ًام پذر:

ًام ًّام خاًْادگی:

ًورٍ تاعذد:

تاسوَ تعالی
هذیریت آهْزش ّپرّرش ًجف آتاد
دتستاى ًصاط

ًورٍ تادرّف:

ردیف

سْال درشُ :ذیَ ُای آسواى رضتَ :اتتذایی

1

اهتذاًات ًْتت اّل

کالش  :پٌجن

تاریخ :

/ 10 /

ّقت پاسخگْیی تَ سْاالت  60:دقیقَ اهضاء آهْزگار:

پسرم تا هذد ّیاری از خذاًّذ اهتذاى خْد را ضرّع کي.
پاسخ غذیخ را تا عالهت (×) هطخع کٌیذ.
الف :اهلل الػوذ یعٌی خذاًّذ  ...........................است.
یکتا است

تی ُوتااست

تی ًیاز است

هِرتاى است

ب :هعجسٍ ی کذاهیک از پیاهثراى اکٌْى در اختیار ها قرار دارد؟
دضرت اتراُین(ع)

دضرت هْسی (ع)

دضرت عیسی(ع)

دضرت هذوذ (ظ)

ج :دضرت  ..............................از یاراى اهام زهاى خْاٌُذ تْد.
هْسی(ع)
2

عیسی (ع)

اتراُین (ع)

ًْح (ع)

جاُای خالی راتا کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ.
الفً :ثْت تَ هعٌی  ...................................است.
ب :ها هسلواًاى قراى را هی خْاًین ّ ...............................ّ............................هی کٌین.
ج :دضرت هذوذ (ظ)....................را در هذلی تَ ًام  .....................جاًطیي خْد کرد.

3

غذیخ یا غلظ تْدى جوالت زیر را تا عالهت(×) هطخع کٌیذ.

غذیخ

الف:جعفر تي اتی عالة آیاتی از سْرٍ الردوي رادردضْر ًجاضی خْاًذ
ب :تْدیذ یعٌی خذا یکی است.
ج :دضرت عیسی در گِْارٍ تا هردم سخي گفت.
د :دضرت یعقْب پسر دضرت یْسف تْد.
4

تاتْجَ تَ سخٌاى جعفرتي اتی عا لة در دضْر پادضاٍ دثطَ جذّل زیر را کاهل کٌیذ.
رفتارهردم تعذ از اسالم
رفتار هردم قثل از اسالم
..........................................-1
. ........................................-1
...........................................-2

...........................................-2

غلظ

5

پیاهثراى خذا چَ ّیژگی ُایی داضتٌذ؟(2هْرد)

6

داضت تاضین چَ تایذ تکٌین؟
ٍ
ترای ایٌکَ تتْاًین ترًاهَ ی هٌاسثی ترای زًذگی خْد

7

ها ترای قذرداًی از زدوات پیاهثر خذا چَ هی کٌین؟

8

دضرت هرین (ش) ّدضرت عیسی (ع) چگًَْ اًساًِایی تْدًذ؟

9

چرا پیاهثر اسالم (ظ) را ردوتی ترای جِاًیاى ًاهیذٍ اًذ؟

10

خذاًّذ در قراى چَ هغالثی را تَ رّضٌی تیاى ًوْدٍ است؟( 4هْرد)

11

چرا ّاقعَ ی غذیر ترای ها اُویت زیادی دارد؟

12

ها در ٌُگام سختی ّگرفتاری چگًَْ هی تْاًین اهیذ ّار تاضین؟

13

تَ ًظر ضوا چَ چیسی تاعث ضذٍ تْد کَ یْسف در تٌِایی چاٍ دلگرم ّاهیذ ّار تاضذ؟

14

چرا پادضاٍ دثطَ هسلواًاى را تسلین تت پرشتاى ًکرد؟

دق یارتاى تاضذ

