
 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 منه های آزمون ماهانة پیام های آسمان کالس
 

                  کالس:                                   نام و نام خانوادگی:     

 مشکاتدبیرستان دورة اوّل 
 49/  /  تاریخ:  -درس اول 

 دقیقه 94مدت: 
 

 بارم سؤال

 .کنید مشخص را نادرست و درست های جمله( 1

 (  غ( )  ص)هر کمال و خوبی که مخلوقات دارند از خالق دریافت کرده اند الف( 

 ( غ( )  ص)قصد سخت گرفتن بر بندگانش را دارد  ،خدا با احکام و قوانینشب( 

1 

 ؟مفهوم حدیث ))ما عرفناک حق معرفتک(( چیست( 1

 
2 

 ؟اختصار شرح دهیدراه های شناخت خدا را بیان نموده و به ( 2

 
2 

 1 توصیفی که ...................... می کند، توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت صحیح وی، یاری دهد.( 3

 (( کدام است؟انّه یعلم الجهر و ما یخفیمفهوم آیه ))( 4

 از آنچه در قلب ما می گذرد، آگاه است.او ب(                      .    خداوند بر همه چیز آگاه استالف( 

 او از فرو افتادن برگ درختی در گوشه ای از جهان باخبر است.د(    او از آنچه چشم های ما می بیند، آگاه است.         ج( 

1 

 (( را ترجمه نموده و مفهوم آن را بیان کنید.و هو الغفور الودودآیه ))( 5

 
2 

 متفاوت است؟کدام آیه با سایر آیات ( 6

 و من یشاقّ اهلل فانّ اهلل شدید العقابب(                   ظلم النّاس شیئا          انّ اهلل الیالف( 

     و کان اهلل شاکرًا علیمًاد(                                      انّ اهلل یحبّ التّوّابینج( 

1 

 ؟معنای شاکر بودن خداوند چیست( 7

 
1 

 ؟چه نتیجه ای به دست می آورد خلقتجهان  انسان با تفکر در( 8

 
2 

 1 به هر میزان که ................................ ما افزایش یابد، بیشتر از گذشته آثار قدرت و علم خدا را در جهان در می یابیم.( 9

 مثال تعریف نمایید.صفات ثبوتی و صفات سلبی را به ذکر دو ( 11

 

 

2 

 کدام مصرع اشاره به صفات سلبی دارد؟( 11

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجیملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی                                   ب( الف( 

 سزاوار ثنایی وتو نماینده فضلی، ت نه بجنبی، نه بگردی، نه بکاهی، نه فزایی                                   د(ب( 

1 

 تسبیح خداوند به چه معناست؟( 12

 
1 

 ( عبارت ))سبحان اهلل و الحمدهلل(( حاوی کدام معناست؟13

 ج( حمد و تسبیح خدا        د( حمد و ستایش خدا          ب( تسبیح خدا          الف( حمد خدا
1 

 سوره توحید را بیان کنید.در ؟صفات ثبوتی و صفات سلبی مذکور ( 14

 
1 

 21 
 

 نمرة آزمون کتبی: نمرة مشارکت کالسی:

 نمرة نهایی: 



 


