
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 عبارات قرآنی زیر را ترجمه نمایید 

 

 أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِب ُوا شَیْئًا وَهُوَ شَر ٌ لَكُمْ وَالل َهُ یَعْلَمُ وَ
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2 

2 

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

 .................................................. ،ییاست و عاقبت دروغگو.......................................  ییعاقبت راستگو

 

 ................................. است.کسی که در نماز فراموش کند قنوت را بخواند ، نمازش 

 
........ را که بواسطه .......................................... نجس شده باشد .............و  زمین یكی از مط هرات است که ...................

 را پاک می کند

3 

3 

 را بنویسید؟ سه ویژگی مهم که می توان با آنها دوستان خوب را شناسایی کرد

 

 

1.1 

4 

 ارکان نماز چند تاست؟ به ترتیب نام ببرید؟
 

 

 

2 

1 

 نماز جمعه چند خطبه دارد و شیوه گفتن خطبه در نماز جمعه چگونه است؟
 

 

 

 

2 

 2از  1صفحه ی 

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

 هفتممتوسطه اول/ مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 (2)نمونه1پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 22/1022 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  22 ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 نمره 22جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

6 

 کرد؟ دیاند، ابتدا چه با که نجس شده ییزهایپاک کردن چ یبرا

 

 

 

2 

7 

 آب جاری و کر با آب قلیل در برخورد با نجاسات چیست؟ تفاوت
 

 

 

2 

8 

 جمله امام رضا علیه السالم درباره حكمت حالل و حرام بودن چیزها را بنویسید

 

 

 

2 

 9 

 چهار مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید
 

 

 

 

 

2 

11 

 نداشت؟ یهراس که ازآن بود کرده آماده مرگ یبرا را چگونه خودحضرت علی علیه السالم 

 

 

 

 

1.1 

 2 از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 عبارات قرآنی زیر را ترجمه نمایید 

 

 تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ لَا وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِب ُوا شَیْئًا وَهُوَ شَر ٌ لَكُمْ وَالل َهُ یَعْلَمُ وَ
ح الشما بدتر باشد و خدا [ص آن براى و دیرا دوست بدار زىیچ دیو آن براى شما بهتر باشد و شا دیرا خوش نداشته باش زىیچ دیشا

 دیدانی داند و شما نمی شما را م

2 

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

 حسرت و پشیمانی ،ییو عاقبت دروغگواست  نجات ییعاقبت راستگو

 

 است. صحیحکسی که در نماز فراموش کند قنوت را بخواند ، نمازش 

 
 نجس شده باشد را پاک می کند راه رفتنرا که بواسطه  ته کفشیو  کف پازمین یكی از مط هرات است که 

3 
 بنویسید؟سه ویژگی مهم که می توان با آنها دوستان خوب را شناسایی کرد را 

 راست گویی -3وفاعی به عهد  -2اهل نماز نیكی  -1

4 
 ارکان نماز چند تاست؟ به ترتیب نام ببرید؟

 پنج مورد است 

 سجود ــ  5ــ رکوع 4 رةاالحرامیــ تكب3 امیــ ق2 تیــ ن1

5 

 نماز جمعه چند خطبه دارد و شیوه گفتن خطبه در نماز جمعه چگونه است؟
و  کند یم السالم مردم را به تقوا دعوت همیاو عل تیاکرم و اهل ب امبریخداوند و صلوات بر پ شیپس از ستاامام جمعه  -دو خطبه

  خواندیاز قرآن را م ی. آنگاه سوره کوچككندیصحبت م یو اجتماع یقالاخ لیسپس درباره مسا

و  انریسپس درباره مسائل مختلف ا و پردازد یم یزکاریو دعوت مردم به پره امبریخداوند و صلوات بر پ شیخطبه دوم هم به ستا در

 کند یم تمامکوتاه، خطبه را  یو در آخر هم با خواندن سورها كندیجهان صحبت م

6 

 کرد؟ دیاند، ابتدا چه با که نجس شده ییزهایپاک کردن چ یبرا
فرو  یدر آب جار ای میریآب بگ ریش ریسپس آن را ز م،ینجاست را برطرف کن دیاند، ابتدا با که نجس شده ییزهایپاک شدن چ یبرا

 نجس شده برسد یکه آب به تمام جاها یبه طور م،یببر

7 

 تفاوت آب جاری و کر با آب قلیل در برخورد با نجاسات چیست؟
 زیا چب اگر لیآب قلآب جاری و کر در برخورد با نجاسات نجس نمی شود مگر اینكه به وسیله نجاست رنگ یا بویش تغییر کند اما 

 شود؛ ینجس برخورد کند، نجس م

 جمله امام رضا علیه السالم درباره حكمت حالل و حرام بودن چیزها را بنویسید 8

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 (2)نمونه 0پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانينام دبیر: 

 12/0011 /22 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 یبرا کرده و آنچه را شود، حرام آنان یو نابود کتاله باشد و موجب  آور انیز مردم یمتالس یبرا را که یزیهر چ میخداوند حك

 است کردهالل ح باشد،  دیآنها مف یمتالس

 9 

 چهار مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید
 ــ زنده باشد،1

 باشد، یدوازده امام عهیــ ش2

 کند،  یعمل کند و از گناهان دور ینیبه واجبات د یعنیــ عادل باشد؛ 3

 مجتهدان داناتر باشد. ریاز سا یعنیــ اعلم باشد؛ 4

11 

 نداشت؟ یهراس که ازآن بود کرده آماده مرگ یبرا را چگونه خودحضرت علی علیه السالم 

 د،یارایب كوین قالواجباتش عمل کند و خودرا به اخ و به زدیکه از گناهان بپره یکسامام علیه السالم قرمودند : 

 ای برود ندارد که او به سراغ مرگ یفرق ابوطالب پسر  ی. به خدا قسم براردیندارد چگونه بم یفرق شیبرا گرید

 دیآ مرگ به سراغش نكهیا

 امضاء:   هادی اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




