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 هفتم پیام آسمانی...  نام آزمون: ................آقاي نام دبیر:     7/    نام و نام خانوادگی: ..................................... کالس:

 
 نام و امضا دبیر:  -تاریخ  دقیقه 70 زمان آزمون:             یکشنبهروز:       01/03/1401 تاریخ آزمون:  

 نمره آزمون با حروف:                             نمره آزمون با عدد:         

یف
رد

 

 

ارم
ب

 

 کلمه اضافی است) 2جاهاي خالی را با استفاده ازکلمات داخل کمانک کامل کنید. (الف: 
 ) نماز پوشش، شکر، حمد، خدا، کفران، پیامبران، سوره، دوست، (  نعمت،

 0,5 .... نعمت است.............صحیح از آن  .استفاده  نا .... و..............استفاده صحیح ازنعمت .... 1

 0,25 ...... است............یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود هنگام.... 2

 0,5 خوشایند است. به فکر زندگی پس از مرگ هستند، مرگ براي آنها و ..... ایمان دارند............... و..........کسانی که در زندگی خود به ... 3

 0,5 را خودش بخواند. باید همه چیز نماز ............... و .........در نمازجماعت مأموم غیر از .... 4

 0,25 ....... مناسب است.......هاي مردان همانند زنان حفظ ........یکی از مسؤلیت 5

 دهید. در مقابل جمله غلط (غ) قرار ب :   در مقابل جمله درست (ص) و

 0,5 )              ( .وضعیت انسان ها در هنگام رفتن از این دنیا با یکدیگر متفاوت است 6

 0,5 )                یکی از واجبات نماز، قنوت است. ( 7

 0,5 )            . ( شودآب قلیل در برخورد با چیز نجس، نجس می 8

 0,5 )              (  ایان سختی ها و آغاز خوشی هاست. مرگ براي کافران به معناي پ 9

 0,5 )                  تمام غسل ها فقط در نیت است.(  تفاوت 10

 0,5 )                   ي مردم بیشتر است (پشیمانی انسان عجول از همه 11

 ج :  گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 بر اساس سخن رسول خدا صلی اهللا علیه و آله خیانت در امانت چه پیامدي دارد؟  12
 د) رضایت الهی                  ج) هراس از مرگ                     ب) خشم خداوند                 الف) فقر و تنگدستی   

0,5 

 کدام مورد جزء ارکان نمازاست؟ 13

 �  مواالت) د                             � سالم) ج                               � سجود) ب                      �الف) قرائت 
0,5 

 به کدام ویژگی مثبت اشاره شده است؟ » هیچ وقت انجام کارهاي شخصی خود را از دیگران نخواهید«در حدیث   14

 د) دلسوزي و مهربانی                        ج) امانت داري                         محبتب) بزرگواري و              الف) عزت نفس   
0,5 

. داندمی.. …خداوند پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله را رحمتی براي» و ما اَرسلناك إلّا رحمۀً للعالَمینَ«در آیه ي   15  

د) شیعیان                        ج) جهانیان                    ب) مجاهدان                            الف) مؤمنان   
0,5 

 در کدام گزینه به  ویژگی هاي حضرت زهرا سالم اهللا علیها اشاره شده است؟  16

 ب) ساده زیستی   ج) ایثار و بخشندگی   د) همه ي موارد              الف) حیا و عفت 
0,5 

. است ……شدن واجب سرآغاز شرعی بلوغ 17  

 د) علم آموزي                    ج) تکالیف قانونی                       ب) تکالیف دینی                   الف) مسؤولیت اجتماعی 
0,5 

 شماره صندلی:



 

 د :   به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید .

 براي پاك کردن چیزهاي نجس ابتدا چه باید کرد؟ 18
 

0,5 

.ویژگی دوست خوب را بنویسیددو  19  
 

0,5 

.انواع شکرگزاري را فقط نام ببرید 20  
 

0,5 

 مهم ترین فایده ي حجاب چیست؟ 21
 

0,5 

 مرجع تقلید باید عادل باشد یعنی چه؟ 22
 

0,5 

.دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید 23  
 

0,5 

 :   به سواالت پاسخ کامل دهید. ه

هاي حضرت علی(ع) را به طور خالصه بنویسید؟ ازفداکاريدو نمونه  24  
 
 

2 

را ترجمه کنید» و اَقمِ الصلوة انّ الصلوة تَنهی عن الفَحشاء و المنکر«آیه  25  
 
 

1 

ي ارزش نماز جماعت چه فرمود؟امام رضا علیه السالم درباره 26  
 
 

1 

دارد؟ آخرت و دنیا در ما زندگی در تأثیري چه مادر و پدر به یکین 27  
 
 

1 

.سه نشانه ي بلوغ شرعی را بنویسید 28  
 
 

1,5 

دهند؟عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می 29  
 
 

1 

شود.سه کار را نام ببرید که موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می 30  
 
 

1,5 


