


 

 

 دقیقه 06مدت امتحان:                                             بسمه تعالی                                                                                        : نام

 تاریخ آزمون:                          اداره آموزش و پرورش منطقه                             نام خانوادگی :              

  هفتم: پایه                                                                             نام درس: پیام های آسمان
 

 بارم صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید ردیف

 ☐غ             ☐ص         . تار خود حیا و عفت را رعایت کنندن باید با رفتار و گفزنان و مرداالف(  1

 ☐غ             ☐ص                                  را دارد. جاری ا حکم آب آب لوله کشی ساختمان هب( 

 ☐غ  ☐ص                               آغاز واجب شدن تکالیف دینی است.سرج( بلوغ شرعی، 

 ☐غ              ☐ص                  .هاست خوشی سرآغاز معنای به بدکاران و کافران برای مرگد( 

2 

  مشخص کنیدگزینه درست را 

 شود؟ کدام یک از گزینه های زیر می تواند از کارهایی باشد که انجام آن موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می -1 2

 ☐ د( گزینه الف و ب ☐ج( نیکی به فقرا ☐ب( خوش اخالقی ☐ الف( صدقه دادن

 قبل از مبعوث شدن به پیامبری بود؟ بارز پیامبرای زیر از ویژگی های کدام یک از گزینه ه -2

 ☐د( محبت کردن  ☐ج( بزرگواری ☐ب( امانت داری ☐الف( عزت نفس

 کدام یک از موارد زیر می تواند نمونه هایی از تکالیف دینی مسلمانان باشد؟ -3

 ☐د( همه موارد  ☐ج( نماز  ☐ب( خمس  ☐الف( روزه

 سعادت زنان را در چه چیزی می دانستند؟حضرت فاطمه )س(  -4

 ☐ب( حضور در اجتماع  ☐الف( دوری از مردان نامحرم

 ☐د( ساده زیستی   ☐ ج( عبادت کردن

2 

 جاهای خالی زیر را کامل کنید

 1 رود. بی راهه می به صادق )ع(: کسی که کارهایش را بدون .............. و .................. انجام دهد مانند کسی است که ماما 1

 1 استفاده صحیح از نعمت ................. نعمت و استفاده ناصحیح از نعمت .................. از نعمت است. 2

 5/0 از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر روز جمعه انجام شود، .................. جمعه است. 3

 1 .................. و .............. همه قسمت های نماز را خودش بخواند.در نماز جماعت ماموم باید غیر از  4

 



 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 5/0 آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به چه روزی معروف است؟ 1

 5/0 به فرموده امام علی )ع( راه درمان تنبلی چه چیزی است؟ 2

 5/0 زنان در اجتماع چه چیزی است؟از مسئولیت های مهم مردان همانند  3

 1 انواع نجاسات را نام ببرید. 4

 55/0 سه ویژگی مهم که با آنها می توان دوستان خوب را شناسایی کرد؟ 5

 55/0 عاقبت راستگویی و عاقبت دروغ گویی را بنویسید. 6

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

 ؟را تعریف کنید عزت نفس 1

 
1 

 چرا؟ است؟مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند  2

 
5/1 

 راه های درمان تنبلی را نام ببرید؟ 3

 
1 

 آب کُر چه نوع آبی است؟ با ذکر مثال 5

 
1 

 ؟رنکَالمُ وَ ءِحشاالفَ نِنهی عَتَ اله اِنَّ الصَّالۀَالصَ مِقِو اَ»معنای آیه قرآنی:  6

 
1 

 فرق ارکان نماز با واجبات نماز چیست؟ 7

 
2 

 1 .کنید بیان را تقلید مرجع شرایط از موردچهار  8

 20 باشید موفق 

 


