
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 یات زیر را ترجمه و تکمیل کنید.آ 1

 …………… الف( اقم الصاله ان الصاله

 ……………………………… معنی:
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 .جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید 2

 .شود گفته می ……………ترین نوع تشکر است که به آن  الف( الحمدهلل  این ساده

 .مشهور بود ……………ب(پیامبر قبل از مبعوث شدن به پیامبری در بین مردم به 

 .و مساوات ویژگی بارز از شخصیت حضرت امیرالمومنین است ……………ج( 

 .خرین و برترین بانوی جهان استآسرور زنان اولین و  ……………د(

2 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 3

 ها برای جلب یاری خدا  ترین راه ترین و ساده الف(مهم

  ⃝ دعا                                                               ⃝ نماز

 انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ ب(

 ⃝ نیست واجب                                       ⃝ واجب است

 ؟آب چشمه از کدام نوع آب است ج(

 ⃝ قلیل                                          ⃝ جاری

 سجود جزو واجبات: د(

 ⃝ رکن غیر                                        ⃝ رکن نماز

 : ه( نماز جمعه مانند نماز صبح

  ⃝ رکعت سه                                  ⃝ دو رکعت

 و(پدر شوهر:

 ⃝ نامحرم                                       ⃝ محرم

3 

 نماز جماعت فداکار، پیامبر، امانت دار، صبرکردن و تقوا داشتن، این کلمات را جایگزین کنید . صدقه دادن، خوابیدن، 4

 *دو کلمه اضافی است*

 "های همدلی مسلمانان زیباترین نمونه الف(یکی از ارزشمندترین و

 "توان یاری خداوند را جلب کرد ب( از راهکارهای که می

 "مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بالستموجب نجات از  ج(

 "گذرد کسی که برای خدمت به دین و جامعه خود از مال و سالمتی و خانواده و جان خود می د(

 "اند موختهآه ( مسلمانان راه سعادت خود را از او 
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 2از 1ی  صفحه

 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 ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 های آسمانی پیامنام درس: 

 الهام سیفی نام دبیر:

 01/03/1398امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 چگونه است؟خرت آحال بدکاران و کافران برای سفر به  5
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 های بلوغ شرعی را بنویسید؟ نشانه 6
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 .(مورد کافی است 3)شرایط پاک کنندگی زمین را بنویسید؟  7
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 حل غسل کردن را بنویسید؟امر 8

 

 

1 

 یا مردان نیز همانند زنان باید پوشش مناسب داشته باشند؟آ 9
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 برسند؟ توانند به اهداف خود چه کسانی می 10
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 .های دوست خوب را بنویسید و یکی را به انتخاب توضیح دهید ویژگی 11
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 مورد کافی است( 3). توضیح دهید های درمان تنبلی را نام ببرید و یکی را مختصراً راه 12
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 2از 2ی  صفحه

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 اقم الصاله ان الصاله تنهی عن الفحشا و المنکر  1

 .دارد ها باز می نماز از گناهان و زشتی نماز را به پا دارید همانا )بدون شک( 

 الف( شکر زبانی 2

 ب( محمد امین

 ج(عدالت طلبی

 د( حضرت فاطمه

 الف( نماز 3

 ب( واجب نیست

 ج( جاری

 د( رکن 

 ه( دو رکعت

 و( محرم

 جماعتنماز  الف( 4

 ب(صبر کردن و تقوا داشتن

 ج( صدقه دادن

 د( فداکار

 ه( پیامبر

کنند  ماده نمیآای  خرت توشهآاند و برای سفر  راندهذگذرانی و تفریح گ کافران و بدکاران که تمام زندگی خود را به خوش 5

 .هاست نان به معنای پایان دلخوشیآدوست ندارند از این دنیا بروند و مرگ برای  صالًا

 های بدن روییدن مو در برخی قسمت 6

 ها رمونوفعال شدن ه

 سالگی برای دخترها 9برای پسرها و سالگی  15رسیدن به 

 .ار و موکت و فرش نباشدز هسبز/   عین نجاست با راه رفتن روی زمین از بین برود/  خشک باشد/    زمین پاک باشد 7

 چپسمت   - سمت راست  - شستن سر و گردن - نیت 8

بله همانطور که زنان حدود پوشش دارند مردان نیز حدود پوشش دارند و هرکاری از مردان که زناان را باه گنااه انادازد      9

 . . . نما سخن گفتن با لحن نامناسب و های تنگ و بدن حرام است. پوشیدن لباس

 .کسانی که نسبت به راه خود علم و آگاهی داشته باشند 10

 اهل وفای به عهد باشد/   نیکی باشداهل نماز و  11

 .توضیح یکی از مواد کافی است

 برنامه ریزی/   تصمیم قاطع/   های کوشا دوستی با انسان/  نگری آینده 12

 .توضیح یکی از مواد کافی است

 امضاء:    الهام سیفی نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 های آسماني هفتم پیامنام درس: 

 الهام سیفينام دبیر: 

 01/03/1398 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/
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