به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دبیرستان دورة اوّل مشکات

آزمون تستی پیام های آسمان کالسهای هفتم
نام و نام خانوادگی:

درس اول و دوم  -تاریخ49/ / :

کالس:

دقیقه

مدت:

بارم

سؤال
 )1با توجه به آیة شریفة (( فاهلل خیرٌ حافظًا و هو ارحم الرّاحمین)) کدام مورد صحیح نیست؟
الف -خداوند مهربان ترین است و از حال همه خبر دارد.

ب -خدا چون همه ما را دوست دارد ،از ما و تمامی آفریده هایش به خوبی مواظبت میکند.

الف -گاهی انسان ها با بی دقتی و سهل انگاری دچار حادثه می شوند.

د -اشتباه دیگران سبب بروز حادثه برای ما می شود.

 )2از نظر امام صادق (ع) شکر واقعی نعمت چیست؟
الف) در دستگیری از نیازمندان و محرومان جامعه پیش قدم باشیم.

ب) واجبات دینی نظیر نماز و روزه را به جای آوریم.

ج) از آنچه خداوند حرام کرده است ،دوری کنیم.

د) در آفرینش خدا بیشتر تفکر کنیم و او را بهتر بشناسیم.

 )3محمد از هر فرصتی برای کمک به پدرش استفاده می کند ،رفتار او چه نوع تشکر محسوب می شود؟
الف) تشکر زبانی

ج) تشکر عملی

ب) تشکر قلبی

د) تشکر ساده

 )4آیه« لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ » باکدام بیت شعر هماهنگ است.
الف) تا توانی می گریز از یار بد یار بد بدتر بُود از مار بد

ب) مورچگان را چو بود اتفاق

ج) دوست آن است که گیرد دست دوست//در پریشان حالی و درماندگی

د) شکرنعمت نعمتت افزون کند کف رنعمت از کفت بیرون کند

 )5گفتن«الحمدهلل» چه نوع شکرگزاری می باشد.
الف) شکرگزاری عملی

ج) شکر زبانی

ب) شکرگزاری ساده

د) گزینه ب و ج

 )6کدامیک از موارد زیر انجام شکر زبانی نیست.
الف) الحمداهلل

ب) خداوند خیرت بدهد

ج) مطالعة کتاب های مفید

د) از شما متشکرم

 )7با توجه به آیه ((اِیّاكَ نَعبُدُ و وَ اِیّاكَ نَستَعینُ)) ،کدام گزینه صحیح است؟
الف) مقدمه استعانت از خدا ،پرستش اوست
ج) استعانت از خدا همان پرستش اوست

ب) مقدمه پرستش خدا ،استعانت از اوست
د) استعانت از خدا موضوعی متفاوت از پرستش اوست

 )8خداوند در چه جنگی و با چه شرطی به مسلمانان وعده پیروزی داد؟
الف) جنگ احد  -صبر و توکل

ب) پیش از جنگ احد  -صبر و تقوا

ج) پس از جنگ احد  -صبر و تقوا

د) جنگ خندق  -صبر و توکل

 )9خداوند پس از جنگ احد مسلمانان را به چه تعداد فرشته یاری کرد؟
555 )1

5555 )2

55555 )3

155555 )4

 )5 )15کدام یک از موارد زیر از مصادیق (نمونه های) یاری خدا نیست؟
الف) جهاد در راه خدا

نمرة مشارکت کالسی:

ب) دفاع از دین

ج) عمل به دستورات الهی

د) دفاع از خویشاوندان

نمرة آزمون کتبی:
نمرة نهایی:

شیر ژیان را بدرانند پوست

