ششم
آزمون درس اول

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف)خداوندا تورا سپاس میگویم که عطاهایت از سر ...............و نعمت هایت ............است.
ب)توحید یعنی خداوند ...........................است و جز او خدایی نیست.
پ)"اهلل الصمد" یعنی خداوند ......................است.

درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

درست

الف) د ر سوره توحید به یکتایی ،بی نیازی و بی همتایی خداوند اشاره شده است.

پ

ب) همه ی مسلمانان باید تنها برخی از خواسته ای خود را از درگاه خدا ی یکتا طلب کنند.
پ) مسلمانان هر روز در اذان،اقامه و نماز به یگانگی خداوند شهادت می دهند.

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
بیت (تو به افتاب گفتی /به زمین قدم گذارد) خطاب به کیست؟
مسلمانان کدام سوره ها را در نماز می خوانند؟
چه کسی در دوستی بی همانند و در مهربانی بی مانند است؟

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
یکی از اصول دینی ما مسلمانان توحید است" .توحید" یعنی چه؟
خدا برای هر سوره قرآن نامی تعیین کرده است.علت نام گذاری سوره ی" توحید" به این نام چیست؟
سوره ی توحید چند آیه دارد؟ آیه ی دوم را با ذکر معنی بنویسید.
 (الحمد هلل رب العالمین) آیه ای از کدام سوره بوده و به چه معناست؟

غلط
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گزینه ی درست را انتخاب کنید.
آیه ی ( ولم یکن له کفوا احد) به چه معناست؟
الف) بگو خداوند یکتاست 

ب)و خداوند بی نیاز است.

ج) فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست .

د)و همتا و همانندی مثل او نیست.

کدام یک از موارد زیر جزء اصول دین مسلمانان نیست؟
الف) توحید 

ب)زکات 

ج)معاد 

د)نبوت

در سوره ی توحید به کدام یک از صفات خداوند اشاره نشده است؟
الف) بی نیازی 

ب) یکتایی 

ج)علم و دانایی 

د) بی مانندی

سوره ی (حمد) و سوره ی ( توحید) به ترتیب چند آیه دارند؟ (از راست به چپ)
الف) چهار-هفت 

ب) هفت-چهار 

ج) هشت -پنج 

د) پنج-هشت

(موفق و پیروز باشید) -کانال تخصصی تیز هوشان استاد مسعود بیگدلی

