نام درس :پیام های آسمان

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام دبیر :سمیه مدنی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :پایه هفتم
نام پدر........................................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 11تهران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3:صفحه

تاریخ امتحان1397/03/01:
ساعت امتحان 8:00:صبح /عصر
مدت امتحان 60 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

بارم

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 95 -96
محل مهر یا امضاء مدیر

معنای آیه زیررا کامل بنویسید.
1

هوَمَعَکُم اَینَ ما کُنتُم

1

....................................................................................................................
جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.
2

الف) جابرابن حیان پدرعلم شیمی ازشاگردان ....................................................................است.

2

ب) منظورخداوندازیاری اوتوسط بندگان ........................................اوست.
ج) یکی ازدستورات اسالم که سالم تی روح ما انسانها را درپی داردحکم ............................................است.
د)آیه(قُل رَبِ زِدنی عِلما) به اهمیت ................................................اشاره دارد.
گزینه مناسب را انتخاب کنید.
الف)براساس سخن امام صادق علیه السالم کدام موردهم دنیا و هم آخرت راازانسان می گیرد؟
ب -دروغ وغیبت

الف -تهمت وغیبت

د -عجله وشتاب

ج -تنبلی و بی حالی

ب) علت فشارقبرسعدبن معاذ صحابه پیامبرصلی اهلل علیه وآله چه بود؟
3

ب -غیبت کردن

الف -بداخالقی درخانه

د -نمازنخواندن

ج -بدرفتاری با مردم

2

ج) حضرت زهراسالم اهلل علیها برای انتخاب حضرت علی علیه السالم به همسری چه معیاری را درنظرگرفتند؟
ب_ ایمان

الف_ شجاعت

ج -ثروت

د -خویشاوندی

د) با توجه به سخن پیامبرعزیزمان صلی اهلل علیه وآله چه کسانی بهنر می توانند جلوانحراف مردم را بگیرند؟
الف -عبادت کنندگان

ب -نمازگزاران

جمالت صحیح وغلط را با عالمت

 و

ج-دعاکنندگان



د -عالمان

مشخص کنید.

الف) تفاوت غسل واجب ومستحب در نیت های آن است .
4

ب) ادرارو مدفوع حیواناتی مثل گاو وگوسفند نجس نیست..

2

ج) ما که تنها یکباربه دنیا می آییم برای خوشبختی به راهنمایی پیامبران نیازمندیم .
د) ظرفی را که سگ لیسیده ابتدا باید دوبارآب کشید.
5

به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید.

2

الف) 2تا ازارکان نمازرا نام ببرید.
صفحه ی 1از 3
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ب) جوراب شهال با ادرارنجس شده او با آب قلیل چند بارباید آن را آبکشی کند؟
ج) چه کاری ازمرگ بد ما را دورمی کند؟
د) برای آب کر و آب قلیل هرکدام یک مثال بزنید.
دخترم یک صلوات برمحمدوآل محمدبفرستید وبه سواالت تشریحی با دقت وبه اندازه کافی پاسخ دهید
2راه درمان تنبلی را نام ببرید وهریک را توضیح دهید

1.5

6

الف ) واجبات نمازچند تا هستند؟
7

ب) فرق بین رکن و غیررکن را بنویسید.

1.5

باتوجه به آیه  59سوره احزاب (یا اَیها النَبی قُل لِاَزواجک وَ بَناتِکَ وَ نِساء المومِنینَ یُدنینَ عَلیهِنَ مِن جَالبیبِهنَ ذلک اَدنی اَن یعرفن
فَالیوذین وَکانَ اهلل غفورارحیما)
الف) موضوع آیه رابیان کنید.
8

1.5

ب) 2نکته مهم که درآیه بیان شده است رابنویسید.

چهارویژگی مرجع تقلیدرا نام ببرید.
1

9

الف) نمازجماعت چندخطبه دارد؟
10

1.5

ب) چه مسائلی درخطبه ها بیان می شود؟

صفحه ی 2از 3
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یکی از ویژگی های دوست را با ذکریک حدیث بیان کرده وآن راتوضیح دهید
1.5

11

امام صادق علیه السالم درموردساده زیستی پیامبراکرم صل اهلل وعلیه وآله وسلم چه می فرمایند؟
1

12

هرآنچه درباره لیله المبیت می دانیدرا کامل توضیح دهید.

1.5

13

صفحه ی 3از 3

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پیام های آسمانی هفتم

نام دبير :سمیه مدنی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه تهران

تاریخ امتحان97/3/1:

دبیرستان غیر دولتی دخترانه

کليد
ردیف

1

ساعت امتحان 8:00:صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 96-97

راهنمای تصحیح

مدت امتحان 60 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

هرکجاباشیداوباشماست
الف) امام صادق علیه السالم

2

ب) یاری دین
ج) حجاب
د)علم اندوزی(کسب دانش)
الف) ج

3

ب)الف
ج)ب
د)د
الف)درست

4

ب)درست
ج)درست
د)غلط
الف) نیت.تکبیره االحرام.قیام.سجده.رکوع(2موردخواسته شده)

5

ب)دومرتبه
ج)صدقه دادن
د)آب کر(حوض .منبع آب .آب لوله کشی .استخر) آب قلیل(پارچ .لیوان)
درکتاب 4راه بیان شده دوراه موردقبول است(آینده نگری.دوستی با انسانهای کوشا.تصمیم قاطع.برنامه ریزی)
آینده نگری :گاهی ما برخی کارها را انجام نمی دهیم ،فقط به این دلیل که کمی سخت است و برایمان زحمت دارد .اما آیا

6

تا به حال فکر کرده ایم که چنین رفتاری ،چه آینده ای را برای ما به همراه دارد؟ ما می توانیم درس نخوانیم و وقتمان را
فقط با بازی و تفریح بگذرانیم ،اما در آینده به دلیل نداشتن کار ِیا موقعیت مناسب ،همیشه در اندوه و حسرت خواهیم
بود .دوستی با انسان های کوشا :همراهی دوستان کوشا و دیدن سعی و تالش آنها انگیزه بیشتری را ایجاد می کند الیته
مطالعه زندگی افرادموفق هم به ماکمک می کند(.صفحات 155و) 156

7
8
9

الف) 11تا
ب)ارکان نمازرااگرفراموش کنیم (سهوا )انجام ندهیم)نمازباطل است ولی غیررکن اگرفراموش شودنمازرا باطل نمیکند.
الف) حجاب
ب) توصیه به زنان برای داشتن پوشش سر.حجاب باعث مصون ماندن زنان ازآزارواذیت مردان هوسران می شود
زنده باشد.اعلم باشد.عادل باشد.شیعه دوازده امامی باشد
الف) دوخطبه
ب) خطبه اول امام جمعه بعدازستایش خداوصلوات بر پیامبرعزیزمان وخاندان پاکشان مردم راتوصیه به حفظ تقوا می

10

کنندودرموردمسائل اخالقی اجتماعی کشورمطالبی بیان می شود.درخطبه دوم بعدازستایش خداو سالم
برپیامبربزرگواروخاندانش وتوصیه به رعایت تقوامسائل مختلف ایران وجهان بیان می شود درآخرهرخطبه سوره
کوچکی ازقرآن خوانده می شود.
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(ویژگی های آمده درکتاب)مانند:اهل نمازونیکی .امام صادق علیه السالم :دوستان خود را در[ داشتن] دو ویژگی
بیازمایید ،اگر در آنها بود باآنان همنشین شوید اگرنداشتنداز آنان دوری کنید ،از آنان ً دوری کنید ،از آنان دوری کنید .
اول رعایت اوقات نماز ودیگری کمک به هم نوعان درسختی وراحتی .وفای به عهد .امیرالمؤمنین علیه السالم« :بر
11

دوستی کسی که به عهد خود وفا نمی کند ،اعتماد نکن»راستگویی .امام صادق علیه السالم:برای اینکه کسی را به
درستی بشناسید ،تنها به طوالنی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ،بلکه به راست گویی و امانت داری او بنگرید. .
امام علی علیه السالم:عاقبت راست گویی نجات است و عاقبت دروغ گویی ،حسرت و پشیمانی .نتیجۀ دروغ گویی ،در
دنیا خواری و در آخرت عذاب جهنم است(بیان توضیحات با بیان یک حدیث)

12

هرگاه لباس و کفش رسول خدا پاره می شد ،خودش آنها را می دوخت .وقتی در می زدند خودش در را باز می کرد و با
دستان خودش گندم و جو را آسیاب می کرد و آب می آورد .او در انجام کارهای خانه ،به خانواده خودکمک می کرد
درسالهایی که پیامبردرمکه بودندکافران قصدجان پیامبررا کردندپیامبرگرامی ازطریق جبرائیل ازنقشه دشمنان آگاه

13

شدوموضوع را با حضرت علی علیه السالم در میان گذاشتند.حضرت پذیرفتند به جای پیامبردررختخواب ایشان
بخوابندوپیامبر شبانه ومخفیانه به سوی مدینه حرکت کردند............این ماجرا که درشب هجرت رسول اکرم صلی اهلل
وعلیه وآله اتفاق افتاد نمونه ای بزرگ ازفداکاری حضرت علی علیه السالم درراه خدااست .

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :سمیه مدنی

امضاء:
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