بي نام تو نامه كي كنم باز
آزمون درس  :پیام آسمانی
پايه :هفتم

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگو ممتاز حنان

مدت امتحان 70 :دقیقه

دوره اول متوسطه

نام دبیر :آقای بابایی
نام و نام خانوادگي:

تاريخ امتحان97/10/02 :

تعداد صفحه سوال3 :

كالس:

رديف

محل مهر يا امضاء مدير

شماره صندلي:

بارم

متن سوال

1

آیه روبرو را ترجمه کنید.

2

آیه « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » به کدام یک از راههای بهره مندی از یاری خدا اشاره دارد؟

0/5

3

با توجه به آیه « وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَاد» بیان کنید درباره (شأن)

0/5

ترجمه..................................................................... :

0/5

چه کسی نازل شده و چرا؟

4

طبق آیه « وَ عَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال 0/75
تَعْلَمُونَ» ترجمه زیر را کامل کنید.
شايد چیزی را خوش نداشته باشید و آن برای شما  .........................باشد و شايد چیزی را دوست بداريد و آن برای
شما  ...............................باشد و خدا صالح شما را مي داند و شما . .................................

5

6

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
الف .ما تو « پیامبر(ص) » را جز بعنوان  ............................................برای تمام جهانیان نفرستاديم.
ب .عزت نفس  ،احساس  ............................................بودن است.
پ .بلوغ شرعي سرآغاز واجب شدن  ............................................است.
ت .در ماه رمضان بايد از اذان صبح تا اذان مغرب  ............................................بگیريم.

0/5
0/5
0/5
0/5

هر یک از جمالت زیر به کدام ویژگی مومنان( از جمله پیشوایان دین) اشاره دارد؟

1/5

الف .ديگران را بر خويش ترجیح مي دهند هر چند خود نیازمند باشند( .
ب .هركس كار نیکي كند بهتر از آن را پاداش مي گیرد( .

)
)

پ .دختر رسول خدا(ص) نه چادر گران قیمتي بر سر داشت و نه لباس فاخری بر تن (

)

به سواالت پاسخ کوتاه دهید.
7

0/75

در چه صورتي انسان ها از حفاظت خداوند محروم ميمانند؟

جمع نمره صفحه
نمره با حروف ................................................ :نمره با عدد .................

امضاء دبیر

نمره تجديد نظر .......................................

6/5

امضاء دبیر
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دوره اول متوسطه

نام دبیر :آقای بابایی
نام و نام خانوادگي:

كالس:

تاريخ امتحان97/10/02 :
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محل مهر يا امضاء مدير

8

به سه ویژگی اخالقي و رفتاری پیامبر اكرم(ص) اشاره كنید.

0/75

9

چه كارهايي موجب آساني زندگي در دنیا و آخرت مي شود؟

0/75

10

در چه صورتي دشواريهای مرگ بر انسان آسان مي شود و در دنیا هرگز فقیر و تهي دست نمي شود؟

11

به سه ویژگی بارز حضرت علي(ع) اشاره نمايید.

0/75

12

چرا حضرت فاطمه(س) هرگز از امام علي(ع) چیزی درخواست نميكرد؟

0/5

13

به سه ویژگی حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره نمايید.

0/75

14

به سه نمونه از تکالیف ديني ما مسلمانان اشاره نمايد.

0/75

15

به سه مورد از شرايط مرجع تقلید اشاره كنید.

0/75

جمع نمره صفحه

1

6
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1/5

16

انواع شکر را بیان نموده ،شکر واقعي را تعريف كنید.

17

چرا بايد انسان نیازهای خود را فقط از خداوند بخواهد؟

1

18

حديث پیامبر مکرّم اسالم(ص) در مورد حفظ عزت نفس را بیان كنید.

1

19

فداكار به چه كسي گفته مي شود؟

1

20

به چه دلیل و در چه شرايطي امام علي(ع) حکومت بر مردم را پذيرفت؟

1

21

امام صادق (ع) درباره ارزش عبادت در جواني چه فرموده است؟

2

20
برای رس یند هب مو فقیت و اشدی ،ت فکر مث بت امری ضر وری اتس .ش یوه ت فکر شما نشان د هنده ی ارزش ها ،ا عت قادات و ا نتاظرات ش ماتس.

