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 چگونه توصیف شده است .« عقابِالِ دیدُشَ اهللَ نَّاِفَ اهللَ قِّاشن یُمَوَ» خداوند در آیه  -1

 الف(شاکر                  ب( مجازات کننده                  ج( توبه پذیر                د( آگاه 

 یر می دانند .الم، آن ها را دو دوست جدایی ناپذ امام علی علیه الس -2

 الف( ایمان و شناخت   ب( شناخت و عمل               ج( ایمان و عمل             د( ایمان و علم 

 دد پیامبران چه بوده است ؟ت تعّعلّ -3

 الف( تحریف ها را اصالح نمایند                              ب( تاهر قبیله ای پیامبری داشته باشد

 ج( به خاطر گرفتاری های مردم                               د( برای جنگ و خونریزی با ظالمان

 هترین کارهای امت ایشان در دوره غیبت....................است .به فرموده  ی پیامبر اکرم )ص( ب  -4

 الف( نماز                       ب( نماز اول وقت                   ج( عمل صالح           د( انتظار فرج  

 ؟ نیست کدام گزینه صحیح  -5

 ( مردم توان درک ایشان را نداشتند .ب        الف( از نظر معنوی باالترین درجه رشد معنوی را نزد خدا داشتند .

 ( کامل ترین دین را برای بشریت آوردند     د               ( پیامبر اکرم ویژگی اخالقی تمام پیامبران سابق را داشتند .ج

 «کَتِفَعرِمَ قَّحَ  فناکَعرَما َ» این کالم پیامبر به کدام گزینه زیر مرتبط می شود ؟ -6

 های نامحدود انسان ها در شناخت خدا         ب( توانایی محدود انسان ها در شناخت خدا  الف( توانایی 

 ج( عدم شایستگی انسان ها در شکر گزاری از خداوند      د( شایستگی محدود انسان ها در شکرگزاری از خدا

 الف

0.75 

 ر عربی گفتند : جلسه بعد از شما دو تا    عربی غایب بودیم . جلسه بعد ، خانم یوسفی دبیمن و لیال سرامتحان  -۱                        ..

امتحان می گیرم .جلسه بعد شد . خانم یوسفی ما رو صدا کردند . برگه امتحانی رو به من دادند و گفتند :                                

شم . با لیال دویدیم به سمت دفتر. باالی پله ها ، لیال جلومو گرفت و گفت برید اونجا امتحان بدید. نگاه عمیقی بهش کردم وگفتم : چَ

شت لیال برق قشنگی زد وهر دو به سمت دفتر دویدیم رُا سوال ها را نگاه کنیم ومن گفتم : نه اون به ما اعتماد کرد . چشم های دُ: بی

 ی. وبا افتخار برگه سوال ها رو به ناظم مدرسه دادیم واو ناباوارنه به ما فقط نگاه کرد . این داستان به کدام یک از آیات زیر مربوط م

 شود .
 

 خفیمایَ وَ هرَلجَاْ مُلَعْیَ هُنَّد( اِ            لیماًعَ راًشاکِ اهللُ کانَج( وَ             عقابِالِ دیدُشَ اهللَ نِّاِاهلل فَ شاقِّن یُمَب( وَ    دودُالوَ ورُفُالغَ وَهُالف( وَ  

 

 وقتی به سریال ها و فیلم های مذهبی مثل مریم مقدس یا مُلک سلیمان ویافیلم محمد رسول اهلل نگاه می کنیم می بینیم که در   -2

ماموریت همه پیامبران دوموضوع اساسی مشترک بوده که  عبارتند از :        
........................................................ب ................ ................................الف  

 ب

جواب  تستی

 دهید

 تطبیق بدهید
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 .............................................. واین کار اختصاص به دوران ظهور ندارد .یاری امام زمان )عج( یعنی یاری  -1

 رم اسالم )ص( وظیفه هدایت و رهبری مردم به عهده ی................................... قرار گرفت .کَپس از رحلت رسول مُ -2

مینان داشتند که ......................کلیددست یافتن به ......................................است.پایداری فراوان پیامبران ناشی از این بود که آنان اط -3  

 ج

1.25 

 هستم .« ................................................»به آن دسته از صفاتی که به خدا نسبت می دهیم ؟ من  -1

شناسی دانا ومدافع دین اسالم بودم که در برابر انحرافات فکری واعتقادی گروه های منحرف سخنرانی میکردم و به من اسالم  -2

 هستم .»..........................................« ارائه مقاالت میپرداختم .سرانجام توسط یکی از گروههای منحرف به وصال حق رسیدم .من 

 هستم .».............................................« زمان )ع( هستم ، من من نایب و جانشین امام  -3

 باآمدن ایشان سلسله ارسال انبیاء پایان یافت . حاال به این سواالت پاسخ دهید : -4

 الف( این شخص چه کسی هستند ؟

 ب( این لقب چه نام دارد ؟
 

 د

1 

 

 

 صفتهر کدام از عبارات سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد . لطفا این ارتباطها رو پیدا کنید و 

 .یک مورد اضافی است ورو به روی توصیف بنویسید . مربوط رو در در جای خالی

 اتعبار ردیف
صفت 

 مرتبط
 صفات

 رحیم  خداوند از آنچه در گوش دیگران نجوا می کنید آگاه است 1

 حکیم  خداوند مهرورزی بر بندگان را برخود واجب کرده است 2

 عادل  خداوند کسانی را که از گناه  خویش  پشیمان می شوند و توبه  می کنند را می پذیرد 3

 تواب  خداوند به بندگانش ظلم نمی کند بلکه انسان ها هستند که با گناهان به خود ظلم می کنند 4

 علیم  خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد  5
 

 ه

1 

 

«                                                                                          صحیح / غلط»   

 

  . دهدقرآن پاسخ تمامی پرسش های اساسی انسان را می  -1

 اعتقاد به ظهور منجی تنها به ما شیعیان اختصاص دارد .  -2

 قرآن تنها کتابی است که بنا به تایید دانشمندان تغییری نداشته است .-3

 افرادی که منتظرند تاظلم و ستم در دنیا پر شود بذرانتظار را در وجودشان میکارند .-4

 

 و

جاهای خالی را باکلمات مناسب تکمیل کنید » 

» 

 تکمیل کنید 
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 .) یک مورد اضافی است (گام های مهارت استفاده از قرآن را به ترتیب شماره گذاری کنید
 )      ( خواندن راحتِ قرآن )      (  کسب توانایی فهم آیات )    ( عمل به پیام ها و معارف آن )    ( حفظ آیات  موضوعی

 

 ز
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1 

 

 پیامبران سعادت انسان ها را در چه چیزی می دانند ؟ -1

 

 بهترین انسان های هر زمان چه کسانی  بودند ؟ -2

 

 آیا یار امام زمان )عج( شدن الزاما نیاز به حضور در محضر آن امام علیه السالم را دارد ؟-3

 

 قدرت خداوند  در جهان در برابر عظمت آن متعجب می شویم ؟مانی با دیدن  آثار علم و زچه  -4

 

 

 

 ای دست یابی وتقویت ایمان به خدا را نام ببرید؟راه ه-5

 

 

 

 
 

 ح

1.5 

 «پـــیــــام آیات زیر را دریابید و پاسخ به سواالت زیر را بنویسید» 

 

 * عونَرجَتُال ینا لَم اِکُنَّاَوَ ثاًبَم عَقناکُلَما خَنَّم اَبتُسِحَفَ*اَ
 در آیه فوق به کدام یک از صفات الهی اشاره شده است ؟ -1

 

 

 آیه فوق به کدام یک از آثار ایمان اشاره دارد ؟ -2

 

 

 «ه کمَالحَوَ تابَکِم الْهُمُلِعَّیُم وَکیهِزَّیُوَ هِم آیاتِیهِلَلوا عَتْم یَهِسِفُنْاَ نْمِ سوالًم رَفیهِ ثَعَبَ ذْ*........ اِ

 

 

 ) عین کلمات را از  آیه ی باال استخراج کنید ( با توجه به آیه فوق ، تعالیم پیامبران به انسان ها چیست ؟ -3
 

 ط

«یدمرتب کن»   

.به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید   
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محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                         سواالت      بارم  ردیف 

1.75 

1 

 

 حکومتی که امام زمان )عج( بر پا می دارند ، حکومت.................... است . -1

 ..... برای انسان غیرممکن نیست .باتوجه به آیات قرآن کریم ، داشتن ................................... -2

  زمان بیان کند بنا بر احادیث و روایات ...........است .هرآن کس که  تاریخی برای ظهور امام  -3

 تعداد یاران امام زمان را به عدد بنویسید.*

 یکی از کارهایی که باعث خوشحالی امام زمان می شود ..........................است . -4

 مراجعهبنا به حدیث امام صادق )ع( شیعیان برای حل اختالفاتشان در زمان غیبت ، اجازه  -5

  به ..................را ندارند . 

 *حضرت رسول )ص( در حدیثی که در باره قیام امام زمان )ع( بیان کردند از ایشان با نام ............نام بردند .
 

 ک

7 

 
 
 
 یژگی مهم پیامبران را نام ببرید .و -1

 

 حافظان دین چه فرمودند ؟امیرالمومنین )ع( درباره   -2

 

 

 ایمان را تعریف کنید . جایگاه آن کجاست ؟ -3

 

 

 

 ««نینَومِمُلْلِ ةٌمَحْرَوَ ءٌ فاشِوَماهُ رآنِالقُ نَمِ لُزِّنَنُوَ مُوَقْی اَتی هِلَّهدی لِیَ رآنَلقُا اْهذَ نَّاِ»» -4
 /.(25)براساس آیه فوق ،خدا به چه راهی هدایت می کند ؟) عبارت را بنویسید(  لف( ا

 

 /.(75()تی دارد ؟) عین عبارت رو بنویسیدبراساس آیه فوق ، قرآن برای مومنین چه برکا ب( 

 

 تنها کسی که صالحیت ارائه دین به انسان ها را دارد چه کسی است ؟  چرا؟ -5

 

 

 توصیفش کنید .الف( ولی فقیه کیست ؟کامل  -6

 ب( ولی فقیه زمان شما کیست ؟

 
 

 ل

 جدول زیر را کامل کنید .

 

 به سواالت زیر کامل پاسخ دهید .
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 الف( تحریف ها را اصالح کنند  -3        ایمان وعمل  ج( -2توصیف شده است           « مجازات کننده » خداب( -1

 ب( توانایی محدود انسان ها در شناخت خدا -6     « مردم  توان  درک ایشان  را نداشتند »  ب( -5د( انتظار  فرج          -4
 

 الف

 

   (  معاد 2(توحید و1   -د( انه یعلم الجهر وما یخفی          ب -1
 

 ب

 

 استقامت ، وعده های بزرگ الهی  -3امامان        -2      یاری دین خدا      -۱
 

 ج

 

 (  محمد )ص( / خاتم االنبیاء4( فقیه          3شهید مرتضی مطهری )ره(       -
 

 د

 

 . خدا توبه پذیرا است ) تواب (3....) رحیم (     خداوند مهرورزی را  -2ـ( خداوند ...آگاه  است ) علیم (    1

 و حکیم اضافی است . 5مورد XXخدا به بندگانش ظلم نمی کند .......) عادل (              -4
 ه 

 

 غ -4غ                      -3غ                     -2ص                      -۱
 

 و

 

  3عمل به پیامهاو معارف آن     2کسب توانایی فهم آیات           1خواندن راحت قرآن

 ز

 

 خیر . باشادی دل امام زمان می توانیم از یارانشان باشیم  -3پیامبران       -2ایمان به خدای یگانه           ۱

تفکر پیرامون آیات خدا در جهان   ب( یاد وذکر خدا    ج( انجام واجبات وترک  -5و دانش ما افزایش یابد ،     هر زمان که علم  -4

 محرمات .

 

 ح

 سواالتکلید 

 

/.25هر مورد   

 



 

 6صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

 منهپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

)لوگوی سرای دانش( دخترانه اولدبیرستان دوره   

4139-59امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی   

 پیام های آسمانی: نام درس

10/1394/.71:  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه07: .مدت امتحان  

 

 

 رهایی از احساس بیهودگی-2حکمت                                    -۱

 یتلوا، یزکیهم، یعلمهم الکتاب ،یعلمهم الحکمه -3

 
 ط

 

  طاغوت* مهدی -5اخالق نیک     -4دروغگو    -3عمر طوالنی   -2عدل جهانی  -1

 
 و

 

 /.(75)ج( پیروی نکردن از عقاید باطل ومبارزه با آنها     الف( تسلیم در برابر امر خداوند      ب( استقامت و پایداری در راه خدا -1

از اصحاب محمد )ص( آنان که حافظان  دین و راز داران او هستند ، می  دانند که هرگز از فرمان خدا و پیامبرش لحظه ای  -2

 (1)برنتافته  ام 

شوق عمل به آن حقیقت را در انسان  ایجاد می کند ایمان ، اعتماد وباور قلبی کامل به یک موضوع ویا حقیقت است . باوری که  -3

 (1)وآدمی را به سمت آن می کشاند .* قلب*

 (1)ب( شفا و رحمت است «    اقوم به معنای راست ترین و درست ترین  » الف(  -4

 (25/1)خدا ، زیرا او به تمامی استعدادها و روحیات و نیازها و آرزوهای انسان  آگاه است .  -5

شناسی دانا ، شجاع، مدیر و مدبر که در هر زمان بادر نظر گرفتن مصلحت جامعه اسالمی، از تمام توان و امکانات برای  اسالم -6

 (2پاسداری از  دین و اجرای احکام الهی در جامغه استفاده میکند .                    ب(  آیت اهلل خامنه ای )

 

 ل

 

 

 

 

 

 

 


