باسمهتعالی 


اهتحاى درس :پیامهای آسواى
تاریخ اهتحاى0931 / 01 / 25 :

نام و نام خانوادگی:

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

دبیرستان حاج حسین نوایی

هدت اهتحاى 01 :دقیقه

شواره دانش آهوزی:

دی 31

نام طراح سوال :داوری

نام پدر:
کالس :نهن (

سواالت در  2صفحه

هرکس به دانش پیشتر است ،قیمتش بیشتر است .پیامبر اعظم (ص)
1

) نوره
صفحه 0

گضیٌِ ّای دسست سا اًتخاب کٌیذ:
/57

دس کذاهیک اص آیات صیش تِ " صفات خذاًٍذ " اضاسُ ًطذُ است ؟
ب) ٍَلکِيَّ الٌّاسَ اًَفُسَُْن یَظلِوَىَ

الف) اًَُِِّ یَؼلَنُ الجَْشَ ٍَ ها یَخفَی

د) فَاِىَّ اهللَ ضَذیذُ الؼِقابِ

ج) ٍَ ََُّالغَفَسُ الََدٍد

2

وقتی می گوییم " سبحان هللا " یعنی :
الف) ّش ستایص تشای خذا ست

ب) ّوِ کواالت ٍ صیثایی ّا تشای خذا ست

ج) خذاًٍذ اص ّش ػیة ٍ ًقصی  ،هٌضُ است

د) تضسگی هخصَظ خذاًٍذ است

/64

2
هطَق ٍ هحشک ها تشای سفتي تِ سوت " ػول تِ دستَسات الْی" کذام گضیٌِ است.
ب) ایمان

الف) شناخت

د) برنامه ریسی

ج) علم

 3کذام گضیٌِ اص آثاس ایواى است.
الف) یاد ٍ رکش خذاًٍذ

ج ) دٍسی اص گٌاّاى

ب) اًجام ًیکی ّا

د)

رهایی از سردر گمی

 4صثش ایَب (ع) دس تشاتشخَاست خذاًٍذ ٍ تحول هطکالت ٍ سختی ّا ً ،واد کذام ٍیژگی هْن اص پیاهثشاى است؟

الف)تسلین در برابر اهر خداوند

ج) هبارزه با خرافات

ب) استقاهت و پایداری

د)هبارزه با عقاید

یه ُم المالئِکَةُ اَ ّّل تَخافوا َو ّل ت َ َ
شروا بِال َجنَّ ِة الَّتی کُنت ُم
قاموا تَتَنَ َّز َل َ
حزنوا َو اَب ِ
قالوا َربّنَا هللاُ ث ُ َّم است َ ُ
 5با توجه به آیه " اِنَّ الَّذینَ ُ
علَ ِ
َدون " کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی چیست ؟
توع ُ
الف) ًتشسیذى

ج ) پایذاسی

ب) غوگیي ًطذى

الف) جٌگ ٍ خَى سیضی

ج)گستشش ػذالت

د) سسیذى هشدم تِ آساهص

 7اص تْتشیي کاسّای اهت پیاهثش (ظ) دس صهاى غیثت حضشت هْذی (ػج) کذام گضیٌِ است ؟
الف) اًتظاس فشج هْذی (ػج)

ب) دست سٍی دست گزاضتي ٍ هٌتظش هاًذى

ج) ًواص خَاًذى

د) دػای ًذتِ خَاًذى

 8کذام گضیٌِ اص ٍیژگی ّای ػالواى ٍ فقْا دس صهاى غیثت ً ،وی تاضذ؟
الف) پشّیض کاس

01

ب) هحافظ دیي خذا

ج) هخالف دستَس خذاًٍذ

د ) هخالف َّای ًفس

الف) هشجغ تقلیذ

الف) ٌّگام تالٍت قشآى

ج) اسالم ضٌاس

ج) ٌّگام دست صدى تِ آیات قشآى

د) ٌّگام خَاتیذى

ٍ 01اجة است کاسّای ٍضَ سا تذٍى ٍقفِ ٍ پطت سش ّن اًجام داد تِ ایي کاس  .................هی گَیٌذ.
الف) هَاالت

ب) تشتیة

/64

ج) آداب ًواص

/64

/64

/64

د) پاسذاس دیي

 00دس کذام گضیٌِ ٍضَ گشفتي ٍاجة است ؟
ب)ٌّگام سفتي تِ هسجذ

/64

/64

تِ سّثشی ٍ ّذایت هشدم جاهؼِ تَسط فقیِ جاهغ الطشایط  ......................هی گَیٌذ.
ب) ٍالیت فقیِ

/64

د) اًذیطیذى تِ تْطت الْی

 6کذام گضیٌِ اص اّذاف قیام اهام صهاى (ػج) ًوی تاضذ ؟
ب) ضکست ظالواى ٍ صٍسگَیاى

/64

/64
/64

د) هثطالت ٍضَ

 02دس کذام گضیٌِ ضک کشدى دس سکؼات ًواص تاػث تاطل ضذى ًواص ًوی ضَد ؟
الف) دس سکؼت ّا ی اٍل ٍ دٍم ًواصّای چْاس سکؼتی

ب) دس ًواص صثح

ج) دس سکؼت ّای سَم ٍ چْاسم ًواصّای چْاس سکؼتی

د) دس ًواص هغشب

در کذام هْرد زیر ًواز تاطل هی شْد؟
03

الف)

گریَ

تا

طذای

تلٌذ

ترای

آهرزش

/64

الف)
ب)

گٌاُاى

ج ) در حال ًواز  ،جْاب دادى تَ سالم دیگرا ى

 04عثارات طحیح (ص) ّ غلظ (غ ) را در

گفتي

رکرُای

ًواز

،

در

حال

/64

حرکت

د) سرفَ ّ عطسَ

هشخض کٌیذ.

 -تِتریي راٍ شٌاخت طفات خذاًّذ  ،هراجعَ تَ سخٌاى پیاهثر اکرم (ص) است .

ص

غ

 -آًچَ ایواى را در دل پایذار هی کٌذ  ،دّری از گٌاُاى است .

ص

غ

 -عقایذ تاطل ّ خرافی هٌحظر تَ زهاى پیاهثراى تْدٍ ّ در جِاى هذرى اهرّز خثری از آى ُا ًیست .

ص

غ

 -در تعالین هسیح ّ یِْد ( تْرات ّ اًجیل ) از هٌجی تسرگ سخي تَ هیاى آهذٍ است .

ص

غ

 -حضرت هِذی (عج) تَ دستْر پذر خْد از ًظرُا پٌِاى شذ .

ص

غ

 -آب در دسترش دارد ّلی کوی گل آلْد است هی تْاًذ تَ جای ّضْ تیون کٌذ .

ص

غ

 -شکستي ًواز ّاجة ترای جلْگیری از ضرر هالی ّ جاًی اشکالی ًذارد.

ص

غ
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 05تَ سؤاالت زیر پاسخ کْتاٍ دُیذ.
راُِای شٌاخت طفات خذاًّذ را تٌْسیذ.

0
ب)

الف )
 06راُِای دستیاتی ّ تقْیت ایواى تَ خذا را تٌْیسیذ (.دّ هْرد )
ب)

الف)

0

 07یک ًوًَْ از هْارد استقاهت ّ پایذاری پیاهثراى الِی در راٍ خذا را تٌْیسیذ.
0

 08حضرت هِذی (عج) چگًَْ ًسدیک تَ  21قرى عور کردٍ است ؟ ( یک استذالل تیاّریذ )
0

 11چِار هْرد از ّیژگی ُای ّلی فقیَ را تٌْیسیذ.
الف)

ب)

0
ج)

د)

 10هراحل اًجام غسل ترتیثی را تٌْیسیذ.
الف)

ب)

0
ج)

د)

