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 1:صفحه      2:تعداد صفحات               نوبت دوم   هفتم: پایه

 بارم ».مردم کسی است که گناه نمی کند کوشاترین« ردیف
 آیه اي با ترجمه بنویسید که نشان دهد خداوند همه جا حضور دارد؟ 1

1 
 چرا خداوند همه دعاهاي ما را مستجاب نمی کند؟ 2

1 
 چه می فرمایند؟) ص(درباره ساده زیستی پیامبر اکرم ) ع(امام صادق  3

1 
 آیه زیر به چه کسی نسبیت داده شده است؟ 4

 .به راستی که تو داراي اخالقی بسیار نیکو هستی. و انَّک لَعلی خُلُقٍ عظیمٍ
امام حسین)د  پیامبر اکرم )ج    ) ع(امام صادق)ب    ) ع(حضرت علی )الف

5/0 

 .شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید 5

5/0 
 چرا بهلول هرگز چیزي از هارون درخواست نمی کرد؟ 6

5/0 
 مرگ براي چه کسانی وحشتناك و ناخوشایند است؟ چرا؟ 7

1 
 تأثیري بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟نیکی به پدر و مادر چه  8

5/1 
و عزت نفس و امانت داري مربوط به کدام پیامبر یا امام می  محبتویژگیهاي بزرگواري و  9

 باشد؟
 5/0 )ص(حضرت محمد)د   ) ع(امام صادق )ج  ) ع(امام رضا)ب ) ع(امام علی )الف

 .خالصه بنویسیدرا ) ع(دو نمونه از فداکاري هاي حضرت علی  10

5/1 



 بارم صفحه دوم ردیف
  .را بنویسید) س(چهار ویژگی اخالقی حضرت فاطمه  11

 
1 

  هرگز از امیرالمومنین چیزي درخواست نمی کرد؟) س(چرا حضرت زهرا  12
 
1 

  .سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید 13
 
5/1 

  اي به دنبال دارد ؟انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه  14
1 

  مهم ترین فایده حجاب از نظر قرآن براي بانوان چیست؟ 15
1 

  درباره بردن سگ به خانه چه می فرمایند؟) ع(امام صادق  16
1 

 .صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید 17
 غ  ص.      لیتر کمتر باشد به آن آب قلیل گفته می شود 384اگر مقدار آب از 

 
5/0 

 .جاي خالی را پر کنید 18
 .را دارد.................. آب منبع و آب حوض و استخر حکم آب 

 آب قلیل )ب  کُر ) الف

 
5/0 

  .ارکان نماز چند تاست؟ به ترتیب آنها را نام ببرید 19
1 

  امام رضا درباره ارزش نماز جماعت چه می فرمایند؟ 20
1 

  کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟کدام دو ویژگی است که اگر در  21
1 

 است؟کدام یک از موارد زیر راه درمان تنبلی  22
 همه موارد)ه   دوستی با افراد کوشا )ج     آینده نگري )ب برنامه ریزي)الف

 
5/0 

 .موفق باشید


