


 

  به نام خدا                             ونام خانوادگي:                                              نام 
        ش�ره صندلی:                                                   

اداره سنجش آموزش و پرورش                                    شعبه کالس:                                                     
  دقيقه 60مدت امتحان:                                          پیام های آس�نینام درس:

  صفحه     ٢سئوال و ٧تعداد سؤال و صفحه :                                                      
Tره                                                             ٢٠بارم Tرات :                                    هفتم متوسطه اول پایهداخلی امتحانات                                             ١ش�ره صفحه: صفحه  

  

� ��������.ر
	ل ��ا�� ����ی��: و�ل ر
	ل ا�(ص):�� ا�!  ازه" #
  Tره  ����ی% ���"$� ا

  ۵/۲  واحــادیــثســــــــــئــــــوالـــــات بــــــخــــــــش آیــات 

      )۷۵/۰الف)آیه رشیفه داده شده را ترجمه کنید(
  ترجمه(.................................................................................................)    » بِّ ِزْدِ�� ِ�ًْ�	َوُ�� ر�    «

  برهر)) –دانش  –مسل�نی  –فراگیری  –)     ((واجب است ۷۵/۰(حدیث را مرتب کنید. شده ی مقابل ب)باکل�ت به هم ریخته 
 حدیث:[.................................................................................................................]

  Tره)۱ج)حدیث وسخن پیامرب(ص)را درباره حرضت فاطمه زهرا(رض) بنویسد(
  

  

  ۱  ســــــــــــئـــــــوالـــــات چــهــارگــزیــنــه ای

  .می باشد ماومواظب فهمیده می شود که خداوند همیشه همراه  ازکدام آیه رشیفه-١

ه ينصرْإِن تَنصرُ ج)          هو معكُم أَينَ ما ُكنُتم ب)     الداعِ إِذَا دعانِ دعوةَ أُجِيب الف)   إِياك نَعبد وإِياك نَسَتعينُ د)           ُكموا اللـَّ

  به چه مفهمومی اشاره دارد.بد بدتر بود از مار بد)رتاتواني مي گريز از يار بد//يااین بیت شعر(-٢

  د)اثرهمنشینی با دوستان    ج)انسان های منافق    ب)رسبازان شیطان      الف)وفای به عهد

  بر رعایت وانجام چه کاری تاکید دارد.» اعونَقَد أَفَْلح الْمؤْمنُونَ....والَّذينَ هم لأَماَناتِهم وعهدهم ر    «آیه رشیفه ی -٣

  د)راستگوئی    ج)وفای به عهد    ونیکی بودن ای�نب)اهل     با انسان های نیک الف)همنشینی
به کدام ویژگی اخالقی »پیامرب(ص)هیچگاه حارض نبودانجام کار های شخصی اش را از دیگران درخواست کند وخود را به این خاطر کوچک Tی کرد«-٤

  .ایشان اشاره دارد
        د)ساده زیستی      وفروتنیج)تواضع     ب)بزرگواری ومحبت    الف)عزت نفس

  

  ۱  ســــــــــئــــــوالـــــات صــحیــح وغلــط

  مشخص کنید×عمل صحیح ویا غلط را بازدن
      غ  ص      :استفاده از سگ برای نگهبانی وشکار-١
  غ  ص                :گف� تکبیرة االحرام پیش از امام ج�عت -٢
      غ  ص                              :خواندن قنوت در Tاز های واجب -٣
  غ  ص                 :آب باس� ظرف لیسده شده توسط سگ یکبار ش -٤

  

  ۲  ســــــــــــئـــــــوالـــــات بــخـــش تــکــمــیــل جــاهــای خــالــی

   هایی است که به .................................گفته می شود.بسیاری از دروغ های بزرگ نتیجه دروغ -۱
  کافران دوست ندارند �یرند؛زیرامی دانند که مرگ برایشان به معنای ...........................است. -۲
  است.یکی از کارهای مستحبی که قبل از Tاز جمعه انجام می شود ...............................جمعه  -۳
  حرضت علی می فرمایند:قبل از برگزیدن دوست باید او را...................................کنیم.-۴

  

  ۳  ســــــــــــئـــــــوالـــــات جــور کــردنـــی

  Tره)۲(کلمه اضافی است) دواز میان کل�ت داده شده برای هرجمله وعبارت یک کلمه مناسب انتخاب کنید ودرمقابلش بنویسید.( -۱
  
 

  
  (...........................................) .شکرواقعی نعمت آن است که از انجام آن دوری کنیمالف)

  است. (...........................................)ب)موجب نجات یاف� از مرگ بد ورهایی از هفتاد نوع بال 
  ج)او کسی است که دارای اخالق نیکو ورحمتی برای �ام جهانیان است. (...........................................)

  ..)د)بدون شک انسان ها را از گناهان وزشتی ها باز می دارد. (.........................................
  Tره)۱(تغییرات وتحوالت دوران بلوغ می باشد هرکدام را با یک خط به هم وصل کنید. یک ازهریک از تغییر وتحوالت داده شده مربوط به کدام -۲

          ○بوجود آمدن تغییرات در چهره♦    

  تغییر وتحوالت جسمی◘        ○افزایش حس مسئولیت پذیری♦    

  وتحوالت روحیتغییر ◘          ○بیان دیگاهای مستقل♦    

        ○فعال شدن برخی از هورمون ها در بدن♦    

  

  ادامه سئواالت در صفحه بعد
  ۱صفحه
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" (ع) – ���  –���ت ��� (ص) – ��ر��ام -�ر و ��در��
	� ��  –��ز � 



 

  ۵/۱  ســــــــــــئـــــــوالـــــات کــوتــاه پــاســخ

  ثواب وارزش Tازی که به ج�عت خوانده می شودنسبت به Tاز تنهائی چگونه یا چقدر است؟ -۱
  
  درعلوم دینی تحقیق ومطالعه می کنند وبه تخصص دست می یابند چه می گویند؟به افرادی که سال ها  -۲
  
  با توجه به سخن حرضت علی(رض)راه درمان تنبلی چیست؟ -۳
  

  

  ۹  ســــــــــــئـــــــوالـــــات تــشــریــحــی

  توضیح دهید در هریک از کارهای زیر عجله وشتاب چه نتایج خوب ویا بدی بدنبال دارد. -۱
  

  الف) Tاز اول وقت:
  

  ب) پاسخ به برگه ی امتحانی:
  

  

  .تابتوانددوست خوبی برای خودبرگزیند.او را باتوجه به سخنان امام صادق(ع) راهن�یی می کنید هد برای خود دوستی انتخاب کند،حسین می خوا -۲
  
  
  

  

  رشایط مجتهد(مرجع تقلید)رابنویسید.چهار مورد از  -۳
  
  
  

  

طول زندگی از خداوند درخواست هایی داریم وبه دعا می پردازیم ولی گاهی اوقات دعاهای�ن قبول Tی شود.اکنون ش�علت این کار همه ما در  -۴
  را با توجه به سخنان حرضت محمد(ص)توضیح دهید.

  
  
  

  

  دوTونه از فداکاری های حرضت علی(ع)رابطور خالصه بیان کنید. -۵
  
  
  

  

  یت وارزش Tاز اول وقت رابنویسید.باتوجه به احادیث ،اهم -۶
  
  
  

  

  دو مورد از انواع مطّهراتی که بوسیله آنها نجاسات را پاک می کنیم نام بربید. -۷
  
  
  

  

  را چگونه معرفی کردند .آنهارانام بربید.آموزی  پیامرب(ص)مراحل علم -۸
  
  
  

  

  دومورد از آثار وفواید حجاب رابنویسید. -۹
  
  
  

  

  20  جمع بارم                                          موفق وپیروز باشید
  

  
  

  �رات پس از اعرتاض(بدون رضيب)  �رات(بدون رضيب)

  جمع با عدد و حروف  شفاهي/عميل  كتبي  جمع با عدد و حروف  شفاهي/عميل  كتبي

            

  تاريخ: نام و نام خانوادگي دب4 ، امضاء و  نام و نام خانوادگي دب4 ، امضاء و تاريخ: 
  

 


