


 

   تاریخ:

  ساعت:

  مدت:

 دبیر:

 
 

 

  آزمون مداد کاغذی

 بسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی:

هدیه های آسمانی نام درس:  

 کالس:

    جمالت صحیح را با    مشخص کنید.× و غلط را با 

 )     ( الف( سفارش به خواندن قرآن، امر به معروف است.

 )     ( ب( به دوست خود که از او خطایی سر زده، باید با مهربانی تذکر دهیم.

 )     ( ج( همه ی امامان معجزه داشتند.

 )     ( د( بعد از مرگ زندگی انسان پایان می یابد.
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   را با کلمات مناسب پر کنید.جاهای خالی 

 است. ....................................الف( بهترین راه هدایت مردم  

 می گویند. ....................................ب( به زندگی پس از مرگ 

 یاد می کند    ....................................خداوند در سوره ی حمد از قیامت با نام ج( 

 جانشینان اما زمان)عج( محسوب می شوند.  ....................................د( در زمان حاضر، 
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  .گزینه ی مناسب را انتخاب کنید 

 روز ملی مبارزه با استکبار جهانی چه روزی است؟ 

 خرداد 21د(            آبان  21ج(             بهمن 11ب(              فروردین 21الف( 
 

  در کدام گزینه آمده است؟« خداوند یکتاست » مفهوم جمله ی 

 د( توحید           ج( معاد            ب( نبوت             الف( امامت
 

 کدام یک از پیامبران زیر اولوالعزم است؟ 

  آدم)ع(د( حضرت     ج( حضرت داوود)ع(  ب( حضرت یعقوب)ع(   الف( حضرت ابراهیم)ع(
 

  در کدام مرحله از رشد، قدرت و توانایی ما افزایش می یابد و یاد می گیریم که چطور کارهایمان را خودمان

 انجام دهیم؟
 د( جوانی         ج( پیری        ب( نوجوانی       الف( کودکی
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  امام حسین )ع( درباره ی هدف از قیام خود چه فرمودند؟ 
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   خصوصیات اهل بیت را بنویسید.سه مورد از 
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  .برای امر به معروف و نهی از منکر یک مثال بنویسید 
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  .7 چهار مورد از صفات خداوند را بنویسید 

  .تولی و تبری را توضیح دهید. با ذکر مثال 
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   .9 تفاوت های زندگی دنیوی با آخرت را توضیح دهید 

   11 اثر گزاری امربه معروف و نهی از منکر چیست؟ توضیح دهید.به نظر شما بهترین روش برای 

  11 توضیح دهید چرا خداوند وجود پیامبران را برای مردم نعمت دانسته است؟ 

  .12 در امر به معروف مثل آینه باش یعنی چه؟ مثال بزنید 

  .مفاهیم زیر را تعریف کنید 

 نبوت 

 غیبت صغری 

 

 

 

 معجزه 
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شماست.آرزویم موفقیت     

 


