
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 کذام آِٗ شزٗفِ ًشبى هٖ دّذ کِ پ٘بهجز )ص( الگَٕ خَة ًٍ٘کَٖٗ ثزإ هب هٖ ثبشٌذ؟ -الف 1

           لَقَذ کبىَ لَکُن فٖ رَسَلِ اهللِ أُسٌََٓ حَسٌٌََٔ "(                           2 لَقَذ جبءکُن رَسَلٌ هِي أًَفُسِکُن"( 1

 ٍَ هبأَرسَلٌبکَ إلّب رَحؤًَ لِلعبلَو٘يَ "(                      4کَوب أرسَلٌب ف٘کُن رَسَالً هٌِکُن َٗتلَ عَل٘کُن "( 3

 ة( آِٗ سٗز را تزجوِ کٌ٘ذ

 .     .........................................................................................لَکُن أستَجِت ادعًَٖ رَثُّکُن قبلَ* 

2 

 دادى گزدى ثٌذ گزاًجْب تَسظ حضزت فبعوِ )س( ثِ فق٘ز ًشبى دٌّذُ کذام ٍٗژگٖ اٗشبى هٖ ثبشذ؟ 2

 اٗثبرٍثخشٌذگٖ -          4ح٘ب ٍعفت -            3حضَر در اجتوبع  -         2سبدُ سٗستٖ -1
1 

 ًوزُ( 5/0ثزإ ّز ٗک اس سؤاالت ستَى )الف (پبسخ هٌبسجٖ اس ستَى )ة (پ٘ذا کٌ٘ذ. ٗک کلوِ اضبفِ است.)ّز هَرد 3

 دعب کزدى     ّوبى استفبدُ ًبصح٘ح اس ًعوت ّبست. .1

 حضزت علٖ )ع(  . صجزٍتقَا2

 ًبسپبسٖ  جلت رضبٕ خذا سبدُ تزٗي راُ .3

 ٗبرٕ خذاًٍذ  . اسَُ فذاکبر4ٕ

 داشتي اٗوبى  
 

2 

 ًوزُ( 5/2د. جبٕ خبلٖ را ثب کلوبت هٌبست پز کٌ٘ذ.  دٍ کلوِ اضبفٖ است. ) 4

 شکزسثبًٖ ( –ًبداًٖ   –سبلگٖ  9 –راٌّوب  -ل٘لٔ الوج٘ت  -شکز عولٖ  –سبلگٖ  15 –) هحجت 

 .است................................  اٍ کبر اٗي ، کٌذ هٖ تشکز ٍهبدرش پذر اس هزٗن ٍقتٖ

 .شًَذ هٖ حبدثِ دچبر......................  سز اس حتٖ ٍٗب اًگبرٕ ٍسْل دقتٖ ثٖ ثب ّب اًسبى اٍقبت گبّٖ

 .است اًسبى ثِ ًسجت خذاًٍذ............................  ًشبًِ خذاًٍذ ّبٕ ًعوت اس کذام ّز

 .دارد ًبم.........................  هذٌِٗ ثِ هکِ اس( ص) پ٘بهجز ّجزت شت

 .است قوزٕ.............................. ،پبٗبى  دختزاى ثزإ ثلَغ سي

 

5/2 

 1از  1ی  صفحه

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

 هفتنهقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

  و قرآن  سمانیپیام های آنام درس: 

 الهام سیفی نام دبیر:

 10/1399 / 06 امتحان:  تاریخ

 صبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 ؟ ثَد دل٘ل چِ ثِ( ص) اکزم رسَل تَسظ خبًِ  کبرِ تقس٘ن اس( س) سّزا حضزت خَشحبلٖ 5

ثَدى در کٌبر  (د      ☐آسبى ثَدى کبر خبًِ(ج       ☐رٍثزٍ ًشذى ثب ًبهحزهبى (ة     ☐ىزٍ٘کبر ث ٌٖ٘سٌگ( الف

 ☐فزسًذاى

1 

  هزثَط ثِ ّز تَض٘ح را هقبثل آى ثٌَٗس٘ذ.) ٗک کلوِ اضبفٖ است( شوبرُ 6

 
 جبهعِ، ّستٖ خَد را فذا هٖ کٌذ.( کسٖ کِ ثزإ خذهت ثِ دٗي ٍ 1

 .)ع(( علت پذٗزش حکَهت تَسظ اه٘زالوَهٌ٘ي عل2ٖ

 ( سزآغبس ٍاجت شذى تکبل٘ف دٌٖٗ است.3

 ( عبهلٖ ثزإ ًجبت اس هزگ ثذ.4

2 

 سّزا در هَرد هحذثِ اشتجبّٖ هٖ کٌذ ٍسپس اس اٍ عذر خَاّٖ هٖ کٌذ .حبالت خَاستِ شذُ را ثٌَٗس٘ذ. 7

 :...........................................................................................الف. هحذثِ در حبلت خَش اخالقٖ 

 : ...................................................................................................ة. هحذثِ در حبلت ثذاخالقٖ 

1 

 پبسخ کَتبُ دّ٘ذ 8

 الف( سبدُ تزٗي ًَع تشکز کذام است؟

 ة( سًذگٖ چِ کسبًٖ هٖ تَاًذ ثْتزٗي الگَ ثزإ هب ثبشذ؟

 چِ ثَد؟ )ع(ثب اه٘زالوَهٌ٘ي )س(ج( دل٘ل اسدٍاج حضزت سّزا

 است؟ سهبًٖ چِ شَد هٖ هستجبة آى در دعب کِ ّبٖٗ حبلت ثْتزٗي اس د( ٗکٖ

2 

 5/1 چ٘ست؟تَض٘ح دّ٘ذ.شکز ٍاقعٖ ًعوت  9

 1 تَض٘ح دّ٘ذ هب چگًَِ هٖ تَاً٘ن خذاًٍذ را ٗبرٕ دّ٘ن؟ 10

 1 حبلت هَهٌبى را در ٌّگبم هزگ تَض٘ح دّ٘ذ. 11

 1 دارد؟ آخزت ٍ دً٘ب در هب سًذگٖ ثز تأث٘زٕ چِ هبدر ٍ پذر ثِ ً٘کٖ 12

 1 چ٘ست؟ اهبًت در خ٘بًت عبقجت پ٘بهجز، سخي ثِ تَجِ ثب 13

تَجِ ثِ راٌّوبٖٗ ّبٕ پ٘بهجز )ص( چگًَگٖ تقس٘ن کبرّب ه٘بى حضزت علٖ )ع( ٍفبعوِ )س( را ثِ ثب  14

 صَرت جذاگبًِ ثٌَٗس٘ذ.

: )هسئَل٘ت حضزت علٖ )ع ................................................................................................................. 

 حضزت فبعوِ )س( : هسئَل٘ت........................................................................................................... 

 

1 

 3از  2صفحه ی 

 ثلَغ -1

 فذاکبر -2

 صذقِ -3

 اٗجبد عذالت -4

 دٍراى جَاًٖ -5
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 نمره 10جمع بارم : 

 قزآىسَاالت 

 .نعنی لغات زیر را بنيیسید 1

 الرحهو

 کتاب

 شهس

 قهر

 وي

 الذی

3 

 .ترکیبات زیر را نعنی کنید  2

 االرضنا فی السهيات و 

 وعد اهلل

 یا ایىا الناس

3 

 .ترجهه عبارات را بنيیسید 3

 قد جائکم نو الحق نو ربکم 

 الی اهلل نرجعکم

 و وي علی کل شی قدیر

4 

 3از 3صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 کدام آیه شریفه نشان می دهد که پیامبر )ص( الگوی خوب ونیکویی برای ما می باشند؟ -الف

           لَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اهللِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ "(                           2 لَقَد جاءکُم رَسولٌ مِن أَنفُسِکُم"( 1

 وَ ماأَرسَلناکَ إلّا رَحمَةً لِلعالَمینَ "(                      4کَما أرسَلنا فیکُم رَسوالً مِنکُم یَتلو عَلیکُم "( 3

 ب( آیه زیر را ترجمه کنید

 .........پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا دعای شما را اجابت کنم  ........     لَکُم أستَجِب ادعونی رَبُّکُم قالَ* 

2 
 دادن گردن بند گرانبها توسط حضرت فاطمه )س( به فقیر نشان دهنده کدام ویژگی ایشان می باشد؟

 ایثاروبخشندگی -          4حیا وعفت -            3حضور در اجتماع  -         2ساده زیستی -1

3 

 نمره( 5/0برای هر یک از سؤاالت ستون )الف (پاسخ مناسبی از ستون )ب (پیدا کنید. یک کلمه اضافه است.)هر مورد 

 

 دعا کردن  ناسپاسی   همان استفاده ناصحیح از نعمت هاست. .1

 حضرت علی )ع(  یاری خداوند                                    . صبروتقوا2

 ناسپاسی  دعا کردن     جلب رضای خداساده ترین راه  .3

 یاری خداوند  حضرت علی                                  . اسوه فداکاری4

 داشتن ایمان  
 

4 

 نمره( 5/2د. جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  دو کلمه اضافی است. )

 شکرزبانی ( –نادانی   –سالگی  9 –راهنما  -لیلة المبیت  -شکر عملی  –سالگی  15 –) محبت 

 .است....................... .شکرزبانی ........ او کار این ، کند می تشکر ومادرش پدر از مریم وقتی

 .شوند می حادثه دچار.............. .نادانی ....... سر از حتی ویا انگاری وسهل دقتی بی با ها انسان اوقات گاهی

 .است انسان به نسبت خداوند................... محبت ......... نشانه خداوند های نعمت از کدام هر

 .دارد نام.............. لیلة المبیت ........... مدینه به مکه از( ص) پیامبر هجرت شب

 .است قمری.....................سالگی 9......... ،پایان  دختران برای بلوغ سن

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 2پیام هفتم مجموعه نام درس:

 سیفي الهام نام دبیر:

 01/0911 / 10 امتحان:تاریخ 

 صبح  01 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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5 

 کمتر دیدن نامحرم ؟ بود دلیل چه به( ص) اکرم رسول توسط خانه  کارِ تقسیم از( س) زهرا حضرت خوشحالی

بودن در کنار  (د      ☐آسان بودن کار خانه(ج       ☐روبرو نشدن با نامحرمان (ب     ☐نرویکار ب ینیسنگ( الف

 ☐فرزندان

 مربوط به هر توضیح را مقابل آن بنویسید.) یک کلمه اضافی است( شماره 6

 

 2( کسی که برای خدمت به دین و جامعه، هستی خود را فدا می کند.1

 4.)ع(( علت پذیرش حکومت توسط امیرالمومنین علی2

 1دینی است. ( سرآغاز واجب شدن تکالیف3

 3( عاملی برای نجات از مرگ بد.4

7 

 زهرا در مورد محدثه اشتباهی می کند وسپس از او عذر خواهی می کند .حاالت خواسته شده را بنویسید.

 :...........................................................................................الف. محدثه در حالت خوش اخالقی 

 : ...................................................................................................ب. محدثه در حالت بداخالقی 

 بخشد.        ب.  با او تندی می کند و عذر او را نمی پذیرد الف. عذر او را می پذیرد و او را می

8 

 پاسخ کوتاه دهید

 تشکر زبانی الف( ساده ترین نوع تشکر کدام است؟

 پیامبران ب( زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگو برای ما باشد؟

 )عایمان حضرت علی چه بود؟ )ع(با امیرالمومنین )س(ج( دلیل ازدواج حضرت زهرا

 هنگام نماز است؟ زمانی چه شود می مستجاب آن در دعا که هایی حالت بهترین از د( یکی

 یکارها او و انجام یخداوند در راه نافرمان یاست که از نعمت ها نیا یشکر واقع شکر واقعی نعمت چیست؟توضیح دهید. 9

 میحرام استفاده نکن

با عمل  و با جان و اموالمان نیما با جهاد در راه خدا، دفاع از د دهیم؟توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری  10

 میکرده ا یاریبه دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات، در واقع خداوند را 

11 
 یدارند و به فکر زندگ مانیا امبرانشیخود به خدا و پ یکه در زندگ یکسان حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.

به سر  یو راحت آرامشدر زیخود ن دیجد یدانند در زندگ ی؛ چرا که ماز مرگ ندارند یترس چیپس از مرگ هستند،ه

 خواهند برد

 در و شود می آسان او بر مرگ های¬دشواریدارد؟ آخرت و دنیا در ما زندگی بر تأثیری چه مادر و پدر به نیکی 12

 شود نمی دست تهی و فقیر هرگز نیز دنیا

مالقات  یمن نمرده است و خدا را در حال نیبر د ردیاگر بم چیست؟ امانت در خیانت عاقبت پیامبر، سخن به توجه با 13

 است نیکه از او خشمگ خواهد کرد

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 بلوغ -1

 فداکار -2

 صدقه -3

ایجاد  -4

 عدالت

دوران  -5

 جوانی
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