
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: میان ترم پیام آسمان هفتم

تاریخ آزمون: 1399/08/25

: دبیرستان پسرانه غیردولتی عطارد-دوره اول:

زمان برگزاري: 35 دقیقه

عطاردپایه : هفتم

شکر زبانی را با ذکر یک مثال تعریف کنید. - 1

دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید. - 2

شکر زبانی چه شکري است؟ - 3

دعا یعنی چه؟ - 4

استفاده ي صحیحی از نعمت ..................  و استفاده ي ناصحیح از نعمت  ..................  است. - 5

کلمات داخل پرانتز را در مقابل جمالت مناسب با آن ها بنویسید. (یک کلمه اضافی است.)   - 6
(امانت داري - عّزت نفس - پیامبران الهی)  

الف) کسانی هستند که خداوند آن ها را هدایت و مأمور هدایت مردم کرده است. (     )  
ب) رسول خدا (ص)، شترش را خواباند، زانوي شترش را بست و مثل دیگر افراد براي آوردن آب حرکت کرد. (     )

الگوي زندگی چه کسانی می تواند الگوي زندگی خوبی باشد؟ چرا؟ - 7

سه ویژگی مهم اخالقی و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم (ص) را نام ببرید. - 8

به نظر شما، چگونه می توان پیامبر اکرم (ص) را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟ - 9

به نظر شما، چگونه می توان عّزت نفس خود را حفظ کرد؟ توضیح دهید. - 10

با ذکر یک نمونه عّزت نفس را تعریف کنید. - 11

زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوي زندگی ما باشد؟ چرا؟ - 12

کلمات داخل پرانتز را در مقابل جمالت مناسب با آن ها بنویسید. (یک کلمه اضافی است)   - 13
(فشار قبر – صدقه – عاقبت به خیري)  

الف) «حاال دو فرشته ي زیبا و خندان به سوي من می آیند، سپس با گواهی به یگانگی خدا و پیامبر (ص) از دنیا رفت.». ( .................. )  
ب) امام سجاد (ع): «من یاري را که نجات دهنده ي من در سفر (آخرت) است، از دوش خود برنمی دارم.». ( .................. )
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