
 

 

 

 

 

 
 

 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           
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 نمره(5/0های زیر را مشخص کنید. )صحیح، غلط( )هرمورددرستی یا نادرستی جمله

             Oص                                  ساده ترین نوع تشکر شکر زبانی است.                                                            -1

 Oغ 

             Oص                           هر کجا باشید خدا با شماست.                                                                            -2

 Oغ 

             Oص  توشه فراهم کند و همواره به فکر زندگی ابدی خود باشد. ٬انسان زیرک کسی است که برای زندگی خود در آخرت-3

 Oغ 

             Oص                                  .                                ستا هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان ها انسان همه حالت -4

   Oغ 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. )کوتاه پاسخ(

 داده بودند؟« امین»مردم به خاطر امانتداری زیاد به او لقب  ٬قبل از برانگیخته شدن به پیغمبری ٬کدام پیامبر -

 احساس با ارزش بودن به چه معناست؟ -

 ؟چه کسی فداکاری کرد و در بستر ایشان خوابید ٬خواست پیغمبر)ص( را بکشدقریش میشبی که  -

 ی امام صادق)ع( شکر نعمت آن است که از چه چیزی دوری کنی؟بنا به فرموده -
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 

 «بهترین نگهدارنده و مهربان ترین مهربانان کدام است.»الف(آیه 

 (الحمدهلل رب العالمین2اهلل والحمدهلل                                                              (سبحان 1

 ( ایاک نعبد و ایاک نستعین4(فاهلل خیر حافظا و هو ارحم الراحمین                                             3

 

 ب(انسان زیرک چه انسانی است؟

 گی خود در جهان آخرت توشه فراهم کند.(انسانی که برای زند1

 (همواره به فکر زندگی ابدی خود باشد.2

 (در به دست آوردن مال و ثروت تالش زیادی کند.3

 2و1(موارد 4

 
 راههای بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید. -( ج

  ( همه موارد4                   ( دعا  3( یاری دادن خداوند              2( صبر و تقوا                    1

 

 ی ما در برابر پدر و مادرچیست؟وظیفه -د(

 ( مسلمان و مؤمن باشند یا نباشند به آنها احترام بگذاریم و محبت کنیم   2( از تمام حرفهای آنان پیروی کنیم.       1

 به آنها احترام بگذاریم و محبت کنیم.   ٬د( اگر مسلمان و مؤمن بودن4( در هر کاری از آنها اطاعت کنیم             3
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه2تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 پیام آسمانینام درس: 

 نیلوفرحمیدی نام دبیر:

 10/1399 / 6امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 
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 نمره(5/0)هرمورد  کدام یک از عبارتهای ستون سمت چپ به عبارتهای ستون سمت راست مربوط است؟)یکی اضافی است!(

 همچون پلی است که بدکاران را به جهنم و نیکوکاران را به بهشت می برد. -11 الف( نماز

 بنا به گفته ی ابوذر نتیجه ی آباد کردن دنیا و ویران کردن آخرت است. -12 ب( صدقه

 باعث نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بال است. -13 ج( مرگ

 برترین بانوی جهان   -14 د( ترس از مرگ

 ه( حضرت زهرا
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 جاهای خالی را با عبارات مناسب پرکنید. -5

 

 نعمت..................و استفاده نا صحیح از نعمت...................است.الف(استفاده صحیح از 

 ب(............................سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی است.

 ج(حضرت زهرا سعادت زنان را در.................. می دانست.
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 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

 

 نمره(2تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟چرا؟)الف(زندگی چه کسانی می 

 نمره(2ب(راه های بهره مندی از  یاری خداوند را نام ببرید و یکی را به اختیار خود توضیح دهید و برای آن مثال بزنید.)

 نمره(2ج(چهار مورد از ویژگی های حضرت زهرا را بنویسید. دو مورد از آن را در یک خط توضیح دهید)

 نمره(2های حکومت حضرت علی )ع( را بنویسید.)د(ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 

 2از 2صفحه ی 



 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 Oغ             ×Oساده ترین نوع تشکر شکر زبانی است.                                                                 ص -1

 Oغ            × Oص                                                                 هر کجا باشید خدا با شماست.                -2

  Oغ     × Oتوشه فراهم کند و همواره به فکر زندگی ابدی خود باشد. ص ٬انسان زیرک کسی است که برای زندگی خود در آخرت-3

 ×  Oغ            Oص .                                  ستا هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان ها انسان همه حالت -4
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 داده بودند؟حضرت محمد« امین»مردم به خاطر امانتداری زیاد به او لقب  ٬قبل از برانگیخته شدن به پیغمبری ٬کدام پیامبر - 

 احساس با ارزش بودن به چه معناست؟عزت نفس داشتن -

 چه کسی فداکاری کرد و در بستر ایشان خوابید؟امام علی ٬را بکشدخواست پیغمبر)ص( شبی که قریش می -

 ی امام صادق)ع( شکر نعمت آن است که از چه چیزی دوری کنی؟از گناهانبنا به فرموده -1

3 

 «بهترین نگهدارنده و مهربان ترین مهربانان کدام است.»الف(آیه 

 (الحمدهلل رب العالمین2                                (سبحان اهلل والحمدهلل                              1

 ( ایاک نعبد و ایاک نستعین4                                           ×(فاهلل خیر حافظا و هو ارحم الراحمین  3

 

 ب(انسان زیرک چه انسانی است؟

 (انسانی که برای زندگی خود در جهان آخرت توشه فراهم کند.1

 ه به فکر زندگی ابدی خود باشد.(هموار2

 (در به دست آوردن مال و ثروت تالش زیادی کند.3

 ×2و1(موارد 4

 راههای بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید. -ج( 

 × ( همه موارد4( دعا                     3( یاری دادن خداوند              2( صبر و تقوا                    1

 ی ما در برابر پدر و مادرچیست؟وظیفه -د(

 ×( مسلمان و مؤمن باشند یا نباشند به آنها احترام بگذاریم و محبت کنیم   2( از تمام حرفهای آنان پیروی کنیم.       1

 

4 

 الف همچون پلی است که بدکاران را به جهنم و نیکوکاران را به بهشت می برد. -11

 د نتیجه ی آباد کردن دنیا و ویران کردن آخرت است.بنا به گفته ی ابوذر  -12

 ب باعث نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بال است. -13

 دبرترین بانوی جهان   -14

 

5 
 الف(استفاده صحیح از نعمت......شکر............و استفاده ناصحیح از نعمت.........کفر..........است.

 تکلیف...................سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی است.ب(.........سن 

 ج(حضرت زهرا سعادت زنان را در.....خانواده............. می دانست.
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نمره( ائمه ، اهل بیت ، پیامبرا زیرا آن ها بهترین انسان هایی 2الف(زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟چرا؟)

 داوند آفریده است.و بهترین الگو برای ماهستند.مسیر صحیح زندگی را یاد میدهند چون بهترین سبک زندگی را داشتند.هستند که خ

 نمره(2ب(راه های بهره مندی از  یاری خداوند را نام ببرید و یکی را به اختیار خود توضیح دهید و برای آن مثال بزنید.)

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصيلی  نوبت اولسؤاالت پایان ترم  کليد

 پيام آسمانینام درس: 

 نيلوفرحميدینام دبير: 

 10/1399/  6تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10ساعت امتحان: 

 دقیقه 50مدت امتحان:



 

م ترین و ساده ترین راه برای جلب رضای خداست.در قرآن هم داریم که خداوند میفرماید دعا دعا: مه-یاری دادن خداوند-صبر وتقوا

 بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا.

نمره(حیا و عفت.عالقه به 2ج(چهار مورد از ویژگی های حضرت زهرا را بنویسید. دو مورد از آن را در یک خط توضیح دهید)

زهرا عالقه ی شدیدی نسبت به پیامبر داشتند و پیامبر هم ایشان را بسیار دوست داشتند. و پیامبر.اهمیت  دادن به خانواده.حضرت 

 میگفتند فاطمه مایه شادمانی من است.

نمره(فداکاری.عدالت.آیات مهم سوره توبه.جنگجوی خیبر.در جنگ احد در کنار 2د(ویژگی های حکومت حضرت علی )ع( را بنویسید.)

 پیامبر ماندند

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20:جمع بارم 


