
 

نوبت اول آزمون:                   سازمان آموزش و پرورش استان فارس نام و نام خانوادگی:

7/10/99تاریخ امتحان:   اداره آموزش و پرورش شهرستان اوزنام پدر:

دقیقه 40مدت امتحان:  )ص( اول آل محمدآموزشگاه متوسطه پیام های آسماندرس : 

2تعداد صفحه:  )محل مهر آموزشگاه(هفتمپایه : 

بارم «به صورت خواان اپسخ دهید زیر اب اید و انم خداوند داان و تواان به سؤاالت»ردیف

مشخص کنید. گزینه درست را با عالمت  1

؟از خداوند یعنی چه «طلب یاری» (1

 استجابتد(   استعانتج(    استطاعت ب(               استقامتالف( 

؟هاست یسخت آغاز سر و ها یخوش یانپا یمعنا به چه کسانی یبرا مرگ( 2

 انکافر د(          نیکوکارانج(               پرهیزگارانب(                 مؤمنان الف(

.شود یم گفته ............ کار، ینا به که است یند احکام در متخصّص به مراجعه احکام، شناخت راه( 3

  مرجع تقلیدد(                  تکلیفج(                      تقلیدب(                   تکفیرالف( 

؟جنگی که بین یهودیان و مسلمانان درگرفت چه نام داشت( 4

 یَثربد(           بَدرج(                 اُحدب(                 خیبرالف( 

2

ص       غ  زیر را مشخص کنید.  عباراتصحیح یا غلط بودن  2

. هجرت کردند مدینهخارج شدند و به شهر  مکهپیامبر )ص( به دلیل آزار کافران از شهر الف( 

 .یکن یدور است، کرده حالل خداوند آنچه از که است آن نعمت شکر ب(

      .یستن واجب بلوغ از قبل یشرع یفتکال انجامج( 

 تقلید جاهل از عالم جایز نیست. د(

2

عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 3

......... مشهور بود.      .........در بین مردم به ........... پیامبری، به شدن مبعوث از پیامبر )ص( قبلالف( 

 .است .......................... نعمت از یحناصح استفاده و ........................ نعمت از یحصح استفاده (ب

............................به )ص( اکرم پیامبر هجرت شب در )ع( علی حضرت خودگذشتگی از ج( ماجرای

 است. مشهور

به را یزندگ یحصح یرمس ی،آسمان یند آوردن با توانند یم که هستند یکسان تنها ......................( د

 .دهند نشان ما

.یمنکن کوچک یگراند یشپ را خودمان ینکها یعنی است؛ بودن باارزش احساس......................... ( هـ

3

 را به فارسی ترجمه کنید.زیر آیه  4

« کُنتُم ما ین  ا  م ع کُم هُو  و   »

1

ادامه سؤاالت در صفحه دوم
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 پیامبران را نام ببرید. ویژگی های 5
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  شوند؟ یم حادثه دچار کند، یم مراقبت آنها از خداوند ینکها وجود با ها انسان یبرخ چرا 6
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 به چه کسی فداکار می گویند؟ 7
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 .دیرا نام ببر آخرت  می شود و دنیا در زندگی آسانی موجب آنها انجام که کارهاییمورد از  دو 8

 

 

1 

 داد؟ ترسیم؟ ابوذر چه جواب می مرگ از ما چرا  :پرسید ابوذر از مردی 9

 

 

1 

 ساده ترین نوع تشکر از خداوند کدام است؟ 10
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 آنها را بنویسید. دارد؛ نشانه سه یشرع بلوغ 11
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 بنویسید. خالصه صورت به را السّالم علیه علی حضرت های فداکاری از نمونه دو 12
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 مورد. 3؟ باشد داشته یطیشرا چه یدبا یدتقل مرجع 13
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 20 جمع نمرات            موفق باشید                                                                                                                    
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99دینوبت اول)ص(آل محمدهفتمپاسخنامه پیام های آسمان  

خیبرالف( ( 4                 تقلیدب( ( 3                        انکافر د(( 2            استعانتج( ( 1 -1

)جایز است( غد(                            صج(                          (حرامغ )ب(                      صالف(  -2

نفس عزّتهـ(           پیامبراند(          لیله المبیتج(          ناسپاسی(کفر) –شکر ب(          امینمحمد الف(  -3

.او با شماست باشیدهرکجا و  -4

امانت داری. –عزت نفس  –بزرگواری و محبت  -5

.شوند یم حادثه دچار ،ینادان سر از یحت ای و یانگار سهل ای یدقت یب با ها انسان یگاه -6

خود  جان از حتی و خانواده سالمتی، مال، از نمره( 5/0) خود، جامعه و دین به خدمت برای که است کسی داکارف -7

نمره( 5/0) کند. می فدا خود بزرگ و پاک هدف راه در را آنها و  نمره( 5/0) گذرد می

اخالقی.خوش  – صدقه دادن –نیکی به پدر و مادر  -8

از ندارید دوست که است معلوم و نمره( 5/0) ویران، و خراب را آخرتتان و اید کرده آباد را دنیایتان شما زیرا -9

نمره( 5/0) .بروید ویرانی آبادانی به

شکر زبانی.  -10

و پسران در آن یها نشانه که بدن در ها هورمون یبرخ شدن فعّال - بدن یها قسمت یبرخ در مو دنییرو -11

دختران یبرا و یقمر سالِ پانزده انیپا پسران یبرا سن نیا ؛بلوغ سن به دنیرس - است متفاوت دختران

 است. سال نه انیپا

در جنگ احد تا آخرین لحظات در کنار –مبارزه با جنجگوی نامدار عرب )عمرو بن عبد ود( در جنگ خندق  -12

پذیرفتن مسئولیت خطرناک خواندن آیات سوره توبه در جمع مشرکان  –از جاکندن در خیبر  –پیامبر جنگید 

مکه. 

اعلم کند، یدور گناهان از و کند عمل ینید واجبات به یعنی باشد؛ عادل باشد، یامام دوازده یعهش باشد، زنده  -13

.باشد داناتر مجتهدان یرسا از یعنی باشد؛

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




