جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :متوسطه اول/هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

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

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :پیام های آسمان(1نمونه)3

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :هادی اشترانی
تاریخ امتحان1022/22 / 22 :

ساعت امتحان 8 : 22 :صبح /عصر
مدت امتحان  02 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

عبارات قرآنی زیر را ترجمه نمایید
1

وَأَقِمِ الصَلَاةَ إِنَ الصَلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

2

............................................................................................................ .............................................................................................................................

جا های خالی را با کلمات مناسبی برگرفته از متن کتاب درسی کامل نمایید.

در نماز جماعت مأموم باید غیر از .........................و ..........................همه قسمتهای نماز را خودش بخواند.
2

تمام غسلهای واجب و مستحب به همین صورت انجام می شود و تنها  .................................آنها با یكدیگر متفاوت
است
به  ...................................که دارای شرایط مشخص شده در دین باشد و مردم برای یادگیری احكام به او مراجعه
می کنند ................................................. ،می گویند.

3

به فرموده امام صادق (ع) آیا برای شناختن کسی ،دیدن او در حال رکوع و سجود نماز کافی است؟ جمله ایشان
3

2

را بنویسید

مسئولیت مشترک مردان و زنان براى حفظ پاکى جامعه چیست؟
2

4

غیر ارکان در واجبات نماز چند تاست به ترتیب نام ببرید؟
2

5

صفحه ی  1از 2
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ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت

سبک شمردن نماز به چه معناست؟
2

6

شش مورد از نجاست ها را نام ببرید؟
1.5

7

بنابر فرمایش امیرالمؤمنین علیه السالم خداوند از آگاهان در برابر شكم بارگی ستمگران چه عهد و پیمانی
8

گرفته است؟

2

دو مورد از تحواالت روحی و شخصیتی مهمی که در نوجوانان پدیدار می شود را بنویسید؟

2

9

چرا برخی انسانها با وجود اینكه خداوند از آنها مراقبت می کند ،دچار حادثه می شوند؟

1.5

11

صفحه ی  2از 2

جمع بارم  22 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پیام های آسمان( 0نمونه)9

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :هادی اشتراني

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

تاریخ امتحان0011/17 /72 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي 0911-0011

ساعت امتحان 0:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 04 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

عبارات قرآنی زیر را ترجمه نمایید
1

وَأَقِمِ الصَلَاةَ إِنَ الصَلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
و نماز را به پا دار که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد
جا های خالی را با کلمات مناسبی برگرفته از متن کتاب درسی کامل نمایید.

در نماز جماعت مأموم باید غیر ازحمد وسوره همه قسمتهای نماز را خودش بخواند.
2

تمام غسلهای واجب و مستحب به همین صورت انجام می شود و تنها نیت آنها با یكدیگر متفاوت است
به مجتهدی که دارای شرایط مشخص شده در دین باشد و مردم برای یادگیری احكام به او مراجعه می کنند،
مرجع تقلید می گویند.
به فرموده امام صادق (ع) آیا برای شناختن کسی ،دیدن او در حال رکوع و سجود نماز کافی است؟ جمله ایشان را

3

بنویسید
برای اینكه کسی را به درستی بشناسید ،تنها به طوالنی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نكنید ،بلكه به راستگویی و امانت داری او
بنگرید کسی که زبانش راستگو باشد ،اعمالش نیز پاک خواهد شد.

مسئولیت مشترک مردان و زنان براى حفظ پاکى جامعه چیست؟
دین اسالم هر کارى که مردان یا زنان را به گناه اندازد ،حرام می داند .پوشیدن لباسهاى تنگ و بدن نما ،سخن
4

گفتن با لحنى که دیگران را تحریک کند ،پوشیدن لباسهایى که انسان را در جامعه انگشت نما می کند و انجام هر
رفتارى که توجه نامحرمان را به سوى انسان جلب کند حرام است و در تمام این موارد فرقى بین مردان و زنان
نیست

5

6

7

غیر ارکان در واجبات نماز چند تاست به ترتیب نام ببرید؟
 6مورد است  -1 -قرائت  -2ذکر  -3تشهد  -4سالم  -5ترتیب  -6مواالت

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

شش مورد از نجاست ها را نام ببرید؟
خون – ادرار و مدفوع – سگ و خوک  -شراب
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بنابر فرمایش امیرالمؤمنین علیه السالم خداوند از آگاهان در برابر شكم بارگی ستمگران چه عهد و پیمانی گرفته
است؟
8

اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران ،و گرسنگى مظلومان ،سكوت
نكنند و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگردانند ،حكومت بر شما را رها می کردم و آنگاه می دیدید که
مقامهای دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است
دو مورد از تحواالت روحی و شخصیتی مهمی که در نوجوانان پدیدار می شود را بنویسید؟
پرسشهای جدید در ذهن به وجود می آید .در این دوران ،نوجوانان در دانسته های قبلی خود دچار تردید می شوند و تالش می کنند

9

دانسته های خود را بر اساس منطقی جدید ،نظم دهند.
و یا اینكه حس استقالل طلبی افزایش می یابد و افراد احساس می کنند می توانند به صورت مستقل دیدگاههای خود را بیان کنند.
به همین دلیل انتظار دارند دیگران به حرفهای آنها توجه کنند و به آنها اهمیت دهند

چرا برخی انسانها با وجود اینكه خداوند از آنها مراقبت می کند ،دچار حادثه می شوند؟
11

اما گاهی انسانها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ،دچار حادثه می شوند .در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی
که مرتكب می شوند ،خودشان را از حفاظت خداوند محروم می کنند

جمع بارم  22:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :هادی اشترانی
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امضاء:

