
 

 

 .صحیح و غلط را مشخص کنید_1

 لطغ      حیحص     دوری کنیم. را بشناسیم و از آن ها کارهای بد داوند ما را طوری آفریده است که می توانیم( خ1

 لطغ      حیحص            حضرت فاطمه)س( چون دختر پیامبر)ص( بود همواره لباس های گران قیمت می پوشید.( 2

 غلط      صحیح             پیامبر)ص( همه ویژگی های اخالقی پسندیده پیامبران گذشته را دارا می باشد.( 3

 گزینه صحیح را عالمت بزنید._2

 ...............باشد یعنی: « اَعلم»مرجع تقلید باید ( 1

 از گناهان دوری کندب(        شیعه دوازده امامی باشدالف( 

       به واجبات دینی عمل کندد(             از مجتهدان دیگر داناتر باشدج( 

   اخالقی با خانواده است؟پیامبر)ص( کدامیک از نتایج بدان بر اساس سخن( 2

       فشار قبرد(       نارضایتی مردمج(             فقیر و تهی دست شدنب(        نهراسیدن از مرگالف( 

 مشهور است. ....................ماجرای از خودگذشتگی حضرت علی)ع( در شب هجرت پیامبر)ص( به ( 3

       لیلة الجائزهد(            شب های احیاج(                لَیلة المَبیتب(           لَیلة القدرالف( 

 کدام تقلید درست است؟( 4

       مجتهد داناتر از مجتهد مسن ترد(       جاهل از عالمج(           عالم از جاهلب(          جاهل از جاهل الف(

 .کنیدکامل  را با کلمات مناسبجاهای خالی _3  

    .گفته می شود ............................................ راه شناخت احکام دین، مراجعه به متخصص در احکام است که به این کار( 1 

 دوری کنی. ..........................................................امام صادق می فرمایند: شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند ( 2 

    داده است. ..........................................................دین اسالم افراد فداکار را ستایش کرده و به آنان وعده ( 3 

    بین مردم پذیرفت. ............................................................. امیرالمومنین)ع( حکومت را برای ایجاد (4 

 

 هفتم

 

 پیام آسمان



 

 به سؤاالت قرآنی داده شده پاسخ دهید._4

  .ن بنویسید که نشان دهد خداوند همیشه همراه ماستآاز قر کوتاه ای آیه (1

 .............................(..............)........................ترجمه:            )..........................................................(آیه: 

 

 «وَقَالَ رَبُُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ »بر اساس آیه مقابل به دو سوال زیر پاسخ دهید.      (2

 .............................(...................................)........................الف( ترجمه آیه را بنویسید. 

 

 به درخواست هایمان پاسخ نمی دهد؟ خداوند اکنون براساس مفهوم آیه: چرا گاهی اوقات ب(

 هنگام مرگ بنویسید. رفتار فرشتگان الهی را درباره هر یک از افراد زیر به_5

 هنگام گرفتن جان انسان های پاک:الف(

 

 هنگام گرفتن جان انسان های کافر:ب(

را به وسیله خطی به هم  یک از رفتارهای پیامبر)ص( مربوط به کدام ویژگی اخالقی ایشان می باشد؟ هر یک هر_6

 وصل نمایید.

 رفتارهای پیامبر)ص(

 پس از فتح مکه تمام مشرکانی که او را آزار داده بودند بخشید

 ن ها بازگرداندآپس از هجرت به مکه اشیا ارزشمند مردم را به 

 شخصی خود را از دیگران درخواست نمی کردانجام کارهای 

 در انجام کارهای خانه به خانواده خود کمک می کرد

ویژگی های اخالقی 

 پیامبر)ص(

 ساده زیستی 

 عزت نفس 

 امانت داری 

 بزرگواری و محبت 

 

 

 

 



 

  

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید._7

 (1)؟.................. چرامرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ ( 1

 (5/1مورد از فداکاری های بی نظیر حضرت علی)ع( را به طور خالصه بیان کنید. ) سه( 2

 (1)چرا ما از مرگ می ترسیم؟ ابوذر به پرسش مقابل چه پاسخی داد؟ ( 3

 (1 مورد از راه های بهره مندی از یاری خداوند را فقط نام ببرید.) دو( 4

 (5/1؟)ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه)س( را بنویسیدسه مورد از ( 5

 (1خواستگاران ثروتمند چه بود؟) دبا وجو )ع(مومنینلبا امیر ا )س(( دلیل ازدواج حضرت زهرا6



 

 (5/1( نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خالصه بیان کنید.) سه مورد()7

 (1( دو مورد از نتایج صدقه دادن را بنویسید.)8

 

 روز رویایی در سر داشته باشند...آینده از آن کسانی است که ام

 

 


