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 آزمون هفتگی 4 هفتم )درس های پیام و زیست(

13:30ساعت  70/08/1399 تاریخ برگزاری:  

آزمون نمره منفی دارد.                        

برای همه دانش آموزان عزیزمانقیت با آرزوی موف  



نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: آزمون پیام هفتم

عطاردتاریخ آزمون: 1399/08/07

1-کدام گروه  جزء کسانی که خودشان را از حفاظت خداوند محروم می کنند، نمی باشند؟

کسانی که اهل دعا کردن نیستند.  انسان هاي سهل انگار

افراد نادان  کسانی که گناه می کنند.

2-کدام جمله نادرست است؟

هر نوع کمک به دیگران در راه خداوند، صدقه محسوب می شود.  

انجام بعضی از کارهاي نیک می تواند باعث آسانی مرگ و زندگی پس از آن شود.  

انسان ها همگی با مرگی یکسان و مشابه از دنیا می روند.  

هر کار خیري که به نیت کسانی که از دنیا رفته اند انجام دهیم ثوابش به آن ها می رسد.  

3-کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟

خداوند از ما و تمام آفریندگانش به خوبی محافظت می کند.

مراقبت و توجه دائمی خداوند نسبت به ما، محدودیتی در انجام مسئولیت هاي ماست.

وقتی کودك بزرگ می شود، یاد می گیرد با گرفتن اسباب بازي هایش، گریه کند.

وقتی در برابر نعمت هاي خداوند می گوییم «الحمدلِله» شکر عملی به جاي آورده ایم.

4-آیۀ شریفۀ «َلْو َتري  إِْذ َیَتَوفَّی الَّذیَن َکَفُروا اْلَمالئَِکُۀ َیْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َو َأْدباَرُهْم َو ُذوُقوا َعذاَب اْلَحریق» با کدام گزینه مرتبط نیست؟

استقبال فرشتگان از مؤمنان و نیکوکاران  سرانجام کافران و بدکاران در هنگام مرگ 

سختی و ناخوشی در آخرت  عذاب هاي اخروي بدکاران 

5-کدام مورد صدقه نیست؟

محمد دست نابینایی را می گیرد و از خیابان عبور می دهد. علی به دوستش در امتحان تقلب می رساند.

حسین برادر کوچک ترش را به مدرسه می رساند. رضا خرید هاي مادرش را برایش انجام می دهد.

6-همۀ گزینه ها درست است، به جز .................. .

هنگام رفتن از این دنیا، فرشتگان به ما اجازة هر کاري می دهند.

مرگ ناگهان و به صورت نامعلوم فرا می رسد و ما زمان آن را نمی دانیم. 

اگر ما وارد این دنیا نمی شدیم، نمی توانستیم بهشت زیبایی را براي خود بسازیم. 

ما خودمان بهشت یا جهنم را می سازیم.

7-یادگیري براي انسان یک نعمت است. کدام گزینه این موضوع را دقیق تر ثابت می کند؟

باز جویی که به زور از متّهم اعتراف می گیرد. مار گزیده اي که از مار دوري می کند.

فریبکاري که بهشت را به بهاي ناچیز به مردم می فروشد. شوقی که ممکن است انسان نسبت به هر چیز داشته باشد. 
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8-کدام بیت با مکالمۀ زیر بین هارون (خلیفۀ عبّاسی) و بهلول زیرك هم مفهوم است؟ 
« - اي بهلول، از من چیزي بخواه. 

  - کاري کن گناهانم در آن دنیا بخشیده شود. 
  - نمی توانم، چیزي دیگر بخواه. 

- همۀ بیماري ها را از من دور کن. 
- نادان، چنین کاري را براي خودم هم نمی توانم بکنم، چیزي دیگر بخواه. 

- مگس ها را از من دور کن. 
- اي نادان، من نمی توانم ..................»

آب در یم (دریا) جو مجو در خشک جو  هین از او خواهید نه از غیر او 

چند گنجد؟ قسمت یک روزه اي گر بریزي بحر را در کوزه اي

تا بجوشد آب از باال و پست  آب کم جو تشنگی آور به دست 

لیک باشد موش را آن همچو یم (دریا)  آب جو نسبت به اشتر هست کم 

9-معناي عبارت قرآنی «َو ُهَو َمَعُکم أیَن َما ُکنُتم» را در کدام عبارت می توان یافت؟

مرور زیبایی هاي آفرینش با شگفتی و اعجاب باید با تأّمل و عبرت همراه باشد.  

آراستگی و پاکدلی، ما را با جهان پرشکوه الهی همراه و همسایه می کند.  

فرصت ها مثل گذشتن ابرها می گذرد، فرصت هایی خوب و عزیز را دریابید.  

آفریدگار همۀ شکوفه ها و زیبایی ها، اوست که همیشه با ماست.  

10-کدام عبارت نادرستی محتوایی دارد؟

پیامبران مردم را به راه درست هدایت می کنند؛ اّما برخی از مردم این راه درست را می پذیرند و برخی نه. 

هنگامی که مرگ فرا می رسد، انسان است و انسان، نه نسب او مهم است، نه نامش، نه جایگاهش و نه اموالش. 

مرگ براي برخی انسان ها ناگوار است و براي برخی دیگر ناگزیر؛ اّما کیفیت مرگ را انسان با اعمالش تعیین می کند.

مرگ خبر نمی کند. انسان در هر لحظه ممکن است طعم آن را بچشد. اّما آنچه تفاوت را رقم می زند، نحوة زیست آدمی است. 

11-چرا کافران و بدکاران عالقه اي به رفتن از این دنیا ندارند؟

زیرا در عین گذران عمر خود به تفریح و خوشی، توشه اي نیز براي خود اندوخته اند.

زیرا با وجود آماده کردن توشه براي آیندة خود، زندگی خود را تباه کرده اند.

چون در عین گذران عمر خود به تفریح و خوشی، مرگ را پایان خوشی ها می دانند.

چون با وجود تالش و رنجی که در دنیا تحّمل کرده اند، مرگ را پایان زندگی می دانند.

12-بر اساس عبارت  «َو ُهَو َمَعُکم َایَن ما ُکنُتم» ، به سؤال پاسخ دهید. 
نتیجۀ منطقی آیه در کدام بیت آمده است؟

ما به سیل و موج فرمان می دهیم ما به دریا حکم طوفان می دهیم

همی دانم درونت کل احوال منم دانا منم بینا به هر حال  

نیست محصور در ادراك ما   لیک، کاِر خدا و خاص خدا  

جبرئیِل امین توان دیدن   اگر امین خدا چو ما باشی  
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زیَدنُّکم»  چه چیزي را می توان برداشت کرد؟ 13-از آیۀ  «َلئِن َشَکرُتم َالَ

خداوند را شکر نعمت گزار، که چشم از تو دارند مردم بسی، نه تو چشم داري به دست کسی. 

خدایا دلم خون شد و دیده ریش، چو می بینم انعامت از گفت بیش. 

گر انعام او بر شمارد کسی، بدان تا کند شکر نعمت بسی، ز شکر وي آن نعمت افزون بود. 

آن چه در علم بیش می باید، دانش ذات خویش می باید.

14-موضوع کدام آیه دربارة پیامبر رحمت (ص) نمی باشد؟

اِحِمیَن» ُ َخْیٌر َحاِفًظا ۖ َوُهَو َأْرَحُم الرَّ «فاهللاَّ

«َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًۀ لِّْلَعالَِمیَن»

َ َوالَْیْوَم اْآلِخَر » ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌۀ لَِّمن َکاَن َیْرُجو اهللاَّ «لََّقْد َکاَن لَُکْم ِفی َرُسوِل اهللاَّ

«َوِإنََّک لََعلٰى ُخُلٍق َعظیٍم»

15-کدام بیت با مکالمۀ زیر بین هارون، خلیفۀ عبّاسی و بهلول زیرك، هم مفهوم است؟ 
«ـ اي بهلول، از من چیزي بخواه. 

- کاري کن گناهانم در آن دنیا بخشیده شود. 
- نمی توانم، چیزي دیگر بخواه. 

- همۀ بیماري ها را از من دور کن. 
- نادان، چنین کاري را براي خودم هم نمی توانم بکنم، چیزي دیگر بخواه. 

- مگس ها را از من دور کن. 
- اي نادان، من نمی توانم ...»

که نیاید ز گرگ چوپانی  نکند جور پیشه سلطانی 

از دو تن پرس و بشنو پاسخ آن  تن درستی وراي سلطانی است 

که گدایان درش را سر سلطانی نیست  گر گدایی کنی از درگه او کن باري 

تا یار سر کدام دارد  ما و می و زاهدان و تقوا 

16-با توجه به آیه «ایّاَك نَْعُبُد َو ایّاَك نَْسَتعین» ما از چه کسی کمک و یاري می خواهیم؟

پیامبران مؤمنان خدا فرشتگان

17-یکی از راه هاي مهم جلب یاري خدا چیست؟

نماز جهاد دعا شهادت

18-وقتی کسی به ما کمک می کند به او می گوئیم: «متشکرم»، این کار ما در واقع چه نوع شکري نام دارد؟

شکرگزاري رفتاري  شکر عملی و زبانی  شکر زبانی  شکرگزاري عملی 

19-آیۀ «لَِئن َشَکْرُتْم لََأِزیَدنَُّکْم» با کدام بیت زیر هماهنگ است؟

در پریشان حالی و درماندگی   دوست آن است که گیرد دست دوست 

اگر خط درکشی جرم و خطا را  از احسان خداوندي عجب نیست 

همه اندیشه ام اندیشۀ اوست  همه ذرات جان پیوسته با دوست 

کفر نعمت از کفت بیرون کند  شکر نعمت نعمتت افزون کند 

3

آزمون پیام هفتم
عطارد



20-چه عملی باعث می شود خداوند از ما راضی شود و نعمت هاي بیشتري هم به ما بدهد؟

کارهاي نیک انجام دادن  به دیگران کمک کردن  شکر گزاري  درست مصرف کردن 
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