
 

 

 

 

 

 

 

 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            
 

۱ 

 گزینۀ صحیح را انتخاب کنید ❖

 « کدام گزینه است ؟   کُنتُمْ مَا أَیْنَ هُوَ مَعَكُمْمفهوم  آیۀ شریفۀ »  -

 الف( خداوند ما را از حوادث حفظ می کند.                   ب( خداوند ما را دوست دارد .

 ج( خداوند در هر جایی با ماست.                             د ( هر چه بخواهیم خدا به ما می دهد . 

 » استعانت« از خداوند به چه معناست ؟ -

 الف( کمک کردن                               ب( کمک خواستن

 ج( همکاری کردن                               د( اطاعت کردن                       

 ؟  نیستکدام گزینه از راه های » درمان تنبلی «   -

 الف( آینده نگری          ب( تصمیم قاطع         ج( دوستی با انسان های عجول         د( برنامه ریزی 

 چه کارهایی باز می دارد ؟ » نماز « انسان را از  -

 الف( گناه کردن                       ب ( کارهای ناپسند و حرام               

 ج ( زشتی ها                           د( همه گزینه ها 

 ؟  نیستکدام یک از گزینه های زیر از شرایط بهره مندی از » یاری خدا «  -

 ب( دعا کردن           الف( صبر کردن             

 ج( نماز خواندن                        د( بد اخالقی 

۵/۲ 

۲ 

 جمالت صحیح و یا غلط را مشخص نمایید .  ❖

 صحیح       غلط                                                                                                                      

 بلوغ سرآغاز انجام تکالیف شرعی است.

 امام علی ع حکومت را برای اجرای عدالت بین مردم پذیرفت.

 ی از مردان نامحرم می دانست . حضرت زهرا س سعادت زنان را دور 

۵/۲ 

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

 هفتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  ۳ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دومنوبت ترم پایان آزمون 

 پیام های آسمانی نام درس: 

 حمتیفاطمه ر نام دبیر:

 ۱/۳/۰۱ امتحان:  تاریخ

 صبح   ۸:۰۰  ساعت امتحان:

 دقیقه ۷۵مدت امتحان : 



 از امام جماعت بگوید. قبلتکبیره األحرام را    می تواند مأموم 

 حجاب یکی از دستورات خداوند جهت سالمتی روح ماست.

۳ 

 کلمات مناسبی از داخل پرانتز انتخاب و در جاهای خالی  بنویسید .  ❖

 ............... را بر ما آسان می کند.     ) جهاد ، مرگ ، روزه ( نیکی به پدر و مادر ، دشواری های 

 پیامبر اکرم ص همواره نمازش را ....................... اقامه می کرد .   ) در خانه ، به جماعت ، فرادی ( 

 ان ، محبوبیت ، دوستی ( وفای به عهد آن قدر اهمیت دارد که خداوند آن را نشانۀ ..................... می داند .  ) ایم

 صدقه  ، زکات  (   ،شرط قبولی برخی عبادات ، رعایت ....................... و دوری از نجاسات است .    ) طهارت  

۲ 

۴ 

 جاهای خالی را با کلمات صحیح، پُر کنید . ❖

 راستگویی اعمال انسان را ....................... می کند.

 کردن ، هنگامِ  ................. است .بهترین زمان برای دعا 

 عاقبت به خیری و نجات یافتن از ......................... ، دو مورد از آثار صدقه دادن است  

 در زمان پیامبر ص ، جاهالن ، داشتن فرزنِد ....................... را ننگ و عار می دانستند.

۲ 

۵ 

 پاسخ کوتاه بدهید .  ❖

 میشود؟   گفته  چه  آن  به   و چیست تشکر  نوع ترین  ساده

 پیامبر ص دربارۀ حضرت زهرا س چه فرمود ؟  

  بنا بر گفته امام صادق عاقبت خوش رفتاری با پدر و مادر چیست؟

 مزدوران شیطان در وجود انسان را نام ببرید ؟ 

۲ 

۶ 

 پاسخ کامل دهید : ❖

 نشانه را توضیح دهید(  3دهید.)نشانه های بلوغ شرعی را نام برده و توضیح  

 

 

 

۷۵/۰ 

۷ 

 را نام ببرید ؟  به غیر از ارکانواجبات دیگر نماز 

 

 

۵/۱ 

۸ 

 فداکار به چه کسی گفته میشود؟ 

 

 

۷۵/۰ 



 
 

 

 نمره  ۲۰جمع بارم : 

 

 

  

 

 

 

۹ 

 شیوه انجام غسل را توضیح دهید.

 

 

۵/۱ 

۱۰ 

 سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید. 

 

 

۷۵/۰ 

۱۱ 

 نماز جماعت برسد باید چه کند؟ اگر کسی در رکعت دوم 

 

 

۱ 

 ۵/۰ روز قدس چه زمانی برگزار میشود؟  ۱۲

۱۳ 
 در هنگام غسل اگر چیزی به بدن چسبیده باشد چه باید کرد ؟ 

 
۵/۰ 

 ۵/۰ نماز جمعه چند خطبه و چند رکعت دارد ؟  ۱۴

۱۵ 
 چگونه می توانیم دوستانمان را امتحان کنیم ؟)سه ویژگی(

 
۷۵/۰ 

۱۶ 

 انواع نجاسات را توضیح دهید؟ خون از 

 

 

۵/۰ 

 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 
 

 

                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 د   -5د              -4ج            -3ب            -2ج         -1 ۱

 صحیح -5غلط               - 4صحیح               -3صحیح             -2صحیح           -1 ۲

 طهارت -4ایمان           -3جماعت        به  - 2مرگ       -1 ۳

 دختر - 4مرگِ بد      - 3نماز         -2پاک          -1 ۴

۵ 
دشواری های مرگ بر او آسان   -3 فاطمه سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است . -2     تشکر زبانی –الحمداهلل   -1

 عجله و تنبلی - 4    نمیشودمیشود و در دنیا هرگز فقیر و تهی دست 

۶ 

  :بلوغ شرعی سه نشانه دارد؛ اگر یکی از این نشانه ها در کسی ظاهر شود، او به بلوغ رسیده است

 :  روییدن مو در برخی قسمتهای بدن  1    

 : فعال شدن برخی هورمونها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است2    

 و برای دختران پایان نه سال قمری  است.  : رسیدن به سن بلوغ  که این سن برای پسران پایان پانزده سال قمری 3    

 تمواال – تربیت –  سالم – تشهد  – ذکر –  قرائت ۷

۸ 
که برای خدمت به دین و جامعه خود، از مال، سالمتی، خانواده و حتی از جان خود میگذردو آنها را در راه هدف  فداکار کسی است 

 .پاک و بزرگ خود فدا میکند

۹ 

)البته  سپس باید سر و گردن خودرا کامال بشوییم .ابتدا باید نیت کنیم. یعنی قصد داشته باشیم برای خشنودی خداوند، غسل کنیم

دراین مرحله الزم نیست وقتی که سرمان را میشوییم داخل گوش و بینی و دهانمان را بشوییم؛ بلکه شستن همان مقداری از سر و 

عنی از باالی  پس از شستن سر و گردن، باید طرف راست بدن را شستوشو دهیم؛ ی  )صورت که دیده میشود، برای غسل کافی است

شانه راست تا کف پای راست را کامال بشوییم. در این مرحله باید طرف راست شکم، سینه و کمر، تمام پای راست و تمام تا دست  

 .پس از این مرحله، باید طرف چپ بدن را نیز مانند طرف راست بدن کامال شست و شو دهیم .راست شسته شود

۱۰ 
اعلم باشد یعنی از سایر   - عادل باشد  یعنی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند  -باشدشیعه دوازده امامی  -زنده باشد  

 مجتهدان داناتر باشد. 

۱۱ 

احتیاط آن است که موقع خواندن   و قنوت و تشهد را با امام جماعت میخواند.م نماز جماعت برسد، اقتدا میکند اگر به رکعت دو

همچنین باید بعد از تشهد با     تشهد به حالت نیم خیز بنشیند، یعنی انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند.

ند و تشهد را  امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم نماز جماعت است، بعد از دو سجده بنشی

 .بخواند و برخیزد

 سالی یک بار در اخرین جمعه ماه رمضان ۱۲

 ،آن را برطرف کنیم غسل باید قبل از شروعاگر چیزی به بدن چسبیده  ۱۳

 دو خطبه ، دو رکعت    ۱۴

 (راستگویی3       (وفای به عهد2       (اهل نماز و نیکی1    با سه ویژگی:   ۱۵

 ارزشمندی است اما بعداز خارج شدن از بدن نجس استخون مایع  ۱۶

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره   ۲۰جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب  دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دوم   سؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

   پيام های آسمانی نام درس:

 : فاطمه رحمتی نام دبير

 ۱/۳/۰۱  تاریخ امتحان:
 صبح  ۸:۰۰ ساعت امتحان:

 دقیقه  ۷۵: مدت امتحان


