
 

       دقیقه06زمان:        تاریخ ..../         آزمون درس پیام آسمانی نوبت دوم پایه هفتم دوره اول متوسطه         بسمه تعالی

 طراح:              21تعداد سؤال :               کالس هفتم:......     نام ونام خانوادگی:................................

============================================================================

 (1گزینه مناسب را انتخاب کنید. ) -2

 د:تشهد                   ج: سجود                ب:قیام         الف: تکبیرة ااِلحرام        کدام مورد جزء ارکان نماز نیست؟

   د:همه موارد                  ج: تقوی             ب:صبر            الف: دعا      اری خداوند :راه بهره مندی از ی

 چه چیز باعث شد که دو موجود ترسناک از جوانی که در حال مرگ بود دور شود؟

 د: نیکی فرزند به مادر                     ج:گزینه ب و ج        ب:بخشش فرزند توسط مادر                 الف: دعای پیامبر

می فرمایند ما تو را جز به عنوان رحمت برای جهانیان «َو ما أرَسلناَک أالّ َرحَمةً لِلعالَمین » چه چیزباعث شده که خداوند در آیه 

 نفرستادیم.

    پیامبر د:عزت نفس                ج:بزرگواری و محبت پیامبر      ب:ویژگی اخالقی پیامبر   الف:ویژگی اجتماعی پیامبر

 ============================================================================ 

  (5/2در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید.) -1

 «می شود  –نماز جماعت  –شیطان  –نمی شود  –حجاب  –نماز  –روزه  –مراقبت  –غسل »   

 ن ها ....................است.اصلی ترین دشمن انسا

 یکی از دستور های خداوند که سالمتی روح ما را در پی دارد........................است.

 یکی از کار های مستحبی است که قبل از ظهر روز جمعه انجام می شود.........................است.

 رعد................................از انسان است.سوره  22در آیه ی « معقّبات » منظور از 

 آب قلیل در برخورد با اندک نجاستی ،نجس......................

                                                  ......................یکی از زیبا ترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است.

  ===========================================================================

 (5/2صحیح و غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.)  -3

 غ                           ص                  خداوند به وسیله فرشتگان خطر های بسیاری را از مردم دور می کند.

 غ                           ص                                    برآورده می شود.  طرف خداوند همه دعا های انسان از

 غ                          ص                                  پیشرفت های علمی انسان برای راه خوشبختی کافی است.

 غ                          ص                انجام تکالیف شرعی است.برای مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی 



 غ                          ص                                    مأموم نباید تکبیرة اإلحرام را قبل از امام جماعت بگوید.

               غ                          ص                                                              لیتری ،آب ُکر است . 366منبع آب 

  =========================================================================== 

 (5/2امام علی )ع( درباره عجله کردن که یکی از سربازان شیطان است چه می فر ماید؟) -4

 ============================================================================ 

 (1شیوه انجام غسل ترتیبی را بنویسید.) -5

   

============================================================================ 

 (1امام صادق)ع( درباره ساده زیستی و تواضع پیامبر )ص( چه می فرماید؟) -0

  

============================================================================ 

 (2احساس هر کس در رویارویی با مرگ چگونه است؟ ) -7

  

============================================================================ 

 (5/2پیامبر )ص( درباره عزت نفس چه می فرماید؟ ) -8

  

============================================================================ 

 (1دو مورد از فداکاری های امام علی )ع( در زمان پیامبر )ص( را بنویسید.) -9

 ============================================================================ 

 (2بلوغ شرعی یعنی چه؟) -26

 ============================================================================ 

 (1بلوغ را بنویسید.) چهارمورد ازتحوالت دوران  -22
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چیست؟و بنویسید به چه چیزی اهمیت داده « شیر ژیان را بدرانند پوست                بَُود اتّفاق  چو  مورچگان را» منظور از بیت  -21
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