
 نام :

 نام خانوادگی:

 نام پدر:

 بسم ااهلل الرحمن الرحیم

 آموزش پرورش سیستان و بلوچستان

 تاریخ:

 دقیقه60مدت پاسخگویی:

 

 بارم سواالت ردیف

 جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید.- الف

 حمد به معنای...............است.     الحمدللّه به معنای.................می باشد.-1

 ....................و...................مانند چراغی است که راه را نشان می دهد.-2

 ................استکلید دست یافتن به وعده های الهی-3

 قیام امام برای این است که سرنوشت مردم در دست..................و.................قرار گیرد.-4

 که...............و..................را به خطر می اندازد دوری کنند. رهبران جامعه از انجام کارهایی-5

 وضو گرفتن فقط با آب..................صحیح است.-6

.........................است کار های وضو پشت سرهم انجام گیرد بین آنها فاصله نیندازیم که به -7

 آن..............می گویند.
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 نادرست را مشخص کنید. عبارت درست و ب

 خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردمند که به خود ستم می کنند.               ص(        غ(-1

 هدف زندگی انسان های مومن برخاسته از اعتقاد به خداست.                                         ص(          غ(-2

 ضرت ابراهیم گوساله ای از طال را می پرستیدند.                         ص(           غ(برخی از مردم در زمان ح-3

 بهترین کارهای امت من بنا به فرمایش امام رضا انتظار فرج است.                                   ص(         غ(-4

 ت.                          ص(          غ(وضو گرفتن با آب هایی که در مکان های عمومی قرار دارد باطل اس-5
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 گزینه درست را انتخاب کنید. ج

 چرا انسان ها نمی توانند بطور کامل خدا را بشناسند؟-1

 الف(توانایی محدود انسان ها       ب(گناهان زیاد          ج(اطالعات کم            د(نادانی انسان ها

 کجاست؟جایگاه ایمان در انسان -2

 الف(ذهن انسان         ب(قلب و جان          ج(تفکرات عقلی            د(احساسات درونی

 اعتقاد به ظهور منجی در کدام دین نیست؟-3

 الف(اسالم                ب(یهود                 ج(مسیحی                   د(هیچکدام
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

 خداوند مهربان است آیه ای در این زمینه بنویسید.-1

 

 چرا خداوند احکام و قوانینی را ثبت کرده است؟-2

 

 امام صادق در مورد ایمان چه فرموده است؟-3

 

 رسوالن الهی چگونه با مشرکین مبارزه می کردند؟-4

 

 را بنویسید. دو مورد از عقاید باطل و خرافی که امروزه در برخی از کشورها وجود دارد-5
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 دو شرط اساسی و مهم از شرایط ظهور را بنویسید.-6

 

 یاری دادن امام زمان یعنی چه؟-7

 

 اسالم شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟-8

 

 به سواالت زیر پاسخ تشریحی )کامل(دهید. ر

 دهید.تفکر در کتاب خلقت یکی از راههای شناخت صفات خداوند می باشد.توضیح -9

 یکی از راههای تقویت ایمان به خدا یاد و ذکر خداوند است.توضیح دهید.

 

 مردم پس از دریافت دین خداوند از طرف پیامبران به چند دسته تقسیم می شوند؟توضیح دهید.-11

 

 ؟حضرت موسی چگ.نه تسلیم امر خداوند شد-12

 

 موده اند؟امام حسن)ع(در مورد غیبت و عمر طوالنی امام زمان چه فر-13

 

 امامان در مسیر هدایت با چه مشکالتی مواجه بودند؟-14

 

 در چه مواردی به جای وضو و غسل می توان تیمم کرد؟-15

 

 در چه صورتی واجب است وضو داشته باشیم؟-16

 

 مراحل غسل ترتیبی را بنویسید.-17
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید. س

 ایمان:

 

 ولی فقیه:

 

 آب مضاف
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 بارم کلید سواالت ردیف

نیکوکاران و عدالت -4استقامت        -3علم و ایمان             -2ستایش.     ستایش برای خداست            -1 الف(

 مواالت-واجب-7مطلق              -6سعادت دنیا و آخرت مردم           -5جویان        

 

  غ          -5غ          -4غ         -3ص        -2ص        -1 ب

  د-3ب           -2الف          -1 ج

 و هو الغفور  الودود       او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است-1 د

 برای اینکه انسانها هدایت شوند و به سعادت برسند-2

 آنچه ایمان را در دل پایدار می کند دوری از گناهان است-3

 محکم مشرکین را به اندیشه ورزی و تفکر دعوت می کردندبا آوردن دالیل -4

 مهر فیروزه ای رنگ انسان را از خطر دور می کند             اگر گربه سیاه سرراه کسی باشد بدشانس است-5

 آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام زمان        وجود یاران با وفایی تا با امام پیمان ببندند-6

 دادن امام زمان یعنی یاری دین خدا. یاری-7

 در سخنانشان پیرو سخنان معصومین هستند و نظر پیامبر و امامان را بازگو می کنند-8

 

یعنی از طریق آثار و نشانه های خداوند به وجود او پی ببریم همان طور که با دیدن نوشته ای به علم -9 ر

 نویسنده آن پی می بریم

ما در همه لحظات در آغاز صبح در طول روز و در هنگام شب افزایش ارتباط ما  حضور خداوند در خاطر-10

 زنده نگه داشتن یاد خداست با خدا میشود و حکمت نمازهای پنجگانه

مردم پس از دریافت دین خدا توسط پیامبر دو گروه میشوند گروهی دعوت پیامبران می پذیرند و با -11

یدهند و به رستگاری میرسند و گروه دیگر لذتهای دنیایی را به  عمل به آن خود را از مشکالت نجات م

 آخرت ترجیح می دهند و مخالفت می کنند

خداوند به حضرت موسی دستور داد نزد فرعون برود و از او بخواهد بنی اسرائیل را آزادکند با اینکه -12

 کردموسی از خشم فرعون آگاه بود وارد قصر شد و او را به یکتا پرستی دعوت 

خداوند عمر او را در دوران غیبتش طوالنی می گرداند سپس به قدرت خدای اش او را در چهره ای کمتر -13

 از چهل سال آشکار می سازد تا مردم بفهمند خدا بر هرکاری تواناست

حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار می دانند       و مردم از روی ترس از حاکمان پیروی -14

 نمیکردند

،نجس یا گل آلود است          آب کمی در دسترس دارد که اگر با آن آب در دسترس دارد ولی غصبی-15

 وضو یا غسل کند به سختی می افتد

 نماز بخوانیم         به آیات قران دست بزنیم-16

 چپ بدننیت           شستن تمام سر و گردن شستن نیمه راست بدن             شستن نیمه -17

 

ایمان:اعتقاد و باور قلبی به یک موضوع است.            ولی فقیه:اسالم شناسی است دانا شجاع مدیر،مدبر که با  س

 در نظر گرفتن مصلحت جامعه از تمام امکانات برای حفظ دین و اجرای احکام تالش می کند

و با چیز دیگر مخلوط  ب و آب میوهآب مضاف:آبی که خالص نیست و آن را از چیزی گرفته باشند مانند گال

 شده باشد مثل نمک و آب گل آلود.
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