
 

 

 اخد نام به

                                                :   خانوادگی نام و نام 

 کالس آسمان های پیام درس دوم نوبت ارزشیابی                          :                         پدر نام

              هفتم

                                                                                                                                 

 :                                                        آموزشگاه نام

 بارم

 انفسکم من رسول جاءکم لقد.           کنید ترجمه را روبرو آیه -1

 شک بی                                           

 .........................................................برای

5/1 

 .کنید مشخص را زیر عبارات نادرستی یا درستی -2

                 غ                   ص     منیک استفاده حرام راه در ها نعمت از که است این ها نعمت واقعی شکر -الف

                غ                  ص.               یردگ می انجام صورت یک به مستحب و واجب ی ها غسل تمام -ب

                  غ                   ص  .   داند می ایمان ی نشانه را آن خداوند که دارد اهمیت قدر آن عهد به وفای -ج

              غ                   ص.         هاست خوشی زآغا سر و ها سختی پایان معنای به کافران برای مرگ -د

2 

 .کنید انتخاب را مناسب گزینه -3

 می زنان به را دین احکام و معارف» کند؟ می بیان را زهرا حضرت ویژگی کدام مقابل عبارت -الف

  «داد می جواب آنان سواالت به رویی گشاده با و آموخت

 اهمیت -4              عفّت و حیا -3             زیستی ساده -2                  اجتماع در حضور -1

 خانواده به دادن

ْلناكَ  ما وَ »  آیه در -ب ة َ إاِلاَ أ ْرس  ْحم   . کند می معرفی..................  را پیامبر خداوند«لِْلعال مین ر 

                    جهانیان برای رحمت -3                     پیامبر و رسول -2                  دانا و عالِم -1

 خداوند دوست و مهربان -4

  باشد؟ می ُکر های آب جزء  موارد همه گزینه درکدام -ج

 چشمه آب-باران آب-قنات آب -2                    افتابه آب-پارچ آب-لیوان آب -1

2 



 

 

 آفتابه آب-حوض آب-قنات آب -4                 استخر آب-حوض آب -نبعم آب -3

  است؟ صحیح نماز ندهیم انجام اگر که است نماز قسمت کدام -د

 قنوت -4                 رکوع -3                     نیّت -2               االحرام تکبیره -1

 .کنید کامل کوتاه و مناسب عبارت با را خالی جاهای -4

 . است........................... شود می مستجاب آن در دعا که حاالتی بهترین از یکی -الف

.....................................  کنند می مراجعه او به احکام یادگیری برای مردم که مجتهدی به -ب

 .گویند می

 .هستند شیطان سرباز دو.................  و عجله -ج

 می................ ................. گویی دروغ عاقبت و...........................  راستگویی عاقبت -د

 . باشد

5/2 

 

 .بدهید ای کلمه چند کوتاه جواب زیر سواالت به -5

  لیترَکمَترَباشدَآَبَ..................َگفتهَمیَشود384َبهَآبیَکهَمقدارَآنَازَ -الف

..........( )............................ 

 . ).............................................( باشد می( ع)معصوم کدام شاگردان از حیّان ابن جابر -ب

 .).....................................( نامند می چه را بودن ارزش با احساس -ج

 )......................................(؟چیست جامعه پاکی حفظ در وزنان مردان مشترک مسئولیت -د
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           نماز واجبات        .                             کنید کامل را مقابل جدول -6
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 .دهید جواب زیر سواالت به -7

َ( نمره2) .چهارمورد.ببرید نام را سستی و یتنبل درمان های راه -1
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(   تاست 5)زنما ارکان

     

(تاست 6)نماز ارکان غیر  

عرکو ؟ ؟ نیّت تیبتر ؟ ؟ ذکر ؟ 

 ب

 ؟ مواالت



 

 

 ( 5/1) چراَدرَانتخابَدوستَبهَاهلَنمازَبودنَبایدَتوجهَکرد؟ -2

 (5/1).ببرید نام را نجاست انواع از مورد سه -3

 (5/1).دسهَنشانهَبلوغَراَبنویسی -4

 ( 1)ببرید؟ نام را صدقه فواید و آثار از مورد دو -5

 (1)است؟ هگرفت عهدی چه اهانگآ از خداوند( ع) علی امام فرمایش بر بنا -6

 . باشید مؤید و موفق
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