
 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 01/49/ 22:   تاریخ    ردولتی ماهور                         مجتمع آموزشی دخترانه غی                         نام و نام خانوادگی:                         

 دقیقه 01مدت:                     )دوره اول متوسطه(                              نام درس: پیام آسمان                                                

  نوبت امتحان: اول                                         0949-49سال تحصیلی              کالس:  هفتم                                                          
 الف( آیات بارم

 .گر اهمیت تشکر از خداوند باشدای از قرآن بنویسید که بیانآیهـ 1 5/1

 .ی خداوند اشاره داردرمندی از یابه کدامیک از راههای بهره« و قال ربکم ادعونی استجب لکم» آیه  -2 5/0

 .به کدامیک از صفات پیامبر اکرم )ص( اشاره دارد« ارسلناک اال رحمه للعالمینو ما » آیه  -3 5/0

 جای خالی را کلمه مناسب بگذارید.( ب 2

 منظور خداوند از یاری او توسط ما بندگان یاری .......................... اوست. -4

 ، .......................... است.ناحساس با ارزش بود -5

 شود هنگام .......................... است.هایی که دعا در آن مستجاب میبهترین حالتیکی از  -6

 پیامبر )ص( قبل از مبعوث شدن به پیامبری در بین مردم به .......................... مشهور بودند. -7

 ج( جمالت درست و نادرست را مشخص کنید. 2

 نادرست  درست امیرالمؤمنین حکومت را برای ایجاد عدالت بین مردم پذیرفت.  -8

 نادرست  درست خداوند بهتر از هر کس دیگر از سود و زیان ما آگاه است.  -9

 نادرست  درست  کردند.معه حضور پیدا نمیاز برخورد با نامحرمان هرگز در جاحضرت زهرا )س( برای جلوگیری  -11

 نادرست  درست گویند. به افراد متخصص در دین مجتهد یا فقیه می -11

 گزینه مناسب را عالمت بزنید.د(  1

 «مایه شادمانی من است » پیامبر )ص( درباره چه کسی فرمودند:  -12

 حضرت خدیجه )ع(ج(                      حضرت علی )ع(ب(                      حضرت زهرا )س(الف( 

 



 

 

 .چه عهد و پیمانی گرفته است« خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران» بنا بر فرمایش امیرالمومنین  -13

 حق مظلوم را از ظالم بستانندج( .       خیانت در امانت نکنندب(            بین آنان با عدالت قضاوت کنندالف( 

 کشف ارتباطهـ(  5/1

 ) یک مورد اضافی است( .چپ به گزینه های ستون سمت راست مربوط می شودهای ستون ینهکدامیک از گز -14

 صدقه -الف( مراقبت و توجه دائمی                                       

 لیله المبیت - ب( رهایی از هفتاد نوع بال                                       

 نیکی به پدر و مادر -  ج( از خود گذشتگی حضرت علی )ع(                        

 نشانه های محبت خداوند -                                                                        

 توضیح کدامیک از مفاهیم زیر است. :( هر یک از عباراتز 1

 مسلمان             مرجع تقلید             فداکار             ولی فقیه

 )              ( .کنندمجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می -15

 )              ( .گذردسالمتی و ... و حتی جان خود میخدمت به دین و جامعه خود از مال،  کسی که برای -16

 دهید.کوتاه ( به سؤاالت زیر پاسخ ر 

 .آیا صدقه دادن فقط به معنای کمک مالی است -17 5/0

 .های بارز حضرت زهرا )س( را بنویسیددو مورد از ویژگی -18 1

 .سن بلوغ برای دختران و پسران چه سنی است -19 5/0

 ( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.و 

 .سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید -21 5/1

 .)ص( درباره خیانت در امانت چه فرمودند پیامبر -21 1

 .حضرت علی )ع( چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت -22 5/1



 

 

  

 .مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد -23 1

 .چهار مورد از ویژگی جهنمیان را بنویسید -24 1

 .چیست« فاطمه سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است»از اینکه فرمودند: منظور پیامبر )ص(  -25 1

 

 

 

 موفق باشید.


