
  دقیقه 60وقت آزمون:  باسمه تعالی آسمان هایپیامدرس  :سئواالت

 
 محل مهر آموزشگاه

 ساعت برگزاری اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی نام و نام خانوادگی:

 15/10/1400تاریخ امتحان:   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد نام پدر:

 25تعداد سوال:  آبان یک دیرستان سیزده هفتم پایه تحصیلی:

 2تعداد صفحه:  1400دی ماه  -نوبت اول طراح سئوال: حدادپور

 «های آسمانپیام» طراح سئوال: خانم حدادپور  

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء:

 

 

 نمره پس از تجدیدنظر نمره با حروف نمره با عدد: 

 بارم راستگوترین شما در سخن و امانتدارترین شماست.  پیامبر اکرم )ص(ترین شما به من در فردای قیامت نزدیک ردیف

  5/0غ      ماند.      ص پاسخ نمیاین است که درخواست هیچ کس بی« اَستَجِب لکُمْ و قالَ ربُّکُمُ ادْعونی»وره غافر س 60آیا منظور آیه  -1

 5/0 کامل کنید. هر کجا باشید .......................................« کنتمما  یناَ مْکُعَمَ وَهُ» سوره حدید 2ترجمه آیه  -2

 2 های زیر را مشخص کنید.صحیح و غلط بودن گزینه     

  غ       شود نماز است.   ص هایی که دعا در آن مستجاب میحالتبهترین  یکی از  -3

  غ       ص     کنند.ای آماده نمیپردازند و برای سفر خود توشهتمام زندگی خود را به خوشگذرانی در دنیا می مؤمنان -4

  غ       ص   های مالی به دیگران است. صدقه فقط کمک -5

  غ       ص  شکر نعمت است.کرده حرام پرهیز از آنچه خدا  -6

 2 .گزینه صحیح را انتخاب کنید    

   خطاب خدا به چه کسی است؟ «ق عظیمٍلُلی خُعَلَ کَنَّال»با توجه به آیه  -7

   )ع( حضرت ابراهیم -د  )ع( حضرت موسی -ج  )ع( حضرت عیسی -ب  )ص( حضرت محمد -الف  

 

 دهد؟ها رخ میحوادثی برای انسانچرا باز هم کند خطرهای زیادی را از مردم دور میبا توجه به اینکه خدواند بوسیله فرشتگان  -8

  بخاطر انجام کارهایی از سر نادانی انسانها -ب  به دلیل بی دقتی و سهل انگاری انسانها –الف   
   همه موارد -د  ارتکاب گناه بوسیله انسانها -ج  

 

  کدامیک از انواع تقلید درست است. -9

    عالم از عالم -د  عالم از جاهل -ج  جاهل از عالم -ب جاهل از جاهل  -الف  

  خوش رفتاری بسیار با پدر و مادر چه اثراتی دارد؟ -10

    همه موارد  -د  شودموجب آمرزش می -ج  کنددشواریهای مرگ را آسان می -ب  بردفقر را از بین می -الف  

 5/1 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.    

  نیست.انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ ................................  -11

  سال قمری است. 15زمان انجام تکالیف شرعی برای دختران پایان ................................... و برای پسران پایان  -12

  .................................. است.ها نزد خداوند از نظر امام صادق ترین آفریدهمحبوب -13

  کلمات ستون الف را به کلمات مناسب ستون ب وصل کنید    

 ب الف 

 ترین الگو برای انسانهای تمام تاریخشایسته دعا -14

 ترین راه جلب یاری خداوندساده پیامبران  -15

 طالبی و مساوات ویژگی بارز ایشانعدالت امام علی )ع( -16

 گویندمراجعه به متخصص در احکام دین می تقلید -17

 احساس بار ارزش بودن غزت نفس -18
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  به سئواالت پاسخ کامل بدهید.      

 مورد( 2مندی از یاری خداوند چیست؟ )های بهرهراه -19

 

1 

 ؟شودت به کدام ماجرا گفته مییبو لیله المفداکار کیست؟  -20

 

 

2 

 مورد( 2حضرت فاطمه را بنویسید ) اخالقیویژگی  -21

 

 

1 

 سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید. -22

 

 

5/1 

 مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد. -23

 

 

2 

 خانه و خانه داری حضرت زهرا )س( را توضیح دهید.ه اهمیت دادن ب -24

 

 

2 

 های حضرت علی )ع( را بیان کنید.سه نمونه از فداکاری -25
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 20 عزیزم به امید موفقیت دانش آموزان

 


