
 

 

 

 

 

 
 

 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 صحیح و غلطسؤاالت 
 

 5/0 (  )غ             (  )ص                                       .االحرام را بگوید اشکال ندارد ةاگر مأموم  قبل از امام جماعت تکبیر 1

 5/0 (  )غ            (  )ص                        .محل آن را با دستمال تمیز پاک کنیماگر بدن ما با ادرار آلوده شد، کافی است  2

 5/0 (  )غ     (          )ص                 .استو هر نوع کمک به دیگران در راه خداوند، صدقه  نیستصدقه دادن فقط مالی  3

 5/0 (  )غ          (    )ص                                                     .صحیح استتقلید انسان عالم )دانا( از انسان جاهل )نادان(  4

  چهار گزینه ای سؤاالت 

 حالت کافران در هنگام مرگ چگونه است؟ 5

 هاسرآغاز سختی د( ها            سرآغاز خوشی ج(         هاب( مانند سایر انسان             الف( مانند پادشاه زیرک

5/0 

 کند؟اخالق چه کسی را بسیار نیکو معرفی می« و انّکَ لعلی خُلُق عظیم»این آیه  6

 د( حضرت فاطمه )س(                ج( امام صادق )ع(                   امام علی )ع( ب(    الف( پیامبر گرامی اسالم )ص(

5/0 

 به کدام ویژگی حضرت فاطمه )س( اشاره دارد؟« تحبونلن تنالوا آلبر حتی تنفقوا مما »آیه  7

 د( ایثار و بخشندگی          ج( نماز خواندن                                 ب( حیا و عفت               الف( حضور در اجتماع

5/0 

  سؤاالت کامل کردنی 

 5/0 ............ هستند...........زندگی را به ما نشان دهند، .توانند با آوردن دین آسمانی، مسیر صحیح تنها کسانی که می 8

 5/0 کند.ها خداوند نعمت ها را زیاد میکنید قطعا نعمت... .........................اگر  9

 5/0 یکی از مواردی که خداوند ما را به دوری از آنها دستور داده ................................. است. 10

 5/0 .است .............................های بارز شخصیت امام علی )ع( ...یکی از ویژگی 11

  پاسخ کوتاه دهید 

 ؟انواع شکر را نام ببرید و مثال بزنید 12

 

 

1 

 2از  1صفحۀ 

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

 پایه هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 واحد حافظسرای دانش  دبیرستان غیردولتی پسرانه

 0911 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 پیام های آسمان نام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 22/1022 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  02  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 



 نمره 22جمع بارم: 

ف
ردی

 

بارم  ادامه سواالت پاسخ کوتاه
 

 تواند پاک کند؟زمین چه چیزهایی را می 13

 

1 

 .را ترجمه کنید« أقمِ الصالهَ إنَّ الصاّله تنهی عن الفحشاءِ و المُنکَرو »ی آیه 14

 

1 

 ارکان نماز چندتاست؟ نام ببرید. 15

 

 

5/1 

 ؟ترین فایده حجاب برای بانوان چیستبا توجه آیات قرآن کریم مهم  16

 

1 

 .او پرهیز کردطبق فرمایش امام صادق )ع( کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از  17

 

1 

 شش مورد از افراد محرم برای مردان را بنویسید. 18

 

5/1 

  پاسخ کامل دهید. 

 .امام باقر )ع( درباره ارزش نماز اول قت چه می فرمایند 19

 

 
 

1 

 .شیوه انجام غسل را توضیح دهید 20

 

 

5/1 

 نفس را با مثالی توضیح دهید.عزت 21

 

 

5/1 

 شود؟خوانده مینماز جمعه چگونه  22

 

 

5/1 

 شود؟ توضیح دهید.چرا برخی از دعاهای ما مستجاب نمی 23
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 2از  2صفحۀ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 است. غلط 1

 است. غلط 2

 است صحیح 3

 است. غلط 4

 است. صحیح« د»گزینه  5

 .صحیح است« الف»گزینه  6

 .صحیح است« د»گزینه  7

 پیامبران 8

 شکرگزاری 9

 نجاسات 10

 طلبی و مساواتعدالت 11

 شکر زبانی )مثال: الحمداهلل گفتن( و شکر عملی )واقعی( )مثال: کار حرام انجام ندادن( 12

 کف پا و کف کفش 13

 و نماز را به پا دار که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد. 14

 . سجود5. رکوع 4االحرام  ه. تکبیر3. قیام 2نیت . 1 15

 .مهمترین فایده حجاب، در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسران استبا توجه به آیات قرآن کریم  16

 .اول رعایت اوقات نماز و دوم نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی 17

 مادرزن و ... -خاله -عمه -مادربزرگ -خواهر -دختر -زن -مادر 18

نمازی که در اول وقت خوانده شود، به صورتی درخشان به سوی صاحبش برمیگردد و می امام باقر )ع( درباره ارزش نماز اول وقت می فرماید:  19

 .گوید: تو مرا حفظ کردی، خداوند هم تو را حفظ کند

اول باید نیت کنیم. سپس باید سر و گردن خود را کامل بشوییم. پس از سر و گردن باید طرف راست بدن را شست و شو دهیم و درنهایت باید  20

 .چپ بدن را مانند طرف راست بدن بشوییمطرف 

کند، درخواست نفس احساس باارزش بودن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم. یکی از چیزهایی که ما را کوچک میعزت 21

 .انجام کارهایمان توسط دیگران است

 قبل از رکوع و قنوت رکعت دوم بعد از رکوع خوانده می شود.مانند نماز صبح دو رکعت است. دو قنوت دارد که قنوت رکعت اول  22

به گاهی اوقات از خداوند چیزهایی را می خواهیم که به مصلحتمان نیست. از این رو خداوند که خوبی ما را می خواهد آن را به ما نمی دهد و  23

 .دهدمیجای آن چیزی مفید تر را به ما 

 نمره                         نام و نام خانوادگی مصحح: سعید آزادمنش                                     امضاء: 22جمع بارم: 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 واحد حافظ سرای دانشپسرانه  دولتیغیر  دبیرستان

 0911 -0011سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 پيام های آسمان نام درس: 

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 12/0011/ 22تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  10: 91ساعت امتحان: 

 دقیقه01مدت امتحان: 


