نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :هفتم

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :پیامهای آسمان

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :هادی اشترانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

تاریخ امتحان1331/11 / 3 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

ساعت امتحان 8 :صبح

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7981 -89

مدت امتحان  54 :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

توجّه  :به یکی از سواالت  2نمره ای پاسخ ندهید

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

آیات کوتاه زیر را ترجمه کنید
1

الف) وَهُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ

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

ب) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

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

ج) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ

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

.2.2

به فرموده امام صادق (ع) شكر واقعي نعمتها چگونه است؟
1

.

چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمي کند؟ توضیح دهید.
.

3

پاسخ ابوذر به این سوال که " :چرا ما از مرگ مي ترسیم؟" چه بود؟
.

4

سه مورد از کارهایي که انجام آنها موجب آساني زندگي در دنیا و آخرت مي شود را نام ببرید؟
52.2

2

حضرت علي (ع) به این سوال چه پاسخي دادند  " :شما چگونه خود را برای مرگ آماده کرده اید ،که از آن هراسي ندارید؟ " ؟

.

6

صفحه ی  1از 2

چگونه گفتار و رفتار پیامبران در زندگي شان مي تواند روش و مسیرِ صحیحِ زندگي را به ما نشان دهد؟
.

.

با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید؟
1

8

لیلة المبیت نام چه شبي است؟
1

9

با توجه به سخن حضرت علي علیه السالم برخورد قاضي با دو طرف دعوا چگونه باید باشد؟
1

15

جمله ای از سلمان فارسي درباره ساده زیستي دختر رسول خدا بنویسید.
1

11

چهار مورد از ویژگي های اخالقي حضرت زهرا (س) را بنویسید؟
.

1.

خداوند مهربان که ما را دوست دارد  ،چرا کارها و احكامي را بر ما واجب کرده است که انجام برخي از آنها برای ما دشواری دارد؟
.

13

دو مورد از تحوالت روحي و شخصیتي که در دوران نوجواني پدیدار مي شود را ذکر کنید و توضیح دهید؟
.

14

صفحه ی  2از 2

جمع بارم  21 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پیامهای آسمان

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :هادی اشترانی

تاریخ امتحان0331/01 / 3 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

ردیف

ساعت امتحان 8 :صبح

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 89-89

راهنمای تصحیح

مدت امتحان  54 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

آیات کوتاه زیر را ترجمه کنید

1

الف) وَهُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ

هر کجا باشید او با شماست

ب) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

و پروردگارتان گفت :مرا بخوانید تا [دعای] شما را بپذیرم

ج) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ

ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم

به فرموده امام صادق (ع) شكر واقعي نعمتها چگونه است؟
2

شكر نعمت آن است که از آنچه خداوند حرام کرده است ،دوری کني.
چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمي کند؟ توضیح دهید.

3

گاهي اوقات از خداوند چیزهایي را درخواست مي کنیم که به مصلحتمان نیست .خداوند که بهتر از هر کس دیگری از سود و زیان ما
آگاه است ،به جای خواسته ما ،چیزی را که مفیدتر و مناسب تر است به ما مي دهد.
پاسخ ابوذر به این سوال که " :چرا ما از مرگ مي ترسیم؟" چه بود؟

4

زیرا شما دنیایتان را آباد کرده اید و آخرتتان را خراب و ویران ،و معلوم است که دوست ندارید از آباداني به ویراني بروید.
سه مورد از کارهایي که انجام آنها موجب آساني زندگي در دنیا و آخرت مي شود را نام ببرید؟

5

 -1نیكي به پدر و مادر  -2صدقه دادن  -3خوش اخالقي
حضرت علي (ع) به این سوال چه پاسخي دادند  " :شما چگونه خود را برای مرگ آماده کرده اید ،که از آن هراسي ندارید؟ " ؟

6

کسي که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخالق نیكو بیاراید ،دیگر برایش فرقي ندارد چگونه بمیرد .به خدا
قسم برای پسر ابوطالب فرقي ندارد که او به سراغ مرگ برود یا اینكه مرگ به سراغش آید.
چگونه گفتار و رفتار پیامبران در زندگي شان مي تواند روش و مسیرِ صحیحِ زندگي را به ما نشان دهد؟

7

همانطور که گفتار پیامبران راه دستیابي به رستگاری است ،رفتار آنها نیز الگوی عملي زندگي ماست .پیامبران الهي ،چون خود هدایت
یافته بودند ،بهترین سبک زندگي را انتخاب مي کردند؛ بنابراین زندگي آنها به صورت کامل مي تواند الگوی زندگي ما قرار گیرد.
با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید؟
عزت نفس احساس باارزش بودن است؛ یعني اینكه خودمان را پیش دیگران کوچک نكنیم .یكي از چیزهایي که ما را کوچک

8

مي کند ،درخواست انجام کارهایمان از دیگران است

لیلة المبیت نام چه شبي است؟
9

ماجرای از خود گذشتگي حضرت علي علیه السالم در شب هجرت پیامبر اکرم به لیله المبیت مشهور شد

با توجه به سخن حضرت علي علیه السالم برخورد قاضي با دو طرف دعوا چگونه باید باشد؟
11

قاضي باید با هر دو طرف دعوا برخورد یكساني داشته باشد ،حتي در نوع نگاه کردن و احترام گذاشتن.
جمله ای از سلمان فارسي درباره ساده زیستي دختر رسول خدا بنویسید.

11

شگفتا ،دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت هایي از طال مي نشینند و پارچه های زربافت بر تن مي کنند اما دختر رسول خدا نه
چادر گران قیمتي بر سر دارد و نه لباس هایي فاخر برتن.
چهار مورد از ویژگي های اخالقي حضرت زهرا (س) را بنویسید؟

12

 -1حیا و عفت -2عالقه شدید به پیامبر -3اهمیت دادن به خانواده و خانه داری -4ساده زیستي -5ایثار و بخشندگي-6حضور در
اجتماع
خداوند مهربان که ما را دوست دارد  ،چرا کارها و احكامي را بر ما واجب کرده است که انجام برخي از آنها برای ما دشواری دارد؟
برای اینكه ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهي را داشته باشیم ،خداوند تكالیفي را بر ما واجب کرده است؛ زیرا

13

او ما را آفریده است و به توانایي ها و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه است .او مي داند چه چیزی به سود ما و چه چیزی به زیان
ماست ،و دوست داشتن یا نداشتن ما دلیل خوب یا بد بودن کاری نیست
پرسش های جدید در ذهن به وجود مي آید .در این دوران ،نوجوانان در دانسته های قبلي خود دچار تردید مي شوند و تالش مي

14

کنند دانسته های خود را بر اساس منطقي جدید ،نظم دهند.
و اینكه حس استقالل طلبي افزایش مي یابد و افراد احساس مي کنند مي توانند به صورت مستقل دیدگاه های خود را بیان کنند .به

جمع بارم 21:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :هادی اشترانی

امضاء:

