
 

 

 

 

 

 بارم آیات :-الف 

 2 زیاد عفو و گذشت نزد خداست؟ه ای از قرآن با ترجمه بنویسید که بیان گر اهمیت آی-1

 

 
 1         داده است؟خداوند کدام نعمت را به انسان  "الیوم اَکمَلتُ لَکُم دینکم و اَتمَمتُ علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دیناٌ"با توجه به آیه -2 

 

 
 5/0 در بهشت چه چیزهایی موجود است؟ "لَهم ما یشائونَ فیها و لَدَینا مزیدٌ"با توجه به آیه -3

  

 2 جای خالی را کلمه مناسب بگذارید.-ب

 انجام شد..................... انتخاب حضرت علی)ع(برای جانشینی پیامبر توسط -4

 مانند هیزم آتش می گیرند و می سوزند......................در جهنم-5

 خدا پی می بریم ......................با توجه به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات به صفت -6

 پیشاپیش بقیه مسلمانان والیت حضرت علی را به ایشان تبریک گفتند................-7

 2 مشخص کنید:جمالت درست و نادرست را :ج

                   غ                                                                                                                     ص                              نیز باید همه خطاهای مردم را ببخشیم.          با توجه به صفت غفار بودن خداوند ما-8

                                          ص                غ  .  خدا سرپیچی کنند لجاجت از دستور پیامبر )ص(در تکمیل رسالتش نگران بود مبادا عده ای از مردم از سر-9

 غ    ص                                          عذاب های جهنم کارهای زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان فرستادند.-10

 غ        ص                          در قرآن تمام چیزهایی که برای رستگاری انسان در دنیا ئ آخرت مورد نیاز است وجود دارد.      -11

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.:د

 1 نعمت های بهشتی نتیجه چیست؟-12

 1 ؟خداوند را غفار می خوانندچرا -13

 5/0 ؟ذکر معروف ساختن خانه های بهشتی چیست-14



 

 

 1 ؟پیامبر)ص( برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرده بود-15

  به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.هـ:

  5/1 به سخن حضرت علی)ع(توضیح دهید که هدف آفرینش چیست؟توجه با -16

  1 انجام چه کسانی است؟جهنم سر -17

  1 چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسالم نا امید شدند؟-18

  5/1 ند و ایشان را به چه مقامی منصوب کردند؟المومنین چه فرمودپیامبر )ص(در روز غدیر خم درباره امیر-19

 5/1 چرا خداوند پیامبر )ص(را اولین معلم قرآن قرار داد؟-20

5/1 حدیث ثقلین را بنویسید.-12    

 1 دو مورد از فواید گذشت از خطای دیگران را بنویسید؟-22

  

  

 

   

 
 
 


