
 بسمه تعالی 

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

 تاريخ آزمون:        گروه :              :نام کالس نام ونام خانوادگی:                        

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

 باتوجه به آيات واحاديث سواالت پاسخ دهيد:-الف

 ( به کدام معيار تمدن اسالمی اشاره دارد ؟قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون عبارت شريفه )-1

 ، به چهکه فرمودند : )خداوند از خشنودي فاطمه خشنود واز خشمش به خشم می آيد(حديث شريف پيامبر )ص( -2

 معياري در تمدن اسالمی اشاره دارد ؟

1 

 

 

 

 غ( مشخص کنيد :/ درستی ونادرستی گزاره هاي زير را با )ص -ب

 يكتا پرستی وايمان به جهان آخرت دواصل اساسی اعتقادي است ،که از معيار هاي تمدن اسالمی محسوب می شود.  -3

 است .)        (                                                  )        ( برپاي جامعه اي عدالت محور از داليل تشكيل حكومت اسالمی-4

5/0 

 جمالت زيرراباکلمات مناسب تكميل نماييد:-ج

 ...........بودن زن را به شدت نفی کرد .قرآن اصوال تلقی ............-5

 .............خارج شدند .خلفاي بنی اميه وبنی عباس در حكومت خود از دايره ...............-6

5/0 

 

 به سواالت زيرپاسخ کوتاه دهيد:-د

 رسول خدا)ص(برترين جهاد را چه معرفی می نمايد ؟-7

 چه موضوعی آغازگر رسالت پيامبر )ص( بود ؟-8

1 

 به سواالت زيرپاسخ تشريحی دهيد:-ه

 ويژگی هاي جامعه عدالت محور را بنويسيد؟-9

 اسالمی وضعيت )بهداشت وسالمت( چگونه بود ؟در قرون اوليه تمدن -10

2   
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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
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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