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1 

   صحیح یا غلط بودن عبارت  های زیر را مشخص نمایید.

                                                                                                                

 در انتخاب مرجع تقلید بهتر است فرد مسن تر و با تجربه تر را به عنوان مرجع انتخاب نماییم                           )  ( -

 )  (                ظرف نجس شده ، با دو بار آب قلیل ریختن پاک نمی شود                                                      -

 سگ نجس است و نباید از آن در نگهبانی و شکار استفاده شود                                                                )  ( -

 درست است که ما در قنوت نماز دعاهایمان را از خدا می خواهیم و ثواب بسیاری دارد ولی واجب نیست             )  ( -

 بین واجبات نماز اگر نمازگزار عمدا غیر رکن ها را انجام ندهد ، نمازش باطل نیست                                  )  (در  -

 اگر ماموم در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد باید حمد و سوره را بخواند                                      )  ( -
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 نمره

2 

                                                                                                         را با عبارت های صحیح کامل نمایید.جاهای خالی 

                 
 ....................................................................... است.استفاده صحیح از نعمت .................................................... و استفاده ناصحیح از نعمت ..

 خوانده شود ارزش دارد.به فرموده امام رضا )ع( هر رکعت نماز جماعت به اندازه ...................................................... نماز که به تنهایی 

 نمونه های همدلی مسلمانان با یگدیگر.................................................................... استیکی از زیبا ترین و ارزشمند ترین 

 تمام غسلهای واجب و مستحب به یک شکل انجام می شود و تنها ......................................... آنها با هم تفاوت دارد.

 است. ی توانیم بگوییم که مهمترین فایده حجاب .......................................................................................در واقع با توجه به آیه قرآن م

 ........................................ می باشد.عاقبت راستگویی ........................................................ است و عاقبت دروغ گویی ...............................

......................................... دو رفتار یا عادت ناپسند که به دنبال آسیب زدن به اخالق نیکوی شماست ،  ............................................. و ........

 است
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   . به یک سوال از هفت سوال یک نمره ای زیر می توانید به انتخاب خودتان پاسخ ندهدبه سواالت زیر پاسخ دهید

                       
 چه بود؟ "چرا ما از مرگ می ترسیم؟"پاسخ ابوذر به این سوال که  الف(

 
 

 (الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِوَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ با توجه به آیه قرآن بنویسید تاثیر برپا داشتن نماز چیست )ب(

 
 

 سبک شمردن نماز به چه معناست؟ پ(

 

 برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند ابتدا باید چه کرد؟ ت(
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 نمره

  2از  1صفحه                                                                             

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

  هفتم و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزداران                                                                                                                       پسراهن  دولتیغیر  دبیرستان                                                

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 پیام آسمانی نام درس:

 هادی اشترانی :نام دبیر

 01/03/1397 :امتحان تاریخ

 صبح  8 :ساعت امتحان
 دقیقه 45 : امتحانمدت 
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است؟چرا  ج(

 
 

................. و وَالَّذِينَ هُمْ  ...قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَبا توجه به آیه قرآن ، چه ویژگیهایی باعث رستگاری مومنان می شود؟ ) چ(

 (؟رَاعُونَ................. 

 
 

 دو ویژگی مهم برای شناسایی دوست خوب را بنویسید؟ح(
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                                                       زیر می توانید به انتخاب خودتان یکی را پاسخ ندهید.                   دو نمره ای   از بین سواالت

 نمره 6

 چهار راه کار که می توان برای درمان آفت اخالقی تنبلی پیشنهاد کرد را بنویسید؟

 
 
 

 می تواند یکی از مطهرات باشد.آن چهار شرط کدامند؟زمین با چهار شرط 

 
 
 

 نماز جمعه چند رکعت است و چند خطبه دارد؟ در هر خطبه راجع به چه مسائلی صحبت می شود؟

 
 
 

 مراحل آموختن علم ، با توجه به فرموده پیامبر اکرم)ص( چگونه است؟ )حتما به ترتیب بنویسید
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 نمره

  2از  2صفحه                                                                              
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

1 

                                                                                                                 صحیح یا غلط بودن عبارت  های زیر را مشخص نمایید.

 ( غدر انتخاب مرجع تقلید بهتر است فرد مسن تر و با تجربه تر را به عنوان مرجع انتخاب نماییم                           )  -

 ( صظرف نجس شده ، با دو بار آب قلیل ریختن پاک نمی شود                                                                     )  -

 ( غسگ نجس است و نباید از آن در نگهبانی و شکار استفاده شود                                                                )  -

 ( صدرست است که ما در قنوت نماز دعاهایمان را از خدا می خواهیم و ثواب بسیاری دارد ولی واجب نیست             )  -

 ( غنمازگزار عمدا غیر رکن ها را انجام ندهد ، نمازش باطل نیست                                  ) در بین واجبات نماز اگر  -

 ( صاگر ماموم در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد باید حمد و سوره را بخواند                                      )  -

2 

                                                                                                                    مایید.جاهای خالی را با عبارت های صحیح کامل ن

 است. ناسپاسی در برابر خداوندو استفاده ناصحیح از نعمت  شکر نعمتاستفاده صحیح از نعمت .

 نماز که به تنهایی خوانده شود ارزش دارد. دو هزاربه فرموده امام رضا )ع( هر رکعت نماز جماعت به اندازه 

 است نماز جماعتیکی از زیبا ترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یگدیگر

 دارد. آنها با هم تفاوت نیتتمام غسلهای واجب و مستحب به یک شکل انجام می شود و تنها 

 است.در امان ماندن از آزار و اذیت افراد هوسران در واقع با توجه به آیه قرآن می توانیم بگوییم که مهمترین فایده حجاب 

 می باشد.حسرت و پشیمانی است و عاقبت دروغ گویی  نجاتعاقبت راستگویی 

 استتنبلی و بی حالی و  عجله.دو رفتار یا عادت ناپسند که به دنبال آسیب زدن به اخالق نیکوی شماست ،  

 

3 

                          سواالت زیر پاسخ دهید. به یک سوال از هفت سوال یک نمره ای زیر می توانید به انتخاب خودتان پاسخ ندهد

 چه بود؟ "چرا ما از مرگ می ترسیم؟"پاسخ ابوذر به این سوال که  الف(

 .بروید ویرانی آبادانیبه از ندارید دوست که است معلوم و ویران، و خراب را آخرتتان و اید کرده آباد را دنیایتان شما زیرا

 (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِبا توجه به آیه قرآن بنویسید تاثیر برپا داشتن نماز چیست )ب( 

 نماز ، انسان را از انجام گناه و کارهای زشت باز می دارد 

 سبک شمردن نماز به چه معناست؟پ(

 .است کرده احترامی بی آن به و شمرده سبک را نماز برپایی در خداوند دعوت بیندازد، تأخیر به دلیل بدون را نمازش که کسی

 کرد؟برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند ابتدا باید چه  ت(

 فرو جاری آب در بگیریمیا آب شیر زیر را آن سپس کنیم، برطرف را نجاست باید ابتدا اند، شده نجس که چیزهایی شدن پاک برای

 .برسد شده نجس جاهای تمام به آب که طوری به ببریم،

 چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است؟ ج(

 .باشد گذشته کار از کار دیگر که آید می کمکش به وقتی او عقل زیرا است؛ بیشتر مردم همۀ از عجول انسان پشیمانی

................. و وَالَّذِينَ هُمْ  ...قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَبا توجه به آیه قرآن ، چه ویژگیهایی باعث رستگاری مومنان می شود؟ ) چ(

 (؟رَاعُونَ................. 

 امانت داری و وفای به عهد

 کنند می رعایت را خویش پیمان و ها امانت آنان که کسانی شدند، رستگار مؤمنان که راستی به

 دو ویژگی مهم برای شناسایی دوست خوب را بنویسید؟ ح(

 گویی راست ، عهد به وفای ، نیکی و نماز اهل

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزدان                           پسرانه دولتیغیر  دبیرستان                        

 96-97سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 پیام های آسمانینام درس: 

 هادی اشتراني نام دبیر:

   01/03/1397 :امتحانتاریخ 

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه60 :امتحانمدت 
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                                                       زیر می توانید به انتخاب خودتان یکی را پاسخ ندهید.                   دو نمره ای   از بین سواالت

 نمره 6

 چهار راه کار که می توان برای درمان آفت اخالقی تنبلی پیشنهاد کرد را بنویسید؟

 ریزی برنامه ، قاطع تصمیم ، کوشا های انسان با دوستی ، نگری آینده

 زمین با چهار شرط می تواند یکی از مطهرات باشد.آن چهار شرط کدامند؟

 سبزه زمین: چهارم شود، برطرف کامالً زمین روی رفتن راه با نجاست، عین: سوم باشد، خشک زمین: دوم باشد، پاک زمین خود: اوّل

 .نباشد فرش یا موکت زار،

 دارد؟ در هر خطبه راجع به چه مسائلی صحبت می شود؟نماز جمعه چند رکعت است و چند خطبه 

و در خطبه دوم  اجتماعی و اخالقی مسائل درباره. خطبه اول شود می ظهر نماز جایگزین جمعه، نماز رکعت دو اضافه به خطبه دو

 یکند م صحبت جهان و ایران مختلف مسائل درباره

 اکرم)ص( چگونه است؟ )حتما به ترتیب بنویسید(مراحل آموختن علم ، با توجه به فرموده پیامبر 

 سکوت کردن ، گوش فرا دادن ، به خاطر سپردن ، به آن عمل کردن ، آموزش آن به دیگران

 

 امضاء: هادی اشترانی                       نام و نام خانوادگی مصحح :  20 جمع بارم :
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