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«لذّت گفت و گو با خودت را به من بچشان، خدایا »    ردیف 

 

1 
 : «لِلعالَمین  ۀوَ ما اَرسَلناکَ إلّا رَحم» آیه ی در  -1

 د ؟ نمایمعرفی می  «ۀ لِلعالمیَنرحم»خداوند چه کسی را به عنوان ( الف 

 .                  ترجمه آیه را بنویسید ( ب

 الف

 :در جای خالی کلمات مناسب بنویسید  - 5/1

 .است ........................  شکر «الحَمدُلِله»گفتن  -2

 .می گویند............. لیتر کمتر باشد آب  3۸۳و اگر مقدار آب از  ............ لیتر باشد به آن آب  3۸۳اگر مقدار آب حداقل  -3

 . است........................   یکی از مهم ترین آثار صدقه -۳

 . کنیم .......................... برای غسل کردن ابتدا باید  -5

 ب

 صحیح    باطل                                                                 .                       درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید  - 25/1

 .  عامل اصلی انتشار میکروب اخالقی شیطان است -6

 . اگر بدن ما با ادرار آلوده شد ، کافی است محل آن را با دستمال تمیز پاک کنیم -7

 .پاک و اگر خیس باشد ، نجس است سگ اگر خشک باشد ،  -۸

 .نماز جمعه دو خطبه دارد  -9

 .انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را به خود جلب کند حرام است  -1۱

 پ

 .کنید  گزینه صحیح را انتخاب - 5/1

   .به جای پیامبر در بستر خوابیدند ................... شبی است که  «لیلۀ المبیب  »-11 

         (ع)امام حسین  ( ج                                (ع)امام حسن ( ب                       (ع)حضرت علی( الف

  ؟   نیست کدام یک از موارد زیر از شرایط مرجع تقلید  -12

                  پیر باشد ( ج                                     شیعه باشد( ب                                زنده باشد( الف

  حکم کدام آب صحیح است ؟  -13

                          (قلیل)آب استخر  ( ج                           (جاری)آب باران ( ب                          (کر)آب لیوان ( الف

 ت

 (ه اضافی است گزینیک . ) وصل کنید « ب»در ستون  گزینه های مرتبطرا به « الف»ستون  هر کدام از موارد -1۳ 1

 ب الف

 گذشتن از جان در راه خدا

 بداخالقی

 (ص)ویژگی حضرت محمد 

 سعد بن معاذ              

 فداکاری              

 مساوات                

         امانت داری             

 ث

 ج .رکن و غیررکن را در جدول مقابل مشخص کنید  -15 1

 بارم

صبح 1۱:ساعت امتحان                دوم: نوبت امتحانی      عترت                 : نام واحد آموزشی                 ( :                ش داوطلب)شماره صندلی   

دقیقه 7۱: وقت امتحان                7:     /کالس                         م    تهف: پایه :                    نام پدر               :                          نام و نام خانوادگی   

  ۱3/۱3/1۳۱1تاریخ امتحان          ۳۱۱-۳۱1: سال تحصیلی                        شجاعی خانم   :نام دبیر        پیام های آسمانی      : سئوال امتحان درس 

برگ 3: تعداد برگ امتحان                                                                                                                                                      

 محلّ مهر و امضاء مدیر

 سئوال

 

 

 

 ردیف واجبات نماز ارکان ارکانغیر 

 1 سجده  

 2 سالم  

 3 قیام  

 ۳ تشهد  
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   3/9۸/    :  تاریخ امتحان                                        7:    /کالس                         پیام های آسمانی: ه ی سئوال درس ادام 

75/3 
 .دهید کوتاه پاسخ به سواالت زیر  -

 ؟ کدام بانو را به عنوان سرحد زنان و برترین بانوی جهان معرفی فرمودند( ص)پیامبر  -16

 ؟  را بنویسید( س)دو ویژگی از ویژگی های حضرت زهرا  -17

 ؟ در امانت چیست عاقبت خیانت( ص)با توجه به سخن پیامبر -1۸

  به چه کسی مجتهد می گویند ؟ -19

 ؟ با توجه به آیات قرآن کریم ، مهمترین فایده حجاب برای بانوان چیست -2۱

 (دو مورد)چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم ؟  -21

 ؟  زمین چه چیزهایی را می تواند پاک کند -22

 د

 .دهید کامل پاسخ به سواالت زیر  - 1

 . حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید  -23

 

 

 و

 

 فرق میان ارکان و غیرارکان نماز چیست ؟ -2۳ 1

 

 

 

 .شیوه انجام غسل را توضیح دهید  -25 1

 

 

 

 مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست ؟ -26 5/1

 

 

 

 

 .زمانی روی داده است ؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه  -27 5/1

 

 

 

 

 در مورد عاقبت راستگویی و دروغ و نتیجه آن چه فرموده اند ؟( ع)حضرت علی  -2۸ 5/1

 

 

 

 

 توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد ؟  -29 5/1

 

 

 

 

  «               یشجاعخانم   - دینی و قرآنگروه »  دختران عزیزم موفّق باشید                                                                                                     2۱

 

 بارم
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 پایه هفتم ( خرداد ماه) کلید سواالت پیام های اسمانی

 (5/0)  الف  پیامبر اکرم ص

 (5/0)  به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیمب ما تورا جز  

 

 شکر زبانی -2

 اب قلیل-----ب کرآ -3

 نجات  یافتن ازمرگ   - 2        نوع بال 00ی از یرها -4

 تنی -5

 دست  -00درست  -9نادرست  -8نادرست  -0درست  -6      -پ

 

 ب -03پ   -02الف -00

 نت داریافداکاری     سعدبن معاذ          ام -04ث  

 غیر رکن -4رکن     -  3غیر رکن     -2رکن     -0ج  

عالقه شدید   -عفت   وحیا  –ساده زیستی   –حضور در اجتماع  -00حضرت فاطمه س        -06

 اهمیت به خانه و خانه داری   -به پیامبر 

 .به دین پیامبر نمرده است خداوند را خشمگین مالقات می کند هنگام مرگ  -08

 متخصص در دین مجتهد میگویند -09

 درامان ماندن از اذار و اذیت افراد سود جو و هوسران است-20

 ترک محرمات -4انجام وا جبات -3بامال و جان  ز دیندفاع ا -2 -جهاد در راه خدا  -20

فرشتگان به انان درود میفرستند و دار میگردند ربت خداوند برخون هنگام مرگ یاری میشوند و از محمومنا-23

 و به سوی بهشت راهنمایی میشوند
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ه اضافه انجام دهد نمازش اشتباآن ها را فراموش کند یا به ارکان قسمت هایی از نماز هستند که اگر نماز گزار -24

باطل خواهد شد و اگر فردی غیر ارکان را فراموش کند یا به اشتباه اضافه انجام دهد نمازش باطل خواهد شد ولی 

 .نمازش باطل نیست داگر فردی غیر ارکان را فراموش کند و یا به اشتباه بخوان

گردن باید طرف سر و پس از شستن  -3کامال بشوییم سپس باید سر و گردن خود را  -2ابتدا باید نیت کنیم  -25

پس این مرحله باید طرف چپ بدن را نیز مانند طرف راست بدن کامال شستشو  -4راست بدن را شستشو دهیم 

 دهیم

د و از دارند همه باید لباس مناسب بپوشن همان طور که زنان حدود پوشش دارند مردان نیز حدود پوششی-26

د را از انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را جلب کند کند بپرهیزنسخن گفتن با لحنی که دیگران را تحریک 

 .دنمایند تا به گناه حرام نیفتندوری 

ان هایی روی داد که کنار توجه جدی به کسب علم و دانش از اره در زمنان هموموفقیت های علمی مسلما -20

 فت های بزرگی در کشورمان بودیم برایرطی سال های اخیر شاهد پیش کردنداحکام و تعالیم اسالمی غفلت نمی 

 مثال دانش اموزان ایرانی در اولین دوره المپیاد جهانی ریاضی

 عذاب جهنم -ی خوار -حسرت و پشیمانی -نجات -28

 خرت راپرهیزد زیرا که این دو هم دنیا  را  از تو خواهند گرفت و هم آتنبلی و بی حالی به شدت باز   -29
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