
 

 پیامبر اکرم )ص(د.        خداوند جویندگان دانش را دوست دار
 بارم والئس ردیف

 .دمشخص کنیضربدر پاسخ صحیح را باگذاشتن عالمت 

 5/0 قدرت د( (حیات          ج(خوابب         عدالت  یک از گزینه های زیر جزء صفات سلبی است. الف(مکدا 1

                                                                           .یکی از بهترین راههای دستیابی به شناخت خداوند ..............است  2

 د(همه موارد ر در ذات خداوند        تفک ج( تفکر در کتاب خلقت          ب(                 تفکر در کتاب آسمانی الف(

5/0 

                                                        کدام مورد باعث پایداری ایمان در دل می شود؟بق سخن امام صادق )علیه السالم ( ط 3

 دوری از گناه    -د    کار نیک         انجام –شناخت صفات خداوند          ج  -ب خداوند                 ذکر  ویاد  -الف

5/0 

                                                         این سخن از کیست؟ ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند.  4

 امام باقر)ع( -د         امام صادق )ع(      –ج               )ع( امام علی -ب        امام حسین) ع(   الف(

5/0 

 /.5 غ            ص       .از اثرات مهم ایمان دست یافتن به آرامش روحی است 5

 /.5 ص                غ   .دین الهی توسط انسانهای شایسته ای به نام پیام آور به انسانها ابالغ شده است 6

 .جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

 5/0 . به اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع ویا حقیقت .....................................گفته می شود 1

 5/0 . مهمترین رسالت تمام پیامبران ...............................................بوده است 2

 5/0 ....................خداوند است .وهو الغفور الودود ( بیانگر صفت ......................)   3

 /.5 .حمد به معنای ................و تسبیح ...به معنای ......................است 4

 .به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید

 1 می گوید؟در دعوت عمویش آذر چه حضرت ابراهیم )علیه السالم (  1

 1 تنها راه رستگاری انسان ها چیست؟ 2

 سالم شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟ا 3

 

1 

 .با توجه به سخن امام رضا )ع( سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام زمان را بنویسید 4
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 به طور خالصه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید؟ 5
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 .ردم در عصر غیبت بنویسیدباتوجه به حدیث امام صادق )ع(ویژگی های راهمایان م 6
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 راههای دستیابی وتقویت ایمان را نام ببرید؟ 7
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 5/1 ؟داوند از نظرها غایب شوندچه چیزی باعث شد تا امام زمان )علیه السالم ( به دستور خ 8

 5/1 .سه مورد از ویژگیهای اصلی پیامبران را بنویسید 9

 5/1 امبر دیگری را می فرستاد؟چرا خداوند بعد از هر پیامبر , پی 10

 5/1 .نام ببرید ،معارف و مطالب موجود در قرآن کریم به چد دسته تقسیم می شود 11

 مؤید باشید. موفق و                                                                                                                                               

 دقیقه 06مدت امتحان:  صبح ساعت شروع: بسمه تعالی پیام های آسمانسواالت امتحانی درس: 

 12تعداد سوال: 1تعداد صفحه: 16/59/   تاریخ امتحان:   59-59 تحصیلی سال - آموزش متوسطه اول
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