
اسمه تعالیب

ساعت شروع:     دقیقه  06 :مدت امتحان    ....موز:...آشماره دانش     .. ...............:نام خانوادگی نام

 :حانامت تاریخ             پیام های آسمان :امتحانی درس التواس                                             :نام مدرسه

 1صفحه:               3:والستعداد صفحات                 شهرستان:   دوم :نوبت   متوسطه اولدوره تحصیلی:   هفتم :پایه

بارمسواالت

 امام علی )ع( (.«  )بهترین عبادت ها فکر کردن به قدرت خداوند است»

ص       غ   ص کنید.                                        ( مشخ xصحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را با عالمت) -1 

. پیمودن راههای سخت وطوالنی راهنمای دیگران باشندمی تواننددرپیامبران کسانی هستند(1/1

 خداوند در قرآن کریم وفای به عهد را نشانه ایمان می داند.  (2/1 

 .ساده ترین شکرگزاری ، شکر عملی می باشد (3/1 

. نمازشان را نشسته بخوانند می توانندنافراد به دلیل بیماری یا ناتوانی ( 4/1 
2

چپ انتخاب وحروف مربوط را در داخل ) ( بنویسید. برای عبارتهای سمت راست پاسخ مناسبی ازکلمات سمت -2

 الف( روز قدس    (یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان.                 1/2 ( ) ...... 

(یکی از کارهای مستحبی که قبل از اذان در روز جمعه انجام می دهیم.          ب( نماز جماعت2/2 ( ......) 

 خیبرج(            آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است.                                              (3/2 ( .....) .

د( غسل جمع                                .حضرت علی)ع( درکدام جنگ یهودیان را شکست داد (4/2 ( ) ......

2

.( مشخص کنید xعالمت )  گزینه درست را با -3

یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود هنگام ........... است.( 1/3 

د( صبرو تقوا                   ج( روزه داری           ب( نماز                لف( راز و نیاز کردن با خدا      ا 

. چگونه بشناسیمه کسی را به دوستی برگزینیم او را باید کپیش از آن (2/3 

 او را امتحان کنیم د(اخالق اورا بشناسیم       ج(       دوستان اورا بشناسیمب( خانواده اش بشناسیم       الف(   

مربوط به کدام یک از ویژگیهای حضرت فاطمه)س( می باشد.« معارف و احکام دین را به زنان می آموخت»( 3/3 

ر و بخشندگی        ج(ساده زیستی       د(اهمیت به خانه داریالف( حضور در اجتماع       ب(ایثا 

آب لوله کشی ساختمان ها حکم آب ................ را دارد.( 4/3 

ب( راکد                         ج( کُر                       د( جاری    الف( قلیل                 

ادامه سوال در صفحه بعد

2

جمع

0



بارم فحه دومنام و نام خانوادگی:                             امتحان پیام آسمانی                                  ص

 نمره(1جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.) -4

.............. می باشدعاقبت راستگویی .......................... و عاقبت دروغگویی .............. (1/4  

  صلی انتشار میکروب اخالقی ...................... استل ا( عام2/4  

5/1

 ***به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید***

یکی از دستورهای حکیمانه خداوند که سالمتی روح ما انسانها را در پی دارد چیست؟-5

؟ نخواند در نماز جماعت مأموم باید کدام قسمت نماز را -0

 ترتیب در نماز یعنی چه؟ -7

5/1

دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید. -8

1

مهمترین فایده حجاب را از نظر قرآن کریم بنویسید. -9

1

.دو مورد از ویژگیهای مرجع تقلید را نام ببرید -16

1

دو مورد از راههای درمان تنبلی نام ببرید.  -11 

1

ظرفی را که سگ لیسده چگونه می توان آن را پاک کرد . -12

1

؟بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی روی داده است -13

ادامه سوال در صفحه بعد

1

جمع

9



باسمه تعالی

دقیقه    ساعت شروع:   06متحان: نام خانوادگی:.................     شماره دانش آموز:.......    مدت ا نام

:تاریخ امتحان             پیام های آسمانسواالت امتحانی درس:                                     نام مدرسه: 

3صفحه:    3تعداد صفحات سوال:                   شهرستان:    دومل   نوبت: پایه: هفتم  دوره تحصیلی: متوسطه او

 (چه می فرماید؟)آیه و ترجمهبر پا کردن نمازدرباره  45عنکبوت آیه خداوند در سوره  -14

2

نام ببرید. فقطمورد از نجاسات را  دو -15

1

. شیوه انجام غسل جمعه را بنویسید -10

2

 نصیری –موفق باشید دانش آموزان عزیز در پناه حق 

رهجمع نم

26

نام ونام خانوادگی دبیر و امضا نمره تجدید نظر نمره پایانی  نمره کتبی  نمره مستمر



باسمه تعالی

خردادراهنمای تصحیح درس پیام های آسمانی پایه هفتم 

 نمره  2نمره جمع  5/6 (  هرکدامغ) 4/1(      غ)  -3/1      ( ص) -2/1)ص(       -1/1  -1

 نمره 2نمره جمع  5/6هرکدام   (ج) -4/2)  الف (   -3/2  ) د (       -2/2(      ب)   -1/2  -2

 نمره   2  نمره و جمع 5/6هرکدام )ج( -4/3 (  الف)  -3/3) د (    -2/3) ب (    -1/3  -3

 نمره  5/1مع  نمره و ج 5/6هرکدام   شیطان -2/4 حسرت و پشیمانی -نجات -1/4 -4

 نمره 5/1/. نمره جمع 5 هرکدام ترتیب خواندن قسمت های اجزای نماز -7حمد و سوره   -0حکم ججاب  .-5

 نمره  1نمره و جمع   5/6هرکدام             رهایی از هفتاد نوع بال،       نجات یافتن از مرگ -8

 نمره  1جمع  و5/6هرکدام  .است  اذیت افراد سود جو و هوس رانو  در امان ماندن از آزار -9

 نمره 1جمع /.5دو مورد هر کدام  باشد اعلم –باشد عادل -باشد یامام دوازده عهیش -زنده باشد .-16

 نمره 1/. جمع5برنامه ریزی دو موردهر کدام -تصمیم قاطع –دوستی با افراد کوشا  -آینده نگری -11

تدا باید آن را خاک مال کرد و پس از آن دو بار شست تا ظرفی را که شگ لیسیده یا از آن آب خورده اب -21

 نمره 1.    جمع پاک شود

موفقیت هایعلمی مسلمانان همواره در زمان هایی روی داد که در کنار توجه به علم و دانش ، از احکام و -31

 نمره 1.                     جمع تعالیم اسالمی غفلت نمی کردند

الصالة عن الفحشاء و المنکر نماز را به پا دار که بدون شک نماز گناهان و زشتی ها باز می وَاقم الصالة انَّ  -14

  نمره 2جمع دارد. 

 نمره1جمع  5/6مورد هر کدام  دومدفوع    -ادرار -سگ -خون-15

ت سمت راس -3سر و گردن خود را کامالً بشوییم -2ابتدا باید نیت کنیم  -1غسل کردن چهار مرحله دارد:  -10

 نمره 2/. جمع 5سمت چپ بدن را خوب شست و شو دهیم هرکدام  -4بدن را شست وشو دهیم 

26جمع کل نمرات  


