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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
 

 ....................................................................................... از که است آن نعمت شکر :فرماید می السّالم علیه صادق امام
 

 ................. ..........................و ........................................... چند راه برای بهره مندی از یاری خداوند عبارتست از ........................................... و 
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 ترجمه آیه زیر را بنویسید

 ..........................................................................................................................................................................  وَمَا أَرْسَلْنَاَك إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ
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 5 .دیده حیکند؟ توض یما را مستجاب نم یچرا خداوند همه دعاها 3

 5 ؟ " د؟یندار یکه از آن هراس د،یمرگ آماده کرده ا یشما چگونه خود را برا "حضرت علی )ع( به این سوال چه پاسخی دادند :  4

 5 چرا رفتار پیامبران بهترین الگوی عملی برای زندگی ما است؟ 2

6 
نام شبی که حضرت علی )ع( با فدا کاری در بستر پیامبر خوابید تا مشرکان مکه از خروج وی آگاه نشوند چه بود و ترجمه آیه ای 

 از قرآن که درباره این موضوع نازل شد را بنویسید؟
5 

 1.2 مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد؟مرد  7

 5 چهار مورد از ویژگی های اخالقی حضرت زهرا )س( را ذکر کنید؟ 8

  سواالت درس قرآن 
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 .جدول زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

 وَعد  -او  یبسو -تان  یبسو -اَجر  -گفت  -بگو  -است  دیام -عبادت کن   

 = ..............................................عبُد اُ وعده .............................................. =  ..............................................=  قالَ

 = .............................................. مکُیال پاداش ............................... =  ..............................................= لَعلَّ 
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 ترجمه عبارت های قرآنی زیر را بنویسید

 .......................................................................................................................آگاه باشید    أَلَا إِنَّ لِلَِّه مَا ِفی السََّماوَاتِ وَالْأَْرضِ

 .............................................................................................................................                          وَهُوَ عَلَى کُلِّ َشیٍْء قَِدیرٌ

 .................................................................................................................................                    وَلِلَّهِ غَیُْب الّسَمَاوَاِت وَالْأَْرضِ

 ...................................................................................................................................                           قَاَل یَا قَوِْم اعُْبدُوا اللَّهَ
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 1از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصیلی  اول نیمسال آزمون

 پیامهای آسمان و قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 12/1311 / 20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 
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