
  

 

 پیام های آسمان آزمـون:                                                         خانوادگی: نام و نام

 (5تا  1) درس  نوبت اول  :مبـحث             تمهف ـالس:ک

 دقیقه 01 وقـــت:                                           11/11/99ـاریخ: ت

 نمره( 2مشخّص نمایید.)« غ»و جمالت غلط را با « ص»الف( جمالت صحیح را با 

  در راه خدا است.)    ( پول منظور خرج کردن فقطصدقه دادن  -1

 )   (ها هم به هنگام رفتن از دنیا با یکدیگر متفاوت است.وضعیّت ما انسانوضعیّت پادشاهان هنگام رفتن از جزیره با هم متفاوت بود  -2

 .)    (در ماجرای فتح مکّه پیامبر خطاب به مردم مکهّ که قبالً پیامبر را آزردند فرمودند: نکوهشی بر شما نیست خدا از گناهان شما درگذرد -3

 ها دوری کند.)    (آنتقوا یعنی انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از  -4

 )    (این است که )هر کجا باشیم خدا با ما است.(« وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ»یآیه معنای دقیق -5

 (  ی پیامبران دارای کتاب آسمانی در یک رتبه است و از نظر اخالقی هم تفاوتی ندارد.)  با بقیّهصلّی اهلل علیه و آله مقام پیامبر اسالم  -6

 )    (هایی که از هارون الرشید داشت این بود که نیازهایش را برطرف کند.هدف بهلول از درخواست -7

 های نجات از مرگ بد نیکی به به پدر و مادر است.)    (یکی از راه -8

 نمره(  4ب( جاهای خالی را تکمیل نمایید.)

 است.............................. ولی .............................. آن ها گناهی ندارد.اعمال مکروه اعمالی است که بهتر  -1

 گویند.به این کار................................................ می« الحمداهلل رب العالمین»گوییم گاهی برای سپاس گزاری از پروردگار به زبان می -2 

 ...................................... بودن است.عزّت نفس احساس.... -3

 .صدقه دادن دادن موجب نجات از ...................................... و رهایی از هفتاد...................................... است -4

 خدا...................................................... است.ی بهره مندی از یاری یکی از راه های سه گانه -5

 .مشهور بودند....... ...........شان به  محمّد داری، قبل از مبعوث شدنتبه خاطرِ امان صلّی اهلل علیه وآلهپیامبر اسالم  -6

 شکر واقعی نعمت آن است که از.............................. دوری کنی. علیه الساّلمبراساس فرمایش امام صادق  -7

 نمره( 3) سؤال به انتخاب خود پاسخ دهید.( 6.) فقط به  ج( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 از معانی یاری خدا را بنویسید. يک معنا -1 

 
 راهنمایی نیاز داشت ما در این دنیا چه شباهتی با او داریم؟در ماجرای زیرک، او که اوّلین بار به شهر آمده بود به  -2 

 آن چیست؟يک دلیلما انسان ها با وجود محافظت خداوند بازهم دچار حادثه می شویم، -3

 را بنویسید.« لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»یآیهمعنای دقیق  -4

 شود؟مرگ بر چه کسی آسان است و او در دنیا هرگز فقیر و تهی دست نمی علیه السّالماساس فرمایش امام صادق بر  -5

 ی کسی که در دنیا به امانت خیانت کند و آن را به صاحبش پس ندهد چه فرموند؟درباره صلّی اهلل علیه و آلهپیامبر اکرم  -6



  

 

 پیام های آسمان آزمـون:                                                         خانوادگی: نام و نام

 (5تا  1) درس  نوبت اول  :مبـحث             تمهف ـالس:ک

 دقیقه 01 وقـــت:                                           11/11/99ـاریخ: ت

 یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب است چه زمانی است؟ -7

 فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟علّت  -8

 یکی از دالیل عدم استجابت دعا چیست؟ -9

 را بنویسید. «وَما اَرْسَلْناكَ اِلّا رَحْمَةً لِلعالَمینَ»یآیه معنای دقیق -11

 نمره( 2د( گزینه صحیح را انتخاب کنید.)
 

را الگوی عملی زندگی  صلی اهلل علیه و آلهاگر مردم جهان بخواهند به بهشت زیبای خدا راه یابند کافی است پیامبر اکرم »یجمله -1

 به چه دلیل غلط است؟.« خویش قرار دهند
 )عمل کنند. صلی اهلل علیه و آلهتوانند دقیقا مانند پیامبر اکرم ی الگوی عملی غلط است زیرا مردم جهان نمیکلمه الف 

  )یابد.بهشت راه نمیصلی اهلل علیه و آله  ی به بهشت زیبا راه یابند غلط است زیرا کسی صرفاً با الگو قرار دادن پیامبر اکرم جملهب 

  )ها را الگو قرار داد. معصوم پس از ایشان را پذیرفت و آن 13ی کافی است غلط است زیرا درکنار الگو قرار دادن پیامبراکرم صلی اهلل علیه و آله  باید کلمهج 

 )دهند.را الگوی خود قرار صلی اهلل علیه و آله  توانند پیامبر اکرم ی مردم جهان غلط است زیرا فقط مسلمانان میکلمه د 

 

 

 چیست؟ «إِذْ يَتَوَفَّي الَّذينَ كَفَرُوا الْماَلئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَريقِ وَ لَوْ تَری» یپیام آيه -2
  بدکارانی که در زندگی برای سفر خود توشه ای آماده نکردند مرگ برایشان پایان خوشی ها و سر آغاز سختی هاست.الف(کافران و 

کنند.  ب( فرشتگان به هنگام مرگ به استقبال مؤمنین می آیند و آنان را به بهشت داخل می 

 ها نخواهد داشت.ج( کافران و بدکاران از اعمال خود در دنیا پشیمان هستند امّا پشیمانی دیگر سودی برای آن 

 د( هیچ کدام 

 

 چیست؟« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» یپیام آيه -3

 ایمان بیاورند وعده ی یاری داده است.الف(خداوند به آنان که 

.ب(خداوند به آنان که او را یاری کنند وعده ی یاری داده است 

.ج(خداوند به آنان که در دین ثابت قدم باشند وعده یاری داده است 

.د(خداوند به آنان که واجبات را انجام دهند وعده ی یاری داده است 

 

 ؟گوی زندگی ما قرار گیردتواند الچرا زندگی پیامبران می -4
 توانند الگوی کامل زندگی ما باشند.( پیامبران چون در برخی رفتار خود نمونه اند میالف 

 )تواند الگو باشد.ها میزیرا خودشان تاکید کرده اند که زندگی آنب 

  )تواند الگوی ما باشد.ها میبنابراین زندگی آن کردندپیامبران الهی چون خود هدایت یافته بودند، بهترین سبک زندگی را انتخاب میج 

  )گزینه الف و ج صحیح است.د 
 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=50


  

 

 پیام های آسمان آزمـون:                                                         خانوادگی: نام و نام

 (5تا  1) درس  نوبت اول  :مبـحث             تمهف ـالس:ک

 دقیقه 01 وقـــت:                                           11/11/99ـاریخ: ت

 

 

 نمره( 2ی متناسب با خود در سمت راست بنویسید.)ه( عدد جمالت سمت چپ را در مقابل جمله
 

 

 

 

 

 

 نمره( 7) سؤال به انتخاب خود پاسخ دهید.( 7و( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.) فقط به 
 

 نمره( 1.)را کامل تعریف کنید مُباح و مستحباعمال  -1

 

 

 

 

 نمره( 1حالت مؤمنان را هنگام مرگ توضیح دهید.) -2

 

 

 نمره(  1). دلیل آن را كامل بیان كنیدسپردند؟ چرا؟ های خود را به چه کسی میمشرکان در مکّه امانت -3

 

 

 

 

 نمره( 1) يكي از انواع صبر را نام برده و توضیح دهید. علیه الساّلمبراساس فرمایش امام صادق  -4

 

 

 

  . دیک نمونه برای شکر از نعمتِ پیامبران و امامان علیهم الساّلم و یک نمونه ناسپاسی از نعمتِ پیامبران و امامان علیهم الساّلم بنویسی -5

 نمره( 1)

 اعمال ما نیز در آن دنیا مالک جایگاه ما خواهد بود. ( 1 علیه السّالمامیرالمؤمنین   الف(

 قدرت تشخیص خوبی از بدی ( 2 کرد که خودش ساخته بود.در جزیره ای زندگی می زیرک  (ب

 دوست داشتن خداوند ( 3 «نَسْتَعین ایّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ » (ج

 کنیم.( فقط از خدا طلب یاری می4 شکر عملی  (د

سراغش بیاید یا او به استقبال کند مرگ به برایش فرقی نمی ( 5 کردند.در انجام کارهای خانه کمک می ه( 

 مرگ برود.
 صلّی اهلل علیه و آله( پیامبر اکرم 6 های نجات از مرگ بدیکی از راه و( 

 ی صحیح از نعمت های الهیاستفاده ( 7 محافظت خداوند از ما  ز(

 خوش اخالقی با دیگران ( 8 عقل ح( 



  

 

 پیام های آسمان آزمـون:                                                         خانوادگی: نام و نام

 (5تا  1) درس  نوبت اول  :مبـحث             تمهف ـالس:ک

 دقیقه 01 وقـــت:                                           11/11/99ـاریخ: ت

 نمره( 1را بنویسید. ) «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»ی آیه معنای دقیق -6

 

 نمره( 1) ويژگي( 3) بیان ؟که چگونه خود را برای مرگ آماده کردند که از آن ترسی ندارند چه فرمودندی ایندرباره علیه السّالمامیرالمؤمنین  -7

 

 

 نمره( 1) نداشت؟چرا پادشاه برای رفتن به جزیزه هیچ ترسی در دل  -8

 

 

 نمره( 1) )مثال و تعريف هر دو نوشته شود.(عزّت نفس را تعریف کنید. با ذكر يک نمونه)مثال( -9

 

 

 نمره( 1) )فرمايش ايشان كامل و دقیق نوشته شود.(ی انجام امور شخصی چه فرمودند؟ درباره صلّی اهلل علیه و آلهپیامبر اکرم  -11

 

 

 

 نمره( 1)ترسیم چه بود؟ به کسی که از ایشان پرسید چرا ما از مرگ میپاسخ جناب ابوذر  -11

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در پناه امام عصر علیه الساّلم موفّق و پیروز و سربلند باشید.

 

 

 


