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

 
  .دینک صخشم  تمالع اب ار تسرد هنیزگ

  ؟بیانگر کدام صفت پیامبران است سرزمین مکه رها کرد، ش را دردفرزن زن و اینکه حضرت ابراهیم (ع) -1

  برابر خداوند    پایداري در استقامت و )ب  برابر خداوند تسلیم در )فلا

  دراوم همه )ج  عقاید باطل    پیروي نکردن از )ج
  

  پرستی دعوت کرد؟یکتا پنجاه سال به توحید و ت نهصد ودکدام پیامبر الهی مردم زمان خود را م -2

  (ع) حضرت هود )د  )(ع حضرت نوح )ج  موسی (ع) حضرت )ب  حضرت ایوب (ع) )فلا
  

  ؟داند چه عاملی را باعث افزایش ایمان می »علَیهِم آیاتُه زادتْهم إِیمانًا«آیه  -3

  یات قرانآگوش دادن به  )ب  گانه نمازهاي پنج )فلا

  هاي نمونه الگو قرار دادن انسان )د  جهان  آفرینش تفکر در )ج
  

  ؟ شود احساس بیهودگی چه زمانی ایجاد می -4

  نبود شناخت   )د  نبودن پیامبر )ج  نبودن ایمان )ب  نداشتن هدف باال )فلا
  

  ورقش دفتري است معرفت کردگار /هر  برگ درختان سبز در نظر هوشیار ؟ هاي شناخت خدا ارتباط دارد یک از راه با کدام وربورشعر  -5

  انسان شناخت صفات )د  شناخت صفات الهی   )ج    کتاب خلقت تفکر در )ب  کتاب آسمانی تفکر در )فلا
  

  ؟ آید نمیبعد از ظهور به حساب  هاي از ویژگی ،کدام یک -6

  اندوزي بین رفتن ثروت ) ازب  پیشرفت علم شدن و فاشکو )فلا

  بین رفتن خشکسالی از )د  خونریزي افزایش جنگ و )ج
  

  ؟اشاره به کدام صفت الهی دارد  »اللَّه إِنَّ اللَّه یحب التَّوابِینَ «آیه  -7

  قدیر بودن )د  توبه پذیر بودن )ج  علیم بودن    )ب  حکیم بودن   )فلا
  

  ؟اشاره به کدام صفت الهی دارد »إِنَّه یعلَم الْجهرَ وما یخْفَى «یه آ -8

  قدیر بودن )د  توبه پذیر بودن )ج  علیم بودن    )ب  حکیم بودن   )فلا
          

4  

  .یدرا با ضربدر مشخص کن تالمح ندوبغلط  ای یحصح

     . یدآ یمضاف به حساب م يها ها جزء آب چاه و ها قنات ، ها چشمه آب -9

 دارد.                    یعیانفقط اختصاص به ش یبه ظهور منج اعتقاد - 10

 .         اعمال امت من انتظار فرج است ینبهتر :(ص) فرمودند یامبرپ - 11

  .                 یستبودن عمر ممکن ن یطوالن یاز نظر دانش پزشک - 12

  طلغ                حیحص

                   غلط                یحصح

             غلط                یحصح

     غلط                یحصح

                 دعب هحفص رد تالاوس همادا
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  .یدرا با کلمه مناسب پر کن یخال يجاها

  . یندگو ............................ را یقتحق یاموضوع  یکبه  یاعتماد و باور قلب - 13

  . است ............................ و ............................ یرناپذ یی(ع) دو برادر و همراه و دو دوست جدا یاز نظر امام عل - 14

  . خواهد بود ............................آب  ینوضو با ا است و ............................ یگرفتن با آب غصب وضو - 15

  است. ............................شستن  یتمرحله وضو بعد از ن یناول - 16
  

3  

  »أَلَا بِذکْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب«   .یدکن یرا معن وربور یهآ - 17

  

1  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

  چه؟  یعنیمسح سر در وضو  (ص) بنا به سخن رسول اکرم - 18
   

  

  ؟ یسیدرا بنو یریمکه واجب است وضو بگ يدو مورد از موارد - 19

  

  چه؟ یعنیاهللا  سبحان - 20

  

  ؟ کند یرا مجازات م یخدا چه کسان .»مجازات کننده است«ت خداوند صفا از یکی - 21

  
  

4  

  .یدده بلندپاسخ  یربه سواالت ز

   .یسیدمنتظران امام زمان را بنو يها یژگیبا توجه به سخن امام رضا (ع) و - 22

  
  

  ؟ چه یعنیمواالت در وضو  - 23

  
  

  .یسیدرا بنو یامبرانپ یاصل يها یژگیسه مورد از و - 24

  
  

  .یسیدا بنوبه خدا ر یمانآثار ا - 25

  

  

  .یدده یحکدام نوع از صفات در خدا راه ندارد با مثال توض - 26

  

  

  .یسیدبه خدا را بنو یمانا یتو تقو یابی دست يها راه - 27

  

  

  .یسیدرا بنو یک موضع هر ؟شوند یم یمبه چند دسته تقس یامردم در مقابل دعوت انب - 28
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  20  جمع نمرات

 




