
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 ارتباط معنایی دارد عباراتهر کدام از آیات سمت راست ، با کدام یک از 

 )       (   نماز بازدارنده از گناه و زشتي است                                            لَكُمْوَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ الف ( 

 )       (   دعا برای افزایش دانش                                                       وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍب (  

 )       (   اخالق بسيار نيكوی پيامبر                           الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِوَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ ج (  

 )       (   پذیرش دعای بندگان                                                            وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًاد (  

2 

2 

 (  بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید  ( یا نادرست ) درست ) 

 (   روز قدس سالي یك بار و در آخرین جمعه سال برگزار مي شود.                                                   )  

 (   مرجع تقليد به مجتهدی گفته مي شود که مردم برای یادگيری احكام به او مراجعه مي کنند                )  

 (   ادرار و مدفوع حيوان حالل گوشتي که خون جهنده دارد نجس است                                             )  

 (    خواندن آن در نماز واجب نيست                                ) اگر چه قنوت در نماز ثواب بسياری دارد ، ولي 

1 

3 

 جا های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 است  .................................................مسئوليت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکي جامعه 

 است. .................................................از آن،  حيو استفاده ناصح ...................................... نعمت، ازبجا و  حياستفاده صح

 است. ...............................یكي از مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند، 

 ...................................است و عاقبت دروغگویي  ....................به فرموده حضرت علي ) ع ( عاقبت راستگویي 

3 

4 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 عزّت نفس به چه معناست :

 فداکار به چه کسي گفته مي شود :

 دو مورد از کارهایي که باعث آساني مرگ و زندگي پس از آن مي شود:

 ای از قرآن :دو فایده حجاب براساس آیه 

4 

 2از 1صفحه ی 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه   تهران  
 مرزداران سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:
 1398/ 03 / 01 امتحان:  تاریخ

 صبح   8:  00  ساعت امتحان:
 دقیقه 50مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 ................. و شماره سوال را در جای خالی روبرو بنویسید پاسخ ندهید انتخاب خودتان هرا ب نمره ای 2 سواالت تشریحی. یک سوال

5 

 با توجه به سخن حضرت علی)ع( بنویسید چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است؟

 

 

1 

6 

 )حتما به ترتیب(؟بنویسید را با توجه به فرموده پیامبر اسالم 8کسب دانشمراحل 

 

 

1 

7 

بر اساس سخن موالیمان امام صادق)ع( بگویید برای اینکه کسی را به درستی بشناسیم باید به چه ویژگیهایی در او 

 توجه نماییم؟

 

 

1 

8 

 سبک شمردن نماز به چه معناست؟

 

 

1 

9 

 جماعت  چه فایده هایی می تواند داشته باشد؟ به نظر شما برگزاری نماز به صورت

 

 

2 

10 

 انواع دسته بندی آب ها را بنویسید و توضیح دهید حکم هر کدام از آنها در برخورد با نجاسات چیست؟ 

 

 

 

2 

11 

 چهار مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید و توضیح دهید؟

 

 

2 

12 

 ریزی است. برنامه ریزی به چه صورت انجام می شود و اصل مهم آن چیست؟یکی از راههای مقابله با تنبلی برنامه 

 

 

2 

 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 کدام از آیات سمت راست ، با کدام یک از مفاهیم ارتباط معنایی داردهر 

 )   ج    (   نماز بازدارنده از گناه و زشتی است                                      وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْالف ( 

 )   د    (   دعا برای افزایش دانش                                                     وَإِنَّکَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍب (  

 )   ب   (   اخالق بسیار نیكوی پیامبر                وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِج (  

 )   الف  (   پذیرش دعای بندگان                                                           وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًاد (  

2 

 (  بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید  ( یا نادرست ) درست ) 

 (  روز قدس سالی یک بار و در آخرین جمعه سال برگزار می شود.                                                   )   

 (   )         كام به او مراجعه می کنند تقلید به مجتهدی گفته می شود که مردم برای یادگیری احمرجع 

 (   ادرار و مدفوع حیوان حالل گوشتی که خون جهنده دارد نجس است                                             )  

 (   )       نیست                         در نماز واجباگر چه قنوت در نماز ثواب بسیاری دارد ، ولی خواندن آن 

3 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 است  .........حفظ حجاب.....مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه 

 است. .........ناسپاسی در برابر نعمت ...از آن،  حیو استفاده ناصح ........شكر نعمت.... نعمت، ازبجا و  حیاستفاده صح

 است. ....دعا کردن...یكی از مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند، 

 ......حسرت و پشیمانی....است و عاقبت دروغگویی  ....نجات...به فرموده حضرت علی ) ع ( عاقبت راستگویی 

4 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 نفس به چه معناست : احساس با ارزش بودن است ، یعنی اینكه خودمان را پیش دیگران کوچک نكنیمعزّت 

فداکار به چه کسی گفته می شود : کسی است که برای خدمت به دین و جامعه ، از مال و سالمتی و خانواده و حتی جان 

 خود می گذرد و آنها را در راه هدف پاک و بزرگ خود فدا می کند

 رد از کارهایی که باعث آسانی مرگ و زندگی پس از آن می شود: نیكی به پدر و مادر  ، صدقه دادن ، خوش اخالقیدو مو

 دو فایده حجاب براساس آیه ای از قرآن : شناخته شدن به عفت و رهایی از آزار و اذیت انسانهای هوسران

5 
 عجول از همه بیشتر است؟با توجه به سخن حضرت علی)ع( بنویسید چرا پشیمانی انسان 

 زیرا زمانی عقلش به کمک او می آید که دیگر کار از کار گذشته است

6 
 )حتما به ترتیب(؟بنویسید کسب دانش را با توجه به فرموده پیامبر اسالممراحل 

 سكوت کردن ، گوش فرا دادن ، به خاطر سپردن ، به آن عمل کردن ، آموزش آن به دیگران

7 

موالیمان امام صادق)ع( بگویید برای اینكه کسی را به درستی بشناسیم باید به چه ویژگیهایی در او بر اساس سخن 

 توجه نماییم؟

برای اینكه کسی را به درستی بشناسید ،  تنها به طوالنی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نكنید ، بلكه به راستگویی و 

 شد ، اعمالش نیز پاک خواهد شد.امانت داری او بنگرید. کسی که زبانش راستگو با

 

 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
 97-98سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:
 1398/ 03 / 01 امتحان:  تاریخ

 صبح  8  ساعت امتحان:
 دقیقه 50مدت امتحان : 
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8 

  سبک شمردن نماز به چه معناست؟

کسی که نمازش را بدون دلیل به تاخیر بیندازد ، دعوت خداوند در برپایی نماز را سبک شمرده و به آن بی احترامی کرده 

 است.

9 

 به نظر شما برگزاری نماز به صورت جماعت  چه فایده هایی می تواند داشته باشد؟

نماز جماعت یكی از زیبا ترین و ارزشمند تریننمونه های همدلی ما مسلمانان است. وقتی ما همگی در صفهای منظم 

شانه به شانه یكدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم ، قلبهایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می 

 ری قرار می دهد.کند و خداوند همه ما را مورد لطف و رحمت بیشت

10 

 انواع دسته بندی آب ها را بنویسید و توضیح دهید حكم هر کدام از آنها در برخورد با نجاسات چیست؟ 

 لیتر 384آب قلیل کمتر از   -لیتر  384آب کر بیشتر  -آب جاری از زمین می جوشد 

تغییری کند. آب قلیل اگر با چیز نجس آب جاری و کر در برخورد با نجاست ، نجس نمی شود. مگر آنكه رنگ یا بویش 

 برخورد کند ، نجس می شود. گرچه نجاست اندک باشد.

11 

 چهار مورد از شرایط مرجع تقلید را بنویسید و توضیح دهید؟

عادل باشد ، یعنی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند،  -3شیعه دوازده امامی باشد ،  -2زنده باشد ،  -1

 باشد ، یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد. اعلم -4

12 

 یكی از راههای مقابله با تنبلی برنامه ریزی است. برنامه ریزی به چه صورت انجام می شود و اصل مهم آن چیست؟

رگه ببرای برنامه ریزی ، پیش از هر چیز ، باید ببینیم کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام دهیم چیست؟ آنها را در 

ای یادداشت کنیم. سپس کارهای مهم را از بقیه کارها جدا کنیم. واضح است که باید اوّل کارهای مهم تر را انجام داد و 

 اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر مشغول شد. به این اصل مهّم برنامه ریزی ، اولویت بندی گفته می شود.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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