
 79 بهمن 52***  هفتمپایه ***  پیامهای آسمانآزمون 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 درباره چیست؟ "وَ هُوَ مَعَکم این ما کُنتُم )هر کجا باشید، او با شماست("آیه شریفه   1
 
  درباره مهربانی خدا الف(  

 

  درباره ناظر بودن خدا بر اعمال ما ب(

   درباره قدرت خدا ج( 

   هیچکدام د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 خداوند مهربان راه رسیدن به سعادت را چگونه برای بندگانش هموار می سازد؟  2
 
 

 

  با بذل و بخشیدن نعمت ها الف( 

  با آزمایش و امتحان آدمی ب( 

   به وسیله فرشتگان ج( 

   به وسیله دوستان هم سن و سال د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدامیک از گزینه های زیر، از راه های بهره مندی از یاری خدا می باشد؟  3
 
 

 

  صبر و تقوی الف( 

  یاری دادن خدا ب( 

   دعا و نیایش ج( 

 

   همه موارد د(

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

     

 از داستان مالقات جناب بهلول با هارون الرشید چه می فهمید؟  4
 
 

 

  بی حد و اندازه بهلول قدرت الف( 

  نیازمندی بهلول به هارون الرشید ب( 

 

اینکه هیچ کار بزرگی از انسانها حتی هارون الرشید برنمی آید و فقط خدا می تواند نیازهای انسانها را پاسخ  ج(

 دهد

 
 

   هیچکدام د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1990
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1990
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1993
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1993
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1994
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1994
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1995
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1995


     

 یاری داد؟خداوند در جنگ احد مسلمانان را چگونه   5
 
 

 

  با ایجاد تفرقه در بین کفار الف( 

  با ایجاد باد شدید در بین کفار و در هم شکستن چادرها ب( 

 

   فرشته که نشانه هایی با خود داشتند 5555با  ج(

   با ایجاد یأس و ناامیدی در بین کفار د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 پادشاه زیرک می باشند؟چه کسانی در دنیا مانند   6
 
 

 

  کسانی که در دنیا پول فراوان جمع آوری کرده اند الف( 

  کسانی که در دنیا فقط خوش گذرانی کرده اند ب( 

   کسانی که خود را به بی خیالی زده اند ج( 

 

   کسانی که به فکر زندگی پس از مرگ هستند د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 از عوامل زیر باعث آسان شدن زندگی در دنیا و آخرت نمی باشد؟کدامیک   7
 
 

 

  در رفاه زندگی کردن الف( 

  نیکی به پدر و مادر ب( 

   صدقه دادن ج( 

   خوش اخالقی د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدام گزینه صحیح می باشد؟  8
 
 

 

  خود را از دیگران نخواهید، حتی درخواست چیزی مثل خالل دندانپیامبر فرمودند هیچ گاه کارهای شخصی  الف( 

  امام صادق )ع( فرمودند: هرگاه لباس و کفش رسول خدا پاره می شد، خودش آنها را می دوخت ب( 

 
خداوند در قرآن کریم درباره پیامبر )ص( فرموده است: ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان  ج(

 نفرستادیم

 
 

 

   همه موارد د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1996
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1996
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1997
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1997
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1998
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1998
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1999
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1999


     

 در شب هجرت چه کسی در بستر پیامبر خوابید و این خطر را به جان خرید؟  9
 
 

 

  ابوبکر الف( 

 

  حضرت علی )ع( ب(

   عمر ج( 

   جعفربن ابیطالب د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

مشاهده کرد که قاضی حکمی به نفع او و به ضرر خلیفه مسلمین داد، چه واکنشی وقتی که آن مرد مسیحی   15

 از خود نشان داد؟
 
 

 

  خیلی خوشحال شد و زره را برداشت و رفت الف( 

 

با صدایی گریان گفت: اَشهد اَن ال اِله اال اللّه و اَشهَد اَنّ محمداً رسول اهلل و رو به حضرت علی )ع( کرد و  ب(

 قسم به خدا این زره از آن توستگفت: 

 

   گفت من می دانستم که این زره مال من است ج( 

   از نحوه داوری و قضاوت قاضی خوشحال شد و رفت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

پیامبر اسالم )ص( در آغاز پیوند آسمانی امیر مؤمنان حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( چه سفارش   11

 آن دو بزرگوار کردند؟هایی به 
 
 

 

 
فرمودند: علی جان بهتر است شما کارهای بیرون خانه را بر عهده بگیری و دخترم فاطمه کارهای داخل خانه  الف(

 را

 

  فرمودند: هم کارهای بیرون و کارهای داخل خانه به عهده امیر مؤمنان باشد ب( 

   اصالً کار نکنندبرای آن دو غالم و کنیزی فرستاد که آنها  ج( 

   کارهای بیرون از خانه را بر عهده فاطمه گذاشت و کارهای داخل خانه را بر عهده امیر مؤمنان د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 ایثار و بخشندگی حضرت فاطمه زهرا )س( به آن پیرمرد فقیر چه نتایجی داشت؟  12
 
 

 

  گرسنه ای را سیر کرد الف( 

  ای را پوشاند و فقیری را بی نیاز کرد برهنه ب( 

   بنده ای را آزاد کرد و به صاحبش بازگشت ج( 

 

   همه موارد د(

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2000
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2000
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2001
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2001
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2002
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2002
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2003
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2003


     

 وقتی که به سن تکلیف می رسیم، چه چیزهایی بر ما واجب می شود؟  13
 
 

 

  نمازمان را بخوانیمهر روز پس از اذان صبح باید برای نماز بیدار شویم و  الف( 

  یک ماه در سال را باید از اذان صبح تا اذان مغرب روزه بگیریم ب( 

   در هنگام روبرو شدن با نامحرم باید نگاه خود را کنترل کنیم ج( 

 

   همه موارد د(

 

 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 درباره چیست؟ "و عَسَی اَن تحبُوا شیئاً و هُوَ شَّر لکُم وَ عَسَی ان تَکَرهوا شَیئاً وَ هُوَ خیرٌ لکُم"آیه شریفه   14
 
 

 

  درباره دوست داشتن الف( 

  درباره دوست نداشتن چیزی ب( 

 

   درباره اینکه خداوند بهتر می داند که چه چیزی برای ما خوب است و چه چیزی بد ج(

   درباره علم خدا د( 

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

     

 کدام گزینه غلط است؟  15
 
 

 

  تقلید یعنی مراجعه به متخصص در احکام دینی الف( 

  مرجع تقلید باید زنده، شیعه دوازده امامی و عادل و اعلم باشد ب( 

   انجام صحیح احکام دینی سعادت دنیا و آخرت ما را به دنبال دارد ج( 

 

   از بلوغ نیز واجب استانجام تکالیف دینی مانند نماز و روزه، قبل  د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 از میان انواع تقلید، کدام یک صحیح می باشد؟  16
 
 

 

  عالم از عالم الف( 

 

  جاهل از عالم ب(

   جاهل از جاهل ج( 

   عالم از جاهل د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2004
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2004
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2005
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2005
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2006
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2006
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2007
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2007


     

 نشانه های بلوغ کدام است؟  17
 
 

 

  روییدن مو در برخی از قسمت های بدن الف( 

  رسیدن به سن بلوغ ب( 

   فعال شدن برخی از هورمون ها در بدن ج( 

 

   همه موارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  18
 
 

 

  فرستاده استخداوند که آفریننده ماست برای زندگی سعادت مندانه ما کتاب قرآن را  الف( 

  رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب سالمتی جسم و روح ما می شود ب( 

   رعایت طهارت و دوری از نجاسات مقدمه و شرط قبولی برخی از عبادات است ج( 

 

   ادرار و مدفوع هیچ یک از حیوانات نجس نیست د(

   - جواب تشریحی:  

     

 نجاسات عبارتند از:  19
 
 

 

  خون و ادرار و مدفوع الف( 

  سگ و خوک ب( 

   شراب ج( 

 

   همه موارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه غلط است؟  25
 
 

 

  آب جاری آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد، مثل آب چشمه، آب رودخانه و آب باران الف( 

  لیتر باشد، مثل آب منبع، آب حوض و آب استخر 384آب کر آبی است که حداقل  ب( 

 

   ظرف نجس با آب قلیل اگر یک بار آب کشیده شود، پاک می شود ج(

   لیتر باشد، مانند آب سطل، آب لیوان و آب پارچ 384آب قلیل آبی است که کمتر از  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2008
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2008
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2009
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2009
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2010
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2010
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2011
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2011

