
 

 

 

  نامسآ ياه مایپ امتحان درس:

  1398/ 8/10تاریخ امتحان:  

  دقیقه 60 مدت امتحان:

   یخیش : آقايطراح سوالنام 

  تعالی باسمه

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  دبیرستان حاج حسین نوایی

  98 دیماه

  نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:

  شماره دانش آموزي:

  نمره    ) (      مهن  کالس:

  1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            هرکس به دانش پیشتر است، قیمتش بیشتر است.   پیامبر اعظم (ص)

 
  .ید(غ) بگذار (ص) و در مقابل جمالت غلط یحدر مقابل جمالت صح

  در واقع خوار شمردن حکم خداوند است.                یتگرهدا یهانمخالفت با حکم فق -1

دادند.                                    یبه شاگردان خود ارجاع م ینیمسائل د يدر زمان حضور امام معصوم امامان مردم را برا -2

  مطلق باشد.                                                              یدبا یریمگ یکه با آن وضو م یآب -3

         .                                   یریموضو بگ یبا آب غصب یمتوان یم یمباش یرچنانچه ناگز -4

)        (  

(        )  

(        )  

(        )  

  

1  

  .یدمناسب را عالمت بزن ینهگز ،با دقت به عبارات

  ؟ یمکن ینم ياز انجام آن خوددار یما خواهد بود ول یانکارها به ز یبرخ ي یجهنت یمدان یم ینکهچرا با وجود ا -5

  يانگار سهل و یدقت یب)  د  یقلب یمان) نداشتن ا ج  ینادان ) جهل و ب  ) عدم توجه به امور الف

  

  ؟ چه بود یشانامت ا يکارها ینبهتر ) (ص یامبرپ ي بنا به فرموده -6

  ظالمان شکست )د  یگراننکردن د یتاذ و آزار) ج  فرج انتظار) ب  رحم ي ) صلهالف

  

  کند ............. ینرا مع یوقت آمدن امام زمان (عج) يهر کس برا (ع) یتباهل  یثبا توجه به احاد -7

  است کرده مالقات را امام) د  راستگوست) ج  است یواقع منتظر )ب  دروغگوست )الف

  

  درست است؟ ینهوضو کدام گز یبترت یتدرمورد رعا -8

  مسح پاها مسح سر، ،شستن دستها شستن صورت، )ب  راست و شستن دست چپ ،سر مسح پاها و ،شستن صورت )الف

  مسح پاها مسح سر و ، شستن صورت ، ها شستن دست )د  مسح سر ،مسح پاها ، ها شستن دست ،شستن صورت )ج
      

1  

  .یدرا با کلمات مناسب کامل کن یرز یخال يجاها

  ...... برسد...............شود که به مرحله .... یمنجر به عمل به دستورات او م یشناخت ما از خدا وقت -9

  .یندگو ........................جامعه دارد را  ي اداره ییکه توانا یطیالشرا جامع یهفق - 10

  .یندگو ........................را  حقیقت یا موضوع و یککامل به  یباور قلب اعتماد و - 11

  .........................شناخت صفات خداوند مراجعه به  يراه برا ینبهتر - 12

  

2  

    ؟باشد یم ،تسا هدمآ ریز رد هک یحصح يوضو یطشرا زا کی مربوط به کدام یراز موارد ز یکهر 

  »مواالت ، یب، ترت نبودن مانع در اعضا ، وضو يپاك بودن اعضا ، بودن آب و ظرف آن مباح«

                                                                           .وضو را پشت سرهم انجام داد يکارها باید - 13

    .داشته باشد یتاست رضا یگرياگر از د یاشد و خودمان با يآب برا یا یدوضو گرفتن با در - 14
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  .یسیدن بنوآرا در مقابل موضوع مربوط به  ثیدح ای یهشماره هر آ

15 - نُّ الْقُلُوبئتَطْم کْرِ اللَّهأَلَا بِذ  

  إِنَّه یعلَم الْجهرَ وما یخْفَى - 16

  أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاکُم عبثًا - 17

18 - کرِفَتعقَّ مح رَفْنَاكا عم                                                                        

)       (  

(       )  

(       )  

(       )  

  ناتوان بودن در شناخت کامل خدا

  یزدانا بودن خالق به همه چ

  یهدف یو ب یاز سردرگم ییرها

  آرامش
  

1  

  .یسیدرا بنو »ینَ آمنُوا وتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذکْرِ اللَّه أَلَا بِذکْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوبالَّذ« یهترجمه آ - 19

  

  اشاره دارد؟ یماناز آثار ا یکباال به کدام  آیه - 20

  

1  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

  ؟ یدرا نام ببر یمکه واجب است وضو داشته باش ییها مورد از زمان دو  - 21

  

  .یدرا نام ببر یامبرانمهم پ يها یژگیسه مورد از و - 22

  

  .یسیدرا بنو يظهور حضرت مهد یطدو شرط مهم از شرا - 23

  

  .یسیدامام زمان را بنو یمنتظران واقع يها یژگیسه مورد از و(ع) با توجه به سخن امام رضا  - 24

  

  .یدکن یانکند را ب یممنماز ت يبرا یدکه مکلف با يمورد از موارد  دو - 25
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  .یدده بلندپاسخ  یربه سواالت ز

  کنند؟ یرويفقها پ يفتوا از  یدچرا مردم با یدده یحتوض  - 26

  

  .یدکن یانب را یکن يو انجام کارها یمانرابطه ا - 27

  

  .یدده یحهرکدام به اختصار توض و درباره یدشناخت صفات خداوند را نام ببر يها راه - 28

  

  .یدمثال بزن یکهر کدام  يبرا یست؟منظور از آب مطلق و آب مضاف چ - 29

  

  . یدده یحشدند؟ توض یمدر نحوه برخورد با آنان به چند گروه تقس یامبرانپ يخداوند از سو یند یافتمردم پس از در  - 30

  

10  

  20  جمع نمرات

   




