح از نعمت .....................است . استفاده صحیح از نعمت.....................و –الف 

 به آن ها وعده ........................داده است . دین اسالم افراد فداکار را ستایش کرده و -ب

 .........است برای رسیدن به خوشبختی دنیا وآخرت.حضور پیرمرد راهنما در داستان زیرک به مانند نیاز ما به.............. –ج 

 نمره(1عبارات مرتبط را به هم وصل کنید؟ ) -3

 صدقه دادن       در امان ماندن از فشار قبر                              

 نجات یافتن از مرگ بد                                       خوش رفتاری با پدر ومادر

 دن                                                دعا آسان جان دا

 خوش اخالقی                                                       ساده ترین راه برای جلب یاری خداوند        

 نمره(1)ص( وغلط را با )غ( مشخص کنید.) عبارات صحیح را با -4

 جاد عدالت پذیرفت )        (الف :حضرت علی )ع( حکومت را برای  ای

 ب : توانایی یادگیری یکی از نعمت های خداوند است که مخصوص انسان است )        (

 آیات سوره توبه را در میان مشرکان مدینه خواندند )       ( ج : حضرت علی )ع(

 باشیم )        (شیرین می تواند هر کدام از ما انسان ها  د : در حقیقت قهرمان داستان تلخ و

 نمره(1گزینه صحیح را انتخاب کنید؟)-5

 درباره چه موضوعی است؟ "ومن الناس من یشری نفسه ابتغاءمر ضات اهلل واهلل رئوف بالعباد  "آیه شریفه 

 بزرگواری پیامبر)ص( -د                اخالق نیکوی پیامبر)ص(  -ج                     لیله المبیت  -ب               الگو بودن پیامبر )ص( -الف 

 به کدام راه جلب یاری خدا اشاره دارد؟ "یا ایهاالذین آمنوا ان تنصراهلل ینصرکم ویثبت اقدامکم"آیه شریفه 

 استعانت از خدا -د                         یاری دادن خداوند  -ج                     صبر وتقوی  -ب                             دعا کردن  -الف

                                                                                                                           تم    فپایه ه                                      پیام های آسمان                                                                                 

                                         باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

                                                            02/10/1400  تاریخ آزمون:                                                      یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

                                 صبح 10   :ساعت برگزاری                                                   یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

 صفحه 2   ت: صفحاتعداد                                                   جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان       :                                                                                السک

                                                     سوال 14   :تعداد سواالترمضانخانی                 دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                دقیقه 50مدت پاسخگویی: 

                                                                               

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    



 نمره(2به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.) -6

  0را به صورت خالصه بیان کنید نمونه از فداکاری های حضرت علی )ع( دو -الف

 را مستجاب نمی کند؟ چرا خداوند همه دعاهای ما -ب

 پیمانی گرفته است؟ ستمگران چه عهد وبنابر فرمایش حضرت علی )ع( خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی  -ج

 چرا زندگی پیامبران بهترین الگوی زندگی ماست ؟ -د

 نمره(1با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید .) -7

 

 

 نمره(1منظور از یاری دادن خداوند چیست با مثالی توضیح دهید ؟) -8

 

 

 نمره( 1حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید؟)-9

 

 

 نمره(5/1در باره این بیت شعر )شکر نعمت، نعمتت افزون کند        کفر، نعمت از کفت بیرون کند ( آیه ای با ترجمه آن بنویسید.) -10

  .............................................................................ترجمه :                       "...........  ......................... ..........................................  .........."آیه : 

 

 نمره(5/1ناخوشایند است چرا؟) مرگ برای چه کسانی وحشتناک و -11

 

 

 نمره(2مادر چیست؟ ) نیکی به پدر و توجه به سخن امام صادق)ع( نتیجه محکم کردن پیوند خود با بستگان و با -12

 

 

 نمره(2عاقبت خیانت در امانت چیست ؟ ) با توجه به سخن پیامبر اکرم)ص( -13

 

 نمره(2ن هراسی نداشت ؟)آحضرت علی )ع( چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از  -14


