
 
 

 1 

 دبیرستان غیردولتی معلم  آزمون ورودی و قرآن دینی
  دوم(ه دورمتوسطة )

 
 ر کدام گزینه وضو داشتن در تمام موارد واجب است؟د -1

 ( لمس نام خداوند به زبان فارسی و به جای آوردن طواف واجب حج2  ( نماز خواندن و هنگام تالوت قرآن1

 و دست زدن به آیات قرآن )ع(( زیارت حرم ائمه4  )ع(( رفتن به مسجد و زیارت حرم ائمه3
 

 ی از آنا.. نمونه.......... است که ....آمیخته نشده یا از چیز دیگری گرفته نشده باشد، تعریف آب ..آب خالصی که با چیز دیگری  -2

 گیرد... قرار می......باشد و در مقابل آب .....می

 مضاف –کشی آب لوله –( مباح 2    هدف –آب چاه –( مطلق 1 

 غصبی – آب باران –( مباح 4  غصبی –آب رودها و دریاها  –( مطلق 3 
 

 در کدام موارد وضوی شخص صحیح است؟ -3

 ( شخص، در حین وضو مجبور به پاسخگویی به تلفن شده وپس از آن، کارهای وضو را دنبال کند.1 

 گیرد.( شخص، آب پاک در اختیار نداشته و باإلجبار با گالب وضو می2 

 کند.ا پاک میو آن ر وضو شده نجس بودن یکی از اعضای( شخص، پس از وضو متوجه 3

 از آبی که در مکانهای عمومی است برای وضوی خود استفاده کند.( فرد 4
 

... اشاره ضو یعنی ...گوییم در وضو پس از نیت، باید ابتدا صورتمان را بشوییم، سپس دست راست را، به یکی از شرایط ووقتی می -4

 ....  .....ضو باید تیمم کرد که ....وبه جای  ..... و در موقعیتی.....ایم و وضو گرفتن با آب نجس ..کرده

شد و از آبی که در اختیار شخص است، برای خودش نبا –اگر شخص نداند که آب نجس بوده، صحیح است  –ترتیب ( 1

 رضایت صاحب آن مطلع نباشد.

خواهد  ه سختیآب موجود، شخص را از تشنگی ب استفاده از اندک –صورت باطل کنندة وضو است در هر  –ترتیب ( 2

 انداخت.

ضایت صاحب رآبی که در اختیار شخص است، برای خودش نباشد و از  –در هر صورت باطل کنندة وضو است  –( مواالت 3

 آن مطلع نباشد.

 ط تشنگی بهاستفاده از اندک آب موجود، شخص را از فر –اگر شخص نداند که آب نجس بوده، صحیح است  –( مواالت 4

 ت.سختی خواهد انداخ
 

 ، چه بود؟(ص)اکرم ها توسط مردم زمان پیامبردلیل پرستیدن بت -5

 آورد( خیر و برکت می4 ( اثر خوب در زندگی دارد3 ( عقیده به خرافات2 ( پیروی از آبا و أجداد1 
 

 در کدام یک از حاالت زیر، نماز ِنمازگزار صحیح است؟ -6

 اختیار به پشت سر نگاه کردندر حال خواندن حمد بی (2  ( گریه کردن برای آمرزش گناهان در حال نماز1

 ( در حال نماز، عمداً با صدای بلند خندیدن4   ( در حال حرکت، ذکر رکوع را گفتن3
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 دهد، چیست؟آنچه انسان را زاز بیهودگی نجات می -7

 ( داشتن هدف واال4  ( پایداری در زندگی3  ( داشتن ایمان قوی2  ( ایمان به هدف واال1 
 

 کنند؟چرا برخی از مردم به تعالیم دین، عمل نمی -8

 ( نداشتن آرامش4  ( نداشتن هدف3 پرستی و خرافات( به دلیل بت2  ها( به دلیل دل بستن به هوس1 
 

نُتُم اْلَْعَلْوَن »مفهوم عبارت قرآنی  -9
َ
« ِمِنينَ م مُّؤْ ن ُكنتُ إِ َوَل َتِهُنوا َوَل َتحَْزُنوا َوأ

 ام ثمرة انقالب اسالمی دارد؟اشاره به کد

 ( به درجة خودباوری رسیدن2    ( تنها کشور مستقل دنیا شدن1 

 ( جزء ده کشور موفق در نانو4    ( پیشرفت در علم و فنآوری3 
 

 ستان . . .زیرا این دو بند و بار را منع کرده است،ضرت علی )ع(، رفاقت با افراد بیح -10

 دهند.( کارهای زشت خود را زیبا جلوه می2  دهند.هدیه نمی های انسان را به او( عیب1 

 کنند.( حق رفقای خود را ضایع می4   ( همواره خشمگین و ناراحت هستند.3 
 

 در کدام یک از موارد زیر، نماز باطل است؟ -11

 گیرد زیرا تنها آبی است که در دسترس دارد.برای نماز با آب غصبی وضو می( 1 

 کند.ه کارهای وضو را ادامه می دهد، با تلفن منزل صحبت می( در حالی ک2

 گیرد.( به هنگام سفر، برای نماز صبح در زمستان، با آب رودخانه وضو می3

 دهد.( در حال نماز خواندن، جواب سالم علی را که وارد نمازخانه شده، می4
 

 گزینة صحیح را انتخاب نمایید. -12

 ن، هجده ثواب و برای قرض دادن، ده ثواب قرار داده است.( دین اسالم برای صدقه داد1 

 ( هنگامی که انسان مؤمن از این دنیا برود، تمامی اعمال او قطع خواهد شد.2

 ( وقف یعنی انسان برای جلب رضای مردم، مالکیت اموال خود را به فقرا دهد.3

 گیرد.علق می( به زیورآالت خانمها اگر بیش از مقدار مصرفی آنها باشد، خمس ت4
 

 از نظر بزرگان دین، در چه صورتی شرورترین افراد جامعه بر ما مسلط خواهند شد؟ -13

  ( نپرداختن خمس مال2    ( عدم انفاق اموال1 

 ( انجام ندادن مسئولیت همگانی4   ( قرض ندادن به یکدیگر3 
 

 شود. هااز نظر حضرت علی )ع(، این انسان نزدیک است که یکی از فرشته -14
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 ( فقیر صبور4  ( انسان باایمان3  ( مجاهد شهید2  ( انسان پاکدامن1 

 

 باشد.ها میی پاک شدن از آلودگیهای واجب است که به معنااز انفاق -15

 ( قرض4   ( وقف3  ( زکات2   ( خمس1 
 

 کند.نچه اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت را در دل پایدار میآ -16

 ( ایمان4  ( دوری از گناه3  ( تقویت قلب2  ( شوق عمل1 
 

 ود.از نظر مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا، دشمنی بیدارگر قرن با غرب برگرفته از ........... ب -17

 ( معیارهای ناشناخته4  ( بحران جدی3 ریزی( تفکر و برنامه2  ( تعالیم الهی1 
 

 ت دنیا و آخرت برسیم؟توانیم به سعاددر چه صورتی می -18

 ( عمل به دستورات دین4 ( انجام اعمال صالح3 ( فقط با ترک محرمات2 ( فقط با انجام واجبات1 
 

 سخن زیر، از کدام بزرگوار است؟ -19

ذیت داری، ترویج کارهای نیک، خودداری از آزار و ارفتاری، همسایهانتظار فرج، به چند چیز است: صبوربودن، خوش»

 «رویی، خیرخواهی و مهربانی با مؤمنانگشادهدیگران، 

 ( امام هادی )ع(4  ( امام رضا )ع(3 ( امام حسین )ع(2  امام حسن )ع(( 1 
 

 نیست؟ کدام گزینه از آثار تفکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش -20

 ( افزایش محبت به عالمان2   به خدا ( افزایش محبت انسان1 

 ( زنده شدن یاد خدا در دل4  خدا به بندگان ( یادآوری لطف و رحمت3 
 

 تر نشان داده شد؟ر شعب ابی طالب، کدام ویژگی پیامبر اکرم )ص( مشخصد -21

 ( مبارزه با شرک و بت پرستی4  ( اندیشه ورزی    3       ( استقامت و پایداری در راه خدا2    ( تسلیم بودن در برابر امر خدا1 
 

 زی خداوند به بندگان اشاره دارد؟کدام آیه به مهرور -22

 إِنََّ اللََّهَ یُحِبَُّ التََّوََّابِینَ ( 4 وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ( 3 اللََّهُ شَاکِرًا عَلِیمًا نَّإ( 2 أَنََّ اللََّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ( 1 
 

 شریت، استوارتر است؟برای ب های ارائه شدهآید که قرآن از تمامی راهبا توجه به آیات زیر، از کدام بخش برمی -23

ْقَومُ »
َ
َفاء ُهَو شِ  آن َماَوُنَنزِِّل ِمْن اْلُقرْ /  ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهيَ أ

 «دَِّکر  ِمْن مُ  َفَهلْ   اْلُقْرآَن ِللذِِّْکرِ  سَّْرَنايَ َو َلَقْد  / َوَرْحَمة ِلْلُمْؤِمِنينَ 
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1 )   2 )   3 )   4 ) 
 

 باشد؟های حاکمان منصوب امامان شیعه نمیبا توجه به حدیث امام صادق )ع(، کدام گزینه از ویژگی -24

 شناسند.( احکام الهی را می2  آگاه هستند. )ع(( به حالل و حرام اهل بیت1 

 نیستند. ( اهل درگیری با دیگر حاکمان4  کنند.را بازگو می )ع(( سخنان اهل بیت3 

 

 ترین سالح دشمنان در برابر ملت ایران چیست؟ترین و خطرناکمخرب -25

 ( جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی4  ( حملة نظامی3 ( محاصرة اقتصادی2 گذاری( ترور و بمب1 
 

ْيَتِني ا لَ يَ َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل »سورة فرقان:  29و  28یات آبا توجه به  -26

تَّخِْذ فُ  ،اتَّخَْذُت َمَع الرَّسُوِل سَِبيلً 
َ
، انسان ظالم« لً ا َخِليَلنً َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم أ

 خورد؟حسرت چه چیزی را می

 ( انتخاب کردن شخصی را به عنوان دوست2  ( همراه نشدن با مردم در دادن خمس1 

 ودن نسبت به دوستان( خیرخواه نب4    ( انجام ندادن واجبات دین3 
 

 هدف ما در نهی از منکر چیست؟ -27

 ( کم کردم جرم و جنایت از کشور2  ( انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد.1 

 ( تا جامعه مورد عذاب خداوند قرار نگیرد.4    ( حفظ آبروی افراد3 
 

 سلط شوند؟مه بر شما شود که شرورترین افراد جامعمل نکردن به کدام حکم الهی موجب میع -28

 ( جهاد در راه خدا2   ( انجام واجبات و ترک محرمات1 

 ( امر به معروف و نهی از منکر4    های واجب( پرداخت انفاق3 
 

 اند؟سانی به شمشیری زهرآلود تشبشه شدهکچه  -29

 آورند.( کسانی که امر به معروف و نهی از منکر به جا نمی2     ( دوستان اهل گناه1 

 ( دوستانی که خیرخواه دوستانشان نیستند.4  پردازند.( کسانی که خمس و زکات نمی3 
 

 ع اساسی مشترک همة پیامبران چیست؟دو موضو -30

 عدل –( توحید 4  نبوت –( معاد 3 نبوت –( توحید 2  معاد –( توحید 1 
 


