نام درس :پیام های آسمـاني

باسمه نعالي
اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل

تاريخ امتحان:

مديريت آموزش و پرورش منطقه خورش رستم

95/ /

امـتحان :نوبـت اوّل

پايه تحصیلي :هفتـم
نام و نام خانوادگي:

مدت زمان پاسخگويي 60 :دقیقه

دبیرستان متوسطه اول پور نقي كزج

به احترام پدر و معلمت از جای خود برخیز  ،گرچه امیر و فرمانروا باشی.

ردیف

امام علی (ع)

بارم

معنی آیه شریفه زیر را بنویسید.
1

0/5

وَ هُوَ مَعَكُمْ أَینَما كُنْتُمْ .............................................................:

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را را مشخص کنید.
الف) ساده ترین نوع تشكر است كه به آن (شكر زبانی) گفته می شود.
2

ب) سن تكلیف را به سال شمسی حساب می كنند.

ج) علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ بد اخالقی او در خانواده بود.

درست
درست
درست

نادرست
نادرست
نادرست

1/5

پاسخ صحیح سواالت زیر را مشخص کنید.
 -1یكی از بهترین حالت هایی كه دعا در آن مستجاب می شود .......................است.
3

الف) نماز

ج) قرائت قرآن

ب) دعا

د) صبر و تقوا

1/5

 -2اصطالح « رحمه لِلعالمین » در مورد كدام پیامبر بیان شده است.
الف )حضرت عیسی

ب) حضرت ابراهیم

ج ) حضرت محمد (ص)

د) حضرت موسی

 -3یكی از كامل ترین نمونه های فداكاری حضرت علی (ع) در راه خدا چیست؟
الف) جنگ اُحد
4

ج) لیبه القدر

ب) لیله المبیت

د) جنگ خیبر

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف)استفاده صحیح از نعمت ..........................استفاده ناصحیح از نعمت ..................................است.
2

ب) عزت نفس ....................بوده است .
ج) یكی از راه های دستیابی به نحوه صحیح انجام وظایف دینی ...............است.

به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.
5

 -1مسلمانان در جنگ اُحد چگونه شایسته ی دریافت یاری خدا شدند؟
 -2دلیل ازدواج حضرت زهرا (س) با حضرت علی (ع) با وجود این كه خواستگاران ثروتمندی داشت چه بود؟
2

 -3به افراد متخصص در دین چه می گویند؟
 -4راه های بهره مندی از یاری خداوند دو مورد نام ببرید؟

 -به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

9

0/5

6

امام صادق (ع) درباره شكر عملی نعمت چه می فرمایند؟

7

دو مورد از آثار صدقه را بنویسید.

8

چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمی كند؟ ( توضیح دهید)

1/5

حالت مومنان را هنگام مرگ توضیح دهید.

1/5

1
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10

نیكی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟

11

به نظر شما علت تاكید پیامبر به بازگرداندن امانت به صاحبانش  ،حتی اگر مسلمان نباشد چیست؟

12

با ذكر یک نمونه عزت نفس را تعریف كنید.

1

13

بنابر فرمایش حضرت علی (ع) خداوند از آگاهان در برابر شكم بارگی ستم گران چه عهد و پیمانی گرفته است ؟

1

14

دو مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان كنید .

1

15

مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد ؟

16

سه مورد از ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه (س) را بنویسید.
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موفق و سربلند باشید  -سـعادتی

2

