
 

 سمه تعالیاب

 11/10/97     تاریخ امتحان: انـوزش وپرورش منطقه تبادکـاداره آم پیام های آسمانی    درس: یسؤاالت امتحان

 هفتم       پایه:  9 دـواح – )ع(ان امام رضاـدبیرست نام ونام خانوادگی:

 یقهدق  60    مدت امتحان: 2    تعدادصفحات: 23     تعداد سؤال: کد دانش آموزی:

 بارم ال سؤ ردیف

 نمره ( 3الف( صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را مشّخص کنید . ) جمع 

  5/0غلط  صحیح   اگر پیامبران راه درست خوشبختبی را بیان نمی کردند ما خودمان آنرا با عقلمان می فهمیدیم . -1

  5/0غلط  خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم   صحیح  عزت نفس ، احساس با ارزش بودن است یعنی اینکه -2

  5/0غلط  یکی از راه هایی که می توان یاری خدا را جلب کرد صبر کردن است و تقوا داشتن  .              صحیح  -3

  5/0غلط  صحیح                                                                   یعنی تنها از تو یاری می خواهیم .    «ایاک نعبد   » -4

  5/0غلط  عذاب او را از بین برد.                         صحیح  )صلی اهلل علیه و آله(پیامبرتشییع جنازه سعدبن معاذ توسط  -5

  5/0غلط  صحیح                             شایسته ترین الگوی انسان ، پیامبران هستند .                                            -6

 نمره ( 2ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . ) جمع 

 5/0 است  .   نماز     یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب میشود -7

 5/0 .ازدواج کرد    )علیه السالم(حضرت علی را بر ثروت ترجیح می داد با   ایمان   چون  (الم اهلل علیها)سحضرت زهرا  -8

 5/0 درقلعه را کند و یهودیان را شکست داد .   خیبر  جنگ  در  )علیه السالم(حضرت علی  -9

 5/0 است .       سختی ها   مرگ برای کافران و بد کاران به معنی پایان خوشی ها و آغاز  -10

 نمره (  2ص نمایید . ) جمع  ( مشخّ ج( گزینه ی صحیح را با عالمت ) 

 ؟ چه شکری است «  اَلحَمدُ لِلّه  »  گفتن ذکر  -11

                                                         شکر عملی( ب                                                                 شکر زبانی( الف

                                                       شکر اخالقی (د                                                                    شکر قلبی (ج 

5/0 

 ؟ چه کاری باعث نجات بافتن از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بالست -12

                                                          صدقه دادن( ب                                                                           نماز( الف

                                                      شکر اخالقی (د                                         نیکی به پدر و مادر               (ج 
 

5/0 

 است؟ )صلی اهلل علیه و آله(پیامبردر باره کدام یک از ویژگی های «    اِنَّک لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ  » آیه  -13

                                                        تبلیغ اسالم( ب                                                                         جهاد( الف

                                  مهربانی و محبت         (د                                                                   اخالق نیکو (ج 

5/0 

 ؟علت  فشار قبر  سعدبن معاذ  چه بود -14

                                                             ترک نماز (ب                                  به پدر و مادر       بی احترامی ( الف

                                        بد اخالقی با اهل خانه (د                                                                    ترک حج (ج 

5/0 



 

 نمره ( 5) جمع  هـ( ترجمه آیات زیر را کامل بنویسید .

 فَاهللُ َخْيرُّ حافظاًو ُهواَرَحُم الّراحميَن      -15

 خداوند بهترین نگهدارنده است و او مهربان ترین مهربانان است
1 

 لَئِْن  َشَکرتُْم ِِلَزیَد نَُّکْم      -16

                          اگر شکر گزاری کنید ما قطعاً  ) نعمت ها را ( زیاد می کنیم . 
1 

 َو قاَل ربُُّکْم اَْدُعونی اَستَِجْب لَُکْم   -17

 و پروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم .
1 

  ِمنها َخير   فَلَه بِالَحَسنَه   جاءَ  َمن -18

 هرکس کار نیکی کند بهتر از آن را پاداش می کیرد .
1 

 اَء َمرضاِت هللاِ  َو ِمَن الناِس َمن یَشری نَفَسهُ ابتِغ -19

   از میان مردم کسانی هستند که جان خود را می فروشند تا خوشنودی خدا را بدست آورند .
1 

 نمره ( 8و( به سوال های زیر پاسخ  کامل دهید . ) جمع 

20- 

 

  ا( ص)پیامبرعالقه شدید به _حیا وعفترا بنویسید؟  )سالم اهلل علیها(مورد از ویژگی های اخالقی حضرت زهرا  رچها

  حضور در اجتماع_ایثارو بخشندگی _ساده زیستی  _میت دادن به خانواده و خانه داریاه_
 

2 

با یاری دادن دین او ، یعنی با جهاد در راه خدا ، دفاع               چگونه می توانیم خدا را یاری دهیم ؟ -21

 محرماتاز دین و عمل به دستورهای خداوند در انجام واجبات و ترک 

2 

 الف ( خداوند انسان را بر سایر موجودات برتری داده استنشانه های محبت خداوند کدام است ؟ -22

 هموار کرده انسان برای ب ( با بذل نعمتهای ارزشمند راه رسیدن به رستگاری را

2 

ای خداوند شکر واقعی نعمت ها این است که از نعمت ه  شکر واقعی نعمت های خداوند چگونه است ؟ -23
 در راه نافرمانی خدا و انجام کارهای حرام استفاده نکنیم .

2 

 

  تشویقی سؤال

 دارد مثبت تاثیر (  5/1تا  )   پاسخ صحت صورت در اما ،  نیست الزامی لسؤا این به دادن جواب

  ج (  دعا     اری کردن خداوند ب (  ی     الف (  صبر و تقوی          راه های بهره مندی از یاری خداوند را بنویسید ؟

 

              ! خدا قوت

  امروز برای سالمتی و تعجیل در فرج حضرت  ، صلوات فرستاده ای                              
 تجدیدنظرپس ازرسیدگی به اعتراضات تصحیح دوم تصحیح اول

 باحروف باعدد باحروف باعدد باحروف باعدد

      

 امضاء –نوادگی مصحح اول نام ونام خا
 

 امضاء –نام ونام خانوادگی تجدیدنظرکننده  امضاء –نام ونام خانوادگی مصحح دوم 

 


