باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی ......................... :شماره دانش آموز:
نام مدرسه:
پایه :هفتم
نمره مستمر:

مدت امتحان 06 :دقیقه

سواالت امتحانی درس پیام های آسمانی
دوره متوسطه
نمره پایانی:

سال
جمع:

ساعت شروع:

تاریخ امتحان:

صفحه1

تعداد صفحات سوال2 :

بارم

نام و نام خانوادگی معلم مربوطه،امضا:

 -1بیت " شکر نعمت ،نعمتت افزون کند /کفر ،نعمت از کفت بیرون کند" با کدامیک از آیات زیر مفهموم مشترک دارد؟
الف -و هو مَعَکم اَینما کنتم

ب -لَئن شکرتُم لَاَزیدنّکم

ج -فاهلل خیرُ حافظا و هو اَرحم الرّاحمین

د -ایّاک نعبُدُ و ایاک نستعین

___
6/ 5

 -2یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود  .........است و یکی از مهمترین و ساده ترین راه ها برای
جلب یاری خداوند  ........است.
ب -سجده ،دعا کردن
الف -نماز ،دعا کردن
د -سجده ،یاری دادن به خداوند
ج -نماز ،یاری دادن به خداوند

___
6/ 5

 -3از آیه شریفه ی " الذینَ تتوفاهُمُ المالئکةَ طیّبین یقولونَ سالم عَلَیکم" کدام مفهوم برداشت می شود؟
الف -انسان هایی که به فکر زندگی پس از مرگ هستند هیچ ترسی از مرگ ندارند.
ب -مرگ برای گناهکاران و بدکاران بسیار وحشتناک و ناخوشایند است.
ج -هر کسی به خدا و پیامبرش ایمان دارد از پاکان است و به بهشت می رود.
د .مالئکه خداوند به هنگام مرگ مومنان بر آن ها درود و سالم می فرستند.

___
6/5

صحیح

غلط

 -4درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .
الف -عزت نفس با درخواست کمک هیچ رابطه ای ندارد.
ب -از سفارش های همیشگی پیامبر بازگرداندن امانت حتی به صاحبان غیر مسلمان آن بود.
ج -اشکالی ندارد برای انجام کارهای شخصی خود از دیگران کمک بگیریم.

__
./55

 -5جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف -هر کسی به پدرو مادر خود نیکی کند دشواری های  ................بر او آسان می شود و در دنیا هرگز  ............نمی شود.
ب -صدقه دادن موجب نجات از  ................و رهایی از هفتاد نوع بال است.

___
./55

 -0فداکاری های حضرت علی (ع) را در موارد زیر مشخص کنید:
کشتن پهلوان نامرد عرب(عمرو بن عَبدِوُدّ)
جنگ خیبر
دفاع از جان پیامبر
جنگ اُحد
کندن در قلعه و کشتن پهلوان آن قلعه
جنگ خندق
خواندن آیات مهم سوره توبه توسط حضرت علی
فتح مکه
هجرت پیامبر

نمره کتبی
با عدد و حروف

نمره شفاهی -عملی
با عدد و حروف

جمع نمره پایانی
با عدد و حروف

___
1

نمره تجدید نظر
با عدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر «امضاء»
مسعوده اشراقی

نمره مستمر:

نمره پایانی:

جمع:

بارم

نام و نام خانوادگی معلم مربوطه،امضا:

 -5با مرتب کردن جمالت زیر به ترجمه حدیثی از پیامبر اکرم (ص) دست یابید.
خداوند فاطمه را دوست دارد – خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود – و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد – و با خشم
او خشمگین می شود.

___
1

 4 -8مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید.

___
1

 4 -9مورد از نجاسات را نام ببرید.

___
1

 -16امام باقر(ع) درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟

___
1
___
1

 -11با توجه به آیات قرآن ،مهم ترین فایده حجاب برای بانوان چیست؟
 -12مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟

___
1

 -13ارکان نماز چند تاست؟ نام ببرید؟

___
1/5

 -14برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند ابتدا چه باید کرد؟ توضیح دهید.

___
1/5

 -15امام صادق (ع) درباره شناخت و انتخاب دوست چه می فرمایند؟

___
1/5

 -10توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیای خود را از دست می دهد؟
___
1/5

 -15عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند؟

___
1/5

 -18نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟
___
2/5

موفق باشید

