
 

 

 

 

 
 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 الف

 جاهای خالی را با توجه به کلمات کادرکامل کنید.

 
 
 

 

 .کنند می حساب………… … سال به را تکلیف سن .1

 دادند. قرار محاصره در ابوطالب شعب در سال …………… را خویشانش و پیامبر مکه مشرکان .2

 است مشهور …………… لیله به پیامبر هجرت شب در السالم علیه علی حضرت گذشتگی خود از ماجرای .3

 …………کافیست دربرگیرد را آنان الهی بیکران رحمت و یابند راه خداوند زیبای بهشت به بخواهند جهان مردم اگر .4

 دهند. قرار خود زندگی عملی الگوی عنوان به را

 .شود می …………… او بر شرعی تکالیف انجام رسد می شرعی بلوغ سن به انسان وقتی .5

 .گویند می …………… دین در متخصص افراد به .6

 .است مناسب………… … حفظ زنان همانند مردان های مسئولیت از یکی .7

 .است …………… حکم دارد پی در را ها انسان روح سالمتی که خداوند حکیمانه دستورهای از یکی .8

 .است …………… هنگام شود می مستجاب آن در دعا که هایی حالت بهترین از یکی .9

 .برساند …………… همه به تواند می باشد داشته نیازی آنکه بدون خداوند فقط .11

 .شود آزاد بیاموزد نوشتن و خواندن مسلمانان از …………… به که اسیری هر تا داد می دستور خدا رسول .11

 .است …………… اخالقی های میکروب انتشار اصلی عامل .12
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 ب

 جدول زیر را کامل کنید.

 نامحرم محرم است؟ نامحرم یک کدام و محرم یک برای زنان کدام زیر افراد

   عمه پسر .1

   پدر شوهر .2

   عمو پسر .3

   پدر عموی .4

   دایی مادر .5

   پسر برادر .6
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 3از 1صفحه ی 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 سمانیآپیام نام درس: 

 مجیدی فائزهنام دبیر:

 01/03/1401امتحان: تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه60مدت امتحان : 

 مجتهد یا فقیه  –واجب  –پیامبر  -شیطان  –نماز  –المبیت  -قمری  –پوشش  -ده نفر  –یاری  –سه  –حجاب 



 ج

 جمالت زیر تعریف چیست یا کیست؟

 راه در را آنهیا  و گیذرد  میی  خویش جان از حتی و خانواده سالمتی و مال از خود جامعه و دین به خدمت برای که کسی .1

 کند .................................. می فدا خود بزرگ و پاک هدف

 نکنیم ............................. کوچک دیگران پیش را خودمان اینکه یعنی است بودن ارزش با احساس یعنی .2

 خداوند ............................ راه در دیگران به کمک نوع هر .3

 برتری کسی بر را هیچکس مسلمانان بین مساوات و عدالت رعایت در و پذیرفت مردم بین عدالت ایجاد برای را حکومت .4

کرد  می رفتار دیگر مسلمانان مانند نیز خود نزدیکان و خانواده با اجتماعی مسائل و عمومی حقوق در نداد

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

 است .......................... شکر نوع ترین ساده .5

 اول بایید  کیه  اسیت  واضی   کنییم  می جدا کارها بقیه از را مهم کارهای سپس کنیم می یادداشت برگه در را ها کار ابتدا .6

 چیه  رییزی  برنامیه  مهیم  اصیل  ایین  بیه  شید  مشیوول  دیگر کارهای به ماند باقی وقتی اگر و داد انجام را مهمتر کارهای

 ................................. گویند؟ می

 .............................. کرد می علم السالم کسب علیه صادق امام نزد سالها که بود شاگردی هزار چهار از یکی شیمی علم پدر .7

 وقتی به کسی قول می دهید تا کاری برایش انجام دهید یا قرار می گذارید در جایی همدیگر را ببینید ............................... .8

4 

 د

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 دو مورد از ویژگی دوستان خوب را نام ببرید.. 1
 

1 

 .ببرید نام را تنبلی درمان های راه از مورد دو. 2
 

 
1 

 .ببرید نام را نجاسات از مورد چهار. 3

 
1 

 دو مورد از ویژگی های اخالقی حضرت زهرا سالم اهلل علیها را نام ببرید.. 4
 

 
1 

 هـ

 عبارات سمت را به سمت چپ وصل کنید.

 واجبات رکنی  است هوسران و سودجو افراد اذیت و آزار از ماندن امان در  .1

 اضافه اشتباه به یا کند فراموش را آنها نمازگزار اگر که است نماز از قسمتهایی  .2

 شد خواهد باطل نمازش دهد انجام

 خداوند برابر در ناسپاسی 

 نماز جماعت  دارد می باز ها زشتی و گناهان انسان را از نماز شک بدون  .3

 انواع اب راکد  شد نخواهد باطل نمازش دهد انجام اضافه اشتباه به یا کند فراموش اگر  .4

 راه درمان تنبلی  به زنان مومن بگو چشمهای خود را از نامحرمان فرو گیرند.  .5

 نعمت واقعی شکر  گوید می زور رسد می که کس هر به دلیل همین به دارد تنومندی جسم بهزاد  .6

 رکنی غیر واجبات   بال است نو هفتاد از رهایی و بد مرگ از نجات السالم : موجب علیه صادق امام  .7

 دادن صدقه  یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی  .8

 یغضضن  للمومنات قول و  امام علی علیه السالم : راه درمان آن عزم و اراده محکم و جدی است.  .9

 ابصارهن من

 حجاب فایده مهمترین  جماعت بگوید امام از پیش را االحرام تکبیره ماموم نباید  .11

 عجله  اب کر و اب قلیل  .11

 در که نماز رکعت هزار دو اندازه به رکعت آن هر فرمودند السالم علیه رضا امام  .12

 دارد ارزش شود می خوانده تنهایی

 تنهی عن الصالة ان 

 المنکر و الفحشاء

 ریزی برنامه  نکنیم استفاده حرام کارهای انجام و او نافرمانی راه در خداوند های نعمت از  .13

 احکام نماز جماعت  شتابزدگی و دوباره کاری از نتایج آن است  .14
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 نمره 20جمع بارم : 

 و

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 

 در کدام گزینه آمده است؟ غسل مراحل .1

بدن چپ نیمه شستن - بدن راست نیمه شستن -گردن  و سر شستن  -نیت  -الف   

بدن چپ نیمه شستن -گردن  و سر شستن - بدن راست نیمه شستن  -نیت  –ب   

  بدن راست نیمه شستن -بدن  چپ نیمه شستن -گردن  و سر شستن  -نیت  –ج 

  بدن راست نیمه شستن -بدن  چپ نیمه شستن  -نیت  -گردن  و سر شستن -د 
 

 است؟ آمده گزینه کدام در جمعه نماز صحیح شیوه .2

  سجود - قنوت -رکوع  – سوره و حمد  -سجود  -قنوت  –رکوع  –حمد – الف

سجود - قنوت -رکوع  – سوره و حمد  -سجود  –رکوع  -قنوت  - سوره حمد و – ب  

سجود - قنوت -رکوع  – سوره و حمد  -سجود  –قنوت  –رکوع  –سوره حمد و – ج  

سجود – قنوت -رکوع  – سوره و حمد - قنوت -رکوع  –سوره حمد و – د  
 

 ؟ نیست زمین کنندگی پاک شرایط جزء یک کدام .3

باشد فرش یا و موکت زار سبزه زمین -ب                                               باشد پاک زمین خود -الف   

باشد خشک زمین -د                 شود برطرف کامالً زمین روی رفتن راه با نجاست عین -ج   
 

 شیر زیر را آن سپس و کنیم برطرف را نجاست باید ابتدا اند شده نجس که چیزهایی شدن پاک برای " متن .4

 کدام به مربوط "برسد. شده نجس جاهای تمام به آب که طوری به ببریم فرو جاری آب در یا بگیریم آب

 باشد؟     می گزینه

روش تطهیر –روش تطهیر اشیای نجس            د  –پاک کردن           ج  –ب          طهارت -الف   

 

 است؟رکنی آمده  در کدام گزینه واجبات .5

     سجود - رکوع -االحرام تکبیره -قیام – مواالت  -ب        سجود - رکوع -االحرام تکبیره -قیام – ترتیب -الف 

      سجود - رکوع -االحرام تکبیره -قیام – نیت -د            سجود - رکوع -االحرام تکبیره -قیام – تشهد -ج 
 

 غیر رکنی آمده است؟ در کدام گزینه واجبات .6

مواالت -ترتیب– سالم -تشهد -ذکر– قرائت -مواالت       ب  -نیت– سالم -تشهد -ذکر– قرائت -الف   

مواالت -رکوع– سالم -تشهد -ذکر– قرائت -مواالت         د  -ترتیب– سالم -تشهد -ذکر– قیام -ج   
 

 ؟  نیست شرعی بلوغ های نشانه از یک کدام .7

بلوغ سن به رسیدن -ب              بدن های قسمت برخی در مو روییدن -الف   

کردن رشد و شدن بزرگ -د                بدن در ها هورمون برخی شدن فعال -ج   
 

 است. .................. زنان برای انگشتان تا موج از دستها و صورت جز به بدن تمام پوشاندن .8

 مکروه –مستحب      د  –واجب      ج  –حالل        ب  –الف  

2 

 

  برداشت و خاطره های خود را از کالس امسال و باهم بودنمان بنویسید
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 3از 3صفحه ی 

بهترین ها لیاقت شماست عزیزانم؛ 

 پس برایش تالش کنید.

 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف
 فقیه یا مجتهد. 6        واجب. 5        پیامبر. 4       المبیت. 3      سه. 2      قمری .1

 شیطان. 12      ده نفر. 11        یاری. 10          نماز. 9    حجاب.8     پوشش .7

 ب

 نامحرم محرم  است؟ نامحرم یک کدام و محرم یک برای زنان کدام زیر افراد

   عمه پسر .1

   پدر شوهر .2

   عمو پسر .3

   پدر عموی .4

   دایی مادر .5

   برادر پسر .6
 

 ج
 حضرت علی علیه السالم. 4                     صدقه. 3              عزت نفس. 2              فداکار .1
 وفای به عهد. 8        ابن حیان جابر. 7            اولویت بندی. 6         شکر زبانی .5

 و

 راستگویی -وفای به عهد  –اهل نماز و نیکی 
 برنامه ریزی و... –تصمیم قاطع  –اینده نگری 

 .... -خون  –شراب  –خوک  –سگ 
 ساده زیستی و....  –عالقه شدید به پیامبر  –حیا و عفت 

 هـ

 رکنی غیر واجبات شد نخواهد باطل نمازش دهد انجام اضافه اشتباه به یا کند فراموش اگر

 ابصارهن من یغضضن  للمومنات قول و به زنان مومن بگو چشمهای خود را از نامحرمان فرو گیرند.

 خداوند برابر در ناسپاسی گوید می زور رسد می که کس هر به دلیل همین به دارد تنومندی جسم بهزاد

 دادن صدقه بال است نو هفتاد از رهایی و بد مرگ از نجات السالم : موجب علیه صادق امام

 برنامه ریزییکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی 

 راه درمان تنبلی است .  عزم و اراده محکم و جدیراه درمان آن امام علی علیه السالم : 
 احکام نماز جماعت جماعت بگوید امام از پیش را االحرام تکبیره ماموم نباید

 اب راکدانواع  اب کر و اب قلیل

 نماز جماعت دارد ارزش شود می خوانده تنهایی در که نماز رکعت هزار دو اندازه به رکعت آن هر فرمودند السالم علیه رضا امام

 نعمت واقعی شکر نکنیم استفاده حرام کارهای انجام و او نافرمانی راه در خداوند های نعمت از

 عجلهشتابزدگی و دوباره کاری از نتایج آن است . 

 و

 بدن چپ نیمه شستن - بدن راست نیمه شستن -گردن  و سر شستن  -نیت  -الف  .1

 سجود - قنوت -رکوع  – سوره و حمد  -سجود  –رکوع  -قنوت  - سوره حمد و – ب .2

 باشد فرش یا و موکت زار سبزه زمین -ب  .3

 روش تطهیر اشیای نجس –ج  .4

  سجود - رکوع -االحرام تکبیره -قیام – نیت -د  .5

 مواالت -ترتیب– سالم -تشهد -ذکر– قرائت -ب  .6

 کردن رشد و شدن بزرگ -د  .7

 واجب –ب  .8

 امضاء:              فائزه مجیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

  های آسماني هفتم پیام درس:نام 

  فائزه مجیدی نام دبیر:

 01/03/1401 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60  مدت امتحان: 


