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)1

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

ن .....................................................................................................................................
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِی َ
م .....................................................................................................................................
وَقَالَ رَبُّكُّمُّ ادْعُّونِی أَسْتَجِبْ لَكُّ ْ

2

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

اذان گوی نماز پرشكوه ظهر عاشورا  ...........................................بود
2

در نماز جمعه  .............................................به اضافه  ،.......................................جایگزین نماز ..............................................
می شود.
علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ  .................................................................................................بود

3

کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟
2

3

دو فایده مهم حجاب که در آیه ای از آیات قرآن به آن اشاره شده است را بنویسید
2

4

خواندن نماز بصورت جماعت چه فواید و اثراتی برای نمازگزار دارد؟

2

5

صفحه ی  1از 2
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ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت

تفاوت میان ارکان نماز و غیر ارکان چیست؟
2

6

زمین می تواند یكی از مطهرات باشد با چهار شرط .آنها را بنویسد؟
2

7

راه های دستیابی به نحوه انجام دادن صحیح وظایف دینی را بنویسید و بطور مختصر توضیح دهید

2

8

زندگی چه کسانی میتواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟
2

9

مرگ برای چه کسانی وحشتناك و ناخوشایند است؟ چرا؟
1

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)0

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

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

عبارات قرآنی زیر را ترجمه نمایید
1

ن ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِی َ
م و پروردگارتان گفت :مرا بخوانید تا ]دعای[ شما را بپذیرم.
وَقَالَ رَبُّكُّمُّ ادْعُّونِی أَسْتَجِبْ لَكُّ ْ
جا های خالی را با کلمات مناسبی برگرفته از متن کتاب درسی کامل نمایید.

2

اذان گوی نماز پرشكوه ظهر عاشورا حضرت علی اکبر بود
در نماز جمعه دو خطبه به اضافه دو رکعت نماز جایگزین نماز ظهر می شود.
علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ بد اخالقی با خانواده اش بود

3

کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟
رعایت اوقات نماز و نیكی به هم نوعان در سختی و راحتی

4

دو فایده مهم حجاب که در آیه ای از آیات قرآن به آن اشاره شده است را بنویسید
به عفت شناخته شدن و مورد اذیت و آزار واقع نمی گردند

خواندن نماز بصورت جماعت چه فواید و اثراتی برای نمازگزار دارد؟
نماز جماعت یكی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یكدیگر است .وقتی ما همگی در صفهای منظم و شانه به
5

شانه یكدیگر میایستیم و به راز و نیاز با معبود خود میپردازیم ،قلبهایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و خداوند ماز جماعت
یكی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یكدیگر است .وقتی ما همگی در صفهای منظم و شانه به شانه
یكدیگر میایستیم و به راز و نیاز با معبود خود میپردازیم ،قلبهایمان

تفاوت میان ارکان نماز و غیر ارکان چیست؟
6

ارکان ،قسمتهایی از نماز است که اگر نمازگزار آنها را فراموش کند یا به اشتباه ،اضافه انجام دهد نمازش باطل خواهد شد ،ولی اگر
واجبات دیگر را فراموش کند یا به اشتباه ،اضافه انجام دهد ،نمازش باطل نخواهد شد.

زمین می تواند یكی از مطهرات باشد با چهار شرط .آنها را بنویسد؟
اول خود زمین پاك باشد ،دوم :زمین خشک باشد ،سوم :عین نجاست ،با راه رفتن روی زمین کامال برطرف شود ،چهارم :زمین سبزه
7

زار ،موکت یا فرش نباشد.
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راه های دستیابی به نحوه انجام دادن صحیح وظایف دینی را بنویسید و بطور مختصر توضیح دهید
یكی از راه های دستیابی به نحوه صحیح انجام این وظایف ،تحصیل علوم دینی است .در هر زمان ،افرادی برای
8

کسب دانش و تخصص به حوزه های علمیه می روند و پس از سالها تحصیل ،مطالعه و تحقیق در علوم دینی به
تخصص دست می یابند .راه دیگر شناخت احكام مراجعه به متخصص در احكام دین است که به این کار ،تقلید
گفته میشود.
زندگی چه کسانی میتواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟

9

همانطور که گفتار پیامبران راه دستیابی به رستگاری است ،رفتار آنها نیز الگوی عملی زندگی ماست .پیامبران الهی ،چون خود هدایت
یافته بودند ،بهترین سبک زندگی را انتخاب میكردند؛ بنابراین زندگی آنها به صورت کامل می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد.

مرگ برای چه کسانی وحشتناك و ناخوشایند است؟ چرا؟
کافران و بدکارانی که تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح در دنیا میپردازند و برای سفر خود توشه ای
11

آماده نمی کنند ،اصال دوست ندارند از این دنیا بروند؛ زیرا می دانند مرگ برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سر
آغاز سختی هاست.
جمع بارم  22:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :هادی اشترانی
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امضاء:

