
 

 

   1396/  3:       /تاریخ امتحان   

 
  

  . درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید) ×(عالمت  با گذاشتن) الف
   نادرست            درست        .   نام دارد که در نزدیکی شهر مکّه بود» اقب«ساخت ، مسجد ) ص(اولین مسجدي که پیامبر  -1
   نادرست            درست                                                                          .از لقب هاي امام نهم هستند  »تقی  «و  »جواد  « -2

   نادرست            درست                     .             می باشد) ص(خنان گهربار پیامبر اسالم از س »مؤمن آینه ي مؤمن است  « -3

   نادرست            درست           . از دنیا رفت ، خورشید نیز عزادار شده و گرفت) ص(پسر پیامبر  »ابراهیم  «هنگامی که  -4

  
  

  .را مشخص کنید  گزینه ي صحیح) ×(عالمت گذاشتن با ) ب
  ؟ خداوند در قرآن کدام بانوي نیکوکار را الگوي مؤمنان معرفی کرده است -5

         )س(حضرت هاجر ) ب                                      )س( حضرت خدیجه) الف
        )س(حضرت مریم ) د                                )   س(آسیه حضرت ) ج 

    ؟ رموده ي قرآن ، چهره ي انسان ها در روز قیامت چگونه استبنا به ف -6
                   همه چهره هاي شادي دارند) ب                همه چهره ها وحشت زده اند) الف 
    برخی چهره ها خندان وبرخی ناراحتند )د               همه چهره ها گریانند              ) ج  

  ؟شغل معلّمی را به چه شغلی تشبیه کرده اند) ره(ی امام خمین -7
     حاکمان )د                             دانشمندان )ج                            دانشگاهیان) ب                                انبیاء) الف   
  ؟شدعصاي کدامیک از پیامبران به فرمان خداوند تبدیل به مار خشمگین  -8
     هیچکدام  )د               )ع(حضرت ابراهیم  )ج           )ع(حضرت موسی  )ب                )ع(حضرت عیسی  )الف  

  

  

  .با نوشتن کلمه یا عبارات مناسب جاهاي خالی را کامل کنید) پ
  . می شود .................................................. جمع شدن در مسجد موجب -9 

  .چهارده سال را در زندان سپري کردند ) ع(، امام موسی کاظم  ................................................... به دستور  -10
  .بود ................................................ اولین بانوي مسلمان  -11
  ». زیارتگاه دوستان و شیعیان من خواهد شد .............................. به زودي شهر « : به دعبل گفت ) ع(امام رضا  -12

  

    .پاسخ بدهید  ، به سؤاالت زیر بصورت کوتاه) ت
می دانیم که بدن انسان براي رشد به چهار گروه مواد غذایی نیاز دارد ، خداوند این نیازهاي بدن یک نوزاد را چگونه تـأمین   -13

  ؟ می کند
  
  

 

   ؟ ..........................................به دیگران نیکی کن ، آنچنان که « : سوره ي قصص خداوند فرموده است که  77ر آیه ي د -14

 

  ؟را می آوریم چه عبارتی می گوئیم ) ع(ما شیعیان هرگاه نام حضرت مهدي  -15
  

  .)به فارسی بنویسید(؟آورد چه بود) ص(اي حضرت محمدرباولین پیامی که فرشته وحی از طرف خداوند  -16
  

  

 هبرگپشت بقیه سؤاالت در 

: ناحتما خیرات   
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  .االت زیر بصورت کامل  پاسخ بدهید سؤبه ) ث
  

  ؟کنیم در چه مواردي می توانیم تیمم -17
  
  
  

  چه مواقعی واجب است نماز آیات بخوانیم ؟ به اختصار بنویسید که این نماز را چگونه می خوانیم ؟ -18
  
  
  

  چه می فرمایند ؟» حم صله ي ر«درباره ي ) ص(پیامبر  -19
  
  
  
  

  ؟ را به خراسان آوردند و او از این کارش چه هدفی داشت) ع(به دستور چه کسی امام رضا  – 20
  
  
  
  
  
  

؟تسا ناربمایپ و ناملعم راک نایم یتهابش هچ  


