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  بارم  سواالت  ردیف

  

  »نکشیدوضو به آیات قرآن دست بی«توجه: 

 نمره) 2مشخّص نمایید. (» غ«و جمالت غلط را با » ص«الف) جمالت صحیح را با 

  )   نگر است. (  هاي اطرافمان معموالً دقیق و جزئیما به پدیده نگاه -1

  )  نده. (   هاي خداوند بلند مرتبه غفّار است به معناي آمرزیکی از نام -2

  )  (   شود.تاده میشود به بهشت فرسمی در این دنیا انجامهاي بهشت با اعمال صالحی که نعمت -3

  )  أویل قرآن یعنی بیان معناي ظاهري آیات قرآن. (   ت -4

  )   اند. (  ود، نقل کردهخهاي مهم حدیثی ي غدیر را تمام دانشمندان (شیعه و سنی) در کتابواقعه -5

  )     (نمازش صحیح است.  ،تطهیر کند و نماز بخواند گر کسی فراموش کند نجاست را از بدن یا لباس خودا -6

به نامحرم فرو بندد خدا شیرینی ارتباط با  هر کس چشم خود را از نگاه (صلّی اهللا علیه وآله و سلّم)ي رسول خدا به گفته -7
  )  کند. (   خودش را در دل او ایجاد می

  )    هایش کرده است تا ما او را دوست بداریم و از او اطاعت کنیم. ( ا و زیباییهخداوند دنیا را پر از نعمت -8

 نمره) 4(لی را با کلمات مناسب کامل کنید.ب) جاهاي خا

ها قطعاً رسیم این نظمه این نتیجه میانگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگریم باگر بادقّت به نظم شگفت -1

  .............................ت و آن کسی نیست جز ... داشته اس..............................

 و ........تردید عفو و گذشت بنده را ..............ید. بیاهل گذشت باش :فرمودند )وآله و سلّم (صلّی اهللا علیهپیامبر اکرم  -2

  گرداند.. می.......................

  سازند.کري است که فرشتگان با آن قصر از طال و نقره در بهشت می......... ذ.................................................................... -3

  رآن در کجا و به چه علّتی نازل شده است.اي از ق...................... یعنی هر آیه........................... -4

  



....... آن ......................... و ..وسط .........................تالسالم براي جانشینی اب امیرالمؤمنین علیهدر ماجراي غدیر انتخ -5

  را به اطالع پیامبر خدا رساند.

  .ودشمیو استفاده از آن در نماز باعث بطالن نماز است راي مردان حرام .................... ب.........استفاده از .... -6

  د.روتر به شمار میساز گناهان بزرگناهی بزرگ است، مقدمه و زمینهگکه خودش بر آن....... عالوه........................... -7

  هاي فرستادگان الهی است.ویژگی ............ یکی از................................... -8

 نمره) 4ج) به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. (

  یم، آن چیست؟بینیم فکر کنیم و درس خداشناسی بیاموزي آنچه میعمتی که خداوند به ما داده است تا دربارهن -1

  ناهی که فقط توبه کردن و پشیمانی براي آن کافی نیست، چیست؟گ -2

  شود؟دهد در جهنّم چگونه محشور میسی که در دنیا همیشه با زبانش دیگران را آزار میک -3

  چیست؟» ثم لتُسئَلُنَّ یومئذ عنِ النَّعیم«ي درآیه» نعیم«منظور از  -4

  خاطب قرآن کیست؟اولین معلّم و م -5

  واب کسی که قبل از نمازش اذان و اقامه بگوید چیست؟ث -6

  کی از شرایط مکان نمازگزار را فقط نام ببرید.ی -7

 د.کی از آثار پوشش نامناسب را در چند واژه بنویسیی -8

 نمره) 2ي صحیح را انتخاب کنید. (د) گزینه

  ................ رحیم...کُم و اهللاُ ..لَاهللا  ......................... أن .................ولیصفحوا الّا  ..................... -1

  علیم -یغفر -یحبونَ -) و لیغفرواب                   تواب -غَفَر -تحبونَ -الف) و لیغفروا

  فورغ -غَفَر -حبونت -) و لیعفواد                         غفور -یغفرَ -تحبون -ج) و لیعفوا

  (صلّی اهللا علیه و آله و سلّم) درباره رساندن پیام غدیر به دیگران چه فرمودند؟ پیامبر اکرم -2

  رزندان برسانند تا روز قیامت.یبان برسانند و پدران به فب) حاضران به غا         الف) پیام غدیر را به غایبان برسانید.

  د) پیام غدیر را به فرزندان خود برسانید.                ج) حاضران به غایبان برسانند.



  س. منَ النّا.......... و اهللا ..................ما بلَّغت ........فلرَّسولٌ بلّغ ما .................. اَلیک من ربک و ان لم .................. یا ایها ا -3

  صمتع -رسالتک -فعلی -ب) اَنَزَلَ                           عصمکی-رسالَتَه -لتَفع -الف) اُنزِلَ

  کیعصم -رسالتک -فعلتَ -) نَزِّلد                                یعصمک -رسالته -فَعلَ -ج) اَنَزَلَ

کسی بود که  لّی اهللا علیه و آله و سلّمصبعد از پیامبر اکرم ترین فرد براي رهبري و هدایت مردم تردید شایستهبی -4
..............................................  

  داري باشد.ترین مردم به سیاست و حکومتالف) آگاه

  ترین مردم به علوم نهان باشد.ب) آگاه

  ي اقتصاد مردم باشد.داري و ادارهترین مردم به حکومتج) آگاه

  .ترین مردم به قرآن و احکام الهی باشد و تمام احکام را از رسول خدا فرا گرفته باشدد)آگاه

 نمره) 2در سمت چپ بنویسید. ( آن راست را در مقابل جمالت مرتبط با ي جمالت سمتشماره ه)

  السالمالف) رها کردن قرآن و اهل بیت علیهم یزچند استخوان راي گوشت، اي چربی، پاره) تکّه1

  ب) نماز فرد باطل است  ) گرفتن رگ و بوي صفت الهی2

3و لَ شائونَ) لهم ما یج) بخشی از ثواب همه نمازگزاران  نیا مزیدد  

  د) بخشش دیگران  )گمراهی و سرگردانی در دنیا4

  در مقابل نامحرماناصول رفتاري هـ)   نفر تعدادشان بود 120000) 5

  انگیز انسانو) خلقت شگفت  ) اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکّه کوچک باشد6

  بودندلسالم علیه اکسانی که در ماجراي انتخاب امیرالمؤمنین ز)   ) حفظ گفتار و داشتن پوشش مناسب7

  شمار بهشتیهاي بیح) نعمت  ) ثواب مؤذّن8
  

 امتیازي است)،  سؤاالتنمره) (یک سؤال در پایان  6و) به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. (

  نمره)1نوشته شود. ( به صورت کاملحدیث ثقلین  متن عربی -1

  

  



  نمره) 1رمودند؟ (فانگیز را چه  شگفت حکمت آفرینشالسالم علیهامیرالمؤمنین  -2

  

  نمره) 1ست؟ (گذشت از خطاهاي دیگران شایسته ا با چه شرایطیتوضیح دهید  -3

  

  . کامل توضیح دهید ؟دهدچه پاسخی می اندازند اوکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان میوقتی گناه -4

  نمره) 1(

  

  نمره) 1د؟ (چه فرمودن خواندن نماز در مسجدي درباره السالمعلیهامام صادق  -5

  

  

 ال تَقنطوا من رحمه اهللاِ انَّ اهللاَ قُل یا عبادي الّذینَ اَسرَفوا علی اَنفُسهِم« ي آیه و دقیق  ي کامل ترجمه -6

الرَّحیم الغَفور ونَّه همیعاً اج رُ الذُّنوبغفنمره) 1بنویسید. ( را »ی  

  

  

  نمره) 1ید. (توضیح دهتوانند جانشین پیامبر را انتخاب کنند؟ کامل چرا مردم خودشان نمی * سؤال امتیازي:

 

  

 

  ق و پیروز و سربلند باشیدمان موفّدر پناه امام ز                                                                         

  20  جمع بارم  



 


