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 1صفحه                                         

 بارم سواالت ردیف

 هر آیه را به موضوعی که به آن مربوط می شود، وصل کنید .  1 

 

 یتأکید اسالم برعلم آموز    إِنَّ الصَّالةَ تَنهی عَنِ الفَحشاء وَالمُنکَر-1

 مهربانی پیامبر    لئن شَکَرتُم لَأزیدَنَّکُم - 2

 نماز مانع کارهای زشت    وَماأرسَلناکَ إِلّا رَحمةً    لِلعالَمینَ - 3

  شکر گذاری ازنعمت ها    قُل ربِّ زِدنی علماً  - 4

1 
 

 پاسخ درست را عالمت بزنید . 2

  (عامل اصلی انتشار میکروب های اخالقی کدام است ؟1

 الف : بد اخالقی             ب : نمازنخواندن                ج : تنبلی کردن                    د : شیطان

 ؟ نمی شودبه نظرشما ازمیان کارهای زیر،کدام کار باعث جلب رضایت خداوند  -2

 ردن                   د : کمک به دیگرانب : صدقه دادن                  ج : مسخره ک                 الف: صبر کردن

 سته بخواند ؟تواند نمازش را نشصورت انسان می  در چه -3

                 د :موقع حضورنامحرم             ج : تنگ بودن وقت نماز               ب : بیماری وناتوانی               الف : در حال خستگی  

 می باشد ؟  یک آب قلیل موارد زیر کدام از -4

 ب استخر               د : آب بارانالف : آب رودخانه              ب : آب کوزه             ج : آ

 . اول کارهای مهم راانجام میدهیم اگروقت باقی ماندبقیه کارهاراانجام می دهیم به این اصل ................ می گوییم -5

 ب : وفای به عهد           ج : اولویت بندی              د : جدّیت           الف : تصمیم قاطع  
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 (  حفظ پوشش   – تکبیرة اإلحرام –عجول  -بَدان   –) مرجع تقلید      جاهای خالی را باکلمات داده شده کامل کنید. 3

 امام بگوید ....... را پیش از ..د ر نمازجماعت مأموم نباید ..............– 1

 ............ مناسب است ...مسئولیت مشترک زنان ومردان در مقابل نامحرم ....... -2 

 ...... می گویند ....به اومراجعه می کنند ..........به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام  -3

 ........ گرفتارمی شویم .......با توجه به سخن امام علی)ع( اگردوست راامتحان نکنیم به هم نشینی با .... -4

 از همه مردم بیش تر است . ................. پشیمانی انسانِ -5
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 سؤاالت تشریحی : 4

 (عزت نفس چیست ؟ 1

 

 

1 
 

 چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی نداشت ؟  – 2 
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 امام جمعه درخطبه دوم درمورد چه مسائلی صحبت می کند ؟  -3 

 

 

 2ادامه سؤاالت صفحه

 1 

 مهرآموزشگاه             نام : ساعت :   پیام های آسماندرس : 

 نام خانوادگی : تاریخ  متوسطه اول:  رهدو

 نام دبیر :  دقیقه 06  مدت : هفتم پایه :



بسمه تعالی

 2صفحه                             

 بارم سواالت فردی

 بنویسید.هُل می دهد درحیاط مدرسهعکس العمل آدم خوش اخالق وبداخالق رانسبت به دانش آموزی که دوستش اورا – 4 

 خوش اخالق : .....................................      بداخالق : ..........................................

 

1   

 چرا حضرت زهرا)س( هرگزچیزی ازامیرالمؤمنین درخواست نمی کرد؟ -5 
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 برپاداشتن درست وبه موقع نمازباعث چه می شود ؟ -0 

 

 

 1 

 چه نوع پوشش ها ورفتارهایی دراسالم حرام است ؟  -7 
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 دو مورد ازموفقیت های علمی کشورمان رانام ببرید . – 8 
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  انسان فداکار چه کسی است ؟ -9 
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 سه مورد از ویژگیهای دوستان خوب رابنویسید . -16 
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 ه است را پاک می کند ؟زمین با چه شرایطی ته کفش وکف پا که نجس شد -11  
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 پاسخ درست یا نادرست را عالمت بزنید . 5  

 درست                 نادرست                           واجب است نمازهای واجب رابه جماعت بخوانیم .                           -1

 درست                 نادرست                                                  مالک سن تکلیف سال قمری است .                           -2

 درست                 نادرست                           استفاده صحیح ازنعمت ها یک شکرزبانی است .                                 -3

 درست                 نادرست                                    دنیستند .افرادی که به عهدخودوفانمی کنند قابل اعتما -4

 

 1 

 آینده نگری ( –قیام  –قنوت  –برنامه ریزی  –کلمات مقابل را دسته بندی کنید . یک کلمه اضافه است. ) سجود  0

 ............................     ..... ..........درمان تنبلی :  ..........

 ...........................    .....  ......واجبات نماز :   ..............

1 

 26 موفق وتندرست باشید 

 

 مهر آموزشگاه نام : ساعت :  آسمان پیام هایدرس : 

 نام خانوادگی : :تاریخ  متوسطه اولدوره : 

 نام دبیر :  دقیقه06مدت :  پایه : هفتم
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