
 

 

                                                       

 میان ترم اول امتحان:

 بارم آیات :-الف 

 1 خداوند در چه صورت گناهان انسان را می بخشد؟« انی لَغَفار لِمَن تابَ و آمَنَ و عَمِلَ صالِحاً ثم اِهتدی» با توجه به آیه --1

 

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

 

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

  

 5/0                                                           " خداوند به چه دلیل از مخلوقات یاد کرده است؟افال ینظرون الی االبل کیف خلقت........ "در آیه-4

  

 2 جای خالی را کلمه مناسب بگذارید.-ب

 قرآن...............................است.اولین معلم -1

 یکی از صفات خداوند به معنای بسیار آمرزنده...........................است.-2

 است.معموال در نگاه اول بسیاری از جزئیات از چشم ما پوشیده می ماند.زیرا نگاه ما به پدیده های اطرافمان............................. -3

 پیشاپیش بقیه مسلمانان والیت حضرت علی را به ایشان تبریک گفتند..........................................-4

 3 مشخص کنید:جمالت درست و نادرست را :ج

                                   )             ( بخشش از خطای دیگران همواره موجب جسارت آنان می شود.-1

 غدیرخم را فقط شیعیان قبول دارند.)               (واقعه -2

 تمام اعمال نیک در آخرت بهشت ما را می سازد.)                (-3

 مالک اشتر در برخورد با مرد نادان او را تنبیه کرد. )               ( -4

                          از دستور خدا سرپیچی کنند.)             (پیامبر )ص(در تکمیل رسالتش نگران بود مبادا عده ای از مردم از سر لجاجت  -5

     )                  (آخرت مورد نیاز است وجود دارد. انسان در دنیا ودر قرآن تمام چیزهایی که برای رستگاری -6

               

 3 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:د

   مورد 2جهنم سرانجام چه کسانی است؟ -1



 

 

  معجزه جاوید پیامبر )ص( چه نام دارد؟-2

  مورد 2گذشت از خطای دیگران چه فایده ای دارد؟ -3

 ؟پیامبر)ص( برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرده بود-4

 انتخاب حضرت علی )ع( برای جانشینی پیامبر )ص( توسط چه کسی انجام شد؟-5

  مورد از هدف آفرینش خداوند را بنویسید. 2علی )ع( با توجه به سخن حضرت -6

   2                                                                                                                                       گزینه صحیح را انتخاب کنید. :ی

  خداوند دنیا را پر از نعمتهایش کرده تا ........................................ -1

 کار نیک انجام دهیمد(              بدانیم چقدر ما را دوست داردج(             به یکدیگر نیکی کنیمب(                   از آنها بهره ببریمالف(  

 اولین شرط پذیرش توبه چیست؟-2

 ترک اعمال زشتد(        انجام کار درستج(                         پشیمانی از گناهب(                   (رعایت حق الناسالف  

 چه چیزی شیرینی نعمت ها را برای بهشتیان زیاد می کند؟ -3

 د در بهشت خواهند بودالف(هیچ گاه از آنان گرفته نمی شود                                           ب(تا اب  

 د(مورد الف و ب                                        ج(پیامبر )ص( را مالقات می کنند         

 چیست؟ "ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم  "منظور از نعیم در آیه-4

 پیامبراند(   نعمت محمد و آل محمد      ج(      امامان                 ب(    پیامبر)ص(                   الف(  

 به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.هـ:

    1                                                                                                                                                                 مفهوم حدیث ثقلین را بنویسید.-1

                                                                                                                                                               

 1 نعمت های بهشت نتیجه چیست؟ -2

  1 اندازند او چه پاسخی می دهد؟وقتی گناهکاران گناه خود را به گردن شیطان می -3



 

 

  1 چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسالم نا امید شدند؟-4

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

        1                                                                                  رهبری بر مسلمانان بودند؟چرا بعد از پیامبر خدا تنها امیر المومنین )ع( شایسته -6

  

  

 

      

 
 
 
 
 
 
 


