نام ................................................. :



نام خانوادگی .............................. :

شماره صندلی :

باسمه تعالی

تاریخ امتحان :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان



نام پدر ......................................... :


نام آموزشگاه  :مهدیه

 )-11(مفهوم آیه ی زیر را بنویسید.
« وَ اَقِمِ الصَّالهَ اِنَّ الصَّالهَ تَنهیَ عَنِ الفَحشاءِوَالمُنکَر»

. ..........................................................................................................................................



-2گزینه صحیح یا غلط را مشخص کنید.


گوییم،نوعی شکر زبانی است.
الف)وقتی در برابر نعمت های خداوند الحمدهلل می


ب) ظرفی راکه سگ لیسیده است بادوبارشستن پاک می شود.

ج)آخرین جمعه سال ،روزقدس است.
د)اگر موقعی که امام دررکوع است،ماموم اقتداکندوبه رکوع امام برسد،نمازش صحیح است.


-3گزینه صحیح را مشخص کنید.


79/3/

مدّت امتحان 06 :دقیقه

اداره آموزش و پرورش ناحیه دو زنجان

امتحان درس پیام های آسمان پایه هفتم

کالس :

تعداد صفحات 2 :

صفحه :
بارم


1


2

صO

غO

صO

غO

صO

غO

صO

غO

2

الف) مرگ برای کدام دسته از افراد زیر خوشایند است؟
کافران O

مومنانO

بدکاران O



کافران وبدکارانO

ب) اگرغیرظرف باادرار نجس شده باشد،برای پاک شدن باید چندمرتبه آن را با آب قلیل آب کشید؟
یک مرتبه O

دو مرتبه O

یک یا دومرتبه O

سه مرتبهO

ج) آب باران حکم آب  .......................را دارد.
جاری O

قلیلO

راکدO

کرO

ب) جابربن حیان(پدر علم شیمی)یکی از شاگردان کدام یک از ائمه ی معصومین(ع)است؟
امام محمد تقی(عO 9

امام باقر(ع) O

امام صادق(ع)O

امام رضا(ع) O

-4در جاهای خالی عبارت مناسب را بنویسید .

3

الف) واجبات نماز ................مورداست و...................مورد ازآنها ارکان نماز هستند.
ب) در نمازجماعت ماموم بایدغیر از ..................و..................همه ی قسمت های نماز را خودش بخواند.
ج) خداوند وفای به عهد را نشانه ی .....................می داند.
د)یکی از راه های درمان تنبلی..................................،است.



 -5چرا خداوند همه ی دعاهای مارا مستجاب نمی کند؟





نمره با عدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبير:

ادامه سؤاالت در صفحه  2

نمره تجديد نظر
در صورت داشتن اعتراض :

نمره باعدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبير  :

1



ادامه سؤاالت درس  ..................................پایه  ....................آموزشگاه  ........................نوبت  ..............سال .........



-دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید.

.....................................................-2
....................................................-1


سخن پیامبر(ص) عاقبت خیانت در امانت چیست؟
-با توجه به 



 -یک نمونه از فداکاری های حضرت علی(ع) را به صورت خالصه بیان کنید.





-9چراحضرت زهرا (س) هرگز از امیرالمؤمنین (ع) چیزی درخواست نمی کرد؟





-10تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟توضیح دهید.




-11زمین با چه شرایطی یکی از مطهرات است؟(دومورد)

.................................................-2
.................................................-1


-12باتوجه به آیات قرآن کریم،مهم ترین فایده حجاب برای بانوان چیست؟


 -13مسئولیت مشترک مردان وزنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟



 -14انجام کارها بدون دانش وبینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟




-15کدام دوویژگی است که اگر در کسی نبود باید از اوپرهیزکرد؟



-16چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟




صفحه ) 2( :
بارم

1

1

1

1

1

1

0/5

1

1/5

1

1
جمع بارم  26

موفق باشید 

-1ونمازرا به پادار()0/25که بدون شک نماز)0/025از گناهان وزشتی ها ()0/25باز می دارد)0/25(.
-2الف)صحیح
-3الف)مومنان

ب)غلط
ب)دومرتبه

ج)غلط

د)صحیح (هر مورد 0/5نمره)

ج)جاری

د)امام صادق(ع) (هر مورد 0/5نمره)

-4الف)یازده – پنج (هر مورد 0/5نمره) ب)حمد – سوره (هر مورد 0/5نمره)

ج)ایمان (0/5نمره)

د)آینده نگری یا تصمیم قاطع یا دوستی با انسانهای کوشا یا برنامه ریزی (فقط 5یک موردو0/5نمره)
-5چون گاهی اوقات از خداوند چیزهایی رادرخواست می کنیم که به مصلحت ما نیست0/5( .نمره) خداوند بهتر از هر
کس دیگری ازسود وزیان ما آگاه است،به جای خواسته ی ما چیزی که مفید ومناسب تر است به ما می دهد.
(0/5نمره)
-1-6نجات از مرگ بد(0/5نمره)

 -2رهایی از هفتاد نوع بال(0/5نمره)

 -7شخصی که در دنیا به امانت خیانت کند،وآن را به صاحبش پس ندهد اگر بمیرد به دین من نمرده است (0/5نمره)
وخدا را درحالی مالقات خواهد کرد که از او خشمگین است0/5( .نمره)
)1 -8از خود گذشتگی حضرت علی(ع) درشب لیله المبیت )2مبارزه با عمروبن عبدود درجنگ خندق )3جنگیدن
در کنار پیامبر در جنگ احد

)4حمله به قلعه های یهودیان وشکست آنها درجنگ خیبر (فقط 5یک

موردو0/5نمره)
 -9چون می ترسید مبادا حضرت علی(ع) نتواند آن را فراهم کند وشرمنده شود.
 -10راه شناخت احکام مراجعه به به متخصص در احکام دین است که به این کار تقلید گفته می شود.
)1 -11خود زمین پاک باشد)2 .زمین خشک باشد)3 .عین نجاست با راه رفتن روی زمین کامالً برطرف شود.
)4زمین سبزه زار،موکت یا فرش نباشد(.فقط دومورد وهر مورد0/5نمره)
 -12مهم ترین فایده حجاب،در امان ماندن از آزار واذیت افراد سودجو وهوسران است0/5( .نمره)

 -13حفظ پوشش به تنهایی برای سالمت جامعه کافی نیست (0/5نمره) وتمام افراد –چه مرد وچه زن – باید با رفتار
وگفتار خود ،حیا وعفت را رعایت کنند0/5( .نمره)
 -14کسی که کار هایش را بدون دانش وبینش انجام دهد ،مانند کسی است که به بیراهه می رود (0/5نمره) وهر چه
سریعترحرکت کند ازمقصدش دورتر می شود0/5( .نمره)
)1 -15رعایت اوقات نماز(0/5نمره) )2نیکی به هم نوعان در سختی وراحتی (0/5نمره)
 -16وقتی دچار شتابزدگی می شویم ،نمی توانیم خوب فکر کنیم (0/5نمره) وبه همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز
می مانیم وهر تصمیمی می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.

