
 

 

  "سواالت نیم ترم دوم پیام آسمان هفتم  " 

 با کدام گزینه مطابقت دارد؟ « علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر» حدیث-1

 (ثروت واقعی 2                           (زندگی همیشگی      1

(علم آموزی برای همه4                (تواضع نسبت به معلم       3  

حجاب برای زنان وجود دارد؟چه شباهتی بین حصار کشیدن باغبان به دور گلها و -2  

( محافظت در برابر خطرات و آسیبها2                          (زندانی کردن                1  

(جلوگیری از رشد و شکوفایی4                              (پنهان کردن            3  

یکی از کارهایی که انجام آن قبل از ظهر جمعه مستحب است، چیست؟-3  

(غسل کردن4            (راهپیمایی 3      (نیت کردن  2          (گرفتتن وضو  1  

 4-فردی که فقط در هنگام خوشی در کنار انسان است، کدام ویژگی زیر را ندارد؟

(نیکی به همنوعان4         (راستگویی  3     (وفای به عهد   2        (نماز اول وقت  1  

به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟ "در برابر کسی که از او علم می آموزید،فروتن باشید  "جمله -5  

(ثروت واقعی2(زندگی همیشگی                     1  

(تواضع نسبت به معلم4(علم آموزی برای همه               3  

با توجه به سخن امام رضا )ع( ، ثواب کدام عبادت برابر با دوهزار رکعت نماز است؟-6  

(راهپیمایی روز قدس4(غسل جمعه     3(نماز جماعت     2(نماز جمعه      1  

کدامیک از موارد زیر ویژگی های دوست خوب به طور کامل بیان شده است؟در -7  

ممتاز و درس خوان –(اهل نماز و روزه 1  

خوش اخالق و ثروتمند –اهل نیکی (2  

امانت دار و فقیر –(اهل روزه 3  

وفادار به عهد و راستگو–(اهل نماز و نیکی 4  

ب چند فراگیری دانش است، با هر قدمی که بر می دارد ثوابا توجه به سخن پیامبر )ص(، کسی که به دنبال -8

 سال عبادت برایش نوشته می شود؟

(صد سال4(پنجاه سال      3(یک سال         2(هفتاد سال     1  

در امان ماندن از آزار و اذیت افراد هوسران مهمترین فایده چه چیزی است؟-9  

(نمازخواندن4      (نذر کردن 3(حجاب           2(دعا کردن      1  



 

 

 11-امام جمعه در خطبه اول نماز جمعه درباره کدامیک از موارد زیر صحبت نمی کند؟

(حمد و سپاس خدا4(صلوات بر پیامبر 3(مسائل اجتماعی  2(مسائل جهان    1  

در نماز جماعت ماموم نباید ....... را پیش از امام بگوید.-11  

(قیام4(تکبیره االحرام   3(حمد و سوره     2(نیت           1  

جابربن حیان شاگرد کدام امام معصوم بود؟-12  

(امام باقر)ع(4(امام صادق)ع(    3(حضرت محمد)ص(   2(حضرت علی)ع(   1  

...... است نمازهای واجب ، به جماعت خوانده شود -13  

دستور(4(مباح            3(واجب           2(مستحب         1  

چند رکعت دارد و به جای کدام نماز خوانده می شود؟نماز جمعه -14  

عصر-رکعت 2(4عصر      -رکعت 4(3ظهر     -رکعت 2(2ظهر    -رکعت 4(1  

برای حفظ عفت و حیا چیست؟زن و مرد اولین دستور قرآن به -15  

(آشکار نکردن زینت4(حفظ پوشش       3(حفظ حجاب       2(حفظ نگاه      1  

ماموم کیست؟-16  

(کسی که اذان می گوید2سی که به امام جماعت اقتدا می کند   (ک1  

چ(هیچ کدام4(کسی که قرآن تالوت می کند             3  

...... اگر در نماز جماعت ، ماموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بر دارد،چنان چه امام در رکوع باشد، باید-17  

سجده رود(به 2(نماز را ادامه دهد              1  

(نماز را از ابتدا بخواند4(به رکوع برگردد                 3  

اولین مرحله فراگیری علم چیست؟-18  

(به خاطر سپردن4(سکوت          3(عمل کردن        2(گوش دادن      1  

  "بر دوستی کسی که ...... اعتماد مکن "حضرت علی )ع( :-19

(دروغ می گوید2(نماز نمی خواند                 1  

(گناهکار است4(به عهد خود وفا نمی کند         3  

"کسی که زبانش راستگو باشد ،....... "امام صادق )ع( می فرماید :-21  

(در دنیا عزیز خواهد شد2نیز پاک خواهد شد         (اعمالش1  

(دوستان زیادی خواهد داشت4عاقبتش نجات خواهد بود          (3  
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