
نمره بھ عدد:

نمره بھ حروف:

:خانم دھقاننام ونام خانوادگی دبیر

دقیقھ۵٠امتحان:مدت

باسمھ تعالی
استان سیستان و بلوچستاناداره کل اموزش و پرورشنام:

شھرستان سیب و سورانآموزش و پرورشنام خانوادگی:
نوبت دوم دوره ی متوسطھ ی اولامتحاناتپایھ: ھفتم

١۴٠١/٣/٧آزمون:تاریخآسمانھایپیامدرس:نام
2صفحھ:تعداد

ردی
ف

بارمدانش آموزان عزیز با توکل بھ خدا و آرامش خاطر بھ سواالت زیر پاسخ دھید.

الف) بخش آیات

الف

/.٧۵کنید.ترجمھوکردهکاملرا"َالَزیَدنَّکُم...............َلئن"یشریفھیآیھ-١

الَةاَِقِمو"یآیھبھتوجھبا-٢ الَةِانَّالصَّ بھودرستبرپاداشتناْلُمنکَر"َواْلَفحشاِءَعِنَتْنھٰیالصَّ
/.٢۵شود؟میچیزیچھموجبنماز،موقع

والِلُمؤِمنیَنقُل"یشریفھیآیھدر-خداوند٣ بھدستوراتیچھفُروَجھم"َیْحَفظواَواَبصاِرِھمِمنَیُغضُّ
مردان مؤمن می دھد؟

است؟نمودهمعرفیجھانیانبرایرحمتیراکسیلِْلعاَلمیَن"چھَرْحَمًةِاّالاَْرَسلناَکشریفھ"َومایآیھ-۴

چھخداوندراعوَن"،َعھِدِھمَوِالَماناِتِھمُھْمالَّذیَناْلُمؤِمنوَن...َواَْفَلَحَقد"یشریفھآیاتبراساس-۵
چیزی را نشانھ ی ایمان می داند؟   …...     

٧۵/

٢۵/

۵/

٢۵

٢۵/

ب) درستی و یا نادرستی عبارات زیر را با (ص/غ) مشخص کنید.

ب
شد.خواھدباطلنمازشدھدانجاماضافھاشتباهبھیاکندفراموشرانمازارکاننمازگزاراگر-١
غ□ص□است.نامحرممردبرایزنمادرواستمحرمزنبرایشوھر-برادر٢
غ□ص□است.نجسگوشتحاللحیوانات-مردار٣
غ□ص□.است درستغیرعالمازعالم-تقلید۴

١

ج) جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
است.از...........رھاییو..............ازنجاتموجبدادنصدقھفرماید:می(ع)صادقامام-١
اوست.................بندگان،ماتوسطاویاریازخداوندمنظور-٢
است...............................حجابیفایدهترینمھم-٣
کسببھجّدیتوجھکناردرکھدادمیرویھاییزماندرھموارهمسلمانانعلمیھایموفقیت-۴

علم از .................... غفلت نمی کردند.
است.....................تنبلیدرمانراهفرماید:می(ع)علیامام-۵

١/۵

صفحـــــــھ ی دوم
د) اصطالحات زیر را تعریف کنید.

عزت نفس:

١تقلید:
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١
نشودمستجابدنیاایندرخداوندازماھایخواستھودعاھااگر(ص)،خدارسولسخنبھتوجھبا

خداوند بھ جای آن چھ می کند؟
١

٢
مرگ برای چھ کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟

١

٣

باتوجھ بھ سخن امام صادق (ع) خوش رفتاری با پدر و مادر چھ نتایجی دارد؟

١

۴
دو مورد از فداکاری ھا و ازخودگذشتگی حضرت علی (ع) را بھ صورت خالصھ بنویسید.

١

/۵امام صادق (ع) کسی کھ کارھایش را بدون دانش و بینش انجام می دھد مانند چھ کسی می داند؟۵

ببرید.نامرامورد3علیھا)ّهللا(سالمفاطمھحضرتاخالقیویژگیھایاز۶
١/۵

آیا فرد غیر مجتھد می تواند در مسئلھ توحید و یگانگی خداوند، از مجتھد تقلید کند؟ چرا؟٧
١

برای پاک کردن چیزھایی کھ نجس شده اند، چھ باید کرد؟٨
١

نتیجھ دروغگویی در دنیا و آخرت براساس سخن حکیمانھ امام علی (ع) چیست؟٩
۵/

ببرید.نامرانمازارکانازمورد١٠4
١

براساس سخن امام صادق ( ع)، دو ویژگی کھ دوستانتان را باید با آن بیازمایید کدامند؟١١
١

مورد)3(چیست؟.جامعھپاکیحفظبرایزنانومردانمشترکمسئولیت١٢
١/۵

دو مورد از احکام نماز جماعت را بنویسید؟١٣
١

ببرید)ناممورد3(داد؟انجامتوانمیکارھاییچھتنبلیدرمانبرای١۴
١/۵

٢٠موفق باشیـــــــــد                               جمع نمره
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پاسخنامھ سواالت نوبت دوم پیام ھای اسمان پایھ ھفتم مدرسھ نمونھ عفاف دبیر: خانم دھقان

/۵کنیممیزیادراھانعمتقطعاکنیدشکرگزاریاگر-/٢۵شکرتم-١الف
بھشتبھشوددورگناهازانسانقدرھرشوددورھازشتیوگناھانازانسانشودمیموجب-٢

/٢۵شودمینزدیکتر
گناهازراخوددامانوگیرندفرونامحرمبھنگاهازراخودھایچشمبگومومنمردانپیامبربھای-٣

/۵نمایندحفظ
/٢۵عھدبھوفای-٢۵/۵(ص)اکرمپیامبر-۴

٢

٢۵/١کدامھرغلط-۴صحیح-٣غلط-٢صحیح-١ب

وسودجوافراداذیتوآزارازماندناماندر-٢۵/٣دینیاری-۵/٢بالھفتادوبدمرگ-١ج
/ ٢۵استجدیومحکمارادهوعزم-٢۵/۵اسالمیتعالیمواحکام-۴/.٢۵ھوسران

١/۵

عزت نفس: احساس با ارزش بودن است یعنی اینکھ خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم یکی ازد
چیزھایی کھ ما را کوچک می کند درخواست انجام کارھایمان از دیگران است

تقلید: پیروی فرد غیر مجتھد از عالم مجتھد تقلید نام دارد.  ھر کدام نیم نمره دارد

١

نمره١آمرزد.میراگناھانشازبخشیدعاآنبرابردریامیکندذخیرهبرایشقیامتروزدر-١ه
سفربرایوپردازندمیدنیادرتفریحوگذرانیخوشبھراخودزندگیتمامکھبدکارانیوکافران-٢

خود توشھ ای اماده نمی کنند اصال دوست ندارند از این دنیا بروند زیرا می دانند مرگ برای انھا بھ معنای
نمره١ھاست.سختیسرآغازوھاخوشیپایان

٢

١شودنمیدستتھیوفقیردنیادروشودمیآساناوبرمرگھایدشواری-٣

جنگازمسلمانانبقیھکھاحدجنگدر-٢برداشتمیانازراودعبدبنوعمرخندقجنگدر-۴
گریختند و پیامبر را تنھا گذاشتند در کنار پیامبر با شجاعت جنگید

دادشکسترایھودیانوکندجاازراقلعھدروکشتراخیبرجنگجویخیبرجنگدر-٣
خواندبلندصدایبارحمبیمشرکانمیاندرراتوبھسورهایات-۴

دو مورد کفایت میکند ھر مورد نیم نمره

١

/نمره۵شود.میدورترمقصدشازکندحرکتترسریعچھھررودمیبیراھھبھکھاستکسیمانند-۵
وایثار-زیستیسادهداری-خانھوخاتوادهبھدادناھمیتپیامبر-بھشدیدعالقھ-عفتوحیا_۶

بخشندگی - حضور در اجتماع    سھ مورد کافی است ھر مورد نیم نمره

٢

ازتوانشاندازهبھداردوظیفھفردھرچوننیستصحیحدینیباورھایواعتقادیمسایلدرتقلیدخیر-٧
مسایل اعتقادی اگاه شود باید ھر کس برای خود دارای عقیده ای ھمراه با شناخت و باور شخصی باشد

١

برخیشودبرطرفانبویورنگکھکنیمدقتشستنھنگامدربایدنجسچیزھایکردنپاکبرای-٨
نجاسات بدون اب نیز پاک می شوند مانند تھ کفش نجس با کشیدن روی زمین پاک می شود

١

/۵.استجھنمعذابآخرتدروخواریدنیادردروغگویینتیجھ-٩

شدنخارج-اخررکعتدرجلوس-رکعتھردرسجدهدو-رکوع-قرائت-قیام-تکبیراالحرام_١٠
از نماز با قصد و اراده           چھار مورد کافی است

١

١راحتیوسختیدرنوعانھمبھنیکیونمازاوقاترعایت-١١

ورفتاربابایدزنچھومردچھافرادتمامونیستکافیجامعھسالمتبرایتنھاییبھپوششحفظ-١٢
گفتار خود حیا و عفت را رعایت کنند - کارھایی کھ انان را بھ گناه می اندازد انجام ندھند  پوشیدن لباس

ھای تنگ و بدن نما سخن گفتن با لحنی کھ دیگران را تحریک کند پوشیدن لباس ھایی کھ انسان را در
جامعھ انگشت نما میکند و انجام ھر رفتاری کھ توجھ نامحرمان را بھ سوی انسان جلب کند حرام است.

سھ مورد و ھر مورد نیم نمره دارد

١/۵
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اینچونبگویدامامازپیشرااالحرامتکبیرنبایدمامومباشدمرتببایدھاصفجماعتنمازدر-١٣
کار نماز ماموم را باطل می کند ماموم نباید قبل از سالم اول سالم دھد زیرا این کار نماز را باطل می کند

ضمیمھکتاب١٢صفحھدرادامھو
بیان دو مورد کفایت میکند ھر مورد نیم نمره دارد

١

١/۵ریزیبرنامھ_۴قاطعتصمیم-٣کوشاھایانسانبادوستی-نگریآینده-١۴

موفق باشید

دبیر مربوطھ: خانم دھقان
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