
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                به نام آنکه از شدّت حضورش نا پیداست                                  سؤاالت    
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 صحیح و غلط:

 موجب برکت و شادمانی زندگی است.به فرموده امام علی)ع(فرزند دختر -1

 در جنگ خیبر امام علی)ع( در قلعه را از جا کند و یهودیان را شکست داد.-2

 ص(دارای همه ویژگی های اخالقی پیامبران گذشته است.در میان پیامبران حضرت محمد)-3

 علت فشار قبرسعدبن معاذ نماز نخواندن او بود.-4

 خداوند دعا کردن است.ساده ترین راه برای جلب یاری -5

 اعمل صالح انجام دهیم.شکر واقعی نعمت این است که -6
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2 

 جای خالی:

 ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی)ع(در شب هجرت پیامبر به .................مشهور است.-1

 است.پیامبر اکرم می فرمود شخصی که در دنیا ...............کند اگر بمیرد بر دین من نمرده -2

 کفش هایش را خودش میدوخت.یکی از ویژگی های پیامبر ............بود او حتی -3

 خداوند به کسانی که او را یاری کنند وعده .............داده است.-4

 ..................باعث زیاد شدن نعمت ها میشود.-5

 ...دچار حادثه میشوند.گاهی انسان ها با .........-6

 صدقه(-لیله المبیت-یاری-شکر گزاری-سهل انگاری-ساده زیستی-خیانت در امانت-القدر)لیله 

3 
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 چهارگزینه ای:

 حیا و عفت از ویژگی های بارز .........-1

 امام علی)ع(ب(                                    )ص(پیامبر اکرم الف( 

 سلمان فارسید(      حضرت زهرا)س(                          ج( 
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 ............هفتم..... مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 ..... صفحه تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 واحد حافظ دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش

 1044 -1041سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آسمانی هفتم  پیام های نام درس: 

  آقای شمس نام دبیر:

 11/1411 /4 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه  04مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 02جمع بارم : 

 

 کدام مورد با کامل ترین نمونه فداکاری در راه خدا ارتباط دارد؟-2

 لیله المبیتب( لیله القدر                              الف( 

 لیله الدفند( لیله الرغائب                           ج( 

 ؟یکی از ویژگی های بارز پیامبر قبل از مبعوث شدن به پیامبری چه بود-3

 عزت نفسب( امانت داری                          الف( 

 بزرگوارید(         محبت                           ج(

 کدام مورد موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت نمی شود؟-4

 نیکی به پدر و مادرب( صدقه                             الف(

 ساده زیستید(            خوش اخالقی           ج(

 فااهلل خیر حافظا به چه معناست؟ -5

 خداوند بهترین نگهدارنده استب(خداوند بهترین یاور است                      الف(

 خداوند بخشنده ترین است.د(      خداوند مهربان ترین است                   ج(

 هر کجا باشید او با شماست ترجمه کدام عبارت است؟-6

 و هو ارحم الراحمینب( لئن شکرتم الازیدنکم                  الف(

 و هو معکم این ما کنتمد( ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون        ج( 

0 

 ؟چرا برخی از انسان ها با وجود اینکه خداوند از ان ها مراقبت میکند دچار حادثه میشوند-1

 خداوند را بنویسید و هر دو را به اختصار توضیح دهید.دو مورد از راه های بهره مندی از یاری -2

 چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی نداشت؟-3

 نیکی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و اخرت دارد؟-4

 عزت نفس را تعریف کنید و برای ان یک مثال غیر از مثال کتاب درسی ذکر کنید.-5

 رت زهرا)س( با امام علی با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت چه بود؟حضدلیل ازدواج -6

 پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست                                                                           

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست.                                                                                
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 2از 2صفحه ی 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   6هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

پيام ها نام درس: 
www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 غلط-1

 صحیح-2

 صحیح-3

 غلط-4

 صحیح-5

 غلط-6
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 سه-1

 دو-2

 یک-3

 چهار-4

 دو-5

 چهار-6
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 لیله المبیت-1

 خیانت در امانت-2

 ساده زیستی-3

 یاری-4

 شکرگزاری-5

 سهل انگاری-6

0 

اما گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی دچار حادثه می شوند در حقیقت این افراد -1

 مرتکب میشوند خودشان را از حفاظت خداوتد محروم میکنند.با اشتباهات یا گناهانی که 

 دعا-یاری دادن خداوند-صبر و تقوا-2

 زیرا او از قبل خود را برای زندگی دیگر خود اماده کرده بود.-3

هر کس پیوند خود با بستگانش را محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار و مهربان باشد دشواری های -4

 اسان میشود و در دنیا هرگز فقیر و تهی دست نمیشود.مرگ بر او 

 عزت نفس احساس با ارزش بودن است یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.-5

 زیرا ایشان ایمان را بر ثروت برتری دادند.-6

  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره24جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




