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صفحه1

طول سال تحصیلیتاریخ آزمون:    اسمه تعالیب

 خراسان جنوبی اداره کل آموزش و پرورش استان

 آموزش و پرورش سنجش اداره 

)دوره اول( وحدت اسالمی طبسدبیرستان 

آزمون عملکردی پیام های آسمان هفتم

 خانوادگی:نام و نام 

 نام پدر:

 نام دبیر: مبین دشتی

 ساعت برگزاری:

وقت آزمون: 

 تعداد سؤال وبارم:

.آنکه به دانسته هایش عمل کند خدا آنچه نمی داند را به او یاد می دهد باقر)ع( : امام 

درس اول ) بینای مهربان(

با دیدن این صحنه چه  ن ناتوان است.آدر یک خیابان پیرزنی را می بینی که سبد مواد غذایی را در دست دارد ولی از حمل ( 1

......................................................................................... انجام می دهی؟کاری 

   آیا کمک به پیرزن شکر محسوب می شود؟  بله          خیر

  عملی را که انجام خواهی داد چه نتیجه ای برایت خواهد داشت؟ .........................................................................................

ن را با خط زیبا بر روی تابلویی بنویسی که نشان دهد خداوند نگهدارنده و مهربان است از کدام آیه آاز قر ای اگر بخواهی آیه( 2

 زیر استفاده می کنی؟

 )هو مَعَکُم أینَ ما کُنتُم الف  )هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ  فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَ ب

    آیا اعتقاد داشتن به این آیه برای حفاظت خداوند از ما کافی است؟  بله            خیر

  سپس همان کارها ؟نشویدهی که از حفاظت خداوند محروم در صورتی که پاسخ منفی است.چه کارهایی باید در زندگی انجام

 را انجام بده و گزارشی تهیه و برای دوستانت بازگو کن.

 ...............................................................................................................................................................................................................

درس دوم ) استعانت از خداوند(

تعویض دکوراسیون پیشنهاد جابجایی کمد تلویزیون را بده در صورت موافقت پدر و مادر سعی کن خودت به ( در خانه جهت 1

 تنهایی کمد را جابجا کنی.
 اساس کار های انجام شده به سؤاالت پاسخ بده. اکنون بر 

 الف( آیا توانستی به تنهایی کمد را جابجا کنی؟ .......... چرا؟

.................................................  سانی کمک گرفتی؟ب( برای جابجایی از چه ک

ج( چند مورد از کارهای دیگری را که در طول هفته انجام می دهی را لیست کن که به کمک دیگران نیازمندی.

 ...............................................................................................................................................................................................................

؟ چرا؟نیستد( با توجه به پاسخ خود توضیح بده چه کسی در انجام کارها به هیچ کس نیازمند 

 ...............................................................................................................................................................................................................

................................................. و( اکنون وظیفه ات در مقابل او چیست؟ 

( از هم اکنون تا یک ماه آینده دعا و درخواست هایی از خداوند داشته باش؟ و پس از موعد مقرر به سؤاالت زیر پاسخ بده.2

 ...............................................................................................................................................................................................................

....................................................  ؟در این مدت تاثیر دعا بر رفتارت چگونه بودالف( 

است علت آن را با توجه به سخن پیامبر)ص( بیان کن. نشدهبرآورده از دعاهایت ب( در صورتی که بعضی ها 
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 ...............................................................................................................................................................................................................

( در طول دو هفته  کارهایی را که می توان با انجام آن ها خداوند را یاری کرد را انجام بده و سپس با ارایه گزارشی هم کالسی 3

 هایت را نیز کمک کن تا بتوانند خداوند را بهتر یاری کنند.

  ...............................................................................................................................................................................................................

درس سوم )تلخ یا شیرین(

 :لطیفه زیر را بخوان( 1
  نک قبر روی صفحه عابر با کدکمه ی دریافت رو که زدم عکس ی ،رفتم عابر بانک پول بگیرم نیمه شب ساعت دودوستی تعریف می کرد: یکبار

!!!!عکس قبر میاد رو عابر بانک!! خه این چه وضعیهآ: یس بانک میگمئرفتم به ر روز بعدش. نشون داد

.: منظور عابر بانک اینه وقتی پول تو حسابت نیست از سر قبرت بیارم فتگبانک رئیس 

انسان را در این دنیا و دنیای آخرت مقایسه کن. بر اساس لطیفه باال وضعیت حاالت و اعمال

 ...............................................................................................................................................................................................................

  بر این اساس چه کارهایی می توانی برای خوشبختی در آخرت انجام دهی؟چند تا از آن ها را بنویس. و به هر کدام که عمل

 کردی برای بقیه دانش آموزان هم ارائه بده.

 ...............................................................................................................................................................................................................

.نمونه کامل کن را مانند زیر درباره شباهت زندگی ما با ماجراهای زندگی  پادشاه زیرک است، آن جدول( 2

حالت انسان ها حالت های پادشاه زیرک 

...................................بیشتر از یکسال نمی تواند بیشتر حکومت کندهیچ پادشاهی 

فرشتگان هنگام مرگ اجازه هیچ کاری را به ...................................

 انسان نمی دهند.

.....................................پادشاه را بر کشتی سوار کردند و به جزیره بردند

......................................................................

  ن ها را انجام بدهی و آاکنون کارهایی را که موجب خوشبختی ات در دنیا و آخرت خواهد شد را بنویس. وسعی کن همه

 گزارش آن را به کالس ارائه کن.

 ...............................................................................................................................................................................................................

درس چهارم ) عبور آسان (

موجب نارضایتی پدر و مادرت شده است را در یک جدول بنویس و با همفکری دوستانت برای جبران آن ( کارهایی که تاکنون 1

ها راه کارهایی را بنویس و سعی کن به همه آن ها عمل کنی. و در یک هفته یا دو هفته بعد، از والدین خود درخواست کن تا با 

 من)معلم( در یک وقت مناسب تماس تلفنی بگیرند.

راه جبران و ارائه راهکار که موجب نارضایتی والدینم شده است.کارهایی 

  ن را بر زندگی حال و آینده ات چگونه خواهد بود؟آچنانچه رضایت پدر و مادر را کسب نکنی تاثیر


