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  باسمه تعايل
                                               استان اصفهان گروههای آموزشی تکنولوژی و کارشناسی

  گروه آموزشی دینی وقرآن استان اصفهان
  نوبت دوم، ٩٥-٩٦سال تحصييل

  نام درس: پیام آس�ن هفتم
  دقيقه  ٦٠وقت امتحان :

  تاريخ امتحان:             

  بارم  نی:
ره مستمر:                              
ره پایا                                     ردیف

  با توجه به آیات زیر به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  ١
الَة تَنْهی َعِن الَْفحشاِء َوالُّمنَکر«   الة ، اِنَّ الصَّ   » :اَقِم الصَّ

     چگونه برپاداشP به موقع Nازهای پنجگانه، انسان را به بهشت نزدیک می کند ؟ -الف
  
   .و از مردم کسانی جان خود را می فروشند تا خشنودی خدا را به دست آورند »نَفَسه اِبتغاَء َمرضاِت اللِّه....ِمَن النّاِس َمن یَرشی «

  این آیه در شأن چه کسی ودر باره چه ماجرایی است؟ -ب
  

١  

  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  ٢
  خداوند مهربان انسانها وسایر موجودات را یکسان آفریده است.   -
  حفظ پوشش به تنهایی برای سالمت جامعه کافی است.        -
  وشتاب در همه حال ناپسند است.   عجله -
  .   انجام تکلیف رشعی قبل از بلوغ واجب است-
    عامل ترس کافران وبدکاران از مرگ میباشد.کوتاهی عمر -

٢٥/١  

  جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.  ٣
     شکر نعمت آن است که از آنچه خدا .................کرده است ، دوری کنید.-
            ویژگی پیامرب ...............است.مهمرتین وبارزترین -

٥/  

  گزینه مناسب را انتخاب کنید.  ٤

    به کدام ویژگی دوست اشاره دارد؟» اُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَاتِِهْم َو َعْهِدِهْم رَ « آیه رشیفه �

 □د)کمک به هم نوع        □ج)راستگویی و مومن بودن       □ب)وفای به عهد      □الف) اهل 
از ونیکی

     کدامیک از Nاز ها بیشرت تاکید شده است؟ حکم آن چیست؟انجام غسل برای �

  □مستحب –د) جمعه      □مستحب –شبج)     □واجب  –ب) جمعه     □مستحب  –الف)روزانه 

  ؟ص)نتیجه دوستی باحرضت فاطمه چیستباتوجه به سخن پیامرب( �

 □شدنساده زیست  د)              □  خشنودی خدا ج)     □باحیا وعفت شدن ب)        □ایجاد عالقه به پیامرب(ص) الف)

  ت ؟اس" تحقیق می کند.او به کدام یک از رشایط مرجع تقلید توجه کرده لی برای انتخاب مرجع تقلیدی که"از سایر مجتهدان داناتر باشدع�

  □د) شیعه ی دوازده امامی         □اعلم  ج)          □ب) عادل         □الف) مسن باشد 

     Nاز ظهر عاشورای امام حسین (ع) ویارانش در معرکه ی جنگ چه پیامی دارد؟�

  □مخالفت با شیطان د)         □نشان دادن ماهیت دشمن ج)         □ب) اهمیت 
از وخشنودی خداوند     □ارشاد دشمن الف)

      ؟باشدکدام مورد جزو نجاسات Nی �

  □ادرار شرت د)                 □ج) خون گوسفند                  □ب) موی سگ             □الف) خون انسان

         ؟Nی باشدکدام مورد از موارد "یاری دادن" خداوند �

  □عمل به دستورات خداوندد)               □ج) جهاد در راه خدا         □ب) دوری از حرام               □الف) آمرزش گناهان 

   توکل بر خدا دست بکار شویم " این جمله به کدام راه درمان اشاره دارد و مربوط به کدام کار نادرست است؟ "بجای امروز و فردا کردن با�

  □عجله –د) اولویت بندی                        □تنبلی –ج)تصمیم قاطع         □عجله  –ب)اندیشه                     □تنبلی   –الف)آینده نگری 

٤  



         (درستون الف یک مورد اضافی)وصل کنید. کادر مقابلجمالت ستون (الف) را به موضوع مرتبط آن در   ٥
  الف                         

 فراگیری دانش بر هر مسلnنی واجب است.                                        
  آنان که اهل علم ودانش اند حتی پس از مرگشان زنده اند.             

  علم و دانش گنجی پایان ناپذیر است.
  مسلnنان توجه جدی به کسب دانش داشتند.                  

  

٧٥/  

  به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  ٦
           پیامرب همواره عاملان را از کسانی که بدون دانش عبادت می کنند برتر می داند ، زیرا.....�

               .....: مهمرتین فایده حجاب و عفاف برای زنان�

              رکعت 
از است به رشطی که:.........٢٠٠٠یک رکعت 
از برابر �
                   ...............دلیل پذیرفw حکومت توسط حرضت علی (ع) :�
 منظور از عزت نفس این است که:.......................    �

                  ..............: دینینتیجه مراجعه به افراد ناآگاه و بی اعتقاد برای یافw پاسخ پرسش های �

  خداوند تکالیف را بر ما واجب کرده است تا ما :.......................................................        �

٥/٣  

     پاک میشود؟گونه از اجسام نجس شده زیر با چ هر یک  ٧
  نجس شده است.(                                                                                      ) با خونلباسی که �

  )       کف کفشی که نجس شده است.(                                                                                                     �

٥/  

       من کیستم؟  ٨
  (.........................................) مانع مرگ بد و بدی عاقبت انسان می شوم ، و هفتاد بال را دفع می کنم

٢٥/  

    دهید؟کامل  به سؤاالت زیر پاسخ   
توجه  باو با لباسهای تنگ وزننده به بازار آمده بود و موقع خرید با فروشندگان با لحنی تحریک آمیز حرف می زد ، حرکتها و راه رفتنش باعث جل  ٩

  ولی او با پرخاش و ناسزا پاسخ او را داد.  پوشش و حیا بر همه ما واجب است گفت رعایتنامحرمان می شد. رهگذری مؤدبانه به او 

  )     مورد٣را بنویسید.(این فرد بوده گفتار  در رفتار و حیا در رابطه با حجاب و ی کهموارد حرام با توجه به مw باال

  

٧٥/  

  »:             دوست آن دانم که گیرد دست دوست//در پریشان حالی ودرماندگی « با توجه به بیت شعر  
  چرا فردی که اهل 
از ونیکی نیست دوست خوبی برای انسان 
ی باشد؟

  

٧٥/  

  چرا زندگی پیامربان می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد؟                   ١٠
  

٧٥/  

              صحیح یا باطل بودن 
از را در موارد زیر با ذکر دلیل بنویسید.  
  :.......................فراموش کردن تشهد  -الف

  اضافه:.....................................انجام سجده  -ب

١  

 هنگامفردی با ایnن است او واجبات دینی اش را انجام میدهد و از کارهای حرام دوری می کند .با توجه به آیات قرآن حال این افراد را پدر بزرگ علی   ١١
  رفw از این دنیا توصیف کنید.        

  

١  

  مورد)    ٢میتوانیم به پدر و مادر خود نیکی کنیم؟(ما چگونه   ١٢
  
  

٥/  

                                    چرا باید در موقع  خطبه های 
از جمعه ساکت بود وبه سخنان امام جمعه گوش کرد؟  ١٣
  
  

٥/  

  ثروت واقعی□

  معلسالم شکوفاگر ا□

 زندگی همیشگی□



  

 ثیریعلی از دوستش که گاهی برای خنداندن همکالسیهایش به شوخی دروغ می گوید، ناراحت است واو را از این کار نهی می کند ، این رفتار چه تأ   ١٤
               (دو مورد)؟بر شخصیت او دارد 

  
  

٥/  

            بنویسید. اشکاالت مw زیر را با خط کشیدن زیر آن مشخص کنید وشکل صحیح آن را  ١٥
 رکوع برداشت اما امام اقتدا کرد ولی در رکعت اول به اشتباه قبل از امام رس از حمید برای اقامه 
از ظهر به مسجد رفت و از ابتدای 
از جnعت به

  د.و شمی 
از علی باطل است  غیر رکنواجب  رکوع که  شدن زیادبا  بردارد .بدین ترتیب رکوع دوباره به رکوع رفت تا با امام رس از 
  

٥/  

               بنا بر فرموده امام رضا (ع) چرا خداوند برخی چیزها را حرام وبرخی را حالل کرده است؟  ١٦
  
  

١  

        دوران بلوغ ارتباط دارد؟توضیح دهید.با کدام ویژگی این امر به پرهیز از تقلید در اصول دین داده است،  دستور دین اسالم    ١٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١  

  ٢٠  در پناه خداوند موفق باشید.  




