
 بسمه تعالی 

 ‹امام علی عليه السالم: دل هامانندبدن هاخسته می شوندپس براي رفع خستگی آن هاحكمت هاي تازه بجوييد›      

 تاريخ آزمون:            :نام کالس نام ونام خانوادگی:                        

 بارمدقيقه    20زمان آزمون:             9: درس           (                 3نام درس: دين وزندگی)

 باتوجه به آيات واحاديث سواالت پاسخ دهيد:-الف

 عبارت شريفه ) ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ( به کدام معيار تمدن اسالمی اشاره دارد ؟-1

ان ستمگر بر زب حديث شريف پيامبر )ص( که فرمودند : )برترين جهاد ، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی-2

 آورد ، به چه معياري در تمدن اسالمی اشاره دارد ؟
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 درستی ونادرستی گزاره هاي زير را با )ص وغ( مشخص کنيد :-ب

بخش علوم طبيعی کتاب شفاي ابوعلی سينا ،هنوز هم از مهم ترين کتاب هاي مربوط به علوم طبيعی جهان محسوب -3

 می شود .)         (

ر جاهليت به عصر اسالم، نيازمند تغيير در نگرش انسان ها وتحولی بنيادين در شيوه زندگی فردي گذر از عص-4

 واجتماعی مردم بود .)     (

5/0 

 جمالت زيرراباکلمات مناسب تكميل نماييد:-ج

 استمعيار .....................................................يكی از داليل تشكيل حكومت اسالمی -5

 اولين آياتی که بر رسول خدا )ص( نازل شد در باره ..................................و..............................بود .-6

75/0 

 

 به سواالت زيرپاسخ کوتاه دهيد:-د

 قرآن کريم نماز گزاران را چگونه وصف می فرمايد ؟-7

 جايگاه خانواده چيست؟عناصر اصلی برنامه پيامبر)ص( براي ارتقاي -8

75/0 

 به سواالت زيرپاسخ تشريحی دهيد:-ه

 رسول خدا )ص( چگونه سد جاهليت وخرافه گرايی را شكست ؟ -9

 با گرايش مردم به اسالم ،زنان از چه جايگاهی برخودار شدند ؟-10
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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