نام و نام خانوادگی :

شماره صندلی :

باسمه تعالی

نام درس  :پیام آسمانی

اداره کل آموزش وپرورش استان البرز

نوبت و سال تحصیلی  :اول 99-99

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه2کرج

پایه  :هفتم
نمره به عدد :

ساعت امتحان  9 :صبح
جای مهرآموزشگاه

نمره به حروف :

نام دبیر  :آقای روزبیانی

نمره تجدید نظربه عددوحروف :

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید ()2 .1پیامبران الهی چون خود هدایت یافته بودند ،بهترین شیوه زندگی را انتخاب می کردند.
 .2خداوند ناظر تمامی اعمال بندگان است.
 .3هارون درخواست بهلول برای دور کردن بیماری ها اجابت کرد.
 .4پیامبر (ص) خود سوره ی توبه را در میان مشرکان با صدای بلند خواند.
 سوال های  4گزینه ای ()1 .1شکست یهودیان توسط مسلمانان با فداکاری علی (ع) در کدام یک از جنگ ها اتفاق افتاد؟
الف) خیبر

ب) خندق

ج) احد

 .2پاداش ((طیبین)) و (( کافران)) طبق آیات قران در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟
الف) بهشت -عذاب سوزان

ب) حیات موقت-حیات سوزان

ج) آسایش -مرگ

د) بهشت -حیات موقت

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید)2( . .1پیامبران تنها کسانی هستند که می توانند با  ...........................مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند.
 .2منظور خداوند از یاری او ،توسط ما بندگان  ،یاری  ............................اوست.
 .3امیر المومنین حکومت را برای ایجاد  ....................................پذیرفت.
 ............................... .4برای کافران به معنای پایان خوشی ها است.
 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید)11( . .1تقوا را تعریف کنید)1(.

 .2شکر عملی را با ذکر مثال توضیح دهید)1/5(.

 .3سه مورد از کارهایی که موجب آسانی مرگ می شود را بنویسید؟()1/5

 .4چرا کافران دوست ندارند از این دنیا بروند؟()1

 .5عزت نفس را تعریف کنید؟()1

وقت امتحان  1 :ساعت
تعداد صفحه1:

دبیرستان غیردولتی پژوهان (متوسطه اول)

امضاء

تاریـخ امتحان 79/03/30 :

د) نهروان

صـفحه1:

امضاء

 .6فداکار چه کسی است و دین اسالم در مورد فداکار چه نظری دارد؟()2

 .7چهار مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید؟()2

 .8ویژگی های برجسته حضرت فاطمه (س) را نام ببرید؟  4مورد()2

 .9حدیث امام صادق (ع) در مورد صدقه را بنویسید؟()1

 .11نشانه های رسیدن به بلوغ شرعی را بنویسید؟()1

 .11معنا و مفهوم این جمله پیامبر (ص) چیست؟ (( فاطمه سرور زنان  ،اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است)) ()1

