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 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:             نام دبیر:                       

ف
ردی

 

بارم صحیح و غلطسؤاالت 
 

1 
  )غ        (  )ص         دهد.  می ما به نیز بیشتری های نعمت بلکه شود می راضی ما از تنها نه خداوند شکرگزاری، با

) 
5/0 

 5/0 (  )(       غ   )ص                     کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند از مرگ هراس ندارند.     2

 5/0 (  )غ    (       )ص        .شودصدقه دادن فقط مالی است و هر نوع کمک به دیگران در راه خداوند، صدقه محسوب نمی 3

 5/0 (  )غ        (    )ص                                           .   ( از انسان جاهل )نادان( صحیح است)نادان جاهلتقلید انسان  4

  چهار گزینه ای سؤاالت 

5 
 در هنگام مرگ چگونه است؟ حالت مؤمنان

 هاسرآغاز سختی د(             سرگشتگی  ج(         هاب( مانند سایر انسان             الف( مانند پادشاه زیرک
5/0 

6 
 کند؟ معرفی میبه عنوان رحمت برای جهانیان چه کسی را  «و ما ارسلناکَ اال رحمهً لِلعالمین»این آیه 

 د( حضرت فاطمه )س(                ج( امام صادق )ع(                امام علی )ع( ب(       الف( پیامبر گرامی اسالم )ص(
5/0 

7 
 به کدام ویژگی اخالقی و انسانی اشاره دارد؟« مَن جاء بالحسنه فله خیرٌ منها»آیه 

 د( بخشندگی ج( نماز خواندن                                          ب( عدالت                   الف( نیکی به والدین
5/0 

  سؤاالت کامل کردنی 

 5/0 .... است....................استفاده ناصحیح از نعمت    8

 5/0 هرکس به پدر و مادر خود نیکی کند در دنیا هرگز .................................................. نمی شود.  9

 5/0 ..... هستند............توانند با آوردن دین آسمانی، مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند ....تنها کسانی که می 10

 5/0 .است ........های بارز شخصیت امام علی )ع( ...............یکی از ویژگی 11

  پاسخ کوتاه دهید 

12 

 انواع شکر را نام ببرید و مثال بزنید.
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 پایه هفتم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادواحد                      پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0911 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 هفتمپایه  پیام های آسماننام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 06/0911 / 60 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 06:66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 



 
 تالشهایتان پایدار

13 
 مندی از یاری خداوند را نام ببرید. های بهرهراهدو مورد از 

 
1 

14 
 ترجمه کنید.را « لَئن شَکرتُم ألزیدنَّکُم»ی آیه

 
1 

15 

 شوند را نام ببرید.کارهایی که موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می

 

 

5/1 

16 
 های اخالقی و رفتاری حضرت فاطمه )س( را نام ببرید.مورد از ویژگی دو

 
1 

17 
 دو مورد از شرایط مرجع تقلید را نام ببرید.

 
1 

  پاسخ کامل دهید. 

18 

 وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟مرگ برای چه کسانی 

 

 

5/1 

19 

 با توجه به سخن پیامبر )ص(، عاقبت خیانت در امانت چیست؟ 

 

 

5/1 

20 
 فداکار کیست؟

 
1 

21 

 .های حضرت علی )ع( را به صورت خالصه بیان کنیدسه نمونه از فداکاری

 

 

5/1 

22 

 ؟ درخواست نمی کردچرا حضرت زهرا سالم اهلل علیها هرگز چیزی از امیرالمومنین 

 

 

1 

23 
 های بلوغ را بنویسید.سه نشانه از نشانه

 
 

 

 

5/1 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 است. صحیح 1

 است. صحیح 2

 غلط است 3

 است. غلط 4

 است. صحیح« الف»گزینه  5

 صحیح است.« الف»گزینه  6

 صحیح است.« د»گزینه  7

 در برابر خداوندناسپاسی  8

 فقیر و تهی دست 9

 پیامبران 10

 فداکاری -طلبی و مساواتعدالت 11

 شکر زبانی )مثال: الحمداهلل گفتن( و شکر عملی )واقعی( )مثال: کار حرام انجام ندادن( 12

 دادن خداوند، دعاصبر و تقوا، یاری 13

 کنید، ما قطعا نعمت ها را زیاد می کنیم. اگر شکرگذاری 14

 اخالقی و صدقه دادننیکی به پدر و مادر، خوش 15

 حیا و عفت، عالقه شدید به پیامبر، اهمیت دادن به خانواده، ساده زیستی، ایثار و بخشندگی، حضور در اجتماع. 16

 باشد. زنده باشد، شیعه دوازده امامی باشد، عادل باشد و اعلم )داناتر( 17

18 
 دوست اصالً کنند، نمی آماده ای توشه خود سفر برای و پردازند می دنیا در تفریح و گذرانی خوش به را خود زندگی تمام که بدکارانی و کافران

 هاست.  سختی آغاز سر و های خوش پایان معنای به آنها برای مرگ دانند می زیرا بروند؛ دنیا این از ندارند

19 
که  کرد خواهد مالقات حالی در را خدا و است نمرده من دین بر بمیرد اگر ندهد، پس صاحبش به را آن و کند، خیانت امانت به دنیا در که شخصی

 از او خشمگین است. 

20 
را در راه هدف پاک و بزرگ  هاگذرد و آنفداکار کسی است که برای خدمت به دین و جامعه خود، از مال، سالمتی، خانواده و حتی از جان خود می

 کند.خود فدا می

 بن عبدود در جنگ خندق، جنگیدن با شجاعت در کنار پیامبر در جنگ احد و ... خوابیدن در بستر پیامبر در شب هجرت، نبرد تن به تن با عمرو 21

 درخواست نمیکرد که مبادا ایشان نتواند آن را فراهم کند و شرمنده شود.  به این دلیل چیزی از امیرالمونینحضرت فاطمه )س(  22

 های جدید در ذهن.تغییرات تدریجی صدا، رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن، ایجاد تغییراتی در چهره و ایجاد پرسش 23

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد  پسرانه                      واحد دولتیغیر  دبیرستان

 0911-0011سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

پيام های آسمان پایه نام درس: 

 هفتم

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 01/0911/ 10تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  01:11ساعت امتحان: 

 دقیقه01مدت امتحان: 


