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امضاء
سواالت

 .1در عبارت زیر واژه های نادرست را پیدا کرده شکل درست آن را بنویسید.
اسکندر در اسنای سفر به شهری رسید .سنگ مزارها را خواند و به هیرت فرو رفت .زیرا مدت حیاط صاحبان قبور بر روی سنگ
ها هک شده بود.
 .2واژه هایی را که در ردیف (الف) و (ب) با هم تناسب دارند را به هم وصل کنید( .یک واژه اضافی است).
الف ) کوتاهی – تامل – مطبوعات

ب ) فکر کردن – روزنامه ها – تحلیل – تقصیر

 .3با حروف مقابل دو واژه بسازید که حداقل سه حرفی باشد.

(م – ح – ر – ز – ت – ی)

 .4غلط های امالیی متن داده شده رامشخص وصحیح آن رابرروی آن بنویسید.
یاد دارم در ع ّیام تفول ّیت متعبد وشب خیز بودم.
قرقه شکوه و اعجاز زیبایی خلغت بودم.
فرزندان عزیزم نامه مه ّبت آمیز شما را قراعت کردم .

 .85برای کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.
مثل .......................نظر.........................نقطه .............................معصوم............................
 .6با توجه به معنی ومفهوم جمله  ،گزینه صحیح را انتخاب کنید.
این ها چرا ...............و پاکدامنی وپارسایی جوانان را نمی بینند ؟ ( سالح  ،صالح )

 -21انواع شکر را نام ببرید و مثال بزنید.

2/5

 -31راههای بهرهمندی از یاری خداوند را نام ببرید.

2

 -21آیهی «ایاک نعبد و ایاک نستعین» را ترجمه کنید.

2

 -31حالت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.

2

 -31کارهایی که موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت میشوند را نام ببرید.

2/5

 -31عزتنفس را با مثالی توضیح دهید.

2/5

 -38فداکار کیست؟

2

 -91سه نمونه از فداکاریهای حضرت علی (ع) را به صورت خالصه بیان کنید.

2/5

 -02سه مورد از ویژگیهای اخالقی و رفتاری حضرت فاطمه (س) را نام ببرید.

2/5

 -03دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیرالمؤمنین ،با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت ،چه بود؟

2

 -00سه نشانه از نشانههای بلوغ را بنویسید.

2/5

 -01دو مورد از شرایط مرجع تقلید را نام ببرید.

2

هوالحکیم
پاسخنامه امتحان ترم اول درس پیامهای آسمان پایه هفتم
 .1صحیح است (صفحه .)6
 .2صحیح است (ص .)26
 .3غلط است (ص .)33
 .3غلط است (ص .)22
 .5گزینه «د» (ص .)26
 .6گزینه «الف» (ص .)33
 .2گزینه «د» (ص .)62
 .8ناسپاسی در برابر خداوند (ص .)6
 .9هفتاد نوع بال (ص .)33
 .11پیامبران (ص .)39
 .11عدالتطلبی و مساوات (ص .)51
 .12شکر زبانی (مثال :الحمداهلل گفتن) و شکر عملی (واقعی) (مثال :کار حرام انجام ندادن) (ص  2و .)6
 .13صبر و تقوا ،یاریدادن خداوند ،دعا (صص .)12 -13
( .13خدایا) تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میخواهیم (ص .)12
 .15مؤمنان مانند پادشاه زیرک که رفتن از شهر هیچ ترسی برایش نداشت ،از مرگ هراسی ندارند؛ زیرا
میدانند در زندگی جدید خود نیز در آرامش و راحتی به سر خواهند برد (ص .)26
 .16نیکی به پدر و مادر ،خوشاخالقی و صدقه دادن (صص .)29 -33
 .12عزتنفس احساس باارزش بودن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم .یکی از
چیزهایی که ما را کوچک میکند ،درخواست انجام کارهایمان توسط دیگران است (ص .)31
 .18فداکار کسی است که برای خدمت به دین و جامعه خود ،از مال ،سالمتی ،خانواده و حتی از جان
خود میگذرد و آنها را در راه هدف پاک و بزرگ خود فدا میکند (ص .)38
 .19خوابیدن در بستر پیامبر در شب هجرت ،نبرد تن به تن با عمرو بن عبدود در جنگ خندق ،جنگیدن
با شجاعت در کنار پیامبر در جنگ احد و ( ...ص .)39
 .21حیا و عفت ،عالقه شدید به پیامبر ،اهمیت دادن به خانواده ،ساده زیستی ،ایثار و بخشندگی ،حضور
در اجتماع (صص .)58 -62

 .21حضرت فاطمه (س) بنده خالص و پاک خدا بود و آنچه برایش مهم بود ایمان و عمل صالح بود که
تنها امام علی (ع) این ویژگی را دارا بود (ص .)61
 .22تغییرات تدریجی صدا ،رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن ،ایجاد تغییراتی در چهره و ایجاد
پرسشهای جدید در ذهن (ص .)69
 .23زنده باشد ،شیعه دوازده امامی باشد ،عادل باشد و اعلم (داناتر) باشد (ص .)22

