
 موفق و سربلند باشید

 

یک ساعت : وقت آزمون یتعال باسمه   

کرمانشاه پرورش و آموزش کل اداره  

 امتحانات نیمسال اول

0011دیماه   

 پیام های آسمانیسئواالت درس:

01ساعت برگزاری:   نام ونام خانوادگی: 

0011/ 01/01 :امتحان خیتار  :سرای دانش)دوره اول(مدرسه نام  

0تعداد صفحه: 1تعدادسئوال:     هفتم پایه تحصیلی:  

 نمره با عدد:                                                     نمره باحروف:                                                                       خانوادگی دبیر و امضا: فرشید کیهان تبار نام ونام

 سوال بارم

ف
دی

ر
 

1 

 هریک از عبارات زیر را مشخص کنید. الف( صحیح یا غلط بودن

 انسان تنها موجودی است که می تواند به تنهایی تمام نیازهای خود را برطرف کند.-1

 در داستان پادشاه زیرک، نقش پیرمرد مهربان شبیه نقش پیامبران در زندگی ماست.-2

 ی کردند.حضرت فاطمه)س( در هیچ شرایطی حضور زنان در اجتماع را توصیه و تایید نم-3

 وقتی آیات سوره توبه نازل شد، سلمان فارسی مسئولیت خطرناک خواندن این آیات در میان مشرکان را بر عهده گرفت.-4

0 

1 

 ب(جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 پیامبر اکرم قبل از مبعوث شدن به پیامبری در بین مردم به ...................... مشهور بود.-1

 افراد متخصص در دین، .................. می گویند.به -2

 سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی را ........................ می نامند.-3

 علّت فشار قبر سعد ابن معاذ، ....................بود.-4

1 

1 

 پ( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 کسی خواست تا برای پس دادن امانت های کفّار در مکّه بماند؟ از چه پیامبراکرم در هنگام مهاجرت به مدینه، -1

 در کدام جنگ امام علی )ع( درِ قلعه یهودیان را از جا کند و آنها را شکست داد؟-2

 امام صادق)ع( چه عملی را موجب رهایی از هفتاد نوع بال می داند؟-3

 را با پنج هزار فرشته یاری خواهد کرد؟ در جنگ اُحد خداوند با چه شرطی به مسلمان وعده داد که آنها-4

3 

1 

 ت( با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز، جمالت زیر را کامل کنید.

 پیامبراکرم، حضرت ) خدیجه، فاطمه( را برترین بانوی جهان معرفی کرد.-1

 مرجع تقلید باید) اعلم، عادل( باشد، یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد.-2

 اسالم سن تکلیف را به سال )قمری، شمسی( محاسبه می کنند.در دین -3

 ماجرای از خودگذشتگی امام علی )ع( در شب هجرت پیامبر به )لیله القدر، لیله المبیت( مشهور است.-4

0 

01 

 ث( به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.

 شکر نعمت واقعی چیست؟ امام صادق )ع( در این باره چه فرموده است؟-1

 آیا ما بندگان می توانیم خداوند را یاری کنیم؟ چگونه؟-2

 حالت مومنان و کافران را در هنگام مرگ توضیح دهید.-3

دلیل لبخند زدن حضرت فاطمه در لحظات پایانی عمر پیامبر چه بود؟ چرا میان آن همه خواستگار ثروتمند، حضرت فاطمه با امام علی -4

 ازدواج کرد؟

 حی و زره، کدام رفتار قاضی باعث ناراحت شدن امام علی)ع( شد؟ و امام چه توصیه ای به قاضی کرد؟در ماجرای مرد مسی-5

 الف( آیه قرآنی زیر کامل کنید:-6

 ..........   ........... .َاال بذکرهلل 
 ب( ترجمه و پیام آیه را بنویسید.
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0تعداد صفحه: 1تعدادسئوال:     هفتم پایه تحصیلی:  
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 سوال بارم

ف
دی

ر
 

1 

 هریک از عبارات زیر را مشخص کنید. الف( صحیح یا غلط بودن

 غلط انسان تنها موجودی است که می تواند به تنهایی تمام نیازهای خود را برطرف کند.-1

 صحیح در داستان پادشاه زیرک، نقش پیرمرد مهربان شبیه نقش پیامبران در زندگی ماست.-2

 غلط تایید نمی کردند. حضرت فاطمه)س( در هیچ شرایطی حضور زنان در اجتماع را توصیه و-3

 غلط وقتی آیات سوره توبه نازل شد، سلمان فارسی مسئولیت خطرناک خواندن این آیات در میان مشرکان را بر عهده گرفت.-4

0 

1 

 ب(جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 )محمد امین( مشهور بود. پیامبر اکرم قبل از مبعوث شدن به پیامبری در بین مردم به ......................-1

 )مجتهد یا فقیه( به افراد متخصص در دین، .................. می گویند.-2

 بلوغ شرعی سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی را ........................ می نامند.-3

 بداخالقی با خانواده علّت فشار قبر سعد ابن معاذ، ....................بود.-4

1 

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.پ( 

 امام علی از چه کسی خواست تا برای پس دادن امانت های کفّار در مکّه بماند؟ پیامبراکرم در هنگام مهاجرت به مدینه، -1

 خیبر در کدام جنگ امام علی )ع( درِ قلعه یهودیان را از جا کند و آنها را شکست داد؟-2

 صدقه رهایی از هفتاد نوع بال می داند؟امام صادق)ع( چه عملی را موجب -3

 صبر و استقامت در جنگ اُحد خداوند با چه شرطی به مسلمان وعده داد که آنها را با پنج هزار فرشته یاری خواهد کرد؟-4

3 

1 

 ت( با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز، جمالت زیر را کامل کنید.

 )فاطمه( برترین بانوی جهان معرفی کرد.پیامبراکرم، حضرت ) خدیجه، فاطمه( را -1

 )اعلم( مرجع تقلید باید) اعلم، عادل( باشد، یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد.-2

 )قمری( در دین اسالم سن تکلیف را به سال )قمری، شمسی( محاسبه می کنند.-3

 )لیله المبیت( لیله المبیت( مشهور است.ماجرای از خودگذشتگی امام علی )ع( در شب هجرت پیامبر به )لیله القدر، -4

0 

01 

 ث( به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.

نعمت خدا را در نافرمانی او استفاده نکنیم. شکر نعمت ان است از  شکر نعمت واقعی چیست؟ امام صادق )ع( در این باره چه فرموده است؟-1

 خدا حرام کرده دوری کنیم.انچه 

 بله با یاری دین او  توانیم خداوند را یاری کنیم؟ چگونه؟آیا ما بندگان می -2

مومنان با استقبال و روی باز فرشتگان روبرو میشوند و پیش روی آنها نعمت های  حالت مومنان و کافران را در هنگام مرگ توضیح دهید.-3

 عذاب دردناک جهنم روبرو هستندجاویدان بهشتی است. در حالی که فرشتگان به روی و پشت جهنمیان می زنند و آنها با 

دلیل لبخند زدن حضرت فاطمه در لحظات پایانی عمر پیامبر چه بود؟ چرا میان آن همه خواستگار ثروتمند، حضرت فاطمه با امام علی -4

 / زیرا تقوا را به مال و ثروت برتری دادچون شنید از همه افراد زودتر به پیامبر ملحق می شود ازدواج کرد؟

فرق گذاشتن  ماجرای مرد مسیحی و زره، کدام رفتار قاضی باعث ناراحت شدن امام علی)ع( شد؟ و امام چه توصیه ای به قاضی کرد؟در -5

 بین حضرت علی و مرد مسیحی/ به او توصیه فرمد بین شاکی و متهم تفاوتی قایل نشود

 الف( آیه قرآنی زیر کامل کنید:-6

 مین القلوبتط .... ...........   .......َاال بذکرهلل 

1 
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 همانا با یاد خدا قلب را  ب( ترجمه و پیام آیه را بنویسید.
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