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 ............................... : شماره صنذلی 

 پیام های آسمان هفتم  : نام امتحان

                                                                                                   1متوسطه –هفتم   رشته: -پایه

  103-102-101      شماره کالس:

            2    :تعذاد صفحه
          

 
 )الف (

                                                                1 ها اسسَلٌاکَ ِالّا سَحوًِ للعالَویي (                                             آیِ کشیوِ صیش سا تشجوِ کٌیذ ؟           )ٍَ  -1

      

 )ب(   جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ .               

  5/0                              . تِ افشاد هتخػع دس دیي  .................................یا ............................... هی گَیٌذ     -2

 5/0.   .......ٍ........................... ّوِ قسوت ّای ًواص سا خَدش تخَاًذ دسًواص جواعت هاهَم تایذ غیشاص ...................  -3

   5/0عاقثت ساستگَیی .......................... است ٍ عاقثت دسٍغ گَیی .............................  ٍ پطیواًی است       -4

   

 . )ج( گضیٌِ  غحیح سا تا عالهت ضشتذس هطخع ًواییذ  

                                                            5/0                                            ؟          یکی اص ٍیژگی ّای هَهٌاى کِ آًاى سا سستگاس هی ساصد چیست   -5

 ٍفای تِ عْذ  د(             اّل ًواص ٍ ًیکی ج(                 اهاًت داسی ب(               ساستگَییالف ( 

                                                                                  5/0                                                                        ؟         کذام یک اص هَاسد صیش جضء اسکاى ًواص هی تاضذ  -6

              سالمد(                          تطْذ     ج(                   سکَع ب(                         رکش الف( 
                                                                                                            

    سَاالت تطشیحی: تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ .                                                                                         

  1               دٍ هَسد اص آثاس غذقِ سا تیاى کٌیذ ؟ -7 

 

 

 

                                                     1                                                                        هْن تشیي فایذُ حجاب تشای تاًَاى چیست   ؟                     -8

 

 

 5/1                                        ؟                                                سِ هَسد اص ضشایظ هشجع تقلیذ سا تیاى کٌیذ   -9

 

 

 دقیقه  45   مذت پاسخگویی:

 03/91/    تاریخ امتحان :  

 غشالقی    آقای نام دبیر:

 .....................................:نمره 
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                                                                             5/1                                                                  ؟     سِ ًوًَِ اص فذاکاسی ّای حضشت علی )ع( سا تیاى کٌیذ  -10

 

 

 5/1                                                                    صهیي چِ چیضّایی سا ٍ تا چِ ضشایغی پاک هی کٌذ  ؟          -11

 

 

 

 5/1                                                                  یجِ ای تِ دًثال داسد ؟اًجام کاسّا تذٍى داًص ٍ تیٌص چِ ًت-12

 

 

 

   5/1                                                   تَضیح دّیذ ؟؟  هشگ تشای چِ کساًی ٍحطتٌاک ٍ ًا خَضایٌذ است  -13

 

 

 

                                                                              5/1                                                                    ؟   دسستی تگیشد  چشا اًساى عجَل ًوی تَاًذ  تػوین ّای -14

 

 

 

                              5/1                                                ؟                                         فشضتگاى تِ ًواصگضاس تا ایواى چِ هی گَیٌذ  -15

 

 

 

   2           تا تَجِ تِ سخي پیاهثش)ظ( ،عاقثت خیاًت دس اهاًت چیست؟ -16

 

 

 

 

 2 ؟                                                چْاس هَسد اص ٍیژگی ّای اخالقی حضشت فاعوِ )س( سا تٌَیسیذ -71

 

 

                                                                                                                                                                       

 ) و من هللا التوفیق(

 

 

 



 3 

 . سا جض تِ عٌَاى سحوت تشای توام جْاًیاى ًفشستادین  ٍ ها تَ -1ج

  فقیِ یا هجتْذ-2ج

  حوذ ٍ سَسُ  -3ج

 حسشت  -ًجات  -4ج

 ٍفای تِ عْذ -5ج

 سکَع-6ج

 ًجات اص هشگ تذ ٍ سّایی اص ّفتاد ًَع تال-7ج

 دس اهاى هاًذى اص آصاس ٍ اریت افشاد سَد جَ ٍ َّسشاى-8ج

 اعلن تاضذ  -4عادل تاضذ       -3دٍاصدُ اهاهی تاضذ      ضیعِ  -2صًذُ تاضذ        -1 -9ج

 هاجشای اص خَد گزضتگی حضشت علی )ع(دس ضة ّجشت پیاهثش        (1  - 10ج

 ( هثاسصُ تا عوش تي عثذٍد )جٌگجَی ًاهذاس عشب (ٍ تِ ّالکت سساًذى اٍ    2      

 ( خَاًذى آیات هْن سَسُ تَتِ تا غذای تلٌذ دس هیاى هطشکاى تی سحن هکِ 3     

کف پا ٍ تِ کفطی سا کِ تِ ٍاسغِ ساُ سفتي ًجس ضذُ تاضذ پاک هیکٌذ الثتِ تا چْاس ضشط : اٍل (خَد صهیي پاک تاضذ      -11ج

 چْاسم (صهیي سثضُ صاس هَکت یا فشش ًثاضذ        دٍم(صهیي خطک تاضذ       سَم (عیي ًجاست تا ساُ سفتي کاهال تش عشف ضَد

کسی کِ کاسّایص سا تذٍى داًص ٍ تیٌص اًجام دّذ  هاًٌذ کسی است کِ تِ تیشاِّ هی سٍد ، ّش چِ سشیعتش حشکت کٌذ ،اص  -12ج

 هقػذش دٍس تش هی ضَد .

دًیا هی پشداصًذ ٍ تشای سفش خَد تَضِ ای رخیشُ تشای کافشاى ٍ تذکاساًی کِ توام صًذگی خَد سا تِ خَش گزساًی ٍ تفشیح دس  -13ج

                                                                                                                                                      صیشا  هی داًٌذ هشگ تشای آًْا تِ هعٌای پایاى خَضی ّا ٍ سشآغاص سختی ّا است .                                                   ًوی کٌٌذ 

صیشا ٍقتی دچاس ضتاب صدگی هی ضَین ، ًویتَاًین خَب فکش کٌین  ٍ تِ ّویي دلیل اص تػوین گیشی  غحیح تاص هی هاًین  ٍ – 14ج

 ّش تػویوی هی تَاًذ یک اضتثاُ تضسگ تاضذ .

گیشًذ ٍ تِ اٍ هی گَیٌذ : ای ًواص گضاس ، اگش هی داًستی هَسد تَجِ چِ کسی قشاس گشفتِ ای ٍ تا چِ  فشضتگاى اعشاف اٍ سا هی -15ج

 کسی هٌاجات هی کٌی ، ّشگض ًواص سا سّا ًویکشدی

ضخػی کِ دس دًیا تِ اهاًت خیاًت کٌذ ٍ آى سا تِ غاحثص پس ًذّذ ، اگش تویشد تش دیي هي ًوشدُ است ٍ خذا سا دس حالی  -16ج

 قات هی کٌذ کِ اص اٍ خطوگیي است .هال

                            (اّویت دادى تِ خاًَادُ ٍ خاًِ داسی   3               (عالقِ ضذیذ تِ پیاهثش )ظ(   2               (حیا ٍ عفاف            1 -18ج

                                  (ایثاس ٍ تخطٌذگی   5یستی                                   (  سادُ ص4

 
 


