
 

 بارم طراح: میراب   21پاسخ نامه پیام هفتم نوبت اول دبیرستان امام رضا واحد  ردیف

 : وما ارسلناک اال رحمه للعالمین: ترجمه آیه شریفه  1

 ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم.
1 

 ب( آیه و ترجمه را کامل کنید. 2

 ما قطعا)نعمتها را(زیاد می کنیم( گذاری کنیدشکر اگر      الزیدنکم: لئن شکرتم
1 

  سواالت چهارگزینه ای ب

 آیه شریفه ) انک لعلی خلق عظیم( درباره چه کسی است؟ 3

 □ب( حضرت امام علی)ع(    □ الف( حضرت فاطمه )س(

 □د( امام حسن)ع(    □ج( حضرت محمد)ص( 
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 اهلل( در کدام جریان نازل شد؟آیه ) و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات  4

 □د( جنگ خیبر  □ج( جنگ احد □ب( جنگ خندق   □الف( لیله المبیت 
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 همه امور در داستان بخشش گردن بند حضرت فاطمه)س( مشاهده می شود به جز....... 5

 □د( عدالت   □ج( عبادت   □ب( انفاق   □الف( ایثار 
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 تقسیم کارها توسط پیامبر اکرم)ص( به چه دلیل بود؟شادمانی حضرت فاطمه )س( در  6

  □الف( بهتر به خانه داری می پرداخت 

 □ب( از چشم نامحرمان دور بودند 

  □ج( فرصت بیشتری برای تربیت فرزندان داشتند  

 □د( مجبور نبودند کارسخت بیرون از خانه را انجام دهد.  
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  مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را  ج

 5/0 □نادرست  □حالت همه انسان ها هنگام رو به رو شدن با مرگ یکسان است.  درست  7

 5/0 □نادرست       □بازگرداندن امانت به صاحبان غیر مسلمان الزم نیست. درست  8

 5/0 □نادرست       □درست ساده ترین نوع تشکر تشکر زبانی است.  9

 الف در مقابل کدام یک از عبارات بخش ب قرار دارد؟ هر یک از عبارتهای بخش 10

 ب          الف

 نماز○ ○  باعث نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بالست.

 صدقه○ ○ یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود.

 بلوغ شرعی○ ○   سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی است.
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  مناسب بنویسید.جاهای خالی کلمات  د

 5/0 پذیرفت. ایجاد عدالت بین مردم حضرت علی)ع( حکومت برای 11

 5/0 است. دعا کردنیکی از بهترین و ساده ترین راه برای جلب یاری خداوند  12



ی جان خود می گذرد کسی که برای خدمت به دین و جامعه خود از مال و سالمتی و حت 13

 می گویند. رفداکا
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 5/0 احترام به معلمشکر نعمت معلم  14

  به سواالت زیر پاسخ دهید. پ

  عزت نفس یعنی چه؟ 15

 عزت نفس احساس باارزش بودن است یعنی خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.
1 

  چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود؟)دو مورد( 16

  ـ خوش اخالقی)دومورد کافی است(3    دادنـ   صدقه 2    ـ نیکی به پدر و مادر1 
1 

 با توجه به جواب ابوذر چرا ما از مرگ می ترسیم؟ 17

زیرا شما دنیایتان را آباد کرده اید و آخرتتان را خراب و  ویران، و معلوم است که دوست  

 ندارید از آبادانی به ویرانی بروید.

1 

 چیزی در خواست نمی کرد؟چرا حضرت زهرا)س( هرگز از امیرالمونین  18

 که مبادا حضرت علی )ع( نتواند آن را فراهم کند و شرمنده شود.
1 

 این جمله پیامبر)ص( چه معنایی دارد؟ 19

 «فاطمه سرور زنان، اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است» 

واالمقام تر یعنی در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در زمان حال و آینده کسی بهتر و 

 از ایشان نیست.

1 

 ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم. 20

 ـ دفاع از دین با جان و اموالمان2  ـ با جهاد در راه خدا1

 ـ با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات3
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 حالت مومنان را هنگام مرگ توضیح دهید. 21

جانشان را در حالی که پاکند می ستانند و به آنان می گویند: همان کسانی که فرشتگان 

 درود بر شما باد به پاداش آن چه انجام دادید به بهشت وارد شوید.
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 سه نمونه از فداکاری های حضرت علی)ع( را بیان کنید. 22

ـ حضرت علی)ع( در شب هجرت پیامبر اکرم)ص( که به لیله المبیت معروف است و در 1

 پیامبر خوابید.بستر 

 ـ در جنگ خندق با عمروبن عبدود جنگید و او را از میان برداشت.2

 ـ در جنگ احد تنها کسی که در کنار رسول خدا می جنگید حضرت علی)ع( بود.3

 ـ در جنگ خیبر یهودیان را شکست داد.4

 (ـ آیات سوره توبه را در میان مشرکان با صدای بلند خواند.) سه مورد کافی است. 5
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 سه نمونه از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید. 23

  ـ شیعه دوازده امامی باشد.2  ـ زنده باشد1 

 ـ اعلم باشد.)سه مورد کافی است(4  ـ عادل باشد.3

 موفق باشید  22جمع نمرات 
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