بسمه تعالی

اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول
دبیرستان فرزانگان – دوره اول متوسطه
آزمون نوبت اول – پیام های آسمان

شماره :

نمره درخشان دانش آموز :

نام :

پایه  :هفتم کالس ........... :

نمره مستمر :

نام خانوادگی :

تاریخ آزمون 49/01/62 :

میانگین نمرات :

نام پدر :

مهر دبیرستان

نام دبیر  ....................... :طراح سواالت  :دادجو

مدت آزمون  71 :دقیقه

هر کسی که بداند که نداند از همه داناتر است  « .سقراط »
سواالت – صفحه اول

ردیف

بارم

عبارت درست را با عالمت  و عبارت نادرست را با عالمت  مشخص نمایید .
الف ) بلوغ شرعی سرآغاز انجام تکالیف شرعی است  .درست 

م

نادرست 

ب ) حضرت علی «ع» بعد از تقسیم بیت المال در همان محل به نماز می ایستادند  .درست 
ج ) تکرار و تمرین دستورات دینی تا قبل از رسیدن به بلوغ اهمیتی ندارد  .درست 

نادرست 

0/57

نادرست 

جاهای خالی جمالت را با کلمات مناسب کامل کنید .

ح

الف ) امیرالمومنین «ع» حکومت را برای ایجاد  ..................................بین مردم پذیرفت .
ب ) به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند  .........................................گفته می شود .

0/57

گزینه صحیح را با عالمت  مشخص نمایید .
الف ) پیامبر اکرم «ص» توسط چه کسی از نقشه ی خطرناک مشرکان برای قتل ایشان با خبر شدند ؟
 -0خودش 

 -6فرشته ی وحی 

 -3یکی از اصحابش 

 -9حضرت علی «ع» 

ب ) با توجه به فرمایش امیرالمومنین «ع» خداوند از آگاهان چه عهدی گرفته است ؟

م

 -0در برابر زیاده خواهی ستمگران سکوت نکنند  .

 -3حق مظلوم را از ظالم بستانند  .

 -6در برابر گرسنگی مظلومان سکوت نکنند  .

 -9هر سه گزینه صحیح اند  .

ج ) چرا خداوند تکالیفی را بر ما واجب کرده است ؟
 -0تا به توانایی و ضعف ما آگاه شود  .

 -3تا بتوانیم بر دشمنان خود پیروز شویم  .

 -6تا با شیطان مقابله و به پاداش خداوند برسیم  .

 -9تا به سود و زیان ما آگاه شود  .

د ) از نشانه های بلوغ نمی باشد .
 -0انحرافات و مشکالت فکری و اخالقی 

 -3رسیدن به سن بلوغ 

 -6روییدن مو در برخی قسمتهای بدن 

 -9فعال شدن برخی هورمون ها در بدن 

1

بارم
تصحیح

بسمه تعالی
کلید سواالت پیام های آسمان پایه هفتم – دبیرستان فرزانگان – 59-59
ردیف
م
ح
م

پاسخ سواالت
الف ) درست ب ) درست ج ) نادرست
الف ) عدالت

( هر گزینه  0/59جمعا  0/59نمره )

ب ) مرجع تقلید ( یا مجتهد )

الف ) گزینه  5ب ) گزینه  9ج ) گزینه 5

( هر کلمه  0/59جمعا  0/59نمره )
د ) گزینه 5

( هر گزینه  0/59جمعا  1نمره )

الف

د

ب

 -1راه دستیابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی

 -5پرهیز از گناهان

 -5نمونه ای از تکالیف دینی ما مسلمانان

اضافه  :مجتهد یا فقیه
 -1تحصیل علوم دینی

( هر مورد  0/59جمعا  0/9نمره )
الف ) ناسپاسی نعمت

ب ) شکر نعمت

ا

ج ) شکر نعمت

د ) ناسپاسی نعمت

( هر مورد  0/59جمعا  1نمره )
بر عهده گرفتن کارهای خانه  :حیا و عفت
آرد کردن گندم با دستاس و پختن نان  :اهمیت به خانواده و خانه داری

م

( هر مورد  0/59جمعا  1نمره )

مادری مهربان برای پیامبر «ص»  :عالقه شدید به پیامبر «ص»
پاسخ به پرسشهای زنان با گشاده رویی  :حضور در صحنه اجتماع
 -1انجام واجبات  ،ترک محرمات  ،دفاع از دین ( جهاد در راه خدا ) ( ذکر  5مورد ) ( هر مورد  0/59جمعا  0/9نمره )

 -5برتر و واالمقام تر
ی

( هر کلمه  0/59جمعا  0/9نمره )

 -3به دلیل بی دقتی  ،سهل انگاری یا نادانی ( ذکر  5دلیل ) ( هر مورد  0/59جمعا  0/9نمره )
 -9نجات از مرگ بد  ،رهایی از هفتاد نوع بال ( هر مورد  0/9جمعا  1نمره )
 -9حضرت علی (ع) می فرماید  :مبادا نتوانم آن را فراهم کنم و شرمنده شوم  ( .هر مورد  0/9جمعا  1نمره )

 -6فاطمه (س) علی (ع) را برگزید که از مال و ثروت دنیا جز یک شتر  ،زره و شمشیر چیزی نداشت و
ایمان را به ثروت برتری داد  ( .هر مورد  0/9جمعا  1نمره )
 -5برابری فرد مسیحی با پیشوا و رهبر مسلمین  ،سوء استفاده نکردن حضرت علی (ع) از موقعیت خود  ،حکم
قاضی به زیان رهبر مسلمین و به سود فرد مسیحی  ( .ذکر  5مورد ) ( هر مورد  0/9جمعا  1نمره )
 -1راه شناخت احکام  ،مراجعه به متخصص در احکام دین است که به این کار تقلید گفته می شود .
( هر قسمت  0/9جمعا  1/9نمره )
 -5مستجاب می شود  ،ذخیره می کند  ،گناهانش را می بخشد .

( هر قسمت  0/9جمعا  1/9نمره )

 -3ایشان می فرماید  :کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخالق نیکو بیاراید برایش
فرقی ندارد چگونه بمیرد .

( هر قسمت  0/9جمعا  1/9نمره )

 -9نبرد تن به تن با عمروبن عبدود جنگجوی نامدار عرب در جنگ خندق  ،شکست یهودیان و کندن در قلعه خیبر
و کشتن جنگجوی خیبر  ،خواندن آیات سوره توبه در میان مشرکان بی رحم مکه با صدای بلند و ....
( هر قسمت  0/9جمعا  1/9نمره )

ن

 -9کافران و بدکاران ( ، ) 0/59زیرا در این دنیا فقط به خوشگذرانی پرداخته (  ) 0/9و برای سفر خود توشه ای
آماده نکرده اند (  ، ) 0/59بنابراین مرگ برای آنها پایان خوشیها (  ) 0/59و سرآغاز سختیهاست ( . ) 0/59
( جمعا  1/9نمره )
 -6عزت نفس احساس باارزش بودن است ؛ یعنی خود را پیش دیگران کوچک نکنیم  .مانند پیامبر (ص) که هیچ
گاه حاضر نبودند در انجام کارهای شخصی خود از دیگران درخواستی کند  ،حتی اگر دیگران به انجام آن
افتخار هم می کردند .

( هر قسمت  0/9جمعا  5نمره )

یادآوری :
 -1در تصحیح اوراق امتحانی نظر همکار گرامی محترم و قابل قبول است .
 -5در پاسخ سواالت کوتاه جواب و تشریحی رساندن مفهوم کافی است .
با سپاس از توجه شما همکار گرامی

سواالت پیام های آسمان هفتم – صفحه دوم

ردیف

بارم

شماره هر عبارت از ستون «الف» را مقابل گزینه مربوط در ستون «ب» بنویسید  ( .یک مورد از ستون ب اضافه می باشد )
الف

د

ب

 -0راه دستیابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی

 پرهیز از گناهان

 -6نمونه ای از تکالیف دینی ما مسلمانان

 مجتهد یا فقیه
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 تحصیل علوم دینی
کدام یک از کارهای زیر شکر نعمت و کدامیک ناسپاسی نعمت است ؟
الف ) سرگرم شدن به بازیهای نامناسب رایانه ای

ا

ب ) کمک به نابینا

1

ج ) مطالعه کتابهای مفید
د ) زور گفتن به دیگران
هر یک از ویژگیهای اخالقی حضرت فاطمه «س» را با توجه به نمونه های داخل کادرها جایگزین کنید .
( حضور در صحنه اجتماع  /عالقه شدید به پیامبر «ص»  /حیا و عفت  /اهمیت به خانواده و خانه داری )

م

بر عهده گرفتن

آرد کردن گندم با

مادری مهربان برای

پاسخ به پرسشهای

کارهای خانه

دستاس و پختن نان

پیامبر «ص»

زنان با گشاده رویی

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

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

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

1

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

سواالت کوتاه پاسخ :
 -0ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم ؟ ( ذکر دو مورد کافی است )
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 -6این فرمایش پیامبر «ص» که فاطمه «س» سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است یعنی :
فاطمه «س» در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در حال و آینده  ،کسی  ...................................و
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 .......................................از ایشان نیست .

ی

 -3چرا برخی انسانها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند  ،دچار حادثه می شوند ؟
 -9دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید .
 -5چرا حضرت زهرا «س» هرگز از امیرالمومنین «ع» چیزی درخواست نمی کرد ؟
 -2دلیل ازدواج حضرت زهرا «س» با امیرالمومنین «ع» با وجود خواستگاران ثروتمندی که داشت  ،چه بود ؟
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1
1
1

بارم
تصحیح

ردیف نام و نام خانوادگی  ................................................. :سواالت پیام های آسمان هفتم – صفحه سوم

کالس :

...........

بارم

 -7مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد ؟
1

سواالت تشریحی :
 -0تقلید در احکام شرعی به چه معناست ؟
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 -6چرا خداوند همه ی دعاهای ما را مستجاب نمی کند ؟ ( برای پاسخ این سوال  ،سخن رسول خدا «ص»
را تکمیل کنید )
« هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینکه دعایش یا در همین دنیا  ...................................یا خداوند آنرا
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برایش در روز قیامت  .....................................و یا در برابر آن بخشی از . .........................................
 -3حضرت علی «ع» چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هیچ هراسی نداشت ؟
1 /7

ن
 -9سه نمونه از فداکاریهای حضرت علی «ع» را به طور خالصه بنویسید .
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 -5مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است ؟ چرا ؟
1 /7
 -2با ذکر یک نمونه عزت نفس را توضیح دهید .
2

امضاء و نظر والدین گرامی . ................................................................................................................... :

خسته نباشی انزنینم – الهی سرافراز باشی

بارم
تصحیح

