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 چهارشنبه روز آزمون: صفحه   2وال در  س  23شامل 
 آزمون:تاریخ 

15/10/1400 
 دقیقه60 مدت آزمون:

  صدری پور:دبیر  نام نام خانوادگی:  نام: 

 بارم سؤاالت   ردیف 

 .جمالت زیر را با کلمه یا عبارت مناسب کامل کنید الف 
 . است............................   شود  می مستجاب  آن در دعا که  هایی حالت بهترین  از یکی .1
 . هاست خوشی  پایان معنای  به  کافران برای .....................................  .2
   به  پیامبر  هجرت   شب  در(  ع )   علی   حضرت  گذشتگی   خود  از  ماجرای .3

 . است  مشهور.................................. 
   است ................................    خداوند   یاری  جلب  برای  ها  راه   ترین   ساده  و  ترین   مهم   از یکی .4
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 . درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید ب
 نادرست                  درست.          حالت انسان ها در هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان است .5
 .    کند یانجام کارهای شخصی خود از دیگران درخواست در نبود  گاه حاضر هیچ)ص( پیامبر  .6

 نادرست                     درست 
 نادرست                  درست   .          سال طول کشید  چهارمحاصره شعب ابوطالب  .7
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 . گزینه مناسب را انتخاب کنید پ
به واجبات عمل کند و خود را به اخالق نیکو    و  دپرهیزکسی که از گناهان ب»  این جمله از کیست ؟ .8

 «   بیاراید ، دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد
امام    )ع(         د(  امام سجاد )ع(         ج (   حضرت علی   )ص(        ب (   پیامبر اکرمالف (  
 )ع(  صادق

ها اتفاق  در کدام یک از جنگ  )ع(  شکست یهودیان توسط مسلمانان با فداکاری حضرت علی    .9

   ؟ افتاد
 نهروان د (                       حد ا ج (                     خندق ب (                     خیبر الف ( 

 
   ؟  نیست صحیح نفس  عزت مورد کدام .10

  کوچک  دیگران  پیش  را  خودمان  اینکه  یعنیب (     .               است   بودن  ارزش  با  احساسالف (  
 . نکنیم 
  و  کوچک  دیگران  از درخواست  با  را  خود .        د (بسپاریم  دیگران  به   را   کارهایمان  انجامج ( 

 . نسازیم  خوار
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 بارم  .دهید پاسخ زیر سواالت به ت

   ؟ بنویسید  را  انسان به  نسبت خداوند   محبت های نشانه  11
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 ؟  کنید  ذکر مثال یک  و کنید تعریف  را عملی شکر 12
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 1 کنید؟  تعریف را  تقوا 13
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   ؟  است  متفاوت همدیگر با دنیا این از رفتن هنگام  در ها  انسان وضعیت چرا 14
 

1 

 ؟  ببرید نام را شود می مرگ  شدن  آسان موجب  که کارهایی  از مورد سه 15
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   ؟   کنید  تعریف  را نفس عزت 16
 
 

1 

 ؟  دهند  انجام   باید کاری  چه گیرد دربر  را ها آن  الهی کران بی رحمت که  این برای  جهان مردم 17
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 ؟  است  کسی چه فداکار 18
 
 

1 

   ؟ بنویسید را اسالم   راه  در را (  ع )  علی حضرت های  فداکاری از نمونه  دو  19
 
 

1 

   ؟  اند گفته  چه  وی به (  س) فاطمه  حضرت دادن آرامش  مورد در( ع )  علی امام 20
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   ؟  ببرید نام  را ( س)  فاطمه حضرت  برجسته ویژگی سه 21
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 .  کنید  ترجمه « را و قاَل ربُّکُم ادعونی اَستَِجب لَکُم »  آیه 22
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 دو مورد از انواع شکر زبانی را بنویسید.  23
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 آسمانی  های هدیه هفتم پاسخ نامه پایه

 کردن دعا. 4                        یتبالم  لیله.  3                      مرگ . 2                نماز هنگام .1

    نادرست  . 7                درست. 6                        نادرست. 5

 ج    .10                      الف. 9                         ب. 8

  هایی   نعمت  بذل  با   و  داده  برتری  موجودات   سایر  بر  را  انسان  خداوند  نیز  و  خداوند  دائمی  توجه  و  مراقبت  .11

   .  است ساخته هموار او  برای را  رستگاری به  رسیدن راه ارزشمند

  صحیح  استفاده مانند گویند. عملی شکر را است داده ما  به خداوند هایی که نعمت از جا به و صحیح . استفاده12

 ها  فرصت  و  جسمی  های توانایی  و هوش از

 . کند  دوری آنها از  گناهان با شدن مواجه  هنگام  در انسان  یعنی  تقوا. 13

 .    شود می روبرو مرگ  با  است  داده  انجام دنیا در  که اعمالی  با  متناسب کس  هر اینکه دلیل به. 14

 اخالقی  خوش  .3            دادن صدقه . 2              مادر و پدر به  نیکی. 1.           15

 . نکنیم کوچک دیگران پیش  را خودمان  اینکه  یعنی است  بودن ارزش  با  احساس نفس عزت. 16

 . دهند قرار خود زندگی  عملی الگوی   عنوان به  را)ص (  اکرم  پیامبر. 17

  می  خود جان از  حتی و خانواده،   سالمتی،  مال از خود  جامعة و دین به  خدمت برای  که است کسی فداکار. 18

 .  کند  می فدا  خود بزرگ   و پاک  هدف  راه در آنها   و   گذرد

  نبرد   برای   که   کسی   تنها   خواست   می   مبارز  و  کشید   فریاد  خندق   جنگ   میدان  در   عبدود  بن  عمرو  وقتی .  1.   19

 .   بود )ع(  علی برداشت  میان از را  او و  شد داوطلب  او  با  تن به تن

  جنگ   میدان  از   بقیه  شمار  انگشت  نفر چند  جز   به   و   رسیدند  شهادت   به  نانمؤم  از   بسیاری  احد   جنگ  در  وقتی .  2

  با   )ص(  خدا   رسول  کنار  در  که  کسی  کردند  رها  سپاهیان  از  انبوهی  میان  در  را   )ص(  خدا   پیامبر  و  گریختند

 .   بود )ع( علی جنگید   می شجاعت

)ع(    علی  داد   شکست   را   یهودیان  و  کند   جا از  را  قلعه  در  و  کشت  را   خیبر جنگجوی  که  کسی   خیبر  جنگ  در.  3

 .  بود

  در   را   آیات   این  و   برود  مکه   به   نان مؤم  از  یکی  شد   قرار  و   کرد  نازل   را   توبه   سوره   مهم   آیات  خداوند   وقتی .  4

 (   مورد دو  .          )بود )ع(  علی  بخواند بلند  صدای  با کهم رحم  بی مشرکان میان

 هرگز  زندگی   مدت   تمام   در   فاطمه   که   داند   می  خدا   شد   می  برطرف  من  اندوه   و  غم   و  نگریستم   می   او   به   هرگاه.  20

 . شوم  شرمنده و کنم  فراهم را  آن نتوانم  من که مبادا  خواست ن  من از چیزی خود  برای  و نساخت  خشمگین مرا

   داری  خانه   و خانواده  به دادن اهمیت  . 3        پیامبر  به شدید   عالقه. 2            عفت و حیا .  1.       21

 ( مورد 3)              اجتماع  در حضور . 6          بخشندگی و  ایثار .5            زیستی  ساده . 4
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 . بپذیرم  را  شما  دعای تا  بخوانید  مرا  :  گفت پروردگارتان و .22

 . کنیم  می دعایی او حق  در  یا  و تشکر  گوییم می  او  به  کند می  کمک ما به  کاری  انجام در  کسی وقتی. 23

    . الحمدللّ  یم یگو می  زبان به  گاهی نیز  خداوند های  نعمت  برابر در 

 


