
 به نام خدا
  97_98سال تحصیلی   نوبت اول امتحانات  

 پیام های آسمانی آزمون درس: دبیرستان غیر دولتی ساه نام و نام خانوادگی:
 2/10/97   تاریخ آزمون:  نام دبیر:

 دقیقه      60   مدت آزمون: شماره صندلی: هفتم پایه کاس:
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جاهای                                                                  

 5/0یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب میشود هنگام .............. است .  - 1
  5/0پیامبر و خویشانش به مدت ............... سال در شعب ابوطالب در محاصره بودند .  -2
 5/0وقتی آیات مهم سوره توبه نازل شد کسی که این آیات را در میان مشرکان خواند ............. بود .  -۳
 5/0.............. معروف کرد.  در بین مردم به پیامبررا رفتارهای پر مهر و محبت پیامبر سبب شده بود که او  -۴
 

 یا نادرستی عبارات را مشخص کنید درستی                                                                

 درست )....(          نادرست )....(                                                                 5/0علت آزار و فشار قبر سعد ابن معاذ دروغگویی بود .   -5
 درست )....(          نادرست)....(                                                                                                            5/0صدقه فقط مالی نیست .  -6
 درست)....(          نادرست)....(     5/0ر عهده حضرت علی علیه السام گذاشت. پیامبر صلی اه علیه و آله کارهای بیرون خانه را ب -7
 درست)....(           نادرست)...(                                        5/0وضعیت ما انسان ها در هنگام رفتن از این دنیا با یکدیگر برابر است.  -8
 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید                                                                           

 5/0   این سخن از کیست ؟   ) کسانی از مرگ میترسند که دنیا را آباد و آخرت را خراب کرده اند. ( -9
 ابوذر( دبال                                                      (جیاسر                                        ( بعمار                                  ( الف

 5/0در کدام جنگ زره امام علی علیه السام از روی بار بر روی زمین افتاده بود ؟    -10
 د(جنگ جمل                     الف(جنگ خیبر                        ب( جنگ احزاب                           ج( جنگ صفین                    

 5/0خلیفه مغرور عباسی که بهلول از او چیزی درخواست نمیکرد چه نام داشت ؟   -11
 زیدد( ی                    الف( هارون                               ب( منصور                                    ج( امین                                 

 5/0منظور از یاری دین خداوند چیست ؟  -12
 همه مواردالف( جهاد در راه خدا           ب ( انجام واجبات                           ج( ترک محرمات                                   د( 

 
 ۴به سواات زیر پاسخ کوتاه دهید .                                                                   

 دعا: -1۳

 شکر زبانی:-1۴

 تقوی:-15

 فداکار:-16

https://saednews.com


 به سواات زیر پاسخ کامل دهید.                                                                     

  1را بنویسید . « و هو معکم این ما کنتم » ترجمه آیه -17
 

 1مراقبت خداوند دچار حادثه میشوند . چرا برخی با وجود  -18
 
 

 1چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت.  -19
 
 

 1دو نمونه از عاقه شدید حضرت فاطمه سام اه علیها به پیامبر را بنویسید.  -20
 
 
 

 1مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسام پی برد و مسلمان شد ؟  -21
 
 
 

 1توجه به سخن پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست ؟ با  -22
 
 
 

 1نیکی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟  -2۳
 
 
 

 5/1سه مورد از ویژگی های اخاقی حضرت فاطمه سام اه علیها را بنویسید.  -2۴
 
 
 
 

 5/1با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید. -25
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