باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام دبیر :دیلمی

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3

خردادماه سال تحصیلی 0981 - 89
نمره کتبي:

نمره شفاهي -عملي:

دبیرستان دوره اول متوسطه خرد

جمع نمره با حروف:

ردیف

نام درس :پیام های آسمان

پایه :هفتم

ساعت امتحان 01:صبح

تاریخ امتحان89/9/0 :

مدت امتحان 01 :دقیقه

نام و نام خانوادگي و امضای مصحح:
سواالت

بارم

1

استفاده صحیح از نعمت  ........................و استفاده ناصحیح از نعمت  ............................است

0/5

2

آیه زیر را ترجمه کنید .

0/5

وَقالَ رَبُّکُمُ ادعونی اَستَجِب لَکَُم
3

چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟

4

چه چیزی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود ؟

5

چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟

6

بنا بر فرمایش امیرالمؤمنین علیه السالم خداوند از آگاهان چه عهدی گرفته بود؟

5

دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیرالمومنین چه بود ؟ و چرا هرگز از امیرالمومنین چیزی درخواست نمی کرد ؟

0/5
0/55
0/55
1

1
8

دو مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید .

9

ظرفی را سگ لیسیده و آب خورده چگونه پاک می توان کرد ؟

10

معنی آیه ی زیر را بنویسید .

1

1

و انزلنا من اسماء  ،ماء طهورا
11

آب جاری به چه آبی گفته می شود ؟

12

از ارکان نماز  4 ،مورد نام ببرید .

1
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13

فرشتگان بر نمازگزار با ایمان چه می گویند؟

1/5

14

نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟

1/5

15

مراحل غسل را بیان کنید.

1

16

مهمترین فایده حجاب چیست ؟

1

15

مسئولیت مشترک مردان وزنان برای حفظ پاکی جامعه چیست ؟

18

انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتایجی به دنبال دارد؟

19

 ................................یکی از چهار هزار شاگردی بود که سالها نزد امام صادق کسب علم می کرد .

20

از ویژگی دوست خوب  3مورد بیان کنید .

21

راه درمان تنبلی  3مورد بیان کنید .
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موفق باشید

