


 

 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                    نمره به عدد:        نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 آیات زیر را ترجمه کنید. 1

 ایاک نعبد و ایاک نستعینالف( 

 فاللّه خیٌر حافظا و هو ارحم الراحمینب( 

2 

 آیه حفظی زیر را تکمیل کنید. 2

 ………………………… قال رَبِّ ادعونی
5/0 

 نمره( 5/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. )هر مورد  3

 است. ……………شود  که دعا در آن مستجاب میبهترین حالت  الف(

 کرده است، دوری کنیم. ……………ب( شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند 

 توانند با آوردن دین آسمانی مسیر زندگی را نشان دهند. که میتنها کسانی هستند  ……………ج( 

شادن باه پیاامبری در باین مارد  باه       بود، ایشاان بباا از مبعاو      ……………های بارز پیامبر اعظم)ص(  د( یکی از ویژگی

 مشهور بود. ……………

 .نیست ……………ها( انجا  تکالیف شرعی ببا از بلوغ 

 سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است. ……………و( 

5/3 

 نمره( 1پاسخ کوتاه دهید. )هر مورد  4

 شکر زبانی چیست؟الف( 

 

 

 شود؟ چه چیزی میب( طبق حدیث اما  صادق)ع( صدبه دادن موجب 

 

 

 ج( عزت نفس چیست؟

 

 

 

7 

 2از 1ی  صفحه

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

 فتمه مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 های آسمانی پیامنام درس: 

  نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 



 

 

 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 د( فداکار چه کسی است؟ 

 

 

 ها( مرجع تقلید چه کسی است؟

 

 

 و( بلوغ شرعی چیست؟

 

 

 ز( نتایج شکرگذاری چیست؟

 

 

 

  پاسخ بلند و کامل دهید. 5

 نا  برده و یکی را به انتخاب توضیح دهید.مندی از یاری خداوند را  های بهره راهالف( 

 

 

5/1 

 های پیامبر یکی را نا  برده و توضیح دهید. از میان ویژگیب( 

 

 

5/1 

 های حکومت حضرت علی)ع( را بنویسید. ویژگیج( 

 

 

5/0 

 های حضرت زهرا)س( را نا  ببرید؟ چهار مورد از ویژگید( 

  

 

75/0 

 هایی داشته باشد؟ ویژگیمرجع تقلید باید چه ها( 

 

 

75/0 

 2از 2ی  صفحه



 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 خواهیم. پرستیم و تنها از تو یاری می تنها تو را میالف(  1

 ترین مهربانان است. ب( خداوند بهترین نگهدارنده است و او مهربان

 اَستجب لکم 2

 ب( حرا                       الف( نماز        3

 محمدامین         -د( امانتداری        ج( پیامبران         

 و( حضرت زهرا)س(       ها( واجب           

 ذکر کلمه الحمداهلل الف( 4

 

 شود. صدبه موجب آسان شدن مرگ میب( 

 

 ج( احساس با ارزش بودن است، یعنی این که خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.

 

گاذرد و آن را در راه هادپ پاا  و     د( کسی که برای خدمت به دین و جامعه خود، از مال، سالمتی و خانواده و حتی از جان خود مای 

 کند. می بزرگ خود فدا

 

باه مجتهادی کاه مارد  را بارای      شاود،   ها( راه شناخت احکا ، مراجعه به متخصص در احکا  دین است که به این کار تقلید گفته می

 گویند. کنند مرجع تقلید می یادگیری احکا  به او مراجعه می

 

مانند بزرگساالن به احکا  دینی مانند نمااز،  شود  و( بلوغ شرعی سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی است یعنی بر دختر و پسر واجب می

 روزه و .... عما کنند.

 

 دهد. شود و نعمتهای بیشتری به ما می ز( خداوند از ما راضی می

 کند. دعا    توضیح هر یک از موارد کفایت می -یاری دادن خداوند  -الف( صبر و تقوا  5
 

 یک مورد را به انتخاب نا  برده و توضیح دهند.   محبت و بزرگواری  -امانت داری  -ب( از میان موارد عزت نفس 
 

ج( حکومت برای ایجاد عدالت بین مرد  پذیرفت و در رعایت عدالت و مساوات بین مسلمانان هیچ کسای را بار دیگاری برتاری ناداد.      

الماال باه    کارد، در هنگاا  تقسایم بیات     نزدیکان خود نیز مانند مسلمانان دیگر رفتار می حقوق عمومی و مسائا اجتماعی با خانواده و

 ایستاد. لمال به نماز میا کرد، در محا بیت صورت مساوی میان تمامی مسلمانان تقسیم می

 

 عالبه شدید به پیامبر - ایثار و بخشندگی ، ساده زیستی ، اهمیت دادن به خانواده ، حیا و عفت -د( چهار مورد: حضور در اجتماع 

 

 اعلم باشد -عادل باشد  -شیعه دوازده امامی  -ها( زنده باشد 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره20جمع بارم :

 

 سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 های آسمانی هفتم پيامنام درس: 

 نام دبير: 

 تاریخ امتحان:

 ساعت امتحان:

 دبیقه 75مدت امتحان: 
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