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زﻣﺎن  40 :دﻗﻴﻘﻪ

ب( توانايی ھای نا محدود انسان

"با ديدن نوشته ای به وجود نويسنده و ميزان علم او پی می بريم "  .مصداق شناخت صفات خداوند از راه :
ج( تفکر در کتاب آفرينش
ب( توصيف خداوند از خود
الف( تفکر در کتاب آسمانی
 " وقتی بدانيم رفتارھای ناشايست ما پايان خوبی ندارد .اما آنھا را ترک نمی کنيم" از کدام گزينه غفلت شده است ؟ج( ايمان
ب( شناخت
الف( عمل

امام صادق )ع(  :آنچه ايمان را در دل پايدار می کند .
ب( دوری از گناھان

الف( کارھای نيک
– ثمره و ميوه ايمان :
الف( بی ھدفی

ج( الگو قرار دادن انسانھای مومن

ب( سردرگمی

ج( آرامش

د( شناخت

 طبق آيه  " :ان الذين قالوا ربنا  , Dثم استقاموا " کليد دست يافتن پيامبران به وعده ھای بزرگ الھیچيست ؟
د( نماز
ج ( دعا
ب ( پايداری فراوان
الف( عبادت
– اعتقاد شيعه به قيام و ظھور حضرت مھدی )عج( موجب  ................می شود.
ج( افزايش خون ريزی
ب( افزايش اميد به آينده ای روشن
الف ( کاھش اميد به زندگی
– کدام گزينه جز شرايط ظھور حضرت مھدی )عج( نمی باشد؟
ب( آمادگی مردم جھان برای ھمراھی حضرت

(٢

/٥
/٥
/٥
/٥
/٥
/٥
/٥
/٥

ج( وجود ياران با وفا

 – ٦بر اساس سخن امام صادق )ع( ويژگی ھای چھار گانه عالمان و فقھای زمان غيبت را نام ببريد.

(٣

بارم

ج(شناخت محدود از خداوند

گزينه ھای صحيح را انتخاب کنيد.

(١
١٠

95-96

کدام گزينه صحيح نيست؟

الف( زمين پر از عدل و داد شده باشد

٩

ﺗﻌﺪاد ﺳﻮال :

20

پيام سخن پيامبر)ص( در جمله " ما َع َر ُفناک حق معرفتک " خدايا آن چنان که شايسته تو است تو را نشناختيم" چيست؟

الف(توانايی ھای محدود انسان

٢

اﻣﺘﺤﺎن ﭘﻴﺎم ﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ )ﺹ(:ﺟﻮﯾﺎی ﺩﺍﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎی ﺭﺣﻤﺖ ﺍﺳﺖ

ردﻳﻒ
١

ﻧﻮﺑﺖ اول

٢

(٤

– خداوند خود را در قرآن چگونه معرفی کرده است؟ ) دو مورد ترجمه بنويسيد(

٢

الف(
ب(
١١

٢
چھار ويژگی از ويژگی ھای ولی فقيه را بنويسيد.
(٣
(٢
(١

(٤

١
١٢

وضو گرفتن با کدام آب صحيح و کدام باطل است ؟ صحيح  باطل ×
آب خيلی گل آلود
گالب
آب رودخانه
آب لوله کشی منازل

١٣

مباح بودن آب وضو يعنی :
ب( صاحب آن رضايت داشته باشد
الف(برای خودمان باشد

/٥
د( ھرسه مورد

ج( غصبی نباشد

ھر مورد اشاره به کدام ويژگی ھای پيامبران دارد؟
١٤

الف( خداوند به حضرت ابراھيم )ع( دستور داد زن و فرزند کوچک خود را در سرزمين بدون آب و آبادانی سکونت دھد...................... .
ب( مردم زمان پيامبر )ص( در برابر بت ھای ساخته شده از سنگ و چوب سجده می کردند و می گفتند اينھا به ما خير و برکت می دھند......
ج( حضرت نوح )ع( مردم زمان خود را  ٩٥٠سال به يکتا پرستی کرد ولی تعداد اندکی ايمان آوردند..........................

١/٥

اگر نماز گزار ذکر ھای نمازش را آن قدر تند و با عجله بگويد که تلفظ آنھا صحيح نباشد .نمازش :
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

٢٠

صحيح

باطل

/٥

شکستن نماز واجب از روی اختيار  ....................است.
ج( مانعی ندارد
ب( حرام
الف( مکروه

مستحب

در تسبيح ھمواره زيبايی ھای و کماالت خداوند را ذکر می کنيم .صحيح

/٥
غلط

/٥

علی در رکعت ھای نماز مغرب شک می کند که چند رکعت خوانده است  .نمازش:

/٥

الف ( صحيح

ب( باطل

مبطالت نماز را بنويسيد:
(٢
(١

ج( صحيح است ولی بايد سجده سھو بجا آورد.

(٣

د( ھيچکدام

(٤

کامل کنيد :
ترجمه  :و او  ...............و دوستار بندگانش است.
و ھوالغفور ........
اال  D..........تطمئن  .............ترجمه  :آگاه باشيد که دلھا تنھا با ياد خدا آرام می گيرد.
پيامبر )ص(  :کسی که با  .............می خوابد  ,بسترش تا صبح برای او  ..............خواھد بود و
خوابش برای او نماز است.
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