باسمه تعالي

اداره آموزش و پرورش شهرستان باخرز
شامل  31سوال در  2صفحه
نام

دبیرستان شهیدفهمیده

درس :پيام های آسمان

سواالت ارزشيابي نوبت اول

پايه :هفتم

تاريخ آزمون95/10/12 :

نام خانوادگي

نمره

مهر آموزشگاه

مدت امتحان 60 :دقيقه

شماره كالس

نام دبير

شماره صندلي

محمدرضااسدی
رديف

سؤاالت

الف

كلمات مناسب را در جای خالي بنويسيد

بارم

 -1گفتن (الحمداهلل )در مقابل نعمت های خدا يک نوع شکر  ......................است .
 - 2يکي از بهترين حالت هايي كه در آن دعا مستجاب مي شود هنگام  ......................است .
 - 3پيامبران الهي چون  ......................بهترين سبک زندگي را انتخاب مي كردند .

4نمره

 ...................... - 4و  ......................ويژگي بارز امام علي )ع( بود .
 - 5پيامبر اكرم داشتن دختر را سبب  ......................مي داند .
 ...................... - 6سرآغاز انجام تکاليف ديني است .
 - 7انجام تکاليف شرعي قبل از بلوغ  ......................نيست .

ب

صحيح

غلط

جمالت صحيح يا غلط را مشخص كنيد.
 -8وقتي به افراد سالخورده و ناتوان كمک مي كنيم شکر عملي است .





 - 9بي نياز واقعي فقط خداست .





 - 10هنگامي فرشتگان جان كافران را مي گيرند به آنان خوش آمد مي گويند .





 - 12ليله المبيت يکي از كامل ترين نمونه های فداكاری حضرت علي (ع) است .





 - 13پيامبر اكرم (ص)چهار سال در شعب ابوطالب محاصره بودند .





 - 14حضرت فاطمه (س)به خاطر ايمان و ثروت با امام علي (ع)ازدواج كرد .





 - 15تقليد جاهل از عالم صحيح است .





ج

4نمره

 - 11از سفارش های هميشگي پيامبر(ص)بازگرداندن امانت فقط به مسلمانان بود .





گزينه مناسب را انتخاب كنيد
-16از ويژگي های بارز پيامبر بود ؟
الف ) بزرگواری و محبت 

ب )امانت داری 

ج ) عزت نفس 

الف )حضور در اجتماع 

ب )توجه به همسر و فرزندان 

ج )دوری از مردان نامحرم 

د ) همه موارد

1نمره

- 17حضرت فاطمه (س)سعادت زنان را در چه چيزی مي دانست ؟

د ) عدالت 

کارهای نیک و اثرات هر یک را به هم متصل کنید.

د

صدقه دادن

 ) - 18در امان ماندن از فشار قبر
) -19آسان جان دادن

نماز خواندن

 ) -20نجات يافتن از مرگ بد
 ) -21افزايش رحمت و لطف خداوند به انسان

2نمره

خوش اخالقي
خوش رفتار با پدر و مادر

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

ه

 ) -22دو مورد از ويژگي های مرجع تقليد را بنويسيد.

 ) -23چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره ترسی نداشت ؟
3نمره

 ) -24ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چه ؟
 ) -25دومورد ازنتایج شکرگزاری را بنویسید.

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

ی

 ) -26آیه ای در مورد حضور خداوند در همه جا بنویسید.

 ) -27مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است  .چرا ؟

 ) -28حضرت علی)ع (چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن نمی ترسید ؟
6نمره

 )-29عزت نفس يعني چه؟

 ) -30فداكاربه چه كسي مي گويند؟

 ) -31مرجع تقلیدبه چه كسي مي گويند؟

پيروز و سربلندباشيد
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