
 

 

 اسمه تعالیب

                                  صبح 8ساعت شروع:         دقیقه  06 :مدت امتحان          ....موز:...آشماره دانش     .. ...............:نام خانوادگی نام

  :حانتاریخ امت                  پیام های آسمان :امتحانی درس التواس                                                       :نام مدرسه

  1صفحه:    2:والستعداد صفحات              شهرستان:          سال:  اول :نوبت   متوسطه اولدوره تحصیلی:   هفتم :پایه

 نمره سواالت

وند است»  ( )ع(امام علی .«  )بهترین عبادت اه فکر کردن هب قدرت خدا
 غ  ص                                                  ( مشخص کنید. x)صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را با عالمت -1 

 عدالت طلبی و مساوات یکی از ویژگی های بارز در شخصیت حضرت علی )ع( است. (1/1

  .سن تکلیف را به سال شمسی حساب می کنند (2/1 

 .می باشد زبانیساده ترین شکرگزاری ، شکر  (3/1 

  .، تکالیف دینی می گویندبه مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند (4/1 
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 بنویسید.  چپ انتخاب کرده و حروف مربوط را در داخل پرانتز )  ( مناسبی از ستون سمتبرای عبارت های ستون سمت  راست پاسخ  -2

 یهودیانالف(  به افراد متخصص در دین گفته می شود .                                            (1/2)    (

 بد اخالقی درخانهب(                                .یکی از ویژگی های بارز پیامبر اکرم)ص( می باشد  (2/2)    (

 مجتهدج(                                                          علت فشار قبر سعد بن معاذ.    (3/2)    (

 امانت دارید(                         .علی )ع( چه کسانی را شکست داد تدر جنگ خیبر حضر (4/2)    (
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 ( مشخص کنید.xگزینه صحیح را با عالمت ) -3

 مستجاب می شود هنگام ........... است.یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن  (1/3 

  صبرو تقواد(             روزه داریج(     ب( نماز                  خوش اخالقی کردن با مردملف( ا   

 می شود. «نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بال» انجام چه عملی باعث (2/3 

 صدقه دادن د( نیکی به پدر و مادر( ج      اخالف نیکو ب(       روزه گرفتن الف(     

 .مربوط به کدام یک از ویژگیهای حضرت فاطمه)س( می باشد« معارف و احکام دین را به زنان می آموخت» (3/3 

 ج(ساده زیستی       د(اهمیت به خانه داری        ایثار و بخشندگی(ب      حضور در اجتماع  الف(  

 .................. یعنی احساس با ارزش بودن است خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم  (4/3 

 محبتد(          عزت نفس        ج(                بزرگواری ب(               امانت داریالف(      
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 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. -4

 .بین مردم پذیرفت .........................حکومت را برای ایجادامیرالمؤمنین  (1/4  

 نعمت .................................. است. استفاده صحیح از نعمت ............................ و استفاده ناصحیح از (2/4  

 

 

5/1 

 ید؟مه آن را بنویسججهانیان معرفی می کندآیه وتررا باچه صفتی برای پیامبر اکرم  170،آیهانبیاءخداوند در سوره -5
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 معرفی می کند؟سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان را به عنوان پیامبر اکرم)ص( چه کسی  -0

 ؟یکی از راههایی که می توان یاری خدا را جلب کرد، چیست -7

 به چه شبی مشهور است. )ص(گذشتگی حضرت علی)ع( در شب هجرت پیامبرماجرای از خود  -8

 

5/1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

 ؟چه بود منینمؤدلیل ازدواج حضرت زهرا)س( با امیرال -16
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  توضیح دهید.مرگ در هنگام  حالت مومنان را -11

1 

  ؟خداوند همه دعاهای مارا مستجاب نمی کند  اچر -12

1 

 در دوران بلوغ چه تحوالت روحی و شخصیتی مهمی در نوجوان پدید می آید؟ توضیح دهید. -13
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 ؟بنا به فرمایش امام صادق )ع(: نیکی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد -11
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 مورد از ویژگی های  مرجع تقلید را بنویسید.سه  -15

 

 

5/1 

 حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد.مرد مسیحی چگونه به  -10
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  ، عاقبت خیانت در امانت چیست؟با توجه به سخن پیامبر )ص( -17
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                نمرات جمع           نصیری  –موفق باشید دانش آموزان عزیز در پناه حق                                                                   
 

26 

 

 نام ونام خانوادگی دبیر و امضا نمره تجدید نظر  با حروف نمره پایانی نمره پایانی)عدد( نمره کتبی  نمره مستمر

      

 

 باسمه تعالی

 44دیراهنمای تصحیح درس پیام های آسمانی پایه هفتم 

 نمره  1نمره جمع  52/0(  هرکدام غ) 4/1(     ص)  -3/1      (غ) -2/1)ص(        -1/1  -1

 نمره 2نمره جمع  5/0هرکدام   (الف) -4/2(   ) ب -3/2) د (          -2/2     ( ج)   -1/2  -2

 نمره   2  نمره و جمع 5/0هرکدام )ج( -4/3 (  الف)  -3/3) د (    -2/3) ب (    -1/3  -3

   5/1جمع   5/0هرکدام  خداوندناسپاسی در برابر  -شکر نعمت-2/4      عدالت -1/4 -4

نمره  /.25 اال رحمته للعالمین ما تورا جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیمو ما ارسلناک -5

  نمره 2جمع 

 نمره 5/1نمره و جمع   5/0هرکدام     المبیت یلهل -8، صبر و تقوا  -7،      حضرت فاطمه )س( -6

 نمره  1جمع   .حضرت زهرا)س( ایمان را به ثروت برتری داد. -9

  نمره 1/. جمع 5دو مورد هر کدام  باشد اعلم –باشد  عادل -باشد یامام دوازده عهیش -زنده باشد .-10

کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند  -11

که رفتن از شهر هیچ ترسی ندارد و آن ها می دانند در زندگی جدید خود نیز به  زیرک اندمانند پادشاه 

 نمره 1آرامش و راحتی به سر خواهند برد.                     جمع 

گاهی اوقات از خداوند چیزهایی را درخواست می کنیم که به مصلحتمان نیست خداوند بهتر از  -12

 نمره 1جمعما آگاه است به جای خواتسه ما چیز مفیدتر به ما می دهد.هرکس دیگری از سود و زیان 

پرسش های جدید در ذهن به وجود می آید ، نو جوان در این دوره در دانسته های قبلی خود دچار  -13

دهد، حس استقالل طلبی افزایش می یابد و احساس میکنند میتوانند به  شود و به آنها نظم می تردید می

 نمره 1جمع  دیدگاه های خود را بیان کند. صورت مستقل



 

 

هر کس پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار و مهربان باشد  -14

  نمره 1جمع دشواری های مرگ بر او آسان میشود و در دنیا فقیر و تهی دست نمیشود. 

 نمره5/1جمع       اعلم باشد – عادل باشد -شیعه دوازده امامی باشد-زنده باشد-51

مرد مسیحی هنگامی که دید قاضی خلیفه خود اورا به این سمت گذاشته است حکمی به زیان خلیفه -16

 نمره 5/1جمع .  شود برد و مسلمان می میدهد به حقانیت دین اسالم پی می

ده بر دین من نمرشخصی که در دنیا به امانت خیانت کند و آن را به صاحبش پس ندهد اگر بمیرد -17

 نمره 2جمع است  و خدا را در حالی مالقات خواهد کرد که از او خشمگین است. 

 20جمع کل نمرات 


