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(سئواالت ومطالب مهم پیام های آسمانی )پایه ی هفتم  

ع ُكم ُهو   و   -1   .شماست با او باشید کجا هر       ُكنتُم ما ا ین   م 

 خداوند چیست؟ محبت های نشانه  -2

 به رسیدن راه ارزشمند، هایی نعمت بذل با و داده برتری موجودات سایر بر را انسان مهربان خداوند

  .است ساخته هموار او برای را رستگاری

 .کنیم می زیاد را نعمتها قطعا   ما کنید، شکرگزاری اگر          ال  زید نَُّكم ش ك رتُم ل ئِن  -3

 چیست؟ واقعی شکر -4

 .نکنیم استفاده حرام کارهای انجام و او نافرمانی راه در خداوند های نعمت از که است این 

 :فرماید می الّسالم علیه صادق امام

 .کنی دوری است، کرده حرام خداوند آنچه از که است آن نعمت شکر

 شوند؟ می حادثه دچار کند، می مراقبت آنها از خداوند اینکه وجود با نها انسا برخی چرا  -5

 حقیقت در. شوند می حادثه دچار نادانی، سر از حتی یا و انگاری سهل یا دقتی بی با ها انسان گاهی

 .کنند می محروم خداوند حفاظت از را خودشان یشوند، م مرتکب که گناهانی یا اشتباهات با افراد این

 چیست؟......  نعمت از ناصحیح استفاده و........  نعمت از صحیح استفاده  -6

 نا شکری است.  نعمت از ناصحیح استفاده و شکرگزاری نعمت از صحیح استفاده    

 یاری از خداوند کردن طلب یعنی استعانت به چه معناست؟    -7

 پرستیم می را تو تنها خدایا                               ن عبُدُ  اِیّاك   -8

 .خواهیم می یاری تو از تنها و                         ن ست عینُ  اِیّاك   و  

 رانام ببرید. خداوند یاری از مندی بهره های راه -9

 دعا ----------خداوند دادن یاری ------تقوا و صبر

 .است کردن دعا خداوند، یاری جلب برای ها راه ترین ساده و ترین مهم از یکی -01
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بُُّکمُ  قال   و   -11  بخوانید مرا: گفت پروردگارتان و                             ادعونی ر 

 بپذیرم را شما دعای تا                               ل ُکم ا ست ِجب                

 .دهید توضیح کند؟ نمی مستجاب را ما دعاهای همه خداوند چرا -12

 مصلحتمان به که کنیم می درخواست را چیزهایی خداوند از اوقات گاهی البته

 که را چیزی ما، خواسته   جای به است، آگاه ما زیان و سود از دیگری کس هر از بهتر که خداوند. نیست

 .دهد می ما به است تر مناسب مفیدترو

 در یا دعایش اینکه مگر خواند نمی را خداوند مسلمانی هیچ:فرماید می دعاها گونه این درباره   خدا رسول

 دعا، آن برابر در یا و کند می ذخیره قیامت روز در برایش را آن خداوند یا شود، می مستجاب دنیا همین

 .آمرزد می را گناهانش از بخشی

 است نماز هنگام شود، می مستجاب آن در دعا که هایی حالت بهترین از یکی -01

 .دهید توضیح مرگ هنگام در را مؤمنان حالت -14

 مانند هستند، مرگ از پس زندگی فکر به و دارند ایمان پیامبرانشان و خدا به خود زندگی در که کسانی

 در نیز خود جدید زندگی در دانند می که چرا نداشت؛ برایش ترسی هیچ شهر، از رفتن که اند زیرک پادشاه

 .برد خواهند سر به راحتی و آرامش

 

 چرا؟ است؟ ناخوشایند و وحشتناک کسانی چه برای مرگ -15

 سفر برای و پردازند می دنیا در تفریح و گذرانی خوش به را خود زندگی تمام که بدکارانی و کافران اما

 معنای به آنها برای مرگ دانند می زیرا بروند؛ دنیا این از ندارند دوست اصال   کنند، نمی آماده ای توشه خود

 .هاست سختی آغاز سر و ها خوشی پایان

 

 چه فرمود؟ ترسیم می مرگ از ما چراابوذردربرابر سئوال  -16

 دوست که است معلوم و ویران، و خراب را آخرتتان و اید کرده آباد را دنیایتان شما زیرا:داد جواب ابوذر 

 .بروید ویرانی به آبادانی از ندارید

 

 ؟شود می آخرت و دنیا در زندگی آسانی موجبچه کارهایی    -17

 دادن صدقه ------------اخالقی خوش -------مادر و پدر به نیکی
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 چه کارهایی دشوای های مرگ راآسان می سازد؟ -11

 :فرماید می الّسالم علیه صادق امام

 دشواری باشد، مهربان و رفتار بسیارخوش مادرش و پدر با و کند محکم بستگانش با را خود پیوند کس هر

 .شود نمی دست تهی و هرگزفقیر نیز دنیا در و شود می آسان او بر مرگ های

 

 بود؟ چه معاذ بن سعد قبر فشار و آزار علّت -19

 . کرد می بداخالقی خانه در اش خانواده با او که است این سعد قبر فشار علّت

 

 .بنویسید را دادن صدقه آثار از مورد دو - 22

 .بالست نوع هفتاد از رهایی و بد مرگ از نجات موجب دادن صدقه:فرماید می الّسالم علیه صادق امام

 

 پیامبر اسالم رانام ببرید. اجتماعی رفتار و اخالقی ویژگی سه -21

 داری امانت ----------نفس عّزت --------محبت و بزرگواری

 

 باشند؟ دیگران راهنمای طوالنی و سخت های راه پیمودن در توانند می کسانی چه -22

 

 .دهند نشان ما به را زندگی صحیح مسیر آسمانی، دین آوردن با توانند می که هستند کسانی تنها پیامبران

. ماست زندگی عملی الگوی نیز آنها رفتار است، رستگاری به دستیابی راه پیامبران گفتار که همانطور

 آنها زندگی بنابراین کردند؛ می انتخاب را زندگی سبک بهترین بودند، یافته هدایت خود چون الهی، پیامبران

 .گیرد قرار ما زندگی الگوی یتواند م کامل صورت به

 

 .کنید تعریف را نفس عّزت نمونه یک ذکر با -23

مثل بستن زانوی   نکنیم کوچک دیگران پیش را خودمان اینکه یعنی است؛ بودن باارزش احساس نفس عّزت

 شتر توسط پیامبر که کارکوچکی بود

 

 درکوچک حتی نخواهید، دیگران از را خود شخصی کارهای انجام وقت هیچ:ندفرمود پیامبر اسالم  -42

 )حفظ کنید(    دندان خالل چوب برای درخواست مثل چیزی ترین

 

ة   اِالّ  ا رس لناك   ما و   -25 حم   نفرستادیم جهانیان تمام برای رحمت عنوان به جز را تو ما              ِللعال مین   ر 

 

 چیست؟ نباشند، مسلمان اگر حتی صاحبانش، به امانت بازگرداندن به پیامبر تأکید علّت شما نظر به -26

 اگر ندهد، پس صاحبش به را آن و کند، خیانت امانت به دنیا در که شخصی فرمود می همواره اکرم پیامبر

 .است خشمگین او از که کرد خواهد مالقات حالی در را خدا و است نمرده من دین بر بمیرد
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  فداکار کیست؟-27

 جان از حتی و خانواده سالمتی، مال، از خود، جامعه   و دین به خدمت برای که است کسی فداکار

 .کند می فدا خود بزرگ و پاک هدف راه در را آنها و گذرد می خود

 

 چند نمونه از فداکای های حضرت علی )ع( را بنویسید.  -21

 

هورمش المبیت لیلة به که  اکرم پیامبر هجرت شب در الّسالم علیه علی حضرت خودگذشتگی از ماجرای  

 .خداست راه در فداکاری های نمونه ترین کامل از یکی  است

 تنها خواست، مبارزمی و کشید می فریاد خندق جنگ میدان در عرب نامدار پهلوان عبِدُودّ  بن عمرو وقتی -

 .بود علی برداشت، میان از را او و شد داوطلب او با تن به تن نبرد برای که کسی

 میدان از بقیه شمار، انگشت نفر چند جز به و رسیدند شهادت به مؤمنان از بسیاری اُُحد جنگ در وقتی -

 کنار در که کسی کردند، رها مشرک سپاهیان از انبوهی میان در را خدا پیامبر و گریختند جنگ

 .بود علی یجنگید، م شجاعت با خدا رسول

 بودند نتوانسته و کرده حمله یهودی دشمنان بزرگ های قلعه به بارها مسلمانان که خیبر جنگ در -

 .بود علی داد، شکست را یهودیان و کند جا از را قلعه در   و کشت را خیبر پهلوان که کسی شوند، پیروز

 را آیات این و برود مّکه به مؤمنان از یکی شد قرار و کرد نازل را توبه سوره   مهمِّ  آیات خداوند وقتی -

 علی شد، دار عهده را خطرناک مسئولیت این که کسی بخواند، بلند صدای با مکه رحم بی مشرکان میان در

 .بود

 

 چه ستمگران بارگی شکم برابر در آگاهان از خداوند الّسالم علیه امیرالمؤمنین فرمایش بنابر -42

 است؟ گرفته پیمانی و عهد

 مظلومان، گرسنگى و ستمگران، بارگى شکم برابر در که بود نگرفته پیمان و عهد آگاهان از خداوند اگر

 آنگاه و کردم می رها را شما بر حکومت ، بازگردانند او به و بستانند ظالم از را مظلوم حق و نکنند سکوت

 است تر رزشااب بُز عطسۀ از من نزد شما دنیاىی  های مقام که دیدید مى

 

 رانام ببرید. م هللا علیها سال زهرا فاطمه حضرتاخالقی   ویژگیهای  -32

 و ایثار ....زیستی ساده ...داری خانه و خانواده به دادن اهمیت --پیامبر به شدید عالقۀ ---عفت و حیا

 اجتماع در حضور .......بخشندگی

 

 فرمایند؟ علیها چه می هللا م سال زهرا فاطمه حضرت  درباره   اکرم پیامبر -31

 با و خشنود فاطمه خوشحالی با خداوند.دارد دوست نیز را فاطمه دوستداران و دارد دوست را فاطمه خداوند:

 شود می خشمگین او خشم

 

 

 



5 
 

 بود؟ چه داشت، ثروتمندی خواستگاران اینکه وجود با امیرالمؤمنین، با زهرا حضرت ازدواج دلیل -32

 

 برخی حتی و داشت شهر ثروتمندان و بزرگان از زیادی خواستگاران ازدواج، هنگام به ایشان آنکه با

 ایشان مهریه طال دینار هزاران و قیمت گران های پارچه شتر بار صد اندازه   به بودند شده حاضر آنان از

 نداشت؛ چیزی شمشیر، یک و زره یک شتر، یک جز دنیا ثروت و مال از که برگزید را علی امافاطمه، کنند،

 .داد برتری ثروت رابه ایمان و

 

 

 ؟ آید می وجود به بدن در تغییراتیچه  بلوغ دوران در -11

 آن، شدن رگه دو و صدا تدریجی تغییرات

 شود، می آغاز پا استخوان رشد با معمول   که بدن طولی نامتوازن و ناگهانی رشد

 . ... و چهره، در تغییراتی آمدن وجود به

 و دینی های توصیه به توّجه. آید درمی متوازن و طبیعی شکل به بدن تدریج، به و هستند گذرا تغییرات این

 .است زندگی مرحله این از عبور شیوه   بهترین بهداشتی

 

 نشانه های  بلوغ رابنویسید. -34

 :است رسیده بلوغ به او ظاهرشود، کسی در ها نشانه این از یکی اگر دارد؛ نشانه سه شرعی بلوغ

 بدن، های قسمت برخی در مو روییدن  -0

 است، متفاوت دختران و پسران در آن های نشانه که بدن در ها هورمون برخی شدن فعّال  -4

 سال نه پایان دختران برای و  قمری سال   پانزده پایان پسران برای سن این بلوغ؛ سن به رسیدن  -1

 است قمری

 

 فرمایند؟ چه می  نوجوانی در عبادت ارزش درباره   الّسالم علیه صادق امام -35

 

 اطاعت در را اش شادابی و جوانی که است طراوتی با و نورسیده جوان خداوند، نزد ها آفریده ترین محبوب

 واقعی بنده است این: فرماید می و کند می افتخار فرشتگانش نزد کسی چنین به خداوند. کند می سپری خداوند

 .من

 

 .دهید توضیح است؟ معنی چه به شرعی احکام در تقلید -36

 مجتهدی به .شود می گفته تقلید کار، این به که است دین احکام در متخّصص به مراجعه احکام، شناخت راه

 گویند می تقلید مرجع کنند، می مراجعه او به احکام یادگیری برای مردم که
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 .کنید بیان را تقلید مرجع شرایط از مورد سه  -37

 باشد، زنده -0

 باشد، امامی دوازده شیعه  -4

 کند، دوری گناهان از و کند عمل دینی واجبات به یعنی باشد؛ عادل  -1

 

 ؟دنفرمای میدرمورد حالل  وحرام  چه   الّسالم علیه رضا امام -31

 و هالکت موجب و باشد آور ن زیا مردم سالمتی برای که را چیزی هر حکیم خداوند

 . است کرده حالل باشد، مفید آنها سالمتی برای را آنچه و کرده حرام شود، آنان نابودی

 

 نجاسات رانام ببرید. از مورد چهار -39

 خون -1

 مدفوع و ادرار - 3 و2

 سگ  -4

 

 نام ببرید. کنند می پاک را نجاسات که مطِهّرات از مورد دو -42

 آب 1

 زمین 4

 

 آب جاری  چه نوع آبی است ؟ -41

 رودخانه و قنات چشمه، آب مانند دارد؛ جریان و جوشد می زمین از که است آبی جاری آب

 

 .دارد رای حکم چه  باران آب.  -42

 جاری رادارد. حکم  آب  

 

 ُکربه چه آبی گفته می شود؟ آب -43

 استخر و حوض منبع، آب همانند شود، می گفته ُکر آب آن به باشد، لیتر 182 حداقل آب مقدار اگر

 

 کر درچه صورت نجس می شود؟ و جاری آب -44

 تغییری بویش یا رنگ نجاست، وسیله   به اینکه مگر. شود نمی نجس نجاست، با برخورد در کر و جاری آب

 .بگیرد خود به را خون رنگ کند؛مثال  

 

 شود؟ می گفته آبی چه قلیل به آب -45

 .آفتابه و پارچ لیوان، آب مانند شود، می گفته قلیل آب آن به باشد، کمتر لیتر 182 از آب مقدار اگر
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 قلیل درچه صورت نجس می شود؟ آب -46

 آب سطل در خون ای ذّره آنکه مثل باشد، اندک نجاست گرچه شود؛ می نجس کند، برخورد نجس چیز با اگر

 زد.بری

 پاک کننده است؟  ز مین باچند شرط -47

 زمین روی رفتن راه با نجاست، عین: سوم باشد، خشک زمین: دوم باشد، پاک زمین خود: اّولشرط   : 4با 

 .نباشد فرش یا موکت زار، سبزه زمین: شود،چهارم برطرف کامال  

 

 :کنید مشخص ×  عالمت با را نادرست های گزینه و  ؆ عالمت با را درست های گزینه -28

 .بشوییم را خون محل است کافی آلود، ن خو لباس شدن پاک برای    0

 .کنیم پاک تمیز دستمال با را آن محل است کافی شد، آلوده ادرار با ما بدن اگر    4  

 .شود نمی پاک ریختن قلیل آب بار دو با نجس ظرف   1      

 .شود نمی پاک فرش یا موکت روی رفتن ه را با باشد، شده نجس ما پای کف اگر    2  

 .شود می پاک شستن بار دو با است لیسیده سگ که را ظرفی    5    

     

 فرمایند؟ چه می  وقت اّول نماز ارزش درباره الّسالم علیه باقر امام  -49      

: گوید می و گردد برمی صاحبش سوی به درخشان صورتی به شود، خوانده وقت اّول در که نمازی       

    .کند حفظ را تو هم خداوند کردی، حفظ خوب مرا تو

 

 آیه زیر را باترجمه حفظ کنید.  -52

                                                                   الُمنک رِ  و   الف حشاءِ  ع نِ  ت نهی   الصَّالة   اِنَّ   الصَّالة   ا قِمِ  و  

 دارد می باز ها زشتی و گناهان از نماز شک بدون دار که پا به را نماز و

 

 رانام ببرید.نماز ارکان -51

 سجود  -5 رکوع  -2الحرام  تکبیرة  -1 قیام  -4 نیت -0

 

 فرق ارکان نماز باسایر واجبات نماز چیست؟ -52

 دهد انجام اضافه اشتباه، به یا کند فراموش را آنها نمازگزار اگر که است نماز از هایی قسمت ارکان،

 نمازش دهد، انجام اضافه اشتباه، به یا کند فراموش را دیگر واجبات اگر ولی شد، خواهد باطل نمازش

 .شد نخواهد باطل

 

 پاداشی چه بخواند، وقت اّول را آنها و دهد اهمیت اش گانه پنج نمازهای به که کسی  -53

 داشت؟ خواهد

 :است فرموده اکرم پیامبر

 من بخواند، خود وقت در را آنها و دهد اهمیت اش گانه پنچ نمازهای به کس هر: فرماید می پروردگارتان

 .ببرم بهشت به را او آید می من مالقات به که روزی در دهم می قول
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 گویند؟ می چه ایمان با نمازگزار به فرشتگان -54

 

 :فرماید می باره این در آله و علیه اّللٰ  صلّی اکرم پیامبر

 توّجه او به خداوند نمازش پایان تا ایستد می نماز به ایمان، با انسان که گاه آن»

 او به و گیرند می را او اطراف فرشتگان. گستراند می او سر بر را رحمتش و کند می

 چه با و ای گرفته قرار کسی چه توّجه مورد دانستی می اگر نمازگزار، ای: گویند می

 .کردی نمی رها را نماز هرگز کنی، می مناجات کسی

 

 ؟دنفرمای میچه   جماعت نماز ارزش درباره الّسالم علیه رضا امام -55

 دارد ارزش شود، می خوانده تنهایی به که نماز رکعت هزار دو اندازۀ به جماعت نماز رکعت هر

 

 جماعت را بنویسید.  چند مورد ازاحکام نماز   -56

 .بگوید امام از پیش را الحرام تکبیرة نباید  مأموم  -0

 رکعت در اگر ولی بخواند، خودش را نماز چیز همه سوره و حمد از غیر باید مأموم جماعت نماز در  -4

 .بخواند را سوره و حمد باید برسد، جماعت نماز به چهارم یا سوم

 صحیح جماعت به نمازش برسد، امام رکوع به و کند اقتدا مأموم است، رکوع در امام که موقعی اگر  -1

 .است

 موقع که است آن احتیاط و خواند می امام با را تشهد و قنوت کند، اقتدا دوم رکعت در اگر مأموم  -2

 امام با تشهد از بعد باید و کند، بلند را زانوها و بگذارد زمین به را پا سینه و دست انگشتان تشهد خواندن

 بنشیند سجده دو از بعد است امام سوم رکعت که نمازش دوم رکعت در و بخواند را سوره و حمد و برخیزد

 .برخیزد و بخواند را وتشهد

 رکوع به باید باشد، رکوع در امام چنانچه بردارد، رکوع از سر امام از پیش اشتباه به مأموم اگر   -5

 .کند نمی باطل را نماز است رکن که رکوع شدن زیاد صورت این در و بردارد سر امام با و برگردد

 

 .دهید توضیح را غسل انجام شیوه  -57

 .دارد مرحله چهار کردن غسل

 .کنیم غسل خداوند، خشنودی برای باشیم داشته قصد یعنی. کنیم نیت باید ابتدا  -0

       را سرمان که وقتی نیست لزم مرحله این در البته بشوییم کامال   را خود گردن و سر باید سپس  -4

   دیده که صورت و سر از مقداری همان شستن بلکه بشوییم؛ را دهانمان و بینی و گوش داخل شوییم می

 است کافی غسل برای شود، می

 راست شانه   بالی از یعنی دهیم؛ شو و شست را بدن راست طرف باید گردن، و سر شستن از پس  -1

 و راست پای تمام کمر، و سینه شکم، راست طرف باید مرحله این در. بشوییم کامال   را راست پای کف تا

 .شود شسته راست دست تمام

 .دهیم شو و شست کامال   بدن راست طرف مانند نیز را بدن چپ طرف باید مرحله، این از پس  -2

 های نیّت تنها و شود می انجام صورت همین به مستحب و واجب های غسل تمام باشیم داشته یاد به
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 .است متفاوت یکدیگر با آنها

 بدن به آب نگذارد که باشد چسبیده بدن به چیزی اگر بنابراین برسد، بدن اعضای تمام به آب باید غسل در

 .کنیم طرف بر را آن غسل، شروع از قبل باید برسد،

 مرحله هر در نیز را دیگر طرف از کمی است لزم شده، شسته کامال   طرف هر شویم مطمئن اینکه برای

 .دهیم شو و شست

 

 چیست؟   حجاب فایده   ترین مهم -51

 .است هوسران و افرادسودجو اذیت و آزار از ماندن امان در 

 

 جامعه  چیست؟  پاکدامنى سالمت حفظ براىمشترک  مردان وزنان  مسئولیت -59

 .اند شده توصیه امر یک به عفّت و حیا حفظ در زنان و مردان براین عالوه .است مناسب پوشش حفظ

 

 باتوجه به آیه زیر وترجمه ی آن  چه پیامی  دریافت می شود؟ -62

 بگو نیز مؤمن زنان به و                                   ِللُمؤِمناتِ  قُل و   

 فروگیرند، نامحرمان به نگاه از را خود های چشم                       ا بصاِرِهنَّ  ِمن ی غُضضن  

ُهنَّ  ی حف ظن   و    نمایند، حفظ گناه از را خود دامان و                                 فُروج 

 نکنند، آشکار را خود زینت و                                      زین ت ُهنَّ  یُبدین   ال و  

ر   ما اِالّ   .است نمایان که صورت گردی مانند مقدار آن جز                         ِمنها ظ ه 

افراد مامت و نیست کافى جامعه سالمت براى تنهایى به پوشش حفظ که دهد مى نشان روشنى به آیات این  

 .کنند رعایت را عفّت و حیا خود، گفتار و رفتار با باید  زن چه و مرد چه 

 

 ؟دنفرمای میچه   دانش ارزش درباره الّسالم علیه صادق امام -61

 هرچه. رود می بیراهه به که است کسی مانند دهد، می انجام بینش و دانش بدون را کارهایش که کسی

 .شود می دورتر مقصدش از کند، حرکت تر سریع

 

 دهند؟ می نجات انحراف از را مردم چگونه عالمان -62

 از کارانه فریب تفکرات و عقاید با را مردم کند می تالش شیطان که هنگامیپیامبر )ص( می فرمایند:  

 . گیرند می را آن جلوی و شوند می انحراف متوجه که هستند عالمان این کند، منحرف درست راه

 

 کرد نام ببرید. شناسایی را خوب دوستان آنها با توان می که مهم ویژگی سه -63

 

 نیکی و نماز اهل 0

 عهد به وفای 4

 گویی راست 1

 



10 
 

 

 

 ؟دنفرمای میدرمورد ویژگیهای دوست  چه   الّسالم علیه صادق امام -64 

 حتما   نداشتند اگر و شوید نشین هم آنان با بود آنها در اگر بیازمایید، ویژگی دو داشتن در را خود دوستان

  به نیکی دیگری و نماز اوقات رعایت اّول.  کنید دوری آنان از کنید، دوری آنان از کنید، دوری آنان از

 .راحتی و سختی در نوعان هم

 

 شود؟ می اعتماد موجب درشناختن کسی  دیگر چیز هر از بیش ویژگی کدام شما، نظر به -65

 و رکوع بودن طولنی به تنها بشناسید، درستی به را کسی اینکه برای:فرماید می الّسالم علیه صادق امام

 باشد، گو راست زبانش که کسی. بنگرید او داری امانت و گویی راست به بلکه نکنید، نگاه سجودنمازش

 .شد خواهد پاک نیز اعمالش

 

 دارد؟ انسان اعمال بر تأثیری چه گویی راست -66

 :ایندفرممی   الّسالم علیه امیرمؤمنان

 دنیا در گویی، دروغ نتیجۀ .پشیمانی و حسرت گویی، دروغ عاقبت و است نجات گویی راست عاقبت

  .است جهنم عذاب آخرت در و خواری

 

 چیست؟ سازد می رستگار را آنان که مؤمنان های ویژگی از یکی -67

نونَ  اَفلَحَ  قَد م ُهم الَّذینَ  وَ ...  الُمؤم  َمانات ه  ه م وَ  ل      راعونَ  َعهد 

 .کنند می رعایت را خویش پیمان و ها امانت آنان که کسانی  شدند، رستگار مؤمنان که راستی به       

 

 

     


