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ساعت شروع 0::6 :

نمره مستمر :

تعداد صفحات  2 :صفحه  1 :نام طراح :

جمع نمرات :

نمره پایانی :

تاریخ آزمون :

نام ونام خانوادگی دبیر و امضاء .......... .......:

السَّالمُ عَلَیکَ یا أَباعَبدا...الحُسَین«

1

درستی یا نادرستی جمالت زیر رابا  مشخص کنید
ص O

الف) خدوند با بخشش نعمت هایش محبت خود را به انسان نشان داده است .
صO

ب) انجام محرمات تاثیری در یاری خدا به ما ندارد .

1

غO

غO

ج) حضرت علی «ع» مأمور شد تا آیات مهم سوره توبه را در میان کافران مدینه با صدای بلند بخواند  .صO
د) یاد گرفتن تکالیف شرعی قبل از رسیدن به سن بلوغ شرعی باید آغاز شود .

صO

غO

غ O

سؤاالت چهار گزینه ای

2

1

الف) کدام ویژگی حضرت فاطمه «س» باعث تعجب سلمان فارسی شد ؟
-1عبادت حضرت -2 Oساده زیستی حضرت  -3 Oعالقه اش به پیامبر «ص»  – 4 Oاهمیت به خانوادهO
ب) حضرت علی«ع» در چه شرایطی از طرف مردم برای حکومت انتخاب شد ؟
-1پس از لیلة المبیت  - 2 Oپس از تقسیم بیت المال -3 Oپس از ایجاد عدالت O

 -4زمانیکه مشکالت جامعه اسالمی

را فراگرفته بود O.
ج) مرگ برای کافران و بدکاران به معنای
-1پایان زندگی دنیا O

.....

-2پایان سختی ها O

است .
-3سرآغاز سختی ها O

 -4سرآغاز خوشی ها O

د) در آیه « وَ ما أَرسَلناکَ إلّا رَحمَةً لِلعالَمینَ »  ،رَحمَةً لِلعالَمین خطاب خداوند به چه کسی است ؟
-1حضر ت محمد «ص» -2 Oحضرت نوح «ع»  -3 Oحضرت عیسی «ع»  -4 Oحضرت ابراهیم «ع» O
3

در جای خالی کلمات مناسب بنویسید
الف) إِیّاکَ نَعبُدُ وَ إِیّاکَ

2

. .....

ب) وضعیت ما انسانها هنگام رفتن از دنیا با انسانهای دیگر

......

است.

ج) هر کس پیوند خود را با بستگانش محکم کند وبا پدر ومادر خوش رفتار باشد  ،در دنیا هرگز  ....و  .........نمی شود.
د) رسول خدا «ص» قبل از مبعوث شدن به پیامبری در بین مردم به

........

..........

مشهور بود .

 ادامه سؤاالت صفحه بعد

نام :

نام خانوادگی :



آزمون  :پیام آسمانی

پایه :هفتم

صفحه 2:

شعبه کالس :



./5

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید .

4

عزّت نفس به جه معنا می باشد ؟

5

راههای بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید ؟

1/5

6

دلیل ازدواج حضرت زهراء «س» با امیر مؤمنان «ع» با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت  ،چه بود ؟

/55

5

یکی از شرایط مرجع تقلید عادل بودن است  ،منظور از عادل بودن چیست ؟

8

ریحانه هوش باالیی دارد واز آن برای یادگیری قرآن و مطالب درسی استفاده می کند  ،اشاره به کدام نوع شکر دارد ؟


9

1
./5


2

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید .
حضرت فاطمه «س» چگونه در صحنه های اجتماعی حضورمی یافتند ،دو نمونه ازصحنه های حضوراجتماعی حضرت را
بنویسید.

 11حضرت علی «ع» در رعایت عدالت ومساوات بین مسلمانان و خانواده ونزدیکان خود چگونه رفتار می کردند ؟

1/5

 11مرگ برای چه کسانی خوشآیند است؟ چرا؟

1/5

 12چرا بهلول هرگز از هارون چیزی درخواست نمی کرد ؟

1/5

 13شکر واقعی نعمت چیست ؟

1

 14بنا به فرموده پیامبر«ص» عاقبت خیانت در امانت چیست؟

2

 15مهم ترین آثار صدقه را بنویسید  ( .سخن امام صادق «ع» )

1

 16دو راه دستیابی به نحوه ی صحیح انجام تکالیف دینی را بنویسید.

1/25

در پناه حقّ

جمع نمرات 26 :

