


  هاي آسمان پيام امتحان درس:

  تاريخ امتحان:   

  دقيقه  50  مدت امتحان:

  طراح سوالنام 
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  نام و نام خانوادگي:

  نام پدر:

  شماره دانش آموزي:

  نمره    ) (      هفتمكالس: 

  1  صفحه                      صفحه  4سواالت در                                                            هركس به دانش پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)
 

  ي صحيح را انتخاب كنيد. گزينه

  ؟يستن يرز يها ينهاز گز يكها نشانگر كدام  خداوند به ما انسان يها لطف و نعمت -1

  د) عبادت  ج) مراقبت  ب) محبت  و توجه يت) عناالف
   

  :عبارت است از» كنتم ينماهو معكم ا« يعبارت قرآن يمعن -2

  .او با شماست يدب) هر كجا باش  .يدكه با او هست يالف

  .د) او با شماست در هر زمان  .يد
   

  .»يكن يشكر نعمت آن است كه از آنچه خدا حرام كرده است دور« ؟يستچ يانگرب  السالم يهسخن امام صادق عل ينا - 3

  نعمت     يادد) ازد  يج) شكر واقع  كفران نعمت ب)  يا) شكر زبان   
   

  به بندگانش داده است؟   ياري ي شرط وعده يطيخداوند متعال با چه شرا -4

  تقوا د) بخشش و  ج) نماز و دعا    ) صبر و نمازالف   
                                            

   چيست؟ يدما را بر طرف نما يازهايتواند ن يفقط خدا م ينكهعلت ا  -5

  يگرانبه د يازمنديب) ن  ما ياناز سود و ز ي) ناآگاهالف

  يگراناز د يازين يد) ب  ما يها او از خواسته يج) ناآگاه
                  

  چيست؟ »؟يمترس يچرا ما از مرگ م«به سوال  پاسخ ابوذر - 6

    يدا كرده يرانوآخرت  خود را و  يدا و آخرت  خود  را آباد كرده يا) دنالف     

  يدا يدهكرد يران ياد) دن  يدا و آخرت را آباد كرده يرانرا و ياج) دن
  

  اوست.   .................... ....................حاالت انسان در رو برو شدن با مرگ  - 7

  اعمال / يكسان) د  اعمال/  متفاوت) ج  مرگ نوع / متفاوت) ب  حاالت / يكسان) الف
   

  ؟  يستن يامبرانپ ياتاز خصوص ينهكدام گز -8

  هستند   ينزم يرو يالگو ها ينتر يستهب) شا  نده است) خداوند راه را به آنان شناساالف

  راهنما هستند يازمندد) ن  ج) خداوند آنها را از خطرات راه آگاه كرده است
  

  است؟ » الگو«مفهوم  يرز ياتاز آ يكدر كدام  -9

  رسول اهللا اسوه حسنه يد) ف  كنتم ينماج) هو معكم ا  ب) له معقبات  يدنكم) لئن شكرتم الزالف
                   

  ....................انسان ها  يتمام يالگو برا ينبهتر - 10

  (ع) يسيد) حضرت ع  (ع) يمج)  حضرت ابراه  (ع) يب) حضرت عل  (ص) ) حضرت محمدالف
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است و احساس هركس  متناسب با 

را آباد و آخرت را و

 ياب) دن

ب)  صبر و تقوا

ج) او با شماست هر كجا باش

) او با شماست تا وقت



 

خالل  چوب يدرخواست برا يحت يدنخواه يگرانوقت انجام كارها خود را از د يچه«سخن رسول خدا كه فرمودند:  - 11   

  مربوط به:  »دندان

  يد) تواضع و فروتن  يستيج) ساده ز  ب) عزت نفس  ) تكبرالف
          
  » گزاري شكر ،  ناسپاسي ، يشكر زبان  ، يشكر واقع ، يشكر عمل« .   يدرا با كلمات مناسب كامل كن يخال يجاها -12

                                         .است ..............................كار او شكر  ينكند ا يمادرش تشكر م از پدر و ينمت ي) وقتالف

  است  ..............................شود  ينعمت م يب) آنچه موجب فزون

  .............................. يعنيها  ج) استفاده نكردن از نعمت

  ..............................كند  يم ياز كار حرام و گناه دور يد) وقت

  

1  

      .يدرا مرتب كن يثحد ينجمالت ا - 13

بد محافظت  ي و هر حادثه سرش بر يوارد يختنر فرو ،ها  انسان يهمراه تمام ،افتادن در چاه  او را از ،كه به دستور خدا «

  »هستند فرشتگاني همواره ،كند  يم

  

  

1  

   .جدول زير را كامل كنيد -14

  كفر (ناسپاسي)  شكر عملي  نعمت

      دين

      امام زمان

      جسم قوي

      حافظه خوب

      معلم خوب

      كامپيوتر

      مادر
        

1  

  .يدرا كامل كن يرجمالت ز -15

  ....................................كنند ، وعده   ياريكه او را  ي)  خداوند به كسانالف

  ....................................شود  يكه دعا در آن مستجاب م ييها حالت يناز بهتر يكيب) 

    .است.................................... خدا  ياري جلب هاي راه ينتر و  ساده ينج) از مهمتر

  .است ....................................خداوند را جلب كرد  ياري يتوانكه م ييها د) از راه
  

1  

  .يدسطر پاسخ ده يكدر  يربه سواالت ز -16

  يعني:) عزت نفس الف

  :يامبرانما در مقابل نعمت فرستادن پ يفه) وظب

  :توجه نكند يفرستادگان اله ييكه به راهنما ينوشت كسر) سج
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اوست آنها را   ما و يانم ييها شباهت يركدر داستان پادشاه ز . يدها را مشخص كن داده شده شباهت يمبا توجه به مفاه -17

  .يابيدب

مرد دانا و  يرپ  ، يركپادشاه ز ، يانراهنما ، يرهجز ،ساله حكومت   يكدوره  ، يادن ،اعمال صالح  ،آب و غذا و خانه و سرپناه «

  »متولد شدن ،  يقصر پادشاه ،نگهبانان  ،عالم پس از مرگ  ،فرشتگان  مرگ  ،  يادن يزندگان ،دلسوز 
  

  انسان  »                                                                      درس تلخ و شيرين«پادشاه زيرك                     

1-     

2-    

3 -    
      

2  

  .يدمشخص كن يرحضرت فاطمه سالم اهللا را در موارد ز ينوع رفتارها -18

  »زيستي ساده ، يامبربه پ شديد عالقه ،در اجتماع  حضور،  به خانواده  اهميت ،و عفت  ياح  ، بخشندگي و يثارا«

  .....................................دانست  ينم يبل را عكار در منز -1

.....................................پوشد  يندارد لباس فاخر نم يمتچادر گران ق -2

  .....................................داد  يجواب م ينهبه سواالت زنان مد - 3

  .....................................كرد  يكرد پدر را دعوت م يم يهته يكوئين يهر وقت غذا -4

  .....................................داستان گردنبند  - 5

      .....................................خوشحال شد  يامبركار پ يمو از تقس يندرا بب دوست نداشت نامحرم او - 6
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 ينهرگز مرا خشمگ يداند كه فاطمه در تمام مدت زندگ يشد خدا م يغم و اندوه من برطرف م يستمنگر يهرگاه به او م -19

  .از من نخواست مبادا كه من نتوانم فراهم كنم يزيخود چ ينساخت و برا

    ؟يستسخن از ك يناالف) 

   ؟يستكدر مورد ب) 

  ؟يستدرباره چج) 
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  .از خود نشان داد يردر موارد ز يالسالم چه فداكار يهعل يحضرت عل -20

   :يتالمب يلهدر ل - 1 

   :در جنگ خندق - 2 

   :يبردر جنگ خ - 3

  :در جنگ اُحد -4

1  



 

  .يدپاسخ ده يربه سواالت ز يندر مورد د -21

  ؟يعني يانپا ي، گنج ب يند - 1 

  ؟شود يچه وقت مشخص م ينارزش د -2

  ؟ما خواهد شد يسعادت و خوشبخت ي يهما يند يدر چه صورت - 3

  ؟ياله يند ينتر و كامل ينآخر -4

  ؟يستچ ينما نسبت به د يفهوظ -5

  ؟يناز ثمرات د - 6
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  است؟ چرا؟ يندخوشاوحشتناك و نا يچه كسان يمرگ برا -22
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  ؟شود يباعث دور كردن ترس از مرگ م يالسالم چه عوامل يهعل يبا توجه به سخن عل - 23

كند او به سراغ مرگ  ينم يفرق يشبرا يگرد يارايدب يكوبه واجباتش عمل كند و خود را به اخالق ن و يزدكه از گناهان بپره يكس

  .يايدمرگ به سراغ او ب ينكها يارود ب
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يسيدرا بنو يامبرپ يستيز چهار مورد از ساده -24

  

  

1  

  20  جمع نمرات

  موفق باشيد




