
 

 

 

  هاي آسمان پیام امتحان درس:

  1398/ 5/ 14تاریخ امتحان:   

  دقیقه 70  مدت امتحان:

   رمضانیان : آقايطراح سوالنام 

  تعالی باسمه

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  دبیرستان حاج حسین نوایی

  98 مرداد

  نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:

  شماره دانش آموزي:

  نمرههفتم             کالس:

  1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            هرکس به دانش پیشتر است، قیمتش بیشتر است.   پیامبر اعظم (ص)

 

  گزینه درست را انتخاب کنید.

  ؟یستندزن محرم ن يبرا یراز افراد ز یککدام  -1

  ییپسر داج)   عموب)   پسر برادرالف) 
  

  است. ................. یدانش بر هر مسلمان یريفراگ -2

  مستحبج)   خوبب)   واجبالف) 
  

  است؟ یدر مورد چه کس »وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمۀً للْعالَمینَ« یهآ -3

  اکرم (ص) یامبرپج)   (ع)  ی حضرت علب)   (س) حضرت زهراالف) 
  

  تا از مشرکان حفظ شود چه نام دارد؟ یدخواب(ص)  یامبرپ يبه جا(ع) یکه حضرت عل یشب -4

  القدر یللج)   یتالمب یلهلب)   الرغائب یلهلالف) 
  

  .»جهان است يبانو ینو برتر ینو آخر ینفاطمه سرور زنان اول«؟ یستسخن از ک ینا -5

  اکرم (ص) یامبرپج)   امام صادق (ع)ب)   (ع) یحضرت علالف) 
  

  ؟یندگو یاحکام به او مراجعه کند چه م یادگیري يکه مردم برا يبه مجتهد -6

  مجتهدج)   یدتقلمرجع ب)   یهفقالف) 
  

  .گویند می .................آب  به آن باشد یترل  384اگر مقدار آب حداقل  -7

  یلقلج)     يجارب)   کرالف) 
  

  ؟ گویند یشود چه م ینماز باطل م یمکن یادز یاها را کم  آن اشتباهاً یا از نماز که اگر عمداً ییها به قسمت -8

  نماز ياجزاج)   ارکان نمازب)   اتواجبالف) 
        

4  

  صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با (ص) یا (غ) مشخص کنید.

  .شود یبدون خاك مال کردن و فقط با آب پاك م، از آب خورده یا یسیدهرا که سگ ل یظرف -9

  .شود اگر پاي ما نجس شده باشد با راه رفتن روي فرش یا موکت پاك می -10

  .نماز را بخواند يها از حمد و سوره همه قسمت یرغ یدباموم أدر نماز جماعت م -11

  .رکعت است و دو قنوت دارد نماز جمعه مانند نماز صبح دو -12

2  

  جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

  3  .است ....................و عاقبت دروغگویی ........ ....................عاقبت راستگویی ........ -13



 

 

 

  است. ....................هاي اخالقی ........ روبکعامل انتشار می -14

  .است ....................ناصحیح از نعمت ........ و استفاده ....................استفاده صحیح از نعمت ........ -15

  .است ....................شود هنگام ........ هایی که دعا در آن مستجاب می یکی از بهترین حالت -16

  »ما کُنتُم ینَهو معکُم أَ. «را معنی کنید روبروآیه  -17
1  

  چه؟ یعنیعزت نفس  -18

  

1  

  ؟ شود یو آخرت م یادر دن یزندگ یموجب آسان یچه عوامل -19

  
1  

  ؟ کرد یدرخواست نم یزيچ(ع)  ینالمومن یرهرگز از ام(س) چرا حضرت زهرا  -20

 
1  

  است؟ یچه زمان یبلوغ شرع -21

  
1  

  ؟یستزنان چ يحجاب برا یدهفا ینمهمتر -22

  
1  

  را بیان کنید. کرد ییها دوست خوب را شناسا توان با آن یمهم که م یژگیسه و -23

  
1  

  .یسیدارکان نماز را بنو -24

  
1  

  .یسیدرا بنو یدرمان تنبل يها دو راه از راه -25

  
1  

  . یسیدرا بنو(ع)  یحضرت عل يها يکارنمونه از فدا دو -26

  
1  

  .یسیدرا بنو غسلمراحل انجام  -27

  
1  

  20  جمع نمرات                                                                                                                                                                                                                                 موفق باشید                         

 




