
 79 بهمن 52***  تمشهپایه ***  پیامهای آسمانآزمون 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 کدام گزینه صحیح است؟  1
 
  دانشمندان و مخترعان با الگو گرفتن از چشم، دوربین و میکروسکوپ و تلسکوپ ساخته اند الف(  

 
تکه ای چربی نگاه می امیر مؤمنان حضرت علی )ع( می فرماید: از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با  ب(

 کند و با ذره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان می شنود

 

 
خداوند به ما عقل داده تا درباره آنچه می بینیم، فکر کنیم و از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی  ج(

 بیاموزیم

 
 

 

   همه موارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 غفّار به معنی چیست؟  2
 
 

 

  پرده پوش گناهان الف( 

 

  بسیار آمرزنده ب(

   بسیار مهربان ج( 

   بسیار بخشنده د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 خداوند کدام گروه از بندگانش را بیشتر دوست می دارد؟  3
 
 

 

  کسانی که صدقه می دهند الف( 

  کسانی که به پدر و مادر خود نیکی می کنند ب( 

   کسانی که از گناه دیگران چشم پوشی نمی کنند ج( 

 

   کسانی که از خطاهای دیگران گذشت می کنند د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 در کدام مورد گذشت از خطاهای دیگران جایز نیست؟  4
 
 

 

  بخشش موجب جسارت بیشتر او نمی شود الف( 

 

  تصمیم بر ترک آن نداردکسی که اشتباهش را نمی پذیرد و  ب(

   بخشش او به دیگران لطمه ای وارد نمی کند ج( 

   رفتارش را اصالح کرده و از کارش پشیمان شده است د( 

 
  - جواب تشریحی: 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1991
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1991
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2012
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2012
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2013
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2013
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2014
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2014


     

 چه چیزی باعث می شود که شیرینی نعمت های بهشتی چند برابر شود؟  5
 
 

 

  زیادی نعمت ها الف( 

 

  و ابدی بودن نعمت ها بی پایانی ب(

   لذت بخش بودن نعمت ج( 

   فراوانی نعمت ها د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 نعمت های بهشتی توسط چه کسی به وجود می آید؟  6
 
 

 

  خود انسان الف( 

  خداوند ب( 

   فرشتگان ج( 

   پیامبران د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 چه کلمه ای در بهشت برای خود قصری می سازد؟ مؤمن با گفتن  7
 
 

 

  اهلل اکبر الف( 

  الحمدهلل ب( 

   صلوات ج( 

 

   سبحان اهللِ و الحمدهلُل و ال الِه اال اهلل و اهلل اکبر د(

   - جواب تشریحی:  

     

 چیست؟ "النعیمثُمَ لَتُسئلُنَ یَومئذٍ عَنِ "در آیه شریفه  "نعیم"منظور از کلمه   8
 
 

 

  سالمتی الف( 

  وجود پدر و مادر ب( 

 

   نعمت وجود پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت ایشان ج(

   خوراکی ها و نوشیدنی های حالل د( 

     

 از داستان طلب باران که در کتاب آمده، بر کدام صفت خداوند بیشتر تأکید شده است؟  9
 
 

 

  آمرزنده مهربان الف( 

 

  آمرزنده پرده پوش ب(

   لطف و مهربانی خدا ج( 

   آمرزنده و منتقم د( 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2015
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2015
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2016
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2016
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2017
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2017
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2018
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2018
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2020
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2020


     

 چرا پیامبر اکرم )ص( اسرار و نکات عمیق قرآن را به حضرت علی )ع( آموخت؟  11
 
 

 

  به خاطر قدرت حضرت علی )ع( الف( 

  و خویشاندی با حضرت علی )ع(به خاطر قرابت  ب( 

 

   تا پس از رحلت ایشان مردم بتوانند با کمک امام علی )ع( و امامان دیگر از قرآن بهره مند شوند ج(

   به خاطر شجاعت حضرت علی )ع( د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 تعداد مسلمانان حاضر در جریان غدیر خم چند نفر بودند؟  11
 
 

 

  نفر 111.111 الف( 

 

  نفر 121.111 ب(

   نفر 111.111 ج( 

   نفر 91.111 د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 پیامبر اکرم )ص( در روز غدیر خم درباره امیرمؤمنان چه فرمودند؟  12
 
 

 

  هرکس که من ولی و صاحب اختیار او بوده ام، هم اکنون این علی سرپرست و ولی اوست الف( 

  خداوندا هرکس والیت علی را پذیرفت، او را تحت سرپرستی خویش قرار بده ب( 

   خدایا یاران علی را یاری کن و با دشمنانش دشمن باش ج( 

 

   همه موارد د(

     

 در سخنان معصومین از نماز به چه چیزهایی یاد شده است؟  13
 
 

 

  ستون دین الف( 

  معراج مؤمنان ب( 

   سد محکمی در برابر شیطان ج( 

 

   همه موارد د(

     

 کدامیک از موارد زیر از فواید روزه نمی باشد؟  14
 
 

 

  تقویت صبر و تقوا الف( 

  توجه به محرومان ب( 

 

   پس انداز مواد غذایی در منزل ج(

   حفظ سالمتی د( 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2021
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2021
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2022
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2022
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2023
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2023
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2024
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2024
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2025
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2025


     

 محارم )محرم ها( برای پسران کدام گزینه نمی باشد؟  15
 
 

 

  زن برادر الف( 

  مادر ب( 

   خواهر ج( 

   خاله د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 نامحرم ها برای پسران کدام گزینه نمی باشد؟  16
 
 

 

  زن عمو الف( 

  زن دایی ب( 

 

   مادربزرگ ج(

   دختر عمو د( 

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

     

 کدامیک از گزینه های زیر، نمونه هایی از اسراف در زندگی می باشد؟  17
 
 

 

  المپ اتاق را روشن رها کرده و از اتاق خارج شویم الف( 

  بیش از نیاز بدن غذا بخوریم ب( 

   کهنه شده اند دور بریزیموسایل قابل استفاده را به بهانه اینکه دیگر  ج( 

 

   همه موارد د(

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

     

 مدسازها الگوهای خود را از میان چه کسانی انتخاب نمی کنند؟  18
 
 

 

  ورزشکاران الف( 

 

  انسانهای معمولی ب(

   هنرپیشگان ج( 

   شخصیت های مهم د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2026
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2026
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2027
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2027
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2028
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2028
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2029
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2029


     

 عوامل هدر دادن عمر کدامیک از گزینه زیر می باشد؟ برخی از  19
 
 

 

  بی حالی و تنبلی و امروز و فردا کردن الف( 

  بی توجهی به اولویت ها و معاشرت با افراد بی نظم ب( 

 

   موارد الف و ب ج(

   ورزش کردن د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 بسیاری از عبادات باالتر دانسته اند؟پیامبر اکرم )ص( چه کاری را از   21
 
 

 

  نماز الف( 

 

  تفکر ب(

   انفاق ج( 

   قرائت قرآن د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2030
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2030
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2031
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2031

