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 بارم سؤال ردیف

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

لاُمِت لَيَْس ِِباِرٍج َاَو َمْن اكَن » بر اساس آیه شریفه ی  -1 ۥ ِِف الظُّ ۥ نُوًرا يَْمٖشى ِبهى ِِف النّـاِس ََكَْن َمثَُُلُ َمْيتًا فََاْحيَْيناهُ َو َجَعلْنا ََلُ

 تاثیر ایمان در وجود انسان چگونه است؟«  ِمْْنا  
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 مشخص کنید .  در داخل  ×عالمت گذاشتن صحیح را با  پاسخ

 چه عاملی را راعث افزایش ایمان می داند؟«  تُِلَيت عَلهَِیم آ ایتُُه زاَدهتُم امیانً َو ِاذا » آیه شریفه ی  -2

 ب( گوش سپردن به آیات خدا                                                      الف( نمازهای پنج گانه  

 د( تفکر در جهان آفرینش                                  ج( انجام نیکی و دوری از گناهان    
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 از نظر امام صادق ) ع ( چه چیزی باعث پایداری ایمان در دل می شود؟ -3

 د( عمل نیک              ج( یاد و ذکر خدا                ب( دوری از گناهان              الف( شناخت خدا   
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 بودن جمالت زیر را مشخص کنید . صحیح یا غلط 

  5/0نادرست     درست                     میان ایمان به خدا و عمل به دستورات الهی رابطه ای دوسویه است .    -4

  5/0نادرست            توجه به جهان آفرینش، لطف و رحمت خدا را به ما یادآوری می کند.                 درست -5

 . جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید 

 5/0 اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت را ........................  می گوییم . -6

 5/0 جایگاه ایمان، ....................... است .  -7

 زیر پاسخ کوتاه دهید.سواالت به 

 ما کیستیم ؟  -8

 « :  ........................................) ع ( دو برادر و همراه و دو دوست جدایی ناپذیریم . از نظر حضرت علی » 
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 نتیجه همنشینی با انسان های هوسران چیست؟ -9
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستورهای الهی کافیست؟ -10

 

1 

به نظر شما او کدام آیه از قرآن « دل ها با یاد خدا آرام می گیرد. » مریم بعد از تالوت آیاتی از قرآن کریم، آموخت که  -11

 را تالوت کرده است؟

1 

 چرا انسان با داشتن ایمان به خدا، به آرامش روحی می رسد؟ دو دلیل ذکر کنید . -12
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 نسبت به خدا تقویت کند. لطفا او را راهنمایی کنید تا سه مورد را به یاد آورد .سعید دوست دارد که ایمان خود را  -13
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 توضیح دهید چگونه ایمان می تواند انسان را از احساس پوچی و بیهودگی برهاند؟  -14
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 12 جمع بارم                                                            موفق باشید                                                                                

 گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی                      


