
 

 

 

 هاي آسمان پيام امتحان درس:

 1398/ 8/10 تاريخ امتحان:   

 دقيقه        مدت امتحان:

 : طراح سوالنام 

����� ���	
 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 98 ديماه

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (      هفتم كالس:

 1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            هركس به دانش پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)
 

 .يدكامل كن را با كلمات مناسب يخال يجاها

 . يمخداوند در راه ........................ استفاده نكن يها است كه از نعمت ينا يشكر نعمت واقع -1

 كرد ........................ بود.  يروزيپ يستهدر جنگ احد، آنچه مسلمانان را شا -2

 شود.  ي........................ محسوب م يگرانهر نوع كمك به د -3

 دهند.  يرا به ما نشان م يحصح يزندگ يرهستند كه با آوردن ........................ مس يتنها كسان يامبرانپ -4

 . يندگو ي................ م........ گذرد يجان خود م يو حت يسالمت و جامعه خود از مال و ينخدمت به د يكه برا يبه كس -5

 دانستند. ياز ........................ م ير دور سعادت زنان را د يهاحضرت فاطمه زهراء سالم اهللا عل -6
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 درست       نادرست                                                                         .يدمشخص كن �درستي يا نادرستي جمالت زير را با 

 كنند.  يگناهان خود، خودشان را از حفاظت خداوند محروم م ياها با اشتباهات  اوقات انسان يگاه -7

 . يمخود را برطرف كن يازهايتمام ن يمتوان يم ييما انسانها، به تنها -8

 .  است يكسانبا هم  يادن ينها، هنگام رفتن از ا ما انسان يتوضع -9

 . يدترس ياز مرگ م يد،كن يرا آباد و آخرت را خراب م يافرمود: چون شما دن ابوذر -10

 كردند.  يرا هم انتخاب م يسبك زندگ ينبودند، بهتر يافته يتشان هدا خود يامبران،چون پ -11

 بود مسلمان شد. (ع)  يطرف مقابلش امام عل ينكهدر دادگاه به خاطر ا يحيمرد مس -12

به  يشانا يد، خوشحال شدند نشانه عالقه شد شود يملحق م يامبرزود به پ يليخ ينكهاز ا (س)حضرت فاطمه  ينكها -13

 است.(ص) اكرم  يامبرپ
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 .يدانتخاب كن ×با عالمت را  يحصح ينهگز

 .. است............... خداوند ياريجلب  يهها برا را ينتر و ساده يناز مهمتر يكي -14

 و تقوا د) صبر دادن خداوند ياريج)  ب) دعا ) نمازالف

  

  ................ندارند؟ چون  يهراس يادن يناز رفتن از ا يمانچرا افراد با ا -15

 پس از مرگ هستند يزندگب) به فكر  اند داشته يمانا يامبرانش) به خداوند و پالف

 ) همه مواردد آرامش به سرخواهند برد. در يزخود ن يدجد يدانند در زندگ ي) مج

 

 .يردندارد چگونه بم يفرق يشبرا ................، هر كس  (ع) يبه فرموده امام عل -16

 ب) به واجباتش عمل كند يزدالف) از گناهان بپره 

 د) همه موارد يارايدب يكو) خود را به اخالق نج
  

 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 ................نشان از  ينرفتند كه ا يادتشبه ع يماريداد، هنگام ب يرا آزار م يشانرا كه هر روز ا ي، كس (ص) اكرم يامبرپ -17

 باشد. يم يشانا

 يد) خوش اخالق يج) امانتدار و محبت يب) بزرگوار ) عزت نفسالف

     

فاخر، به  ييها بر سرداشتند و نه لباس يمتيكه حضرت فاطمه نه چادر گران ق يمآموز ياز سخن جناب سلمان م يوقت -18

 .يمبر يم يپ يشانا ................ يژگيو

    يو بخشندگ يثارد) ا و عفت يا) حج يستيب) ساده ز ) حضور در اجتماعالف 

       

 يند؟فرما يبا پدر و مادر چه م يرفتار السالم درباره رفت و آمد با اقوام و خوش يهامام صادق عل -19
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 )سه مورد( يند؟فرما يچه م يامبرپ يستيز السالم درباره ساده يهامام صادق عل -20
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 يند؟فرما يچه م يدار درباره امانت (ص)  اكرم يامبرپ -21
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 )با ترجمه يهآ( يند؟فرما يچه م(ص)  يامبرپدن شخصيت وه للعالمين بخداوند بزرگ درباره رحم -22
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 ي زير را كامل كنيد. ملهج -23

 از خودتان آمده است يامبريشما پ يشك برا ي: بيدفرما يم يامبرپ يو مهربان يكوبلند مرتبه درباره اخالق ن خداوند

....................................................... 
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 .يسيدالسالم را بنو يهعل يامام عل يها يدو مورد از فداكار -24
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 ............................: خداوند فاطمه را دوست دارد و ...يندفرما يم(س) درباره حضرت فاطمه (ص) اكرم  يامبرپ -25

 
 

5/1 

 20 نمراتجمع 

  




