
 

  پیام های آسمان درس: دومنوبت  آزمـون دانش آموز: و نام خانوادگی نام 

 هفتمپایه:  آقای فرزین نام دبیر:

 دقیقه  60مان آزمون: ز   10/3/1400 تـاریخ:

 

 نمره( 5/2مشخّص نمایید.)« غ»و جمالت غلط را با « ص»الف( جمالت صحیح را با 
 است كه هركجا باشید او با شما است.)     (این « هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنتُمْ» یمعنای آیه -1

 دهد.)     (پاداشِ دنیوی می ایمان بیاورند،خدا به كسانی كه این است كه « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُركُم»یآیه پیام-2
 علّت فشارِ قبر سَعدِبنِ مَعاذ، بد اخالقی وی با خانواده اش بود.)     (-3
 سپردند.)     (انجام كارهای شخصی خود را به دیگران می صلّی اهلل علیه و آلهپیامبر -4
 از جانب خدا مأمور خواندن این آیات نزد مشركین شد.)     ( علیه السّالم ی توبه را نازل كردند امیرالمومنینوقتی خداوند آیات مهم سوره-5
 ن بلوغ است.)     (س تنها نشانهرسیدن به پانزده سال قمری -6
 ظرفی را كه سگ لسیده یا از آن آب خورده است، فقط كافی است دوبار شستشو دهیم.)     (                     -7
 )     (انجام هر رفتاری كه توجّه نامحرمان را به سوی انسان جلب كند حرام است و در این مورد فرقی بین مردان و زنان نیست.-8

 بر اساس فرمایش امام صادق علیه السالم شكر نعمت آن است كه از آن چه خداوند حرام كرده است دوری كنی )     ( -9
 )     (صدقه دادن از اموال است.فقط منظور از صدقه دادن در راه خدا   -10

 نمره(  5/6) از یک واژه است.( .)دقّت شود برخی جاهای خالی بیشب( جاهای خالی را با کلمات مناسب و دقیق تکمیل نمایید

 ............ است.استفاده صحیح و به جا از نعمت.......................................... و استفاده ناصحیح از آن................................ -1

 هنگامِ.................................. است.شود هایی كه دعا در آن مستجاب مییكی از بهترین حالت-2

 كرد نگهبانان ناگهان نیمه شب سراغش بیایند، ما نیز.............................................................................در داستانِ زیرک، او گمان نمی-3

 ................................است.صدقه دادن موجب نجات از مرگ بد و رهایی از...........-4

 عزّت نفس احساس.............................................بودن است. -5

 «  ی شادمانی................................. من است..فاطمه مایه» صلّی اهلل علیه و آلهبراساس فرمایش پیامبر اكرم  -6

 ...................مرتبه باید آن را آب كشید.آب کُر................مرتبه و با آب قلیلنجس شده باشد به ترتیب با ادرار  به غیر ظرفیاگر -7

 های نماز را خودش بخواند.ی قسمتدر نماز جماعت مأموم باید غیر از ............................ و ........................... همه -8

 ی .................................. ركعت نماز به تنهایی ارزش دارد.هر ركعت نماز جماعت به اندازهعلیه السّالم ش امام رضا بر اساس فرمای -9

 ست.پوشاندن تمام بدن به جز ................................ و ................................)از مچ تا انگشتان( برای زنان واجب ا -10

 كسی كه به امانت خیانت كند اگر بمیرد بر............................. من نمرده است. صلّی اهلل علیه و آلهبر اساس فرمایش پیامبر اكرم  -11

 به افراد متخصص در دین ........................................ یا فقیه می گویند. -12

 نمره( 5/3ج( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.) 

 را بنویسید. «بِالْعِبَادِ رَءُوفٌ وَاللََّهُوَمِنَ النََّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََّهِ  »یدقیق آیه ترجمه -1 

 با وجود خواستگاران فراوان چه بود؟علیه السّالم با امیرالمؤمنین  سالم اهلل علیهاعلّت ازدواج حضرت زهرا  -2

 .فقط نام ببریداز شرایط مرجع تقلید را  دو مورد -3

 چند بار باید آن را آب كشید؟ كُرو آب قلیل با  به ترتیبنجس شده باشد  ظرفیاگر  -4 

 .فقط نام ببریدرا  پنج رُکنِ نماز -5

http://www.iqna.ir/fa/news/2426927/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D9%87-%D9%87%D9%8F%D9%88%D9%8E-%D9%85%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92-%D8%A3%D9%8E%DB%8C%D9%92%D9%86%D9%8E-%D9%85%D9%8E%D8%A7-%D9%83%D9%8F%D9%86%D8%AA%D9%8F%D9%85%D9%92-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://www.iqna.ir/fa/news/2426927/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D9%87-%D9%87%D9%8F%D9%88%D9%8E-%D9%85%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92-%D8%A3%D9%8E%DB%8C%D9%92%D9%86%D9%8E-%D9%85%D9%8E%D8%A7-%D9%83%D9%8F%D9%86%D8%AA%D9%8F%D9%85%D9%92-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C


 

 بنویسید. به ترتیبرا  زنبرای  محرمناافرادِ و دو تن از   افرادِ محرماز  دو تن -6

 ؟مردان همانند زنان در جامعه چیست مشترکمسئولیت  -7

 

 نمره( 2گزینه صحیح را انتخاب کنید.) د(
برای اینكه كسی را )در دوستی( به درستی بشناسیم، تنها نباید به طوالنی بودن ركوع و سجودش نگاه علیه السّالم  براساس فرمایش امام صادق  -1 

 ............................ او بنگریم.كنیم بلكه باید به......................... و 
  

   امانت داری -راست گویی( الف 
     وفای به عهد -امانت داری (ب 

     وفای به عهد -ایمان (ج 
     ایمان-امانت داری( د 
 

 صحیح است؟كدام گزینه در مورد شروط پاک كنندگی زمین  -2
  )خودِ زمین الزم نیست پاک باشد.الف 
 .ب( عین نجاست با راه رفتن روی زمین كامال برطرف شود 
 .ج( زمین الزم نیست خشک باشد 
 تواند سبزه زار یا آسفالت باشد. د( زمین می 
 

 كدام گزینه است؟ «وَ الْمُنكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّأَقِمِ الصَّلَاةَ  وَ»یآیه ي دقیقترجمه -3

 دارد.را به پا دار كه بدون شک نماز از گناهان باز می الف( نماز 
 دارد.ها باز میب( نماز را به پا دار كه نماز از زشتی 
 دارد.ها باز میج( نماز را به پا داركه بدون شک نماز از گناهان و زشتی 
 دارد.د( نماز را به پا دار كه نماز تو را از گناه و زشتی باز می 

 

 صحیح نیست؟ی احكام نماز جماعت كدام گزینه درباره -4

 .الف( مأموم نباید تكبیره االحرام را پیش از امام بگوید 
  .ب( اگر موقعی كه امام در ركوع است،مأموم اقتدا كند و به ركوعِ امام برسد، نمازش به جماعت صحیح است 
 )به نماز جماعت برسد، باید حمد و سوره را خود بخواند.در نماز جماعت مأموم اگر در ركعت سوم یا چهارم  ج 

  )رد.اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از ركوع بردارد، چنانچه امام در ركوع باشد، باید در همان حالت بأیستد تا امام سر از ركوع برداد 
 

 

 نمره(5/1بنویسید.)ی مناسب خود در سمت راست عدد جمالت سمت چپ را مقابل جملهه( 
 

 ( جوانی كه جوانی اش را در اطاعت خدا سپری كند. 1 كافران و بدكارانی كه در دنیا به خوش گذرانی پرداختند.الف(

 ( برطرف كردن عینِ نجاست. 2.  صفتی كه به خاطر امانت داری به ایشان داده شد (ب

 نماهای تنگ و بدنلباس( پوشیدن  3 در جنگ خیبر درِ قلعه را از جا كندند. (ج

 محمّد امین (  4محبوب ترین آفریدگان نزد خداوند متعال (د

 ( امیرالمؤمنین علیه السّالم  5ه( اولین قدم برای پاک كردن چیزهایِ نجس

 شان سرآغاز سختی هاست.( مرگ برای 6 و( بر مردان جایز نیست.
 

 



 .پاسخ  دهید سؤال 4 فقط  به و( از سؤاالت زیر به انتخاب خود 

 نمره( 4نمره مجموعاً  1)هر کدام  سؤال به هیچ عنوان پاسخ ندهید.(  4)به بیش از 

  

 بنویسید.(  کامل و دقیقی نماز اول وقت چه فرمودند؟ )فرمایش ایشان را امام باقر علیه السّالم درباره -1

 

  ي مهم آن نیز اشاره کنید.(نكته 2.) به را كامل توضیح دهید غسل ترتیبیی انجام شیوه -2

  
 )دقَّت کنید بايد از مثال باغبان استفاده کنید و نتیجه گیري کنید.(.حجاب برای زنان را كامل توضیح دهید دلیلی مثالِ باغبان به وسیله-3

 

 )پاسخ کتاب مدّ نظر است.( دارند؟با تأكید فراوان، ما را از دوستی با كسانی كه به نماز بی توجّه اند باز می علیه السّالمچرا امام صادق  -4

 

 دوران بلوغ را بنویسید نشانه هاي رفتارياز  دو مورد -5

 

 
 

 دلیل را بیان کنید.( 2) چرا برخی اوقات دعاهای ما مستجاب نمی شود؟ -6

 
 
 
 امیرالمؤمنین علیه السّالم برای انتخاب بهترین دوستان قبل از شروع دوستی چه راهی را فرمودند؟ -7
 
 
 
 

 
 درپناه امام عصر علیه السّالم موفَّق و سربلند و پیروز باشید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


