
 سواالت امتحانی درس پیام آسمانی

 نام و نام خانوادگی:

 شعبه:             پایه: هفتم

 بسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش دشتستان

 دبیرستان خدیجه کبری

 1044-1041خرداد 

 1041تاریخ امتحان          /      / 

 دقیقه 04مدت امتحان : 

 بارم «باشد، بهشت در جستجوی او برآیدهر کس در جستجوی دانش » پیامبر اکرم )ص(: 

 ترجمه آیات زیر را کامل کنید.-1

 «و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا . .............. شما را بپذیرم.« » وَ قالَ رَبّکُم اَدعُونی اِستَجِب نکُم» 

 «وَ اَقِم الصَّالهَ اِنَّ الصَّالهَ عَنِ الفَحشاء وَ المُنکر»

 پادار که بدون شک نماز از ................... و ......................... باز می داردو نماز را به 

50/4 

 جاهای خالی ر ابا کلمات مناسب تکمیل کنید

 استفاده صحیح از نعمت ، ..................... و استفاده ناصحیح از آن ، .................. در برابر خداوند است.-2

 راستگویی ..................... است و عاقبت دروغگویی ...................... و ..........................عاقبت -3

 ......................... احساس با ارزش بودن است -0

 به جز ..................... و ....................... برای زنان واجب است بدنپوشاندن تمام  -0

 عه مأموم باید به غیر از ............... و .................. تمام قسمتهای نماز را بخواند.از جمدر نم-6

 یکی ازدستورهای حکیمانه خداوند که سالمتی روح ماانسان ها را در پی دارد .................. است-5

 .......... و ..................... داشته باشند.تنها کسانی می توانند به اهداف خودبرسند که نسبت به راه خود .......-8

 عامل اصلی انتشار میکروب های اخالقی ...................... است. -9

0/3 

 «یکی از گزینه ها را به عنوان گزینه صحیح انتخاب کنید.»

 لیل ترس انسان از مرگ از نظر ابوذر چیست؟د-14

 ب( آباد کردن آخرت و ویران کردن دنیا    الف(آباد کردن دنیا و ویران کردن آخرن 

 د( تالش برای زندگی پس از مرگ          ج( پایان سختی ها و آغاز خوشی ها 

0/1 

خدا نه چادر گران قیمتی بر سرر  دختر رسول » ف حضرت فاطمه )س( که سخن سلمان فارسی در وص-11

 ره دارد؟به کدام ویژگی آن حضرت اشا« دارد نه لباس فاخری بر تن 
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 د( ایثار و بخشندگی      ج( حیا و عفت   ب( ساده زیستی       الف( عالقه شدید به پیامبر 

 کدامیک از موارد زیر از زیباترین و ارزشمندترین نمونه همدلی مسلمانان با هم است.-12

    ب( نماز ظهرعاشورا                      الف( راهپیمایی و تظاهرات 

 د( نماز جماعت                    ج( نماز به تنهایی در مسجد 

 

 کدامیک از موارد زیر جزو ارکان نماز نیست؟-13

 د( سجود          ج( تشهد                 ب( رکوع         الف( نیت 

 از میان انواع تقلید کدام درست است؟-10

 د( گزینه ب و ج    ج( عالم از جاهل     ب( جاهل از جاهل    الف( جاهل از عالم 

 یکی از ویژگی های بارز پیامبر اعظم .................... بود. -10

 د( فداکار      ج( امانتداری   ب( عزت نفس     الف(بزرگواری و محبت 

 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید

 نادرست  منظور خداوند از یاری کردن او توسط بندگان، یاری کردن دین اوست . درست -16

 نادرست  مرگ برای مومنان وحشتناک و ناخوشایند است                             درست -15

   نادرست  آب جاری در برخورد با نجاسات، نجس می شود.                            درست -18

 نادرست  دین اسالم هر کاری که مردان و زنان رابه گناه اندازد، حرام می داند    درست -19

 نادرست  قنوت در نماز ثواب بسیار دارد و جزو واجبات نماز است                   درست  -24

 نادرست  گفت   درست « سبحان اهلل» به جای ذکر رکوع و ذکر سجده می توان سه بار -21

0/1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید

 چه کسی پیامبر را از نقشه خطرناک مشرکان باخبر ساخت؟ 22

 سل ها در چیستتفاوت غ -23

 لیتر کمتر باشد، چه آبی است؟ 380آبی که از -20

 به افراد متخصص در دین چه می گویند.؟-20

 دو ویژگی مهم امام علی )ع( را بنویسید؟-26

 

20/4 

20/4 

20/4 

20/4 

0/4 
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 فایده حجاب چیست؟مهترین -25

 شخص نمازگزار تا چه هنگامی می تواند نمازش را ایستاده بخواند؟ -28

 دو مورد از مطهرات را نام ببرید؟ -29

 سه مورد از کارهایی که باعث آسانی زندگی دردنیا و آخرت می شود را نام ببرید؟ -34

 حضرت فاطمه )س( سعادت زنان را در چه می دانست؟ -31

 از نجاسات را نام ببرید؟ چهارمورد -32

 شیوه انجام غسل را به ترتیب ذکر کنید؟ -33

 انجام کارها بدون داشتن دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟ -30

 سه ویژگی خوب که می توان با آن درست خوب را شناسایی کرد، را ذکر کنید؟ -30

 چرا باید از تنبلی و بی حالی به شدت پرهیز کرد؟ -36

 چرا انسان عجول با شکل دوباره کاری رو به رو است؟ -35

1 
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1 

0/1 

0/4 
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1 

1 

50/4 

50/4 
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 پاسخ گزینه های ستون الف را از ستون ب پیدا کنید و به هم وصل کنید

 الف                                                         ب             

 (یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد1انجام صحیح احکام دین                ( 38

 ( به صورتی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد2( بنده واقعی خداوند                      39

 (جوان نورسیده و باطراوتی که جوانی اش را در اطاعت از                                   3( اعلم باشد                                  04

 خداوند سپری می کند                                                    

 عادت دنیا و آخرت( س0( نماز اول وقت                              01

 

1 

  موفق و پیروز باشید
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 کلید سواالت درس پیام آسمانی

 پایه هفتم

 دبیرستان دخترانه خدیجه کبری

 52/0نمره            جاخالی دوم       گناهان و زشتی ها  هر کدام  52/0دعای         -1

 نمره دارد 52/0ناسپاس                      هر جای خالی  –شکر نعمت  -5

 حسرت و پشیمانی –نجات  -3

 علم و آگاهی -8           عزت نفس                        -4

 شیطان -9                صورت و دست ها          -2

 حمد و سوره -6

 حکم حجاب -7

 52/0الف               هر گزینه  -14دال          -15الف                      -10

 ح -12 ج           -13ب                         11

 52/0نادرست      هر گزینه  -50            نادرست -18        درست         -16

 درست -51درست               -19درست                -17

 52/0آب قلیل  -54              52/0نیت  -53            52/0فرشته وحی -55

 2/0عدالت طلبی و مساوات  –فداکار -56            52/0مجتهد یا فقیه -52

 نمره 1در امام ماندن از آزار و اذیت مردان سودجو و هوسران       -57

 72/0تا جایی که برایش امکان دارد -58

 نمره1آب و زمین   -59

 نمره 2/0خوش اخالقی  هر مورد  –صدقه دادن  –نیکی به پدر و مادر -30
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 2/0دوری از نامحرمان       -31

 مورد( 4) 52/0شراب     هر مورد  –مدفوع  –ادرار  –خوک  –سگ  –خون  -35

 52/0هر مورد  –سمت چپ بدن  –سمت راست بدن  –شستن سروگردن  –نیت -33

 نمره   1مانند کسی است که به بیراهه می رود، هر چه سریع تر حرکت کند، از مقصدش دورتر می شود. -34

 52/0راستگویی  هر مورد  –وفای به عهد  –اهل نماز و نیکی باشد  -32

 72/0زیرا هم این دنیا را از تو خواهد گرفت وهم آخرت را    -36

زیرا کاری که با عجله و بدون دقت انجام میدهد بی نتیجه خواهدد بدود و دوبداره مجبدور اسدت وقدت و       -37

 نمره 1نیروی خودرا صرف انجام درست همان کار کند.    

 1گزینه  -40                4گزینه -38

 نمره 52/0هر مورد                    5گزینه  -41                 3گزینه  -39
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