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 : یخانوادگ نام و نام 

 

 متوسطه اول تمپایه تحصیلی: هف

 طراوتی :مربوطه دبیر 

 

 
 وزارت آموزش و پرورش
 آ.ش اداره کل آموزش و پرورش استان

           اهر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

.       غیر دولتی دوره اول کوثراندبیرستان       

1041خرداد      –امتحانات نوبت دوم           

  پیام های آسمان نام درس:

 40/1041/ 11 تاریخ امتحان 

 دقیقه 04: وقت امتحان
 0304  :شروع ساعت

  سؤال 0ت: سؤاالتعداد 

 صفحه 2 :اتصفح تعداد

 .ترين شما به من در قيامت، راستگوترين، امانتدارترين، وفادارترين به عهد، خوش اخالق ترين و نزديك ترين شما به مردم است نزديك )ص(:پیامبر
 بارم پاسخ دهید. کيسؤاالت زير را به دقّت بخوانید و با آرامش و بدون عجله به هر  ،یدانش آموزان گرام ردیف

 2صحیح و غلط را مشخص کنید. 1

                                               غلط      صحيح        . رفتنديو خانواده خود حکومت را پذ کانيدرخواست نزد ليالسالم به دل هيعل یحضرت عل ( 

 غلط     صحيح    .   به سر خواهند برد یدر آرامش و راحت ايهمانند دن در آخرتخود  ديجد یکافران در زندگ (

 غلط     صحيح          .                    دانستند یداشتن دختر را ننگ و عار م )ص(امبريزمان پ یمردم جاهل (

غلط     صحيح              .                           ستنديمانند مو و ناخن نجس ن کسگ و خو یاز اجزا یبعض (

 

 5/2 گزینه صحیح را عالمت بزنید. 2

 ؟دباش یحضرت فاطمه م یژگيمربوط به کدام و "قلب من است یشادمان هيفاطمه ما ":نديفرمای که م )ص(امبريسخن پ نيا ( 

 یستيساده زد(            و عفت ايحج(              )ص(امبريبه پ ديعالقه شدب(         هدادن به خانواد تياهمالف( 
 
  بيان فرمودند؟ چيزی خداوند در چه یفرستاده شدن خود را از سو ليپس از ورود به مسجد دل)ص(امبريپ (

 كيبه انجام کار ن اقياشتد(         مردم تيو ترب ميتعلج(        رانياس یسازآزادب(      مردم به عبادت قيتشو( الف
 
 ؟مرتبط است ريها با کدام مفهوم ز بيارزشمند و گرانبها در برابر خطرات و آس ءايحفاظت از اش (

 د( حجاب                       نيج( ستون د                            یب( شکرگزار                   یالف( دانش اندوز
 
؟شد نخواهداگر در نماز فراموش شود نماز باطل  عمل کدام (

 قرائتد(                                اميقج(                              االحرام رةيتکبب(                           رکوع( الف
 
 ؟باشدی م ديمحرم حم رياز افراد ز كيکدام  (

                        يی( زن داد                      ( دختر خواهرج                                   ب( زن برادر                   الف( خواهر زن

 

 2 .دیکامل کن یرا با کلمات مناسب یخال یجاها 0

 .نديگو یم ...........................گذرد  یخانواده خود م یو حت یو جامعه از جان و مال و سالمت نيخدمت به د یکه برا یکسبه  ( 

 می گويند. .........................به آن باطل است نماز يمبه اشتباه انجام ده اي يمآنها را فراموش کناز نماز که اگر  يیقسمت هابه  (

 .شود یخوانده م يیکه به تنهای است دو هزار رکعت نمازبه اندازه   ......................... )ع( ارزشسخن امام رضا مطابق (

 .باشد یم  ......................... انجام غسل قبل از ظهر روز جمعه حکم (

 

 5/1 .دینمودار انواع آب را کامل کن 4

 

 

  ادامه سؤاالت در صفحه بعد 

انواع آب
راکد

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

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

 محل 
مهر 
 مدرسه
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 2صفحه 

 بارم1041خرداد  –تم / نوبت دوم ادامه سؤاالت پیام های آسمان هف  نام و نام خانوادگی:                                                         ردیف

 1 .دیباشد به هم وصل کن یدر ارتباط م هیبا هر آ )ص( را کهامبریپ یها یژگیاز و کیهر  5

  

 و محبت یبزرگوار 

 کوين ارياخالق بس 

 انيجهان یبرا یرحمت 

 یالگو 

 

 1 .دیسیبنو زیر آن را هر یکو درست  دیابیرا ب آن هاوجود دارد  یاشتباه مفهوم چهار ریدر متن ز 6

 نيوکوه بوه ا ميمراجعوه کنو ینويبوه متخصود در احکوام د ديوشوناخت احکوام با یقبل از بلوو  واجوب اسوت و بورا یشرع فيجام تکالان 

از  یکويو  نوديگو یمو هيوکننود ف  یاحکوام بوه او مراجعوه مو یريادگيو یکوه موردم بورا یو بوه مجتهود نوديگویمو ینويد فيکوار تکوال

 گريداناتر از مجتهدان د یعنيعادل بودن است  ديمرجع ت ل طيشرا

 

 2 .دیسیبنودر یک جمله کوتاه را  ریاز موارد ز کیهر  جهینتبا توجه به آیات قرآن و سخنان پیشوایان دینی  7

 ............................................ نمره :)فرمايش امام صادق ع(پدر و مادر با  یخوش اخالق ( 

   .................................................  / :یشکرگزارنتيجه  (

 ................................................. / :با توجه به سخن امير مومنان يیدروغگوعاقبت  (

 

 2به سؤاالت قرآنی زیر پاسخ دهید. 8

 .ديو ترجمه آن را کامل کن هيآ یخال یجاها ( 

  .رميشما را بپذ یا دعا..... ت.............مرا  تان........ ............ و گفت : «لَکُمْ ...................رَبُُّکُمُ اْدعُونِی  .............. وَ» 

ز ا دو مورد« يَصْنَعُونَ بِمَا خَِبيرٌ اللَُّهَ إِنَُّ  لَهُمْ  أَزَْکى ذَِلكَ ۚ  قُْل لِلْمُؤْمِِنينَ يَغُضُُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحَْفظُوا فُرُوجَهُمْ  »با توجه به آيه (

 ترجمه وظايف مردان مؤمن را بنويسيد.
 

 

 0پاسخ کامل دهید.به سؤاالت زیر  9

 ؟کرد پرهيزاو دوستی با از  دينبود با یاست که اگر در کس یژگيودو  کدام امام صادق)ع( با توجه به سخن  ( 

 .ديده حيباره توض نيااست در یبند تيُّاولو یزياز اصول مهم برنامه ر یکي (

 ؟فوايد نماز جماعت دو مورد را بنويسيداز  (

 ؟و عجله در آن کار خوب است ستيناپسند نکه عجله و شتاب در همه کارها  ديده حيمثال توض كيبا  (

 ؟انجام می دهد مانند چه کسی است و بينش بدون دانشرا کارها  کسی که (

 ؟نديگو یچه م مانيگزار با افرشتگان به نماز (

 

 24 موفق و پیروز باشید 
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 خردادماه –دوم  نوبت                                                                                          مفته پیام آسمان حیتصح یراهنما                                                      خدا نام به ردیف

 11/30/1031:   آزمون خیتار                                                                                        دوره اول کوثران رستانیدب                                             طراوتی :ریدب نام 
 بارم

 2 5/0هر مورد صحیح         ( غلط( صحیح      ( غلط       ( غلط    1

 5/2 5/0هر مورد صحیح            ( دختر خواهر( ج   د( قرائت ( حجاب   د( (     مردم  تیو ترب میج( تعل(   امبریبه پ دیعالقه شد( ب(  2

 2 5/0هر مورد صحیح       ( مستحب( نماز به جماعت  (  ارکان   ( انسان فداکار   3

4 

 

5/1 

5 

 و محبت یبزرگوار/ 

 کوین اریاخالق بس/ 

 انیجهان یبرا یرحمت/ 

 یالگو 
 

1 

و به  ندیگویم تقلیدکار  نیکه به ا میمراجعه کن ینیبه متخصص در احکام د دیشناخت احکام با یو برا نیستواجب قبل از بلوغ  یشرع فیتکال جامان 6

اجبات وبه  یعنیعادل بودن است  دیمرجع تقل طیاز شرا یکیو  ندیگو یم مرجع تقلیدکنند  یاحکام به او مراجعه م یریادگی یکه مردم برا یمجتهد

 /(                  تصحیح هر مورد دینی عمل کند) یا از گناهان دوری کند

1 

 ) آسان شدن دشواری های مرگ(  ) فقیر نشدن در دنیا :با پدر و مادر یمهربان ( 7

 /زیاد شدن نعمت ها) خشنودی خداوند( ی:شکرگزار(  

 /خواری در دنیا)عذاب جهنم در آخرت( یی:دروغگو( 

2 

 /هر مورد   .رمیشما را بپذ یا دعات بخوانیدمرا   پروردگارتان و گفت «: ل کُمْ أ سْت جِبْر بُُّکُمُ اْدعُونِی  قال   و  ( »  8

 / دامان خود را از گناه حفظ نمایند. -/ چشم های خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند.  -( 
2 

 /نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی  –  /رعایت اوقات نماز  - ( 9

ویسیم ن ( اولویت بندی یکی از اصول مبارزه با تنبلی است به صورتی که کارهایی را که در یک شبانه روز می خواهیم انجام دهیم در یک برگه ای می

و ابتدا کارهای مهمتر از بقیه کارها را انتخاب و آن ها را انجام می دهیم بعد کارهای دیگر را که  /کنیم سپس کارهای مهم تر را از بقیه کارها جدا می 

 /به این کار اولویت بندی می گویند. 

 نماز به موقع خوانده میشود و ...  –از حال همدیگر باخبر میشویم  –(قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه میکند 

 می خواهیم پولی را به عنوان صدقه به فقیری بدهیم اگر بعد تصمیم خودمان سریعا این کار را انجام ندهیم شیطان به سراغ ما می آید و با( مثال وقتی 

ت رداخرا پ بزرگ جلوه دادن صدقه ما را قانع می کند که خودمان از این شخص به آن پول بیشتر نیاز داریم و االن وقت این کارا نیست و بعدا این پول

بنابراین نتیجه می گیریم به دلیل به طمع نیاختن خودمان و شیطان باید کارهای خیر را در اولین فرصت انجام دهیم و در انجام آن عجله  /خواهی کرد.

 ) سایر مثال های هم مفهوم مانند رها کردن بازی و رفتن به نماز و ....(/کنیم و تاخیر نکنیم.

 /و هر چه سریعتر حرکت کند از مقصدش دورتر می شود.  /بیراهه می رود  ( مانند کسی هست که به

 دی ( می گویند ای نمازگزار اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی هرگز نماز را رها نمی کر

6 
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انواع آب
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