
 هاي آسمان يامپ امتحان درس:

 1397/ 10/ 17تاريخ امتحان:   

 دقيقه        مدت امتحان:

 عظميا : آقايطراح سوالنام 

����� ���	
 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 حسين نوايي دبيرستان حاج

 97ديماه 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (      فتمه كالس:

 1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            هركس به دانش پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)
 

 /. نمره )5( هر مورد جاهاي خالي را با كلمات مناسب ، كامل كنيد:  الف

 دهند.  بيشتري به ما مي .......................هم ... و شود ، خداوند هم از ما راضي ميبا شكرگزاري -1

 اوست.  ..........................منظور خداوند از ياري او ، ياري  -2

 بود.  ......................از دست آن دو موجود وحشتناك شد، دعاي پيامبر و  آنچه باعث رها شدن آن جوان -3

 شود.  گفته مي ..........................به احساس با ارزش بودن  -4

 شهور است. م ..........................السالم در شب هجرت پيامبر به  از خود گذشتگي حضرت علي عليه -5

 دانستند. مي .......................... دوري از  ردت زنان را دحضرت فاطمه زهراء سالم اهللا عليها سعا -6
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 /. نمره )5( هر مورد مشخص كنيد:  »غ«يا  »ص«با جمالت درست و نادرست را  ب

 كنند. محروم ميها با اشتباهات يا گناهان خود، خودشان را از حفاظت خداوند  گاهي اوقات انسان -1

 كند.  هم مستجاب مي را خداوند دعاهايي هم كه به مصلحتمان نباشد -2

 هنگام رفتن از اين دنيا با هم يكسان است .  ها،  وضعيت ما انسان -3

 ترسيد.  كنيد، از مرگ مي السالم فرمود: چون شما دنيا را آباد و آخرت را خراب مي ابوذر عليه -4

 امانت حتي به صاحبان غير مسلمان آن بود.  ن، باز گرداند(ص) اكرم هاي پيامبر  از سفارش -5

 مرد مسيحي در دادگاه به خاطر اينكه طرف مقابلش امام علي بود مسلمان شد. -6

شد نشان از  نگريستم اندوهم برطرف مي گاه به فاطمه ميفرمايد: هر السالم مي اينكه امام علي عليه -7

 ت.  اهميت دادن ايشان به خانواده اس
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 /. نمره )5( هر مورد  .گزينه صحيح را انتخاب كنيد ج

 ... است. ..........شود ... يكي از بهترين حالت هايي كه دعا در آن مستجاب مي -1

 د) هنگام وضو گرفتن                ج) نماز                         ب) تقوا داشتن            الف) صبر داشتن      
 

  ................چرا افراد با ايمان از رفتن از اين دنيا هراسي ندارند؟ چون  -2

 الف) به خداوند و پيامبرانش ايمان داشته اند    

 ب) به فكر زندگي پس از مرگ هستند 

 ج) مي دانند در زندگي جديد خود نيز درآرامش به سرخواهند برد.   

 د) همه موارد
 

 برايش فرقي ندارد چگونه بميرد.    ................السالم ، هر كس  به فرموده امام علي عليه -3

 ب) به واجباتش عمل كند                                 الف) از گناهان بپرهيزد              
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 د) همه موارد                                    ج) خود را به اخالق نيكو بيارايد
 

 ................و بايد  ................ ه ايم نعمت .تر به آن توجه داشت يكي از نعمت هايي كه كم -4

  ورزش كنيم –ب) سالمتي                       اطاعت كرد      از ايشان  –الف) پيامبر 

  درس بخوانيم –د) فكر كردن                                 خوش اخالقي          –ج) سالمتي 
 

نه چادر گران قيمتي بر  (س)  آموزيم كه حضرت فاطمه السالم مي اب سلمان عليهوقتي كه از سخن جن -5

 بريم.  ايشان پي مي ................، به ويژگي بر تن سرداشتند و نه لباس هايي فاخر

 ب) ساده زيستي                                           الف) حضور در اجتماع       

 د) ايثار و بخشندگي                                                          ج) حيا و عفت     
 

 به  سؤاالت زير پاسخ دهيد:  د)

 فرمايند؟  السالم درباره رفت و آمد با اقوام و خوش رفتاري با پدر و مادر چه مي امام صادق عليه -1

 

 

 فرمايند؟  السالم درباره ساده زيستي پيامبر چه مي امام صادق عليه -2

 

 

 فرمايند؟  داري چه مي پيامبر اكرم درباره امانت -3

 
 

 فرمايند؟  مي خداوند بزرگ درباره رحمت بودن پيامبر چه -4

 

 

بي شك براي شما پيامبري از خودتان «فرمايد:  خداوند بلند مرتبه درباره اخالق نيكو و مهرباني پيامبر مي-5

  ................. آمده است
 

 

 السالم را بنويسيد. امام علي عليهدو مورد از فداكاري هاي  -6

 

 

خداوند فاطمه را دوست دارد و «ايند: فرم رت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها  ميپيامبر اكرم درباره حض -7

................. 
 

 .   بدانید را این نعمت  کند. قدر می تر آسان را و فضل الهی لطف آوردن به دست ش�، نورانی و پاک های ای: دل امام خامنه

 موفق و سربلند باشيد.و عزيز و پيروز 
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