نام و نام خانوادگی
شماره دانش آموز
شعبه کالس

نوبت اول – سال تحصیلی 9394-95
تاریخ امتحان 94/91/99
صبح
ساعت شروع 91/31

سوالت امتحانی:پیامهای اسمانی /پایه هفتم

مدت امتحان 01:دقیقه

بارم

به سواالت زیر پاسخ دهید .
-1

1

حالت مومنان در هنگام مرگ چگونه است ؟

 -2امام صادق ع در مورد صدقه دادن چه می فرماید .

1

 -3عزت نفس را تعریف کنید و یک نمونه از عزیت نفس حضرت رسول ص را توضیح دهید

2

 3 -4مورد از فداکاری های حضرت علی ع را نام ببرید

1/5

 -5یکی از ویژگی های حضرت فاطمه( س) عالقه به پیامبر( ص) است توضیح دهید .

نمره کتبی

نمره شفاهی

باعددوحروف

باعددوحروف

جمع نمره پایانی
باعددوحروف

نمره مستمر
باعددوحروف

نام و نام خانوادگی دبیر نمره تجدید نظر
امضاء

باعددوحروف
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نام ونام خانوادگی دبیر
امضاء

 -6انواع شکر گذاری را با یک مثال توضیح دهید .
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 -7یکی از ویژگی های پیامبر (ص) بزرگواری و محبت است توضیح دهید .
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 -8حضرت علی(ع) چگونه خود را برای مرگ اماده کرده بود و از آن هراسی نداشت

1

 3– 9ویژگی یک انسان را که باعث می شود در دنیا و آخرت زندگی راحتی داشته باشد را نام ببرید

 -10آیه ایی که در آن خداوند می فرماید اگر شکر گذاری کنید ما قطعا نعمت ها را زیاد می کنیم بنویسید
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3

جاهای خالی را به کلمات مناسب تکمیل کنید .
به فرموده امام صادق (ع) شکر نعمت آن است که از انچه خداوند ..............................................کرده است دوری
کنیم  .ما در هر شبانه روز دسته کم ........................................سوره حمد را می خوانیم یکی از مهمترین و ساده
ترین راههای جلب رضایت خداوند ..................................................است.امام صادق (ع) آثار دنیایی خوش رفتاری
با پدرو مادر  .................................است  .حضرت علی (ع) می فرماید که حکومت را برای ایجاد ..............................
بین مردم پذیرفتم  .یکی از ویژگی های اخالقی پیامبر (ص) .....................................است .

جمالت مناسب را به هم وصل کنید .
 -1عیادت از بیمار توسط پیامبر

2
انجام واجبات و ترک محرمات

 -2راه بهره مندی از یاری خداوند

بزرگواری و محبت

 -3یاری دادن خداوند

بد اخالقی با خانواده

 -4علت فشار قبر سعد بن معاذ

صبر و تقوا

موفق باشید

