نمونه سواالت دینی پایه هفتم

ردیف

1

بارم

گزینه درست را انتخاب و با عالمت × مشخص کنید.

2/5

الف) گفتن ذکر "الحمدهلل" چه شکری است؟
 )1شکر زبانی

)2شکر عملی

 )4شکر اخالقی

 )3شکر قلبی

ب) علت فشار قبر سعد بن معاد چه بود؟
 )1بداخالقی

)2بی احترامی به پدر و مادر

 )4ترک حج

 )3ترک نماز

ج)حضرت فاطمه (س) در چه صورتی در اجتماع حضور می یافت؟
 )1انجام فرائض دینی

 )3دفاع از حق

)2جهاد

 )4دیدار آشنایان

د) آیه ی "انک لعلی خلق عظیم" درباره ی کدام یک از ویژگی های اخالقی پیامبر (ص) است؟
)2تبلیغ اسالم

 )1جهاد

 )3اخالق نیکو

 )4مهربانی و رحمت

ه) چه کاری باعث نجات یافتن از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بالست؟
 )1نماز -روزه
2

)2پرداختن خمس و زکات

 )3خوش اخالقی

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید؟

 )4صدقه دادن
درست

نادرست

الف) اگر پیامبران راه درست خوشبختی را بیان نمی کردند ما خودمان با عقلمان می فهمیدیم

3

ب) مرگ برای نیکوکاران شیرین و برای بدکاران تلخ است.
ج) جنگ خیبر ،میان پیامبر (ص) و مشکرین مکه بود.
د) حضرت فاطمه (س) در زندگی مشترک ،مایه ی آرامش خانواده بود.
ه) آخرین توطئه ی مشرکین مکه ،کشتن پیامبر (ص) در منزلشان بود.
و) حضرت فاطمه (س) هرگاه غذای خوبی تهیه می فرمود ،پیامبر (ص) را دعوت می کرد.
3

جاهای خالی را با کلمه یا کلمه های مناسب پر کنید.
 -1یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود  -----------است.

4

 -2کسی که برای خدمت به دین و جامعه ی خود از مال و سالمتی و حتی از جان خود می گذرد به او انسان ------
می گویند.
 -3حضرت زهرا (س) چون  ------------را بر  ---------برتری می داد با حضرت علی (ع) ازدواج کردند.
 -4فقط خداوند است که بدون آن که  -----------داشته باشد ،می تواند به همه  ----------برساند.
 -5یکی از نعمت های بزرگ الهی  -----------است.
 -6حضرت علی (ع) در هنگام تقسیم  -------همه چیز را به دقت و مساوی میان تمامی مسلمانان تقسیم می کرد.
4

بیت زیر به مفهوم کدام آیه اشاره دارد؟
شکر نعمت  ،نعمت افزون کند

0/5
کفر نعمت از کفت بیرون کند

الف)فاهلل خیر حافظا و هوارحم الرحمین

ب) لئن شکرتم الزیدنکم

ج) و هو معکم این ما انتم

د) فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره

5

شکر نعمت خداوند چگونه باید باشد؟

1

6

راه های بهرمندی از یاری خداوند کدام اند؟

1

7

مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟
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8

حضرت علی (ع) چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟

0/75

9

سه ویژگی اخالقی و رفتار اجتماعی پیامبر (ص) را بیان کنید؟

0/75

10

حضرت علی (ع) کدام سوره را در مکه بر مردم خواند؟

0/5

11

منظور از لیله المبیت چیست؟

0/5

12

چرا حضرت زهرا (س) از تقسیم کار پیامبر خوشحال شدند؟

0/5

13

این سخن از کیست؟ "فاطمه مایه شادمانی قلب من است"

0/5

14

تعجب سلمان در مورد زندگی حضرت فاطمه (س) از چه بود؟

1

15

حضرت علی (ع) مقام دنیایی را مثل چه می دانند؟

0/5

16

چرا پیامبر باید در " لیله البیت" مکه را ترک می کرد؟

0/5

17

چرا پیامبر (ص) قبول نکرد که جوان چوپان گوسفندان را به سپاه مسلمین بدهد؟

0/5

18

چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟ توضیح دهید؟

1

