
 

 با یاد او و برای او
 

 سال اّولپایانی نیمآزمون 

 3141-49سال تحصیلی 
      اولپایه:     دین و زندگی :درس

 3از  1صفحه  دقيقه   09مدت آزمون: 

 خانوادگی:نام و نام

 شماره صندلی:                 كالس:

 كاویانیآقای  نام دبير:

 03 دی 11 شنبهیکتاریخ: 

 

 (5/1)«القلوب طمئنُّاهلل تَ کرِال بذِاهلل اَ کرِقلوبهم بذِ طمئنُّنوا و تَ ذین امَالّ»-1

  «لینفِاآل حبُّقال ال اُ لَفَا اَی فلمّبا قال هذا ربّوکَای کَعلیه الیل رَ نَّا جَفلمّ»

 «یونن العُرنا فیها مِجَّعناب و فَن نخیل واَ مِ اتٍلنا فیها جنّعَو جَ»

 .نماییدلف(ترجمه ا

 

 

 

 (55/0)(به ما چیست؟)ترجمه را تکرار نکنید یات ب(پیام هر یک از آ

 

 

 

 

 نمره منفی دارد 11تا  2سواالت 

 (25/0)یه شریفه گزینه صحیح را انتخاب کنیدآبا توجه به معنای ، «لمن نرید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء»-2

   ندارد (هرکس دنیا را بخواهد در آخرت بهره ایالف

 رسد هر قدر که ما بخواهیممیحتما  ن آ(هرکس دنیا را بخواهد  به ب

 ن میرسدآخرت به آر کس دنیا را بخواهد سریع تر از (ه ج

 د(هیچکدام

 «کلونخرجنا منها حبا فمنه یاحییناها و اَالمیتة اَ لهم االرضُ یةٌو آ»-1

 (25/0)دارد؟نیه شریفه بر کدامیک از صفات خداوند متعال داللت آ

 زیزحیم                    د(عَج(رَق                      حیی              ب(رازِالف(مُ

 (25/0)کدام یک صحیح است-4

 اخروی مهمند(اهداف دنیوی به اندازه اهداف ج                         الف(اهداف دنیوی خوب نیستند 

 د(همه موارد          ب(اهداف اخروی مهمتر از اهداف دنیوی اند
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 (25/0)؟میکنندنکدام یک از موارد زیر یکدیگر را تقویت -5

 د(هیچکدام         شناخت –ج(عمل              عمل-ب(ایمان       شناخت  -الف(ایمان

 (25/0اساسی دارد؟)کدام یک از صفات خداوند متعال  با ما بقی فرق -6

 د(کسی که فرزند ندارد     ج(کسی که میمیراند               ب(شریک نداشتن        الف(مثل نداشتن 

 (25/0)ایمان با کدام یک از موارد زیر تناسب ندارد-5

 د(مقصد دادن          ج(انقالب درون                ب(زیبایی عقل      الف(خوب خواستن 

 (25/0)؟تناسب داردعلم با کدام یک از موارد زیر -8

 د(مقصد دادن                  ج(توانستن              ب(زیبایی روح          الف(عشق و امید

 (5/0)))هو العزیز الحکیم(( او .... و......است-9

 باحکمت -عالم        د(با عزت-ج(مهربان        با حکومت-ب(با عزتدانا       -الف(مهربان

 (1.5)(صورت غلط بودن تصحیح نمایید )درنادرستی  عبارات زیر را مشخص نمایید. درستی یا-10

 نیستاست و ایمان هیچ وقت نتیجه عمل صالح الف(عمل صالح نتیجه ایمان 

 ن بوده استآب(هدایت انسان هدف اصلی نزول قر

 ج(انسان میتواند با خرد خود به معرفت کامل خداوند متعال دست یابد

 ترسان است فقطد(وقتی خدا یاد می شود دلهای مومنین 

 یچ وقت برای جهاد اکبر دیر نیسته(ه

 سمانها وزمین را حق گرایانه آفریدآ:خداوند و(فطر السموات و االرض حنیفا

 صفات استهمه ی(خداوند سرچشمه 
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 (1.55ستون ب زاید است)دربیابید)یک عبارت عبارت متناسب با ستون الف را  ستون باز میان آیات -11

 ب(                                  الف(                                    

 .منبع همه صفات پایان ناپذیرخداست1                                     «سبحانه وتعالی عما یصفون»1

 مند شدهمیتوان از هدایت قران کریم بهرن آ.با داشتن 2                                              «له االسماء الحسنی »2

 .ایمان و عمل همیشه همراهند1                                «نحن اقرب  الیه من حبل الورید»1

 .نفی صفات سلبی از خدا4                      «نعمه اهلل علیکم ایا ایها الذین امنو اذکرو»4

 منی .چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با5                                                   «ما عند اهلل باق»5

 ن کریمآ.یکی از ثمرات هدایت قر6  «                           نورالظلمات الی ال لیخرجهم من »6

 .یکی از راه های افزایش ایمان        5         «                         یهدی به اهلل من اتبغ رضوانه»5

 .اهداف اخروی ماندگارند8                                                                        

..... اما انسان با داشتن ............................شکوفا میشود و در حیوانات به صورت.................استعدادهای گیاهان به صورت ...-12

 ه روشی متفاوت از حیوانات وگیاهان هدایت میشود.ب....................قدرت.........و ..................قدرت....

اما جایگاه  ................................است جایگاه آن..........................آتچه میان شناخت و عمل رابطه برقرار میکند ...

 (1.55)..است.............علم......

 (5/1ارات زیر را به فارسی برگردانید)عب-11

 هادةو الشَّ الغیبِ ج(عالمُ                       هار                      و النَّ یلِالف(اختالف الّ

 نَیِّبَتُ د(لِ                                                          دانِد هَب(و قَ

 ئه(بارِ                         ر                                      وِّصَ و(المُ

 (1) را بیاوریدنها آیه مربوطه آاز  سه مورد از راههای تقویت ایمان را نام برده و برای یکی-14

 

 


