محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

ش صندلی ( ش داوطلب):
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :پیام های آسمانی

نام واحد آموزشی :دبیرستان غیردولتی دخترانه روشنگران (دوره اول)
پایه :هفتم
نوبت امتحانی :نوبت دوم
سال تحصیلی95-96 :
نام دبیر /دبیران :خانم روحی

ردیف

الف

سئوال
ساعت امتحان 8 :صبح
وقت امتحان :دقیقه
تاریخ امتحان96/3/16 :
تعداد برگ سئوال 2 :برگ

بارم
بارم

سواالت

پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

2/5

 )1مفهوم آیه ی "لئن شکرتم ال زیدنکم" چیست؟
الف) اگرشکرگزاری کنید ،ماقطعا نعمت ها را زیاد می کنیم.
ب) خداوند همراه و یار همیشگی ما است
ج) خداوند ما را دوست دارد.
د) خداوند انسان را بر موجودات دیگر برتری داده است.
 )2آیه ی " قال ربکم ادعونی استجب لکم" به کدام یک از راه های بهره مندی از کمک خداوند اشاره دارد؟
الف) صبر و تقوا

ب) دعا

ج) یاری خداوند

د) انجام عمل صالح

 )3علت فشار قبر سعدبن معاد چه بود؟
الف) نماز نمی خواند

ب) روزه نمی گرفت

ج) با خانواده اش بداخالق بود

د) زکات نمی داد

 )4عزت نفس به چه معناست؟
الف) واگذار کردن کارهای کوچک و بزرگ به دیگران
ب) وابستگی نداشتن به دیگران
ج) احساس با ارزش بودن
د) حس استقالل طلبی
 )5کدام یک از موارد زیر از واجبات نماز نیست؟
الف) ذکر

ب) ترتیب

ج) قنوت

د) مواالت

دنباله سئوال امتحان درس :پیام های آسمانی

پایه :هفتم

ردیف

ب

تاریخ امتحان96/3/16 :

بارم
بارم

سواالت

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 )6ماموم نباید  ------------را پیش از امام بگوید.

2/5

 )7هر رکعت نماز جماعت به اندازه  ------------رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ارزش دارد.
 )8برای نماز باید رو به  ------------بایستیم نیت کنیم که برای رضای خدا نماز می خوانیم.
 )9مهم ترین فایده ی حجاب در  ------------از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسران است.
 )10امام علی (ع) فرموده اند" :راه درمان تنبلی  ---------------و جدی است.
پ

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

درست

نادرست

3

 )11وضعیت انسان ها هنگام رفتن از دنیا متفاوت است.
 )12حضرت علی (ع) مامور بازگرداندن امانت ها به مردم شد.
 )13حس استقالل طلبی مربوط به خصوصیات دوران بلوغ نیست.
 )14جابر حیان پدر علم فیزیک بود.
 )15محل نجس شده با اداره با از بین رفتن آن پاک می شود.
 )16ادرار و مدفوع حیوان حالل گوشت مانند گاو و گوسفند نجس نیست.
ت

اصطالحات زیر را تعریف کنید.
 )17اولویت بندی:

2

 )18مجتهد:
 )19فداکار:
 )20تقلید:
ث

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 )21امام صادق (ع)  ...................................موجب نجات از مرگ بد رهایی از هفتاد نوع بالست.
 )22حضرت علی (ع) مقام دنیایی را مثل چه چیزی می داند؟
 )23حضرت فاطمه (س) سعادت زنان را در چه چیزی می داند؟
 )24دختران و پسران در چه سنی به بلوغ شرعی می رسند؟
 )25حداقل مقدار آب کر چند لیتر است؟
 )26راست گویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟

3

دنباله سئوال امتحان درس :پیام های آسمانی

پایه :هفتم

ردیف

سواالت

ج

تاریخ امتحان96/3/16 :

بارم
بارم

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 )27دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید.

1

 )28قرآن کریم یکی از نشانه های ایمان را چه چیزی دانسته است؟

0/5

 )29چرا کسی که به نماز توجه ندارد دوست خوبی نیست؟

0/5

 )30پیامبر اکرم (ص) کدام گروه را برای پیوستن در مسجد انتخاب فرمودند؟ چرا؟

1

 )31غسل جمعه باید چه زمانی انجام شود؟ و شیوه ی انجام غسل را بنویسید.

1/25

 )32تفاوت رکن با غیر رکن در چیست؟ آن را بنویسید.

0/75

 )33چهار شرط که می تواند زمین پاک کننده باشد را بنویسید.
1

 )34مرجع تقلید باید چه شرایطی داشته باشد؟ آنها را نام برید.
1

موفق باشید

جمع کل

