
 اسمه تعالي ب

                نام و نام خانوادگی:                    
 استان اصفهان اداره کل آموزش و پرورش

 3ناحیه   مدیریت آموزش و پرورش 

 خرد   دبیرستان دوره اول متوسطه

 پیام های آسمان نام درس: 

 صبح  8 ساعت امتحان:  هفتم  پایه:   دیلمی   :دبیر نام نام پدر: 

 1400 - 1401حصیلی ل تسا نوبت دوم
تاریخ امتحان:  

11/3/1401 

 قیقهد  40 امتحان:  مدت

 ام خانوادگي و امضای مصحح:                          نام و ن جمع نمره با حروف:                                                                                                                                           عملي:  -نمره شفاهي نمره کتبي:
 

 بارم واالت  س ردیف
 

 ادامه سواالت در صفحه بعد                                1  

 

  صحیح و غلط 

 5/0 ص)  (       غ )  (                                                پاک می شود. فرش یابا رفتن روی موکت اگر کف پای ما نجس شده  1

 5/0 (       غ )  (   )ص                                                            اگر نمازگزار ارکان نماز را  فراموش کند نمازش باطل نیست. 2

 5/0 ص)  (       غ )  (                                                                                    بلوغ شرعی سرآغاز انجام تکالیف دینی است. 3

 5/0 )  (       غ )  ( ص                                                                         مأموم می تواند تکبیره االحرام را قبل از امام بگوید. 4

  چهار گزینه ای 

5 

 کدام یک از شرایط مرجع تقلید نمی باشد؟ 

  اعلمد(                           عادل  ج(                         معروفب(                        زنده   الف(          
5/0 

6 

 ن نمازاست؟ارکاجزء  دروم م کدا 

    ذکرد(                            ج( سالم                           رکوعب(                       الف( قرائت             
5/0 

7 

 از ویژگی های بارز پیامبر بود؟ 

    همه مواردد(                عزت نفسج(                   امانت داریب(                     بزرگواری و محبتالف( 
5/0 

8 

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

         توجه به همسر و فرزندانب(                                 حضور در اجتماعالف(                                                         

 ت  ا وعفیححفظ  د(                           دوری از مردان نامحرم  ج(                                                       

5/0 

  کامل کردنی  

 1 استفاده صحیح از نعمت .................................... و استفاده نا صحیح از نعمت ............................. است.  9

 5/0 ..................... بوده استسعد بن معاذ .........................فشار قبر  علت آزار و 10

 5/0 یکی از بهترین حالت هایی که در آن دعا مستجاب می شود هنگام .......................... است. 11

 5/0 . عامل اصلی انتشار میکروب های اخالقی .................................. است 12

 5/0 ..... می دانستند. .......پیامبر اکرم داشتن دختر را سبب ................... 13

 1 بود. . و ............................................علیه السالم ............................بارز امام علی  های  ویژگیاز  14

hamyar.in همیار



   

2 

 

  پاسخ کوتاه دهید. 

 1 حکمی دارد؟آب قلیل در برخورد با چیز نجس چه  15

16 
 ظرفی که سگ لیس زده یا آب خورده چگونه پاک می شود؟

 
1 

17 
 دو مورد از آثار صدقه دادن را بیان کنید ؟ 

 
1 

  پاسخ کامل دهید  

18 

   .کنید ترجمهرا «  نکرالم  و   ء  حشاالف   ن  نهی ع  ت   ة  ال الص   ن  إ . الة  الص  م  ق  أ » آیه 

 

 

1 

19 

 را بنویسید؟   سه مورد از فواید نماز جماعت

 

 

5/1 

20 

 مراحل مختلف علم آموزی را به ترتیب بیان کنید.

 

 

5/1 

21 

 مورد بیان کنید .   3از ویژگی دوست خوب 

 

 

5/1 

22 

 راه های درمان تنبلی را نام ببرید. سه مورد از 

 

 

5/1 

23 

 کی جامعه چیست؟مسؤلیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پا

 

 

 

2 

 20 دخترم ساحل دلت را به خدا بسپارخودش زیباترین قایق را برایت می فرستد. 

 

hamyar.in همیار



 اسمه تعالي ب

                نام و نام خانوادگی:                    
 استان اصفهان اداره کل آموزش و پرورش

 3ناحیه   مدیریت آموزش و پرورش 

 خرد   دبیرستان دوره اول متوسطه

 پیام های آسمان نام درس: 

 صبح  8 ساعت امتحان:  تم هف پایه:   دیلمی   :دبیر نام نام پدر: 

 1400 - 1401حصیلی ل تسا نوبت دوم
تاریخ امتحان:  

11/3/1401 

 قیقهد  40 امتحان:  مدت

 ام خانوادگي و امضای مصحح:                          نام و ن                                          جمع نمره با حروف:                                                                                                  عملي:  -نمره شفاهي نمره کتبي:
 

 بارم واالت  سکلید  ردیف
 

 ادامه سواالت در صفحه بعد                                1  

 

  صحیح و غلط 

 5/0 (   )ص)  (       غ                                                   پاک می شود. فرش یابا رفتن روی موکت اگر کف پای ما نجس شده  1

 5/0 )  ( (       غ   )ص                                                            اگر نمازگزار ارکان نماز را  فراموش کند نمازش باطل نیست. 2

 5/0 غ )  (        )  (ص                                                                                   بلوغ شرعی سرآغاز انجام تکالیف دینی است. 3

 5/0 )  ( )  (       غ ص                                                                         مأموم می تواند تکبیره االحرام را قبل از امام بگوید. 4

  چهار گزینه ای 

5 

 کدام یک از شرایط مرجع تقلید نمی باشد؟ 

  اعلمد(                           عادل  ج(                         معروفب(                        زنده   الف(          
5/0 

6 

 ن نمازاست؟ارکاجزء  دروم م کدا 

    ذکرد(                            ج( سالم                           رکوعب(                       الف( قرائت             
5/0 

7 

 از ویژگی های بارز پیامبر بود؟ 

    همه مواردد(                عزت نفسج(                   امانت داریب(                     بزرگواری و محبتالف( 
5/0 

8 

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

         توجه به همسر و فرزندانب(                                 حضور در اجتماعالف(                                                         

 ت  ا وعفیححفظ  د(                           دوری از مردان نامحرم  ج(                                                       

5/0 

  کامل کردنی  

 1 است.   ناسپاسی در برابر خداو استفاده نا صحیح از نعمت      شکر نعمت       استفاده صحیح از نعمت  9

 5/0 . بوده است     بد اخالقی با خانواده     سعد بن معاذ فشار قبر  علت آزار و 10

 5/0 است.    نماز      یکی از بهترین حالت هایی که در آن دعا مستجاب می شود هنگام 11

 5/0 . است    شیطان    عامل اصلی انتشار میکروب های اخالقی 12

 5/0 می دانستند.   مانیدبرکت و شا   پیامبر اکرم داشتن دختر را سبب  13

 1 بود.    عدالت طلبی   و  فداکاری     علیه السالم  بارز امام علی  های  یژگویاز  14

hamyar.in همیار



   

2 

 

  پاسخ کوتاه دهید. 

 1   شود نجس می    حکمی دارد؟آب قلیل در برخورد با چیز نجس چه  15

 1     ابتدا خاک مال کرده ، سپس آن را دو بار شست.     ظرفی که سگ لیس زده یا آب خورده چگونه پاک می شود؟ 16

17 
 رهایی از هفتاد نوع بال   -نجات از مرگ بد         دو مورد از آثار صدقه دادن را بیان کنید ؟

 
1 

  پاسخ کامل دهید  

18 

   .کنید ترجمهرا «  نکرالم  و   ء  حشاالف   ن  نهی ع  ت   ة  ال الص   ن  إ . الة  الص  م  ق  أ » آیه 

 نماز را بپادارید که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد.                                                                     

 

1 

19 

 ایجاد اتحاد و همدلی مسلمانان                            را بنویسید؟  سه مورد از فواید نماز جماعت

 باخبر شدن از حال دیگران                                                                                          

 انداختن ترس در دل دشمنان                                                                                         

5/1 

20 

     دنگوش فرا دا-2      سکوت کردن-1           مراحل مختلف علم آموزی را به ترتیب بیان کنید.

 گرانیآموزش آن به د -5             ه آن عمل کردنب -4           ه خاطر سپردنب -3 
5/1 

21 

 ــ اهل نماز و نیکی1مورد بیان کنید .  3از ویژگی دوست خوب 

 ــ وفای به عهد  2                                                             

 ــ راستگویی3                                                              

5/1 

22 

 راه های درمان تنبلی را نام ببرید. سه مورد از 

                       ریزیبرنامه  –تصمیم قاطع   -شا   دوستی با انسان های کو -آینده نگری                                                                   
5/1 

23 

 کی جامعه چیست؟مسؤلیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پا

 پرهیز از لباس تنگ و بدن نما ،                                     داشتن پوشش مناسب،

 پرهیز از سخن گفتن تحریک آمیز،                                    دوری از کار های حرام ، 

 شت نما پرهیز از پوشیدن لباسهای انگ 

2 

 20 دخترم ساحل دلت را به خدا بسپارخودش زیباترین قایق را برایت می فرستد. 

 

hamyar.in همیار


