
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 

 است؟ ما  همراه همیشه خداوند که کدامیک از آیات بیانگر این است که

د( إِیَّاكَ     ☐ کُمْ وا اللَّـهَ یَنصُرْ ج( إِن تَنصُرُ      ☐ ب( هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ      ☐ الف( أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

 ☐ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ

1 

2 
 پیامبر را چگونه توصیف کرده است؟  "أرسَلناكَ إلّا رَحمَةً لِلعالَمین و ما "خداوند در آیه 

 ☐د( رحمت برای جهانیان                 ☐ج( اخالق نیكو            ☐ب( اشتیاق به هدایت            ☐الف( بزرگواری
1 

3 

 نمره دارد(5/0) هر مورد   غلط  -   سواالت صحیح 

                            غ            ص                                                 شكر عملی ، ساده ترین نوع تشكر است. – 1

                                                        غ          ص                                            دعای هیچ انسانی از خداوند پنهان نمی ماند. -2

                                 غ           ص                          چگونگی زندگی آخرت به کارهای این دنیا بستگی دارد. -3

 غ           ص  قه محسوب می گردد.             هر نوع کمک به نیازمندان در راه خدا  صد -4

2 

4 
 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
1 

5 
 .بنویسید را زیر قرآنی آیه مفهوم یا معنی

 ......................................................................................... ..     لَكُم أستَجِب ادعونی رَبُّكُم قالَ* 
1 

6 

 پاسخ کوتاه دهید؟

 دارد؟ دنبال به انسان برای ای نتیجه چه خداوند های نعمت از الف(سپاسگزاری

 گویند؟ می چه دین در متخصص فرد ب(به

 بنویسید؟ را دادن صدقه آثار از مورد ج(یک

 باشند؟ دیگران راهنمای وطوالنی سخت های راه پیمودن در توانند می کسانی د(چه

 

4 

 1 ؟این موضوع بیانگر کدام ویژگی پیامبر است "پیامبر را آزار و اذیت می کرد اما وقتی مریض شد به عیادتش رفت " 7

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

 هفتممقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 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 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 و قرآنپیام های آسمانی نام درس: 

 الهام سیفی نام دبیر:

 06/0311 / 60 امتحان:  تاریخ 

  صبح 06:  66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 06: پیام جمع بارم 

 نمره 06: قرآن جمع بارم 
 

 ☐امانت داری د(         ☐ساده زیستی ج(         ☐و محبت  بزرگواریب(        ☐عزت نفس الف( 

 چه می فرمایند؟ نمی شودرسول خدا )ص( درباره دعاهایی که مستجاب  8

 
1 

9 
 سارا 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 

1 

 می توان خود را برای مرگ آماده کرد واز آن هراسی نداشت؟ براساس سخن حضرت علی )ع( چگونه 10

 
50/1 

11 
چرا به ما نفرمودی تا این کار کوچک )بستن زانوبندشتر( را  "وقتی یاران رسول خدا )ص( به ایشان گفتند: 

 . ایشان به یاران خود چه پاسخی دادند؟"انجام دهیم
 

1 

 چیست؟ "خیانت در امانت"با توجه به سخن حضرت محمد)ص( نتیجه  12

 
1 

 1 حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید. 13

 1 دارد؟ آخرت و دنیا در ما زندگی بر تأثیری چه مادر و پدر به نیكی 14

 50/1 .کنید بیان خالصه صورت به را السّالم علیه علی حضرت های فداکاری از نمونه سه 15

  قرآنسواالت  

1 

 .بنویسیدمعنی لغات زیر را 

 قل

 علی

 شی

 قدیر

 رب 

 قد

3 

2 

 .ا ترکیبات زیر را معنی کنید

 من ربكم

 قد جائكم

 قل یا ایها الناس

3 

3 

 .ترجمه عبارات را بنویسید

 الی ثمود اخاهم صلحا

 قال یا قوم عبدا اهلل

 علیه توکلت و الیه انیب

4 

 0از  0صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 است؟ ما  همراه همیشه خداوند که کدامیک از آیات بیانگر این است که

د( إِیَّاكَ نَعْبُدُ     ☐ کُمْ وا اللَّـهَ یَنصُرْ ج( إِن تَنصُرُ      ☒ ب( هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ      ☐ الف( أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

 ☐ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ

2 
 پیامبر را چگونه توصیف کرده است؟  "أرسَلناكَ إلّا رَحمَةً لِلعالَمین و ما "خداوند در آیه 

 ☐د( رحمت برای جهانیان                 ☐ج( اخالق نیكو            ☐ب( اشتیاق به هدایت            ☐الف( بزرگواری

3 

 نمره دارد(5/0) هر مورد   غلط  -   سواالت صحیح 

                            غ        ص                                                 .شكر عملی ، ساده ترین نوع تشكر است – 1

                                                        غ       ص                                             از خداوند پنهان نمی ماند.دعای هیچ انسانی  -2

                                 غ       ص                              چگونگی زندگی آخرت به کارهای این دنیا بستگی دارد. -3

 غ       .                 صهر نوع کمک به نیازمندان در راه خدا  صدقه محسوب می گردد -4

4 
 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

5 
 .بنویسید را زیر قرآنی آیه مفهوم یا معنی

 ......... .پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا دعای شما را اجابت کنم  .     ..........لَكُم أستَجِب ادعونی رَبُّكُم قالَ* 

6 

 پاسخ کوتاه دهید؟

افزایش نعمت و   باعث خشنودی خداوند  دارد؟ دنبال به انسان برای ای نتیجه چه خداوند های نعمت از الف(سپاسگزاری

 می شود ها

 مجتهد گویند؟ می چه دین در متخصص فرد ب(به

 رهایی از هفتاد نوع بال ) نجات از مرگ بد( بنویسید؟ را دادن صدقه آثار از مورد ج(یک

 پیامبران الهی باشند؟ دیگران راهنمای وطوالنی سخت های راه پیمودن در توانند می کسانی د(چه

 

7 
 ؟این موضوع بیانگر کدام ویژگی پیامبر است "پیامبر را آزار و اذیت می کرد اما وقتی مریض شد به عیادتش رفت "

 ☐امانت داری د(         ☐ساده زیستی ج(         ☐و محبت  بزرگواریب(        ☐عزت نفس الف( 

 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

 پیام هفتم گروه اولنام درس: 

 الهام سیفينام دبیر: 

 01/0911/ 10 تاریخ امتحان:

 صبح  01 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

8 
. 2مستجاب شدن در همین دنیا         . چه می فرمایند؟ نمی شودرسول خدا )ص( درباره دعاهایی که مستجاب 

 . آمرزش بخشی از گناهان      3ذخیره شدن در آخرت    

 

9 

 سارا 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 

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

 براساس سخن حضرت علی )ع( چگونه می توان خود را برای مرگ آماده کرد واز آن هراسی نداشت؟ 10

 اخالق نیکو بیاراید. خود را به 3. به واجباتش عمل کند   2از گناهان بپرهیزد .   . 1کسی که:    

11 

چرا به ما نفرمودی تا این کار کوچک )بستن زانوبندشتر( را  "وقتی یاران رسول خدا )ص( به ایشان گفتند: 

 . ایشان به یاران خود چه پاسخی دادند؟"انجام دهیم

 عزت نفس
 

 چیست؟ "خیانت در امانت"با توجه به سخن حضرت محمد)ص( نتیجه  12

 است نیکه از او خشمگ مالقات خواهد کرد یمن نمرده است و خدا را در حال نیبر د ردیاگر بم

13 
دارند و به فكر  مانیا امبرانشیخود به خدا و پ یکه در زندگ یکسان حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید. 

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

 سر خواهند برد

 افزایش طول عمر و مرگ آسان می شود دارد؟ آخرت و دنیا در ما زندگی بر تأثیری چه مادر و پدر به نیكی 14

15 

 .کنید بیان خالصه صورت به را السّالم علیه علی حضرت های فداکاری از نمونه سه

 ن اوبرداشت انیاز م و جنگ خندق دانیدر م نامدار عرب یجنگجوجنگ با  -1

جنگ  دانیم از هیو به جز چند نفر انگشت شمار، بق دندیاز مؤمنان به شهادت رس یاریدر جنگ اُحُد بس یوقت -2

-یخدا با شجاعت م رسول که در کنار یمشرك رها کردند، کس انیاز سپاه یانبوه انیخدا را در م امبریو پ ختندیگر

 .بود یعل د،یجنگ

 یشوند، کس روزیپ حمله کرده و نتوانسته بودند یهودیبزرگ دشمنان  یکه مسلمانان بارها به قلعه ها بریجنگ خ در-3

 .بود یرا شكست داد، عل انیهودیرا کشت و درِ قلعه را از جا کند و  بریخ یکه جنگجو

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




