
 

 

 

 

 

 
 

 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           
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 .کنید مشخص را زیر عبارات بودن نادرست و درست-

 0 نادرست     0 درست    است. حالل کسب و کار آن جزء نه که دارد جزء ده عبادت الف( 

 

 0 نادرست     0 درست.      شود می خوانده نماز پایان در که دارد خطبه 2جمعه مازنب( 

 

 0 نادرست     0 درست.        است قاطع تصمیم تنبلی، با مبارزه اساسی های گام از کییج( 

 

 0 نادرست     0 درست.   نماند پایدار دوستی شود می موجب وعده، و قول به نبودن پایبندد( 

2 

2 

 .کنید انتخاب را ست در گزینه -

 کند؟ می معرفی................  را پیامبر«  لِلعالَمینَ رَحمَةً اِلّا اَرسَلناکَ ما وَ»  آیه در خداوندالف(

 0 مسلمانان برای رحمت( د      0  دانا و عالِم( ج      0   جهانیان برای رحمت( ب      0 فرستاده و رسول( الف

 

 است؟ صحیح نماز ندهیم انجام اگر که است نماز قسمت کدامب(

 0 االِحرام تکبیرة( د        0 قنوت( ج        0 رکوع( ب       0 نیّت( الف

 

 وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشانید آن ها چه پاسخی می دهند؟ج(

 0 ما از نمازگزاران نبودیم -ب                   0اعمال ما زشت و پلید بود -الف 

 0 ما ستمگر بودیم -د                0به دستورات خدا توجه نکردیم  -ج 

  دارد؟ تاکید امری برچه «عِلمًا زِدنی رَبِّ قُل وَ»شریفه آیهد(

 0   اندوزی ثروت( د        0 بعدازمرگ علم اهل بودن زنده( ج     0 آموزی علم( ب     0  عالم درمقابل فروتنی( الف

2 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 .انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 پیام آسمانینام درس: 

 نیلوفرحمیدی نام دبیر:

 27/02/1400 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 8ساعت امتحان

 دقیقه50مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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 شماره عبارت مناسب هر توضیح را در مقابل آن بنویسید.) دو کلمه اضافی است(-

 ب                                                                        الف                                   

 
2 
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 دهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به-

 کند؟ پاک تواند می را چیزهایی چه زمین،( الف

 باشد؟ ما زندگی الگوی بهترین تواند می کسانی چه زندگی( ب

 چیست؟ جامعه پاکى حفظ براى زنان و مردان مشترک مسئولیت( ج

 داشت؟ خواهد پاداشی چه بخواند، وقت اوّل را آنها و دهد اهمیت اش گانه پنج نمازهای به که کسی( د

2 

5 
 .بنویسید را زیر قرآنی آیه مفهوم یا معنی-

 ......................................................................................... . فُروجَهُم یَحفَظوا وَ اَبصارِهِم مِن یَغُضّوا لِلمُؤمِنینَ قُل* 
1 

6 

 .دهید  پاسخ ها آن به و بخوانید دقت با را زیر سواالت-

 نمره 1.دهید توضیح چیست؟ نعمت واقعی شکرالف( 

 

 نمره1.چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید ب(

 

 نمره1.بنویسید را دادن صدقه آثار از مورد دوج(

1-              ...................................................................2-   ................................................................... 

 

 نمره 5/1.بنویسید را( س) فاطمه حضرت اخالقی های ویژگی از موردد( سه 

1- ..............................      .....................................2-   ...................................................................3-  .................................................................. 

  

 نمره1چیست؟ امانت در خیانت عاقبت ،(ص)پیامبر سخن به توجه باپ( 

 

 نمره1.کنید بیان خالصه صورت به را( ع) علی مومنان امیر های فداکاری از نمونه دوه(

1-     ........................................................................................................ 

2- ...................................................................  ................................... 

 

 

 

 دوباره کاری (1

 عید فطر (2

 عزت نفس (3

 هنگام نماز (4

 پشیمانی (5

 روز قدس (6

 الف( از بهترین حاالتی که دعا در آن مستجاب می شود.  ............  

 ب( احساس با ارزش بودن را می نامند.  ............

 رمضان.  ............ج( آخرین جمعه ماه مبارک 

 د( انسان عجول با این مشکل روبروست.  ...........
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 نمره5/1چرا؟ کرد؟ آغاز را شرعی تکالیف فراگیری باید زمانی چه از دهید توضیحخ(

 

 نمره1گویند؟ می چه ایمان با نمازگزار به فرشتگان ت(

 

 نمره1کرد؟ پرهیز او از باید نبود کسی در اگر که است ویژگی دو کدام

1-                   ...................................................................2-   ................................................................... 

 

 نمره1دهد؟ می دست از را خود آخرت و دنیا چگونه تنبل شخص دهید توضیح ث(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره 20جمع بارم : 
 در پناه خداوند مهربان شاد و موفق باشید.
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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5 

 اضافی است. 2و1گزینه های 

4 

 کف پا و ته کفش نجس شده

 پیامبران وامامان.

 چشم های خود را از نگاه به نامحرم فروگیرند.دامان خود را از گناه حفظ کنند.

 به خداوند و دوری از شیطان.نزدیکی 

 بگو به مومنان که چشم های خود را فروگیرند و دامان خود را از گناه حفظ کنند. 5

6 

 الف(انسان نعمت های خداوند را در را صحیح و درست استفاده کند و آن ها را در راه حرام استفاده نکند.

 خدا ب(حضور قلب. پرهیز از گناه.امیدواری به خدا.ذکر نام های

 ج(نجات یافتن از مرگ.عاقبت به خیری

 د( عالقه به پیامبر.ساده زیستی. حیا وعفت

 پ(مردن بر غیر دین اسالم.مالقات خدا درحالی که از او خشمگین است.

 ه(لیله المبیت.جنگ خندق.جنگ خیبر

 زه و.. عمل کنیم.خ(پس از رسیدن به بلوغ شرعی.برای اینکه مانند بزرگساالن به تکالیف دینی مثل نماز و رو

 ت(اگر میدانستی موذد توجه چه کسی قرار گرفته ای هر گز نماز را رها نمیکردی.

 ر(رعایت اوقات نماز.نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

ث(انسان تنبل نعمت هایش را بیهوده هدر میدهد و همیشه وقتش را بیهوده سپری میکندو به جمع آوری توشه برای آن دنیا نمی 

 دازد به همین دلیل پاداش های اخروی را هم از دست می دهد.پر

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه .اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 پيام آسمانینام درس: 

 نيلوفر حميدینام دبير: 

 27/02/1400تاریخ امتحان: 

 عصر /صبح  8ساعت امتحان: 

 دقیقه50مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




