
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

1 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 است. ...................................................از آن،  حیو استفاده ناصح ..........................نعمت،  ازو بجا  حیاستفاده صحالف( 

 است. ..................................هنگام  شود، یکه دعا در آن مستجاب م ییها حالت نیاز بهتر یکیب( 

 .است ینید فیسرآغاز واجب شدن تکال ....................................... ج( 

 

2 

2 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 (1)الف( نتیجه شکرگزاری چیست؟

 

 (1.1)؟شود یمو آخرت  ایدر دن یزندگ یکه انجام آنها موجب آسان ( سه کارب

 

 

 (1)« لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »( ترجمه عبارت ج

 

 (1)در دین اسالم ، فداکار به چه کسی گفته می شود؟( د

 

 

دلیل ازدواج حضرت زهرا سالم اهلل علیها با امیرالمومنین ، با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت ، چه ( ه

 (5.1)بود؟

 

5 

 2از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/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 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانواحد  سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 14/1044 /40امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  44  ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



 

 نمره 24جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

3 

 شوند؟ یدچار حادثه م کند، یخداوند از آنها مراقبت م نکهیانسانها با وجود ا یچرا برخ

 

 

1.5 

4 

به فرموده رسول خدا ، وقتی مسلمانی از خداوند درخواستی می کند ،  خدا در برابر دعایش به او چه چیزی می 

 بخشد؟ 

 

1.5 

5 

 است؟ چرا؟ ندیوحشتناک و ناخوشا یچه کسان یمرگ برا

 

 

1 

6 

 نداشت؟ یآن هراس که از بود کرده آماده مرگ یبرا را السالم چگونه خود هیعل یحضرت عل

 

 

2 

7 
 ما باشد؟ چرا؟ یزندگ یالگو نیبهتر تواند یم یچه کسان یزندگ

 
1 

8 

 ترجمه آیه ای از قرآن در ستایش فداکاری بی نظیر حضرت علی علیه السالم در شب لیله المبیت را بنویسید

 

 

2 

9 

  را بنویسید.   سالم اهلل علیها چهار مورد از ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه 

 

 

2 

11 

 .دیکن انیرا ب دیمرجع تقل طیمورد از شرا چهار
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 2از  2صفحه ی 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 ناسپاسی در برابر خداوند –شکر نعمت 

 نماز

 بلوغ شرعی

2 

 .دهدی به ما م زین یشتریب یبلکه نعمتها شودی م یتنها از ما راض خداوند نه ،یا شکرگزاربالف( 

 خوش اخالقی –صدقه دادن  –نیکی به پدر و مادر ب( 

 در فرستاده خداوند  )رسول خدا( برای شما الگویی نیکو است.عا ج( قط

 گذردی م  از جان خود یخانواده و حت ،یمتالخود، از مال، س  و جامعه نیخدمت به د یاست که برا یداکار کسد( ف

 .کندی و آنها را در راه هدف پاک و بزرگ خود فدا م

 ه( ایمان را به ثروت برتری داد

3 
 افراد با نیا قتی. در حقشوندی دچار حادثه م ،یاز سر نادان یحت ایو  یانگار سهل ای یدقتی انسانها با ب یگاه

 .کنند یخودشان را از حفاظت خداوند محروم م شوند، یکه مرتکب م یگناهان ایاشتباهات 

4 
در  شیخداوند آن را برا ای شود،یم مستجاب ایدن نیدر هم ای شیدعا نکهیمگر ا خواندی خداوند را نم یمسلمان چیه

 .آمرزدی از گناهانش را م یدر برابر آن دعا، بخش ایو  کندی م رهیذخ امتیروز ق

5 
 یا سفر خود توشه یو برا پردازندی م ایدر دن حیو تفر یخود را به خوشگذران یکه تمام زندگ یکافران و بدکاران

سر  و های خوش انیپا یآنها به معنا یمرگ برا دانندی م رایبروند؛ ز ایدن نیدوست ندارند از ا الاص کنند،ی آماده نم

 .هاستی آغاز سخت

6 
رد چگونه ندا یفرق شیبرا گرید د،یارایب کوین قالو به واجباتش عمل کند و خودرا به اخ زدیکه از گناهان بپره یکس

 دیآ مرگ به سراغش نکهیا ایبرود  ندارد که او به سراغ مرگ یفرق ابوطالبپسر  ی. به خدا قسم براردیبم

7 
 ،یاله امبرانیماست. پ یزندگ یعمل یالگو زیاست، رفتار آنها ن یبه رستگار یابیراه دست امبرانیهمانطور که گفتار پ

ی م املکآنها به صورت  یزندگ نیبنابرا کردند؛ی را انتخاب م یسبک زندگ نیبودند، بهتر افتهی تیچون خود هدا

 .ردیما قرار گ یزندگ یالگو تواند

8 
خدا را به دست آورند، و خدا نسبت به بندگانش  یتا خشنود (کنندیفدا م) فروشندیجان خود را م یو از مردم کسان

 مهربان است.

9 
ساده  -5اهمیت دادن به خانواده و خانه داری  -4عالقه شدید به پیامبر  -3حضور در اجتماع  -2حیا و عفت  -1

 ایثار و بخشندگی -6زیستی 

11 

 ــ زنده باشد،1

 باشد، یدوازده امام عهیــ ش2

 کند،  یعمل کند و از گناهان دور ینیبه واجبات د یعنیــ عادل باشد؛ 3

 مجتهدان داناتر باشد. ریاز سا یعنیــ اعلم باشد؛ 4

 امضاء:   هادی اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 4پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانينام دبیر: 

 11/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

hamyar.in همیار


