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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ........................ نام و نام خانوادگی :

 ............................... شواره صنذلی : 

 پیام های آسمانی هفتم  : نام اهتحاى

                                                                                                   1هتوسطه–هفتن    رشته: -پایه

                                                                                                               103-102-101  شواره کالس:  

            2    :تعذاد صفحه
          

 ()الف 

                                                                 1آیِ کشیوِ صیش سا تشجوِ کٌیذ ؟           )ٍَ هب اسسَلٌبکَ اِلّب سَحوًِ للعبلَویي (                                        -1

       

 )ب(   جاهای خالی را تا کلوات هناسة پر کنیذ .               

  5/0ضکش ًعوت آى است کِ اص آًچِ خذاًٍذ ............................ کشدُ است دٍسی کي  .                               -2

 5/0. هبجشای اص خَد گزضتگی حضشت علی )ع(دس ضت ّجشت پیبهجش اکشم )ظ(ثِ ........................هطَْس است    -3

   5/0........................ ٍ سّبیی اص ............................. ثالست .                           صذقِ دادى هَجت ًجبت اص ....-4

                5/0استفبدُ صحیح اص ًعوت .......................... ٍ استفبدُ ًب صحیح اص ًعوت ........................ است  .              -5

 ه  صحیح را تا عالهت ضرتذر هشخص نواییذ .)ج( گسین  

                                                            5/0هب دس ّش ضجبًِ سٍص ، دست کن چٌذ هشتجِ سَسُ  حوذ سا هی خَاًین  ؟                                              -6

 د(چْبسدُ هشتجِ              ج(  دٍاصدُ هشتجِ                 ة( دُ هشتجِ             الف ( ّطت هشتجِ  

                                                                                  5/0خذاًٍذ دس کذام جٌگ هسلوبًبى سا ثب صجش ٍ تقَا پیشٍص گشداًیذ  ؟                                                    -7

              د( جٌگ خیجش                   ج(جٌگ خٌذق                 ة( جٌگ احذ                   الف( جٌگ ثذس 

       )د(سواالت تشریحی: ته سواالت زیر پاسخ دهیذ .                                                                                      

  1            دارد ؟ نیکی به پدر و مادر چه تاثیری در زندگی ما در دنیا و آخرت -8 

 

                                                     1ثب تَجِ ثِ آیِ کشیوِ )َلِئي َضکَشتُن لَبَصیذَّ ًکُن ( چِ کٌین تب خذاًٍذ ًعکت ّبی هب سا صیبد کٌذ  ؟                  -9

 

 دقیقه    40      هذت پاسخگویی:

 10/96 /        تاریخ اهتحاى :  

 غشالقی    آقای نام دتیر:

 .....................................:نوره 

 

 : اهضاء دتیر
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 1؟                                                            چشا پبدضبُ صیشک اص سفتي ثِ جضیشُ ّیچ تشسی  دس دل ًذاضت   -10

                                    

                                                                             5/1حضشت علی )ع( چگًَِ خَد سا ثشای هشگ آهبدُ کشدُ ثَد کِ اص آى ّشاسی ًذاضت  ؟                           -11

 

 5/1   ساُ ّبی ثْشُ هٌذی اص  یبسی خذاًٍذ سا ًبم ثجشیذ ؟                                                                              -12

 

 5/1                            چشا خذاًٍذ ّوِ دعب ّب سا هستجبة ًویکٌذ ؟تَضیح دّیذ ؟                                     -13

 

   5/1هشگ ثشای چِ کسبًی ٍحطتٌبک ٍ ًب خَضبیٌذ است  ؟ تَضیح دّیذ ؟                                                   -14

 

                                                                              5/1چشا ثشخی اًسبى ّب ثب ٍجَد ایٌکِ خذاًٍذ اص آًْب هشاقجت هی کٌذ ،دچبس حبدثِ هی ضًَذ ؟                  -15

 

                              5/1سِ ًوًَِ اص فذاکبسی ّبی حضشت علی )ع( سا ثٌَیسیذ  ؟                                                                     -16

 

   2        پیبهجش)ظ( ،عبقجت خیبًت دس اهبًت چیست؟ثب تَجِ ثِ سخي  -17

 

 2 ؟                                           چْبس هَسد اص ٍیژگی ّبی اخالقی حضشت فبطوِ )س( سا ثٌَیسیذ -81

 

 

                                                                                                                                                                       

 ) و من هللا التوفیق(
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 پبسخ سَاالت پبیِ ّفتن 
 . بًیبى ًفشستبدین هب تَ سا جض ثِ عٌَاى سحوت ثشای توبم جْ -1ج

  حشام -2ج

  لیلِ الوجیت -3ج

 ّفتبد ًَع  -هشگ ثذ  -4ج

 ًب سپبسی  –ضکش ًعوت -5ج

 ( هشتجِ  10) ةگضیٌِ -6ج

 گضیٌِ ة )جٌگ احذ (-7ج

 دضَاسی ّبی هشگ سا ثشای هب آسبى هی کٌذ ٍ دس دًیب ّشگض فقیش ٍ تْی دست ًوی ضَین .-8ج

 ثجب آٍسین .اگش ضکش گضاسی ًعوت ّبی خذا سا  -9ج

 صیشا هی داًست کِ دس صًذگی جذیذ خَد ًیض دس آساهص ٍ ساحتی ثِ سش خَاّذ ثشد  .   -10ج

 صیشا اص گٌبّبى  پشّیض هی کشد ٍ ثِ ٍاججبتص عول هی کشد ٍ خَد سا ثِ اخالق ًیکَ آساستِ ثَد .-11ج

 .( دعب      3(یبسی دادى خذاًٍذ        2(  صجش ٍ تقَا            1 -12ج

صیشا ثِ هصلحتوبى ًیست ٍ خذاًٍذ کِ ثْتش اص ّش کس دیگشی اص سَد ٍ صیبى هب آگبُ است ، ثِ جبی خَاستِ هب ،چیضی سا کِ -13ج

 هفیذ تش ٍ هٌبست تش است ثِ هب هی دّذ .

خَد تَضِ ای رخیشُ ثشای کبفشاى ٍ ثذکبساًی کِ توبم صًذگی خَد سا ثِ خَش گزساًی ٍ تفشیح دس دًیب هی پشداصًذ ٍ ثشای سفش - 14ج

                                                                                                                                                                                                          ًوی کٌٌذ .

اًگبسی ٍ یب حتی اص سش ًبداًی دچبس حبدثِ هی ضًَذ ، دس حقیقت ایي افشاد ثب اضتجبّبت یب گٌبّبًی کِ  صیشا ثب ثی دقتی ٍ سْل– 15ج

 .هشتکت هی ضًَذ ، خَدضبى سا  اص حفبظت خذاًٍذ هحشٍم هی کٌٌذ  

 ( هبجشای اص خَد گزضتگی حضشت علی )ع(دس ضت ّجشت پیبهجش       1 -16ج

 ٌگجَی ًبهذاس عشة (ٍ ثِ ّالکت سسبًذى اٍ    ( هجبسصُ ثب عوش ثي عجذٍد )ج2      

 ( خَاًذى آیبت هْن سَسُ تَثِ ثب صذای ثلٌذ دس هیبى هطشکبى ثی سحن هکِ 3     

ضخصی کِ دس دًیب ثِ اهبًت خیبًت کٌذ ٍ آى سا ثِ صبحجص پس ًذّذ ، اگش ثویشد ثش دیي هي ًوشدُ است ٍ خذا سا دس حبلی  -17ج

 وگیي است .هالقبت هی کٌذ کِ اص اٍ خط

                            (اّویت دادى ثِ خبًَادُ ٍ خبًِ داسی   3               (عالقِ ضذیذ ثِ پیبهجش )ظ(   2               (حیب ٍ عفبف            1 -18ج

 ( حضَس دس اجتوبع  6        (ایثبس ٍ ثخطص                            5یستی                                   (  سبدُ ص4

 


