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 جای خالی

 ایمان به غیب آن وقت ایمان به غیب است که انسان ایمانی هم به ............................. داشته باشد. -1

 به امور متعددی که باید به آنها ایمان داشته باشیم ............ می گویند -2

 تشریحی

 غیب به چه معناست؟   -3

 چرا اکثر یهود بر ایمان خود به حضرت موسی )ع( باقی ماندند و به حضرت محمد )ص( ایمان نیاوردند؟ -4

 اثر ایمان به غیب را بنویسید؟ -5

 ایمان به غیب چه آثاری در زندگی انسان دارد؟  -6

 دهید توضیح ؟ است غیب به ایمان وقت چه ، غیب به ایمان -7

 چیست؟ کند می جدا آنها غیر از را مومنان که ای نقطه نخستین -8

  غیب چیست ؟ و چند بار در قرآن و در مقابله چه کلمه ای آمده است ؟ -9

 پاسخ کوتاه

مورد از  2مطابق آیه شریفه)..آمنوا باللّه و رسولِهِ والکتابِ الذّی نَزَّلَ علی رَسولِهِ والکتابِ الذّی انزل من قَبلُ..(  -11

 نام ببرید.متعلقات ایمان را 

ان از بنویسید که چرا مومنان از خداوند می خواهند که قلبش"ربّنا ال تُزِغ قلوبَنا بَعدَ اذهَدَیتَنا..."با توجه به آیه شریفه -11

 مسیر ایمان خارج نشود؟

 منظور از ایمان به غیب چیست ؟ "الذین یومنون بالغیب "با توجه به آیه  -12

 ی که در ایمان نیاوردن قلب دخالت دارد چیست ؟ازآیه شریفه زیر استفاده می شود  عامل -13

 «فالذین الیومنون باالخره قُلوبهم  منکرهٌ وهم مُستکبرون» 

 با توجه به آیات زیر متعلقات ایمان را بنویسید. -14

 الف: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصالة 

 ب:آمن باهلل والیوم اآلخر و عمل صالحا.
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 صحیح یا غلط

 اختیاری است و به شرایط و اراده فرد بستگی دارد و میتواند با انذار محقق شود یا نشود.ایمان آوردن عملی  -15

 اگر جهان بینی ما مادی باشد،به طور طبیعی هدف ما هم یک هدف مادی خواهد بود. -16

 اگر موجودی ذات و حقیقتش مساوی با موجود شدن باشد، این موجود به آفریننده نیاز ندارد. -17

 م عبادت تنها به معنای حمد و تسبیح و ستایش خداوند است.در فرهنگ قرآن کری -18

 ایمان حقیقی پایدار وثابت است وشدت وضعف در آن راه ندارد . -19

 علم و آگاهی نسبت به آنچه بر پیامبر)صلی اهلل علیه و آله سلم( نازل شده اولین شرط برای رسیدن به ایمان است. -21

 تستی

 ؟است نادرستکدام گزینه  -22

 شرط برخوداری از حیات پاک را علم وآگاهی می داند الف: قرآن

 ب:علم اولین شرط رسیدن  به ایمان است

 ج: سرزمین ایمان قلب است

 د: از نظر قرآن ایمان با اکراه واجبار مطلوب نیست

 

 

 

 


