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 :آیات شریفه قرآن را ابتدا ترجمه کنید و سپس براي هر کدام یک پیام آیه بنویسید  1
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 وانٌ منَ اللَّه أَکْبرَُ  ذَالک هو الْفَوز الْعظیمو مساکنَ طَیبۀً فىِ جنَّات عدنٍ  و رِضْ
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  . گی ها استمنشاء تفاوت در هدف ها و دلبست.    .....................   تفاوت  2
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  سطوح و مراحل تدبر در قرآن را بنویسید؟  3
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  چرا چیزهایی مانند ماه و ستاره و خورشید الیق پرستش نیستند؟  4
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  /5 ................................................................................. .زیرا ...................... برترین محبوب   5

 معیار انتخاب هدف هاي اصلی از غیر  اصیل چیست؟  6
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  /5  .عمل صالح  )(…………………… شناخت: تکمیل کنید  7

  آیات قرآنی زیر با مضمون کدام عبارت مناسبت دارد؟  8
  از چه کسی جز تو مدد طلبم - 1                     نَحنً اَقرَب الیه من حبلِ  الورِید                    ) الف

  به در گاه چه کسی جز تو پناه ببرم -2                                  
  چگونه از تو غافل باشم وقتی تو با من هستی -3                                             و ایاك نَستَعینُ              ) ب  
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    استعدادهاي انسان با گیاهان و حیوانات چه تفاوتی دارد؟  9
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   ل سرنوشت خویش است؟ؤچرا انسان مس  10
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 هر یک از اسماء الهی زیر را توضیح دهید؟  11
حکیم) الف           
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    ادامه سؤاالت در صفحه بعد  
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  5/0  چرا؟ گونه که شایسته است می توان شناخت؟   آیا خداوند را آن     12

  مورد2    و صفات انسان ها وجود دارد؟ میان صفات خدا چه تفاوتی    13
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  5/1  توضیح دهید؟  یک مثالذکر صفات ثبوتی و صفات سلبی را با   14

  1  ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند؟ چگونه  15

  1  از زیبایی هاي قلب و دو مورد از زشتی هاي قلب را بنویسید؟ دو مورد  16

  1  سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگ سالی است؟ حرکت به سوي خدا و کسب چرا  17

  1را توضیح دهید؟                                                             می باشد این )  توجه دائم به خداوند و ذکر یاد او(یکی از راه هاي رسیدن به ایمان و تقویت آن   18

  16  جمع بارم                                                                    موفق باشید                

 


