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 بسمه تعالی  
                  6931ماه سال تحصیلی  خرداد          هفتم :پایه           پیام های آسمان :امتحان درس                                      :نام خانوادگیو نام 

 رضایی: دبیر مربوطه            (ع)امام حسین: پایه هفتم     دبیرستان داخلیامتحانات                                                        دقیقه 16  : وقت
 (نمره 1) .کنید کاملجاهای خالی را  -6

     .نام داشت ........شب هجرت پیامبر شب( الف
  .تنسمی دا اطاعت خداوند نیز عبادت و را...........حضرت فاطمه ( ب
  .کنندحساب می .........به سال  سن تکلیف را( ج
  .است.........هنگام ، آن مستجاب می شود در بهترین حالت هایی که دعا یکی از( د
 (نمره 4) است؟ نادرستو کدامیک   درستگزینه کدام  -2

                                 )     ( غلط       )     (صحیح                            ؟خدا درخواست کنیم می توانیم دعاهای خود را از هنگام نمازآیا فقط در  (الف
                                 )     ( غلط       )     (صحیح                                                                                  .ققط با پول است صدقه دادنآیا  (ب
                                 (  )    غلط        (  )  صحیح                                                  .رضایت خداوند استیکی از راهای جلب  نماز خواندنآیا  (ج
                                 (   )   غلط        (   ) صحیح                                                   .گفته می شود آب قلیل ،کم تر باشد لیتر 483 به آبی که از (د

                                 (    ) غلط         (    ) صحیح                                   .             نمی شود نجساگر با چیز نجس برخورد کند،  آب قلیل( 1 (هـ
                                 (  )   غلط         (    ) صحیح        .    است غسل جمعهانجام شود،  جمعهروز یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر ( و
                                 (  )   غلط   (    )صحیح . غفلت نمی کردندموفقیت علمی مسلمانان زمانی روی داد که در کنار توجه به علم از تعالیم اسالمی ( ز

                                 (  )   غلط    ( )  صحیح                                                              .     عزم و اراده محکم و جدی است ،درمان عجلهراه ( ح
 .را انتخاب کنید درستگزینه ی  -9

 (نمره 5/6) چیست؟ (ع) امام صادق رظن از نتیجه صدقه (الف
                   )   (  عذاب قبر رهایی از( 2                                         )   ( نجات از مرگ بد( 1

                   )   (دریافت پاداش الهی( 3                              )   (تنگدستی  و دوری ازفقر( 4
 (نمره 5/6) ؟درباره چیست«نخواهید حتی درخواست چوب برای خالل دنداندیگران  از را هیچ وقت انجام کارهای خود»(ب

                                          )   ( بزرگواری( 2                                                                         )   (عزت نفس( 1
                                          )   ( سربلندی (3                                                                    )   (ساده زیستی  (4
 (نمره 5/6) است؟ خداوند برابر در ساده ترین نوع شکرگزاری کدام یک ازنمونه های زیر( ج
                                         )   ( مادر و احترام به پدر (2                                                           )   (انجام تکالیف الهی ( 1

                                          )   ( قرائت نماز (3                                                               )   ( گفتن الحمدهلل( 4 
 (نمره 5/2) است؟ صحیحجمله های زیر  کدام یک از (د

                                          )   ( .کنند رفـرطـب را همه نیازهای خود انسان ها می توانند (الف
                                          )   ( .است تنها راه جلب یاری خداوند اـدع (ب
                                          )   ( .برساند اریـیبه همه  به دیگران می تواند نیاز بدون خداوند (ج
     )   ( .می کند مستجاب را های ماهمه دعا خداوند (د

 (نمره 5/6)؟ نیستکدامیک از گزینه های زیر جزء ارکان نماز ( هـ     
 )   (    نیت ( د)   (       قیام ( ج)   (    رکوع( ب)   (        تشهد ( الف       

 (نمره 5/6) .را دارد....................... آب لوله کشی ساختمان ها حکم آب ( و      
                           .)   (کر ( د       )   ( قلیل (ج   )   (  راکد( ب       )   (  جاری( الف       

 (نمره 5) .دهید هپاسخ کوتابه سؤال های زیر  -4
 (1) می خوانیم؟ را سوره حمد مرتبه چندشبانه روز  هر مادر (الف
 (1) چیست؟ انجام واجبات از منظور (ب
 (1) خوابید؟( ص)پیامبر  بستردر  لیلة المبیت  در (ص) چه کسی به جای پیامبر (ج
 (2) ؟فرموده اندچه  ،نمی کند وفا خود دـعهدرباره ی دوستی که به  (ع)امام علی (د
 (نمره 5) .دهید کامل پاسخ زیر تشریحی به سؤال های -5

 (5/1) چه می فرماید؟ دعای انساندرباره ی ( ص) پیامبر (الف
 (1) ؟گفته می شودچه کسی به  فداکار (ب
 (5/1) .بنویسید شمارهرا با ذکر ( ع)از فداکاری های امام علی سه نمونه (ج
 (1) ؟فرموده اندچه  نماز اول وقتدرباره ی  (ص) پیامبر (د
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