دبیرستان غیر دولتی مشکاه ( دوره اول )
اداره آموزش و رپورش انحیه  1تبرزی

سواالت آزمون ارزشیابی نوبت اول ماده درسی پیام های آسمانی پایه هفتم

نام و نام خانوادگی:

مدت امتحان 06 :دقیقه

شماره کالس( :

)

تاریخ49/26/21 :

سؤاالت

رديف

1

شماره صندلی:

نتیجه شکرگزاری را در قالب آيه ای همراه با ترجمه بیان کنید؟
لَئِن شَكَرتُم لَاَزیدَنَّكُم  :اگر شكرگزاری کنید ،ما قطعاً (نعمت ها را) زیاد می کنیم.

بارم

1

چرا برخی انسان ها با وجود اينکه خداوند از آنها مراقبت می کند ،دچار حادثه می شوند؟
2

گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ،دچار حادثه می شوند .در حقیقت این

1

افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتكب می شوند ،خودشان را از حفاظت خداوند محروم می کنند.
3

راه های بهره مندی از ياری خداوند را بیان کنید؟ (سه مورد)
 1صبر و تقوا

 ٢یاری دادن خداوند  ٣دعا
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گاهی اوقات از خداوند چیزهايی را درخواست می کنیم که به مصلحتمان نیست؛ رسول خدا دربارة اين گونه
4

درخواست ها چه می فرمايد؟ هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینكه دعایش یا در همین دنیا مستجاب می
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شود ،یا خداوند آن را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر آن دعا ،بخشی از گناهانش را می آمرزد.

5
6

صبر و ایستادگی در برابر مشكالت و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خوددر جنگ احد ،مسلمانان را
شايسته پیروزی کرد.
چرا کافران و بدکاران اصالً دوست ندارند از اين دنیا بروند؟
زیرا می دانند مرگ برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سر آغاز سختی هاست.

1
1

خداوند حکیم در قرآن ،وضعیت انسان مؤمن را هنگام رفتن از اين دنیا ،چگونه توصیف می کند؟ فرشتگان

7

جانشان را درحالی که پاکند می ستانند( ،و به آنان) می گویند :درود بر شما باد ،به (پاداش) آنچه انجام می دادید

1

به بهشت وارد شوید.

8

جناب ابوذر در پاسخ شخصی که از وی پرسید ((چرا ما از مرگ می ترسیم؟)) چه فرمود؟
زیرا شما دنیایتان را آباد کرده اید و آخرتتان را خراب و ویران ،و معلوم است که دوست ندارید از آبادانی به ویرانی بروید.

1

امام صادق (ع) پاداش کسی را که پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار و
9

مهربان باشد ،چگونه بیان می فرمايد؟

1

دشواری های مرگ بر او آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و تهی دست نمی شود.

11

حضرت علی علیه السّالم چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟
کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخالق نیكو بیاراید ،دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد.
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خداوند مهربان دربارة اخالق نیکو و مهربانی پیامبر اکرم چه می فرمايد؟
11

بی شک برای شما پیامبری از خودتان آمده است ،بر او دشوار است شما در سختی بیفتید ،به (هدایت) شما اشتیاق فراوان
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دارد،نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان است.

با توجه به سخن پیامبر (ص) ،عاقبت خیانت در امانت چیست؟
شخصی که در دنیا به امانت خیانت کند ،و آن را به صاحبش پس ندهد ،اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی

12

مالقات خواهد کرد که از او خشمگین است.

1

زندگی چه کسانی می تواند بهترين الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟
13

پیامبران الهی ،چون خود هدایت یافته بودند ،بهترین سبک زندگی را انتخاب می کردند؛ بنابراین زندگی آنها به صورت کامل

1

می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد.

14

آيه ((وَ مِنَ النّاسِ مَن يَشری نَفسَهُ اِبتِغاءَ مَرضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَئوفٌ بِالعِبادِ)) در شأن چه کسی و در چه زمانی نازل
شد؟ حضرت علی (ع) – لیت المبیت

1

حضرت علی (ع) ،دلیل پذيرفتن حکومت را چه عاملی بیان می کند؟
15

اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی « ستمگران ،و گرسنگى مظلومان ،سكوت
نكنند و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگردانند ،حكومت بر شما را رها می کردم و آنگاه مى دیدید که مقام

1

های دنیوی شما نزد من از عطسۀ بُز بى ارزش تر است.

16
17
18

سه مورد از ويژگی های بارز حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را ذکر نمايید؟ حیا و عفت  -عالقۀ شدید به پیامبر
 -اهمیت دادن به خانواده و خانه داری  -ساده زیستی  -ایثار و بخشندگی  -حضور در اجتماع
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به فرمودة پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله ،دختر موجب برکت و شادمانی است.
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در مورد نگرانی خود از سفر آخرت ،به پیامبر خدا چه می گفت؟
سوگند به خدا که اندوهم شدّت می یابد آ نگاه که می اندیشم من برای سفر طوالنی آخرت چه آماده کرده ام!

نمره آزمون:
« موفق باشيد – محمد شيرازی »
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