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 10/    تاریخ امتحان: 

دقیقه 60 مدت امتحان: 

  نمره 20بارم نمرات: سؤال   9 :تعداد سؤال 

خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان

سوسنگرد اداره آموزش و پرورش شهرستان

  1400دی  –م / نوبت اول تفامتحان پیام های آسمان پایه ه

بسمه تعالی  

نام خانوادگی: و نام  

:نام پدر  

ل باقرالعلوم )ع(دبیرستان دورۀ او 

: حجازیر دبی  

دانش آموزان عزیز سؤاالت داده شده را با دقت بخوانید و بدون عجله و شتاب به هر یک پاسخ دهید.

بارم االتؤس ردیف

5/2 را مشخص کنید. غلط و حیصح 

غلط حیصح.        دش ناراحت بود هنهاد شانیا عهده بر را خانه یکارها انجام )ص(خدا امبریپ نکهیا از )س(فاطمه حضرت( 1 

غلط حیصح ( سرور زنان و اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است.حضرت فاطمه )س( 2 

غلط حیصح انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ واجب نیست. ( 3 

غلط حیصح . دانستند یم تر ارزش یب بز عطسه از را ییایدن یهامقام و مردم بر حکومت )ع(یعل حضرت( 4 

غلط حیصح  .کند یم یاری را شما زین او دیکن یاری را خدا اگر یعنی «نَستَعینُ وَإِیّاكَ نَعبُدُ  إِیّاكَ( »5 

 

1

2 گزینه درست را عالمت بزنید. 

؟دیگردان روزیپو با پشتیبانی پنج هزار فرشته  یطیشرا چه اساس بر حداُ جنگ در را مسلمانان خداوند (1 

دشمن بر خروش و جوش با تاختن د(  فرشتگان به آوردن مانیا ج(   یخودباور هیروح داشتن ب( یستادگیا و صبرالف(  

؟باشد یم یشكرگزار مهم جینتا از کی کدام«لَأَزیدَنََّكُم  شَكَرُتم لَئِن » هیآ به توجه با( 2 

هانعمت شدن شتریب د( خداوند حفاظت از یمندبهرهج(  یرستگار راه به دنیرسب(  هانعمت شدن تر ارزشمند الف( 

؟ستیچ کند یم برقرار محكم رابطه و وندیپ خود بستگان با که یکس کار جهینت )ع(صادق امام سخن اساس بر( 3 

مرگ یهایدشوار شدن آسان ب( او ی جنازه عییتش در فرشتگان شرکتالف(  

دب یکارها بر او کین یکارها گرفتن یشیپد(  شیخو یایدن کردن آباد یبرا شتریب یآمادگ ج( 

؟دانستندیم خود یزندگ یشادمان و کتبر موجب را کی کدام )ص(امبریپ( 4 

نیداممحمّ به افتنی شهرتد(  )س(فاطمه حضرت تولدج(  یوح فرشته نزول ب( نهیمد به هجرتالف(  

2

2 .دیکن کامل یمناسب کلمات با را یخال یهاجا 

.ندیگو یم  ............................... بودن ارزش با احساس نیا به .میکن ینم کوچک را خودمان گرانید از مانیکارهاانجام  نکردن درخواست با (1 

.ستادیا یم ............................... به محل همان در دیرسیم صاحبانش دست به اموال که یوقت المال تیب میتقس هنگام به )ع(یعل حضرت (2 

 .دیشو بهشت وارد ............................... ندیگو یم آنان به ستانند یم را پاك یهاانسان جان که یزمان فرشتگان( 3 

.دیکن یدور است کرده  ............................... خداوند آنچه از که است آن نعمت شکر )ع(صادق امام (4 

3

2 مورد اضافی است( سه). دیسیبنو مقابلش را کدام هر مناسب پاسخ ،توضیحات به توجه با 

).............................................( .شود یم واجب ینید فیتکال زمان آن از که است یزندگ از یا مرحله (1 

د. ).............................................(کنن یم مراجعه او به دینی احکام یریادگی یبرا مردم که یمجتهد (2 

. ).............................................(روندیم انجام هب تخصص و دانش کسب یبرا افراد که یمرکز (3 

).............................................( اسالمی احکام شناخت یبرا ینید نیمتخصص به مراجعه (4 

4

1صفحه  ادامه سؤاالت در صفحه بعد   
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2صفحه 1400نام و نام خانوادگی:     ادامه سؤاالت پیام های آسمان هفتم / نوبت اول دی 

 
 ردیف

1  .دیکن اصالح و دیابیب را آن اشتباهات نین و مرد مسیحی می باشد.درباره ماجرای دادگاه امیرالمؤمن زیر مت 

 باشد ینم برابر مسلمانان رهبر و یشوایپ با یحیمس فرد کی که امشده حاضر یدادگاه در کنم باور توانمینم هنوز من گفت یحیمس مرد 

.کندیم تفادهاس خود تیموقع از و شودیم حاضر دادگاه در رهبرش دهدیم من انزی بهو   خود سود به حکم و 

5

1 ( رَبَُّكُمُ -  أَسْتَجِبْ - قالَ وَ - لَكُمْ  - ادْعُونِی)  .   دیکن ترجمه را آن سپس و دیسیبنو را غافر سوره ۶0 هیآ روبرو یقرآن کلمات از استفاده با 
  

.........................................(.........................)........................... *ترجمه آیه:        ..............................(..................................)........................... آیه:* 

۶

5/1 .دیکن سهیمقا با هم آخرت و ایدندر   یزندگ و مرگ با رابطه در را کافر و مومن یها انسان تیوضع   

ویژگی های انسان های کافرویژگی های انسان های مؤمن

..............................................................................................................و به فکر زندگی پس از مرگ هستند دارند مانیا امبرانیپ و خدا هب

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

7

2 دهید. پاسخ کوتاه زیر پاسخ سواالتبه  

؟بود چه ثروتمند خواستگاران وجود با )ع(یعل حضرت با )س(فاطمه حضرت ازدواج لیدل (1 

؟ستیچ ینید مهم االتؤس پاسخ افتنی یبرا ناآگاه افراد به مراجعه جهینت (2 

؟دانستند یم یزیچ چهدوری از   در را زنان سعادت )س(فاطمه حضرت (3 

؟کندی م ادی یعنوان چه به )ص(امبریپ اخالق از کریم قرآن در خداوند (4 

 

8

۶ به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  9 

 ؟بروند مرگ سراغ به شانیا ای برود سراغشان بهگ مر که نداشت یفرق )ع(یعل حضرت یبرا چرا (1 

.دیده حیتوض باره نیا در .بود )ص(امبریپ به دیشد عالقه )س(فاطمه حضرت یها یژگیو از یکی (2 

عاقبت خیانت در امانت چیست؟ با توجه به سخن پیامبر)ص( (3 

 .دیکن انیب خالصه صورت به را ی)ع(عل حضرت یها یکارفدا از نمونه دو (4 

.دیسیبنو را دادن صدقه جینتا از مورد دو (5 

.دیکن فیتعر مثال کی با همراه را یشکرگزار (6 
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 تمفه پایه پیام های آسمان درس پاسخنامه  

نمره 5/0 هر مورد غلط( 5  حیصح( 4  حیصح( 3  غلط( 2  غلط( 1         را مشخص کنید. غلط و حیصح  1

نمره 5/0هر مورد   ( ج4 ( ب 3 ( د 2الف   ( 1      گزینه درست را عالمت بزنید.  2

نمره 5/0مورد هر ( حرام  4  ( درود)سالم( برشما3( نماز  2( عزت نفس  1  .دیکن کامل یمناسب کلمات با را یخال یجاها  3

نمره 5/0هر مورد   تقلید( 4  علمیه حوزه( 3  تقلید مرجع( 2  بلوغ( 1 .) دو مورد اضافی است( دیسیبنو مقابلش را کدام هر مناسب پاسخ ،توضیحات به توجه با  4 

 نمره 25/0هر مورد    .دیکن اصالح و دیابیب را متن اشتباهات 

 می باشد برابر مسلمانان رهبر و یشوایپ با یحیمس فرد کی که امشده حاضر یدادگاه در کنم باور توانمینم هنوز من گفت یحیمس مرد 

 .کندیمن تفادهاس خود تیموقع از و شودیم حاضر دادگاه در رهبرش دهدیم خود انزی بهو   من سود به حکم و 

5

   .   دیکن ترجمه را آن سپس و دیسیبنو را غافر سوره ۶0 هیآ روبرو یقرآن کلمات از استفاده با 

نمره 5/0و گفت پروردگارتان مرا بخوانید پاسخ شما را می دهم.  *ترجمه آیه:   نمره 5/0  ادْعُونِی أَسْتَِجبْ لَُکمْرَبُّکُُم  وََقالَ: آیه*  

۶

نمره 5/0هر مورد . دیکن سهیمقا آخرت و ایدن یزندگ و مرگ با رابطه در کافر و مومن یها انسان تیوضع رهدربا را ریز جدول

 

ویژگی های انسان های کافرویژگی های انسان های مؤمن

و به فکر زندگی پس از  دارند. مانیا امبرانیپ و خدا هب خود یزندگ در

مرگ هستند
تمام زندگی خود را به تفریح در دنیا پرداخته اند. و توشه آماده نکرده اند

ندارند و در زندگی جدید در آرامش و راحتی به سر از مرگ هراسی 

می برند

اصال دوست ندارند از این دنیا بروند زیرا می دانند مرگ به معنای پایان 

خوشی ها آنان است

7

نمره 5/0هر پاسخ صحیح      دهید. پاسخ کوتاه زیر پاسخ سواالتبه  

(بزرگ)بسیار نیکواخالق  (4 مردان نامحرم      (3 گمراهی و سرگردانی     (2 ایمان بر ثروت    دادن برتری (1 

8

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  9 

نمره 5/0آراسته بودند.   اشاره به دو مورد  و هر مورد  اخالق نیکوو خود را به   می کردند. واجبات عملو به  گناهان پرهیززیرا ایشان از  (1 

نمره5/0 کرد یم دعوت زین را خدا رسول و کردیم هیته یخوب یغذا هرگاه داشت امبریپ به یاریبس عالقه و انس فاطمه حضرت( 2 

نمره  5/0  .بود مهربان مادر همچون شانیا به نسبت و 
 به وسفی برادرم که یمگویم را زیچ همان شما به امروز من گفت آنان به ختیر روف دگانشید از اشک گذشته دوران اهیس خاطرات یادآوری با امبریپ( 3 

 شما که دیبرو است مهربانان نیتر مهربان او گذرد در شما گناهان از خداوند ستین شمابر  هشینکو گرید امروز نمره و آن اینکه 5/0 گفت برادرانش

 نمره 5/0. دیآزادشدگان

 انیم از را او شد داوطلب او با تن به تن نبرد یبرا یعل حضرت تنها خواست یم مبارز و دیکش یم ادیفر خندق جنگ دانیم در عبدودعمروبن  یوقت( 4 

 5/0. بود یعل دیجنگ یم شجاعت با خدا رسول کنار در که یکس تنها دندیرس شهادت به مومنان از یاریبس احد جنگ در و نمره 5/0. برداشت

6 درس موارد هیبق  و 

نمره5/0   و نجات از مرگ بد    نمره5/0رهایی از هفتاد نوع بالء ( 5 

 نمره 5/0. میکنیم دعا او حق در ای و متشکرم میگویم او به کندیم کمک ما به یکار انجام در یکس یوقت( 6 

. ندیگویم هم یزبان شکر آن هب که است ین نوع شکرگزاریتر ساده نوع نیا نمره 5/0 الحمدهلل مییگو یم خداوند یها نعمت برابر در مثالً 

 بارم بندی پیام های آسمانی هفتم بر اساس دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش 

 جمع بارم 8 7 ۶ 5 4 3 2 1 شماره درس

5/2 2 2 2 بارم  5/2  3 3 3 20 
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