نام درس:پیام های آسمان

جمهوری اسالمی ایران

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

نام دبیر:مدنی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هفتم
نام پدر........................................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

تاریخ امتحان1398/3/ 1 :

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان8 :00 :صبح

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال3 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  60:دقیقه

1

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1|5نمره

آیه زیرراکامل کرده ومعنای ان رانیز بنویسید.
وَاَقِمِ الصاله ........................................................................................................................
ترجمه....................................................................................................................:

2

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

3نمره

الف) گزینه صحیح کدام است ؟
الف)حضرت علی علیه السالم در جنگ خندق یهودیان را شکست دادند
ب) درجنگ با یهودیان حضرت علی علیه السالم باکندن در خیبر باعث پیروزی شدند
ج) به فرمان خدا حضرت علی علیه السالم در بستر پیامبرصل اهلل و علیه وآله خوابیدند.
د)حضرت علی علیه السالم امامت را پذیرفت چون شایسته بود
ب) بنا به گفته امام صادق علیه السالم کسی که پیوند خود را با بستگان محکم کند وبا پدرو مادرش خوش رفتار باشد چه
نتیجه ای خواهد داشت؟
الف) رفتن به آخرت با خوبی

ب) آسان شدن دشواری های مرگ

ج) رضایت خداوند

ج) آیه (فَاهلل خَیرٌ حافظاً وهوَ اَرحم الراحمین) به چه نکته ای اشاره میکند؟
ب)خدا همیشه همراه ماست

الف) خداوند مهربان ترین مهربانان است

د)گزینه الف و ج

ج)خداوند بهترین نگهدارنده است

د) آب کر آبی است که................................
ب) بیشتر از 384لیتر باشد
الف)حداقل  384لیتر باشد
ج) کمتر از384لیتر باشد

د) از زمین جوشیده باشد

و).............................سرآغاز انجام تکالیف شرعی است.
ب) بلوغ فکری
الف) بلوغ شرعی

ج) جوانی

د) نوجوانی

ه) آیه شریفه ( قد افلح المومنین.....الذین لِاماتِهم وَ عَهدهم راعون) به چه چیزی اشاره دارد؟
د)راستگویی
ج)وفای به عهد
ب) نماز اول وقت
الف)راستگویی
صفحه ی 1از3

د)گزینه 1و2

2|5نمره

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
3

الف) ظرفی را که سگ لیسیده بایدابتدا ................................کرد.
ب) با توجه به سخن پیامبر اکرم (ص)سرور زنلن بهشتی  ...........................................است.
ج)یکی ازکارهای مستحب قبل ازظهرجمعه .................................است.
د) به فرمایش امام صادق علیه السالم ........................هم دنیا را ازتوخواهدگرفت هم آخرت را.
و) قیام نمازاگرسهوا فراموش شود نماز ........................است

4

گزینه درست یا نادرست را با عالمت یا مشخص کنید.

2|5نمره

الف) وضعیت انسان ها هنگام مرگ در مقایسه با انسان های دیگر متفاوت است.
ب)با توجه به سخن امام صادق علیه السالم دوستانمان را با نماز ونیکی به دیگران بیازماییم.
ج)رسیدن به سن بلوغ دختران پایان 9سال شمسی است.
د) آیه(ادعونی استجب لکم) به موضوع نمازاشاره دارد.
و) سگ فقط آب دهانش نجس است
2|5نمره

به سواالت زیرپاسخ کوتاه بدهید.
5

الف)به فرموده امام علی علیه السالم به چه کسی نبایداعتمادکرد؟
ب) دوموردازشرایط زمین را برای پاک کردن نجاسات بنویسید.
ج) آیه (قُل رب زدنی علما) به اهمیت چه چیزی اشاره می کند؟
د)آیه (انک لعلی خلق عظیم) به کدام ویژگی پیامبرعزیزمان اشاره دارد؟
و)مهم ترین فایده حجاب چیست؟
هریک ازعبارات ستون الف را به عبارت مناسب درستون ب وصل کنیدچند مورد اضافی است

6

الف

ب

-1وما ارسلناک االرحمه للعالمین

-1نمازظهر

-2ثواب دوهزاررکعت

-2خداهمیشه باماست

-3ساده ترین راه جلب یاری خدا

-3پیامبر(ص)

-4هومعکم این ما کنتم

-4نمازجماعت
-5امام علی (ع)
-6نمازجمعه
 -7دعا

صفحه ی 2از3

2نمره

7

به سواالت زیرپاسخ کامل دهید.
الف)به ترتیب آیه( لَن تَنالوا البِرحَتّی تُنفِقوا مِمّا تُحبون) و(خوشحالی حضرت زهرا سالم اهلل علیها ازانجام کارهای منزل) نشان
دهنده کدام ویژگی آن بزرگواراست؟

1نمره

ب)نمازجمعه چندخطبه دارد؟موضوعات مطرح شده در خطبه اول چیست؟
1نمره

ج)2راه درمان تنبلی را بنویسید؟وبا توجه به سخن امام علی علیه السالم چرا انسان عجول پشیمانیش ازهمه بیشتراست؟
1|5نمره

د) فراگیری دانش را باتوجه یه سخن پیامبرگرامی بیان کنید(.خالصه سخن ایشان کافیست)
1نمره

و)با توجه به آیه (قُل لِلمومنات یَغضُضنَ مِن اَبصارهِن وَیحفُظن فروجهن وَالیُبدین زینتهن اِال ما ظَهَرَمِنها )3مورد بیان شده
1|5نمره

درآیه را بنویسید.

صفحه ی  3از3

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پيام های آسمان هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير:مدنی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحدانقالب

کليد

تاریخ امتحان1398/3/ 1 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

ان الصاله تنهی عن الفحشاء والمنکر:نمازرا به پادارکه بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد

2

الف)ب

3

الف)خاک مال

4

الف)درست

5

الف)به کسی که به عهد خودوفا نکند
ب) پاک باشد.خشک باشد.موکت وفرش وعلفزارنباشد.با راه رفتن روی آن عین نجاست برطرف شود(.دو موردموردنظر است)
ج) علم آموزی
د)اخالق بسیارنیکو
و)درامان ماندن ازآزارواذیت افرادسودجووهوسران است

6

3-1

2-4

7

الف)ایثاروبخشندگی وحیا وعفت
ب)دوخطبه .پس ازستایش خداوندوصلوات برپیامبراکرم (ص)واهل بیت اوعلیهم السالم  ،مردم را به تقوادعوت می کندوسپس درباره
مسائل اخالقی واجتماعی صحبت می کند.
ج)راه درمان تنبلی:آینده نگری.دوستی با افرادکوشا.تصمیم قاطع.برنامه ریزی(دوموردمدنظر است)-------زیرا وقتی عقل اوبه کمکش
می آیدکه دیگرکارازکارگذشته است
د) ای مردم بدانیدکسی که به دنبال فراگیری دانش است با هرقدمی که برمی دارددر کارنامه اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می
شودفرشتگان بال هایشان را زیرپای اومی گسترانندوزمینی که زیرپای اوست برایش ازخداوندمهربان آمرزش می طلبد
و)-1به زنان مومن بگوچشم های خودرا ازنگاه به نامحرم فروگیرند-2.دامان خودرا ازگناه حفظ کنند -3.زینت خود را
آشکارنکنندجزآن مقدارکه نمایان است.

جمع بارم 20:نمره

ب)ب

ج)د

ب)حضرت فاطمه (س)
ب)درست

4-2

7-3

د)الف

و)الف

ه)ج

ج)غسل

د)تنبلی

و)باطل

ج)غلط

د)غلط

و)غلط

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

