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

دبیرستان دخترانه روشنگران ( دوره اول )
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :دینی

نام دبیر :خانم نوری

ردیف

1

2

3

4

5

نوبت امتحانی :میان نوبت اول
پایه  :هفتم
کالس:
سال تحصیلی96-97 :

سواالت

به سوات زیر پاسخ کامل دهید.
منظور از یاری خداوند چیست؟

محل مهر یا امضاء مدیر

سئوال
وقت امتحان ......... :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

بارم
بارم

1/5

چرا پادشاه شروع به ساختن جزیره متروک کرد؟

1/5

پیامبران چگونه می توانند الگوی ما باشند؟

1/5

پیامبر در مورد کارهای شخصی خودشان چگونه عمل می کرد؟

1/5

راههای بهره مندی از یاری خدا را نام ببرید یک مورد را به دلخواه توضیح دهید؟

2

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

سواالت

بارم
بارم

کوتاه پاسخ دهید:
6

چرا سعد بن معاذ دچار عذاب قبر شد؟

7

شکر واقعی نعمت های خداوند چگونه است ؟

8

چرا بهلول از هارون چیزی درخواست نکرد؟

9

درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

10

1

1

1

 -خداوند ما را طوری افریده که خیلی سریع می توانیم کارهای خوب را یاد بگیریم.

0/5

 -جوان در حال مرگ با بخشش مادرش از دنیا رفت.

0/5

 -وضعیت انسان ها هنگام رفتن از دنیا متفاوت است.

0/5

 -صدقه تنها به صورت مالی می تواند به دیگران کمک کند.

0/5

جاهای خالی را با کلمه یا کلمات مناسب پر کنید.
 -خداوند چون ما را بسیار  .......................از ما و تمامی آفریده هایش .................

1

 -امام صادق علیه السالم فرمود "صدقه دادن موجب نجات از  ...................و رهایی از  ۷0نوع "...................

1

 -کسانی که در زندگی خود به خدا و  ..............ایمان دارند و به فکر زندگی  .................هستند از  ................هیچ

1/5

ترسی ندارند.
 عزت نفس یعنی احساس  ................یعنی خودمان را در مقابل دیگران .................. یکی از نمونه های صبر و تقوا در  ......................است.11

1
0/5

گزینه درست را انتخاب کنید
 مفهوم ایه " لئن شکرتم الزیدنکم" چیست؟الف) اگر شکرگزاری کنید قطعا نعمت ها را زیاد می کنیم ب) خداوند همراه و یار همیشگی ماست
ج) خداوند ما را دوست دارد

د) خداوند انسان را بر موجودات دیگر برتری داده است

0/5

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

بارم
بارم

سواالت

 سخن زیر از کیست؟" هر که از پیوند خود را با بستگان است محکم کند و با پدر و مادرش خوش رفتار و مهربان باشد دشواری های

0/5

مرگ بر او آسان می شود".
الف) امام سجاد (ع)

ب) امام علی (ع)

ج) امام صادق (ع)

د) پیامبر اکرم (ص)

 -چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره،هیچ ترسی نداشت؟

0/5

الف) چون نیکو کار بود

ب) به فکر آخرت بود

ج) فکر می کرد دوباره باز میگردد

د) به رفتن به جزیره فکر نمی کرد
0/5

12

معنای آیات زیر را بنوسید.

1

فاهلل خیرحافظا و هو ارحم الراحمین"..................................

موفق باشید

جمع کل

