
 

 

 
 
  

 بارم                                                                                                                                                                                                     

 آیات :-الف 
 1         خود واجب کرده است؟ ن خداوند چه کاری را بررا تر جمه نموده و بنویسید بر اساس آ " الَودود "َوُهَو الَغفُوُرآیه شریفه -1

 

 

 
 57/0         آیه زیر را تکمیل کنید و بنویسید بیانگر کدام اثر ایمان در زندگی انسان است؟)بدون ترجمه(-2 

 اَال...................تَطمَئَنُّ الـ...................."
 

 
 27/0 با کدام گزینه مرتبط نیست؟ "مَن کانَ یُریدُ الثَّوابَ الدُّنیا فَعِندَ اهللِ ثوابُ الدُّنیا وَاالخِرَةِ وَ کانَ اهلل ُ سمیعاً بصیراً"آیه  -3

 ب(خداوند ثواب اعمال انسان را در دنیا می دهد .                      الف(دین الهی رستگاری دنیا و آخرت را با هم دارد.

 د(نعمت های دنیا و آخرت نزد خداست.                                                    ج(خداوند شنوا و بیناست.

 عبارت متناسب بر آیه را مشخص کنید:-4

   57/0 یکی از وظایف پیامبران تالوت آیات خداست        -1         الف(وَ اِذا تُلِیَت عَلَیهِم آیاتُهُ زادَتهُم ایماناً              

 می ماندند. باقیفرستاد،مردم در گمراهی اگر خداوند پیامبران را نمی -2لخالصِ                                          ب(اَال لِلّهِ الدّینُ ا

 خدا فقط دین خالص را قبول دارد.       -3               ج(وَاِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَاللٍ مُبینٍ          

 گوش سپردن به آیات قرآن یکی از عوامل افزایش ایمان است.-4                                                                      

 راه سعادت فقط یکی است که عبارتند از دین الهی - 7                                                                      

 7/1 ب:صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:

 ص                  غ               پیامبران به انسان سفارش می کنند که همه کارهای خود را در مسیر رضای خدا انجام بدهند.-1

 ص                 غ                                             خداوند توبه کنندگان را با آغوش باز می پذیرد چون او خدایی منتقم می باشد.-2

 ص                  غ                           ست.ثری از آنها باقی نیبه زمان پیامبران بوده و امروزه اعقاید باطل و خرافی منحصر -3

 ص                  غ                                                                      همه انسان ها در دنیا در جستجوی رستگاری هستند.-4

 ص                  غ       ا نیز به یکتا پرستی دعوت کرد.ر ،طاغوت زمان خود رنه تنها مردم عادی بلکه آز حضرت ابراهیم )ع(-7

 نباید در ایمان خود شک کرد.       اثر ایمان به خدا مشاهده نشود، اگر کسی بگوید که در قلب خود به خدا ایمان دارد ولی در ظاهر و اعمال او-6

 ص                   غ                                                                                                                                    



 

 

 2 ج:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 به معنای پاک و منزه دانستن است. و .......................... حمد به معنای......................-1

 دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند. و...................... ......................-2

 متعدد فرستاده است. ........................... را توسط ...........خداوند دین...........-3

 ای خداوند.محض خواسته ه ...........بوده اند یعنی................... همه ی پیامبران الهی ....................-4

 2 د:تعریف کنید:

 ایمان-1

 صفات ثبوتی-2

 2 هـ:فقط نام ببرید:

 ن را بنویسید.های دست یابی به ایمان و تقویت آ دو مورد از راه-1

 بهترین راه های شناخت خدا را نام ببرید.-2

 دو راه دفاع از دین را بنویسید.-3

 ببرید.دومورد از مهم ترین ویژگی های پیامبران را نام -4

 7/2 سطر یا کم تر( 1و: پاسخ کوتاه بدهید)حداکثر 

 چرا خداوند تنها کسی است که می تواند بهترین و کامل ترین پاسخ ها را به سوال های اساسی انسان بدهد؟-1

 یکی از حکمت های نماز های پنج گانه را بنویسید.-2

 آن ، بنویسید؟وضعیت علم و دانش را در عربستان قبل از اسالم و بعد از -3

 بیشترین علم و دانش،چه تاثیری بر شناخت انسان از خدا دارد؟-4

 چرا پیامبران الهی در اره انجام دستورات خداوند،استقامت فراوانی می کردند؟-7

 ز:به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:

 27/1      ند ،چگونه شناختی خواهد بود؟چرا؟                                         شناخت ما انسان ها از خداو-1



 

 

 27/1 ،آن ها را انجام نمی دهیم؟توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم -2

 

 

 57/0  شوند؟در مورد آن ها توضیح دهید؟ مردم پس از دریافت دین خداوند از پیامبران به چند دسته تقسیم می-3

 

 

 2 سطر(4برخورد پیامبران الهی با عقاید باطل و خرافی مردم زمان خود چگونه بود؟)-4

 

 

       2طور کامل بنویسید و                  دو علت اصلی که موجب شده است برخی جوامع به ظاهر دین دار،دچار چالش ها و مشکالت فراوان باشند را به-7

 توضیح دهید.

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاد و سربلند باشید

 


