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 بارم سؤال ردیف

 خداوند جویندگان دانش را دوست دارد .  پیامبر اکرم ) ص (                
 

 صفات الهی اشاره می کند؟ نام ببرید .به کدام  «وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ » آیه شریفه ی  -1
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 مشخص کنید .  در داخل  ×عالمت گذاشتن صحیح را با  پاسخ

با کدامیک از راههای شناخت خدا « برگ درختان سبز در نظر هوشیار         هر ورقش دفتری است معرفت کردگار » شعر  -2

 ارتباط دارد؟

 د( فطرت انسان          ج( شناخت صفات الهی          ب( تفکر در کتاب آسمانی         الف( تفکر در کتاب خلقت 
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 کدام گروه از کلمات زیر، صفات ثبوتی خداوند است؟ -3

 جسم –عدالت  –ب( علم                             نیاز به پدر و مادر    – قدرت-الف( رحمت

 ظلم -جهل  –د( خستگی                                                 بخشندگی – حیات –ج( قدرت 
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 صحیح یا غلط  بودن جمالت زیر را مشخص کنید .

  5/0نادرست                    درست             ما انسان ها، امکان شناخت کامل خداوند نامحدود را نداریم . -4

  5/0نادرست                 درست         را که در مخلوقات می بینیم، به خداوند متعال نسبت دهیم .می می توانیم هر صفتی  -5

 . جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید 

 5/0 حمد به معنای  ......................   است . -6

 گوییم و به خدا نسبت می دهیم . صفاتی که جنبه کمال دارند، صفات  ........................  می -7
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 زیر پاسخ کوتاه دهید.سواالت به 

 من کیستم؟  -8

 توصیف شده ام :   .........................« انَّهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفَی» یکی از صفت های خدا هستم که در آیه 
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 5/0 سرچشمه همه خوبی ها و کماالت کیست؟ -9

 زیر پاسخ کامل دهید. به سواالت

 دلیل احکام و قوانین الهی که از طرف خداوند برای انسان وضع شده، چیست ؟ -10
 

1 

 منظور از تسبیح خداوند چیست؟ مثالی بنویسید . -11
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 چگونه با مراجعه به کالم خداوند، به شناخت صفات خداوند دست می یابیم ؟ -12
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 را مشخص کنید .« حمد و تسبیح» در نمونه های زیر  -13

 تسبیح                     حمد      « :        خدایا تو پروردگار جهانی ، تو رحمان و رحیمی » الف( مریم می گوید : 

 تسبیح                  حمد              « :             خدایا تو نیازمند نیستی ، تو شریک نداری . » ب( علی می گوید : 

 تسبیح                  حمد  « :                                                    الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمین » ج( در نماز می خوانیم : 
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 10 جمع بارم                            موفق باشید                                                                                                                   

           گروه آموزشی قرآن و پیامهای آمسان استان خراسان رضوی                


