
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 آیً زیر را جکهیل کيیس و نػيی آن را ةيَیصیس 1

 الف( قال رةکم ادغَىی............................

 جرجهً:

 الفدظا و الهيکرب(اقم الصاله ان الصاله جيٍی غو 

 جرجهً:
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 جاٌای رالی را ةا کلهات نياشب پر کيیس. 2

 الدهسهلل شاده جریو ىَع جظکر اشث کً ةً ان....................گفحً نیظَد الف(

 رساوىس ةً کصی کً او را یاری کييس وغسه .....................داده اشث ب(

 رٌایی از ٌفحاد ىَع ةالشث ج(................ نَجب ىجات از نرگ ةس و

 یکی از ویژگی ٌای پیانتر اغظم ........ ةَد د(

 ةلَغ طرغی شرآغاز ..................... جکالیف دیيی اشث ه(

 و( یکی از کارٌایی نصحدب فتل از ظٍر روز جهػً ............ اشث

 غاقتث راشث گَیی ........... اشث ز(
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 کيیسگزیيً نياشب را اىحزاب  3

 ن نصحجاب نی طَد           آالف(یکی از ةٍحریو خالحٍا کً دغا در 

 (رهس4( خج           3(روزه          2        ىهاز (1    

 ةَدن اشث ب(غزت ىفس اخصاس ...........

 (ةادیو4(ةانػرفث       3(ةاارزش      2(ةاکالس        1     

 ج( از ىجاشات اشث

 (آب اىگَر4( شگ           3( پظً      2 ناٌی        ( 1   

 ه( ةرپایی ىهاز نَجب دوری اىصان از گياه نی طَد و ٌر قسر اىصان از گياه دور طَد ةً .................... ىزذیک جر نی طَد

 ( انانان4( پیانترا           3( ةٍظث     2(رسا         1   

 و( یکی از زیتاجریو و ارزطهيس جریو ىهَىً ٌای ٌهسلی نصلهاىان ةا یکسیگر چیصث 

 ( روزه4( ىهاز جهاغث        3( ىهاز غیس فعر       2( ىهاز جهػً       1  
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 2از 1صفحه ی 

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

 هفتن هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 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 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )الف(پیام آسمانی هفتم نام درس: 

 الهام سیفی نام دبیر:

 02/1400 / 27امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح8: 00ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



 نمره 20جمع بارم : 

 کسام جهلً صدیح و کسام یک غلط اشث 4

 الف(طکر ىػهث ان اشث کً آىچً راوىس خرام کرده اىجام دٌیس

 ب(فاظهً شرور زىان اولیو و ارریو و ةرجریو ةاىَی جٍان

 ج(رَن خیَاىاجی کً رَن جٍيسه دارىس ىیز ىجس اشث

 د(آب جاری اةی اشث کً از زنیو نی جَش ناىيس آب لیَان

 ه(نانَن ةایس جکتیر الدرام را پیض از انام ةگَیس

 دارد خکم ىهاز اشثو( یکی از دشحَرات خکیهاىً رساوىس کً شالنث روح نا را در پی 
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 پاشذ کَجاه دٌیس 5

 الف( شاده جریو راه ةرای جلب یاری رساوىس چیصث؟

 ب( گفحار و رفحار پیانتران راه دشحیاةی ةً چیصث؟

 ج(فساکار چً کصی اشث؟

 د(آب راکس چً اةی اشث؟

 ه( نٍم جریو فایسه خجاب چیصث؟

 و(دو ویؤگی ةارز انیر الهَنيیو را ةيَیصیس؟

 کافران و ةسکاران ةرای شفر اررت چگَىً اشث؟ز( خال 
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 2 طرایط نرجع جقلیس را ةيَیصیس؟ 6

 1 چٍار نَرد از ویژگی ٌای خضرت زٌرا را ةيَیصیس؟ 7

 1 طرایط پاک کييسگی زنیو را ةيَیصیس؟ 8

 75/0 شً  نَرد از ارکان ىهاز را ىام ةتریس؟ 9

 1 نراخل غصل کردن را ةيَیصیس؟ 10

 1 نَرد از ندرم ٌای زىان را ةيَیصیس؟ چٍار 11

 1 دو ویژگی دوشث رَب را ةيَیصیس؟ 12

 2از 2صفحه ی 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 سحجاةث کيد صها راا              اسحجب لکمالف(   1

 دارد، نُ ىهاز را ةرپا دار، کً ىهاز )اىسان را( از زصحیٍا و گياه ةاز  ب(

 الف( غسل جهعً 2

 ب( گياٌکاران

 صدقً ج(

 ( اناىث داريد

 ىجات ه(

 ر زةاىیکص و(

 واجب صدن ز(

3 1 

2 

3 

2 

3 

 غ    . غ   .ص  . غ   .غ  .ص 4

 دعا  الف( 5

 رسحگاري  ب(

 کسی کً نال و جان و اةرو خَد را در راه خدا و دیگران فدا کيد ج(

جریان، ةلکً نقدار آةُ اسث کً در ىقطً نعیّيُ جهع  آب راکد یا ایسحاده، ىقطً نقاةل آب جارى اسث؛ یعيُ ىً جَصش دارد و ىً  د(

 صده و در ٌهاىجا ایسحاده

 دور ناىدن از ىگاه ٌَس راىان ه(

 عدالث و نساوات و فداکاري  و(

 ةسیار ةد ز(

 عاقل زىده و عادل ونردو 6

 ساده زیسث . دوسث دار پیانتر.خضَر در اجحهاع 7

 پاک ةَدن زنیو . خضک ةَد.  8

 جکتیرالدرام . سجَد. رکَع  9

 ىیث . صسحو سر . صسحو سهث راسث . صسحو سهث چپ 11

 پدر . پدر صٌَر. ةرادر. پسر ةرادر 11

  ٌل ىهاز و ىیکیا وفاي ةً عٍد.  12

 امضاء:    الهام سیفی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره61جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 )الف(پیام آسواني هفتن نام درس:

 الهام سیفي نام دبیر:

 02/1400 / 27 تاریخ اهتحاى:

 / عصرصتح  08:00 ساعت اهتحاى:

 دقیقً 90هدت اهتحاى: 

hamyar.in همیار


