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)2

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

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

2

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

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

عاقبت راستگویی  .......................................است و عاقبت دروغگویی.................................................. ،
2

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

3

زمین یكی از مطهرات است که  ...................و  .....................را که بواسطه  ..........................................نجس شده باشد
را پاک می کند
سه ویژگی مهم که می توان با آنها دوستان خوب را شناسایی کرد را بنویسید؟
1.1

3

ارکان نماز چند تاست؟ به ترتیب نام ببرید؟
2

4

نماز جمعه چند خطبه دارد و شیوه گفتن خطبه در نماز جمعه چگونه است؟
2

1

صفحه ی  1از 2
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ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت

برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند ،ابتدا چه باید کرد؟
2

6

تفاوت آب جاری و کر با آب قلیل در برخورد با نجاسات چیست؟
2

7

جمله امام رضا علیه السالم درباره حكمت حالل و حرام بودن چیزها را بنویسید
2

8

چهار مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید

2

9

حضرت علی علیه السالم چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که ازآن هراسی نداشت؟

1.1

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)2

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :هادی اشتراني

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

تاریخ امتحان0011/12 /22 :

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

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
شاید چیزى را خوش نداشته باشید و آن براى شما بهتر باشد و شاید چیزى را دوست بدارید و آن براى شما بدتر باشد و خدا ]صالح
شما را می داند و شما نمی دانید
جا های خالی را با کلمات مناسبی برگرفته از متن کتاب درسی کامل نمایید.

عاقبت راستگویی نجات است و عاقبت دروغگویی ،حسرت و پشیمانی
2

کسی که در نماز فراموش کند قنوت را بخواند  ،نمازش صحیح است.
زمین یكی از مطهرات است که کف پا و ته کفشی را که بواسطه راه رفتن نجس شده باشد را پاک می کند

3

سه ویژگی مهم که می توان با آنها دوستان خوب را شناسایی کرد را بنویسید؟
 -1اهل نماز نیكی  -2وفاعی به عهد  -3راست گویی

4

ارکان نماز چند تاست؟ به ترتیب نام ببرید؟
پنج مورد است
1ــ نیت 2ــ قیام 3ــ تكبیرةاالحرام 4ــ رکوع  5ــ سجود
نماز جمعه چند خطبه دارد و شیوه گفتن خطبه در نماز جمعه چگونه است؟
دو خطبه -امام جمعه پس از ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت او علیهم السالم مردم را به تقوا دعوت می کند و

5

سپس درباره مسایل اخالقی و اجتماعی صحبت میكند .آنگاه سوره کوچكی از قرآن را میخواند
در خطبه دوم هم به ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر و دعوت مردم به پرهیزکاری می پردازد و سپس درباره مسائل مختلف ایران و
جهان صحبت میكند و در آخر هم با خواندن سورهای کوتاه ،خطبه را تمام می کند

برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند ،ابتدا چه باید کرد؟
6

برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند ،ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم ،سپس آن را زیر شیر آب بگیریم یا در آب جاری فرو
ببریم ،به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد

تفاوت آب جاری و کر با آب قلیل در برخورد با نجاسات چیست؟
7

آب جاری و کر در برخورد با نجاسات نجس نمی شود مگر اینكه به وسیله نجاست رنگ یا بویش تغییر کند اما آب قلیل اگر با چیز
نجس برخورد کند ،نجس می شود؛

8

جمله امام رضا علیه السالم درباره حكمت حالل و حرام بودن چیزها را بنویسید
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خداوند حكیم هر چیزی را که برای سالمتی مردم زیان آور باشد و موجب هالکت و نابودی آنان شود ،حرام کرده و آنچه را برای
سالمتی آنها مفید باشد ،حالل کرده است

چهار مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید
1ــ زنده باشد،
9

2ــ شیعه دوازده امامی باشد،
3ــ عادل باشد؛ یعنی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند،
4ــ اعلم باشد؛ یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد.

حضرت علی علیه السالم چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که ازآن هراسی نداشت؟
امام علیه السالم قرمودند  :کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خودرا به اخالق نیكو بیاراید،
11

دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد .به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد که او به سراغ مرگ برود یا
اینكه مرگ به سراغش آید

جمع بارم  22:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :هادی اشترانی
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امضاء:

