
 

 )نمون برگ، برگه خام امتحانات داخلی(            باسمه تعالی                                                                         

 99-1400سال تحصیلی    سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی ن و زندگیدی سئواالت درس:

 یمسال دومن -نیمسال اول

 هم د پایه و رشته: 7ناحیه .  پرورش  اره آموزش ودا نام و نام خانوادگی :

دبیرستان فرزانگان  نام آموزشگاه:
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 29/02/1400 تاریخ آزمون: عفت قادری سیده نام دبیر: :نام کالس

عفرت  سریده نام طررا  سرئوال:

 قادری

 دقیقه    45فرصت پاسخ:   2عداد صفحات:ت   تعداد سئواالت:

 ]470العقول ، ص  تحف - (امام رضا )ع[ است یجزء آن در خاموش كیاز مردم ، و  یریاره گدر كنء آن ، كه نه جز ده جزء است تین عافد آمد كه در آبر مردم خواه یزمان حدیث:

 بارم سئواالت ردیف

 آیات و احادیث 1
 است؟ معرفی شده ه چیزهاییچهدف نماز « عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر إِنََّ الصََّالةَ تَنْهى»» : با توجه به آیه شریفه  1

 

 هر کدام از آیات زیر به کدامیک از سرمایه های انسان مربوط است: : 2

 وَلَا أُقْسُِم بِالنََّفِْس اللََّوََّامَةِ  الف :    

     

 إِنََّا هََدیْنَاُه السََّبِیلَ إِمََّا شَاکًِرا وَإِمََّا کَفُورًاب :     

 

 « : دْنِینَ عَلَیْهِنََّمِنِینَ یُاْلمُؤْ یَا أَیَُّهَا النََّبِیَُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتَِک وَنِسَاءِ»  : با توجه به آیه شریفه 3

 

 الف : یک پیام برای آیه بنویسید.   

   

 ب: نتیجه رعایت حجاب چیست؟   

 

 را ترجمه کنید:« حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ َان تُحاسَبُوا»: حدیث 4
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 زیر را با عبارت مناسب کامل کنید: جمالت 2
 .د....... نباشخداوند حکیم است و الزمه حکمت آن است که هیچ کاری از کارهای او ........................الف : 

 .. باشد.استفراغ روزه را باطل ............................... مگر اینکه .........................ب: 

 .............................. و ............................ بهترین گواهان قیامتند.ج: 

 دریافت تمام و کمال روح توسط فرشتگان ..................................... نام دارد.د: 

 .ی دارد... بستگتاثیر نماز به ............................... و ...............................هـ : 
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 : اصطالحات زیر را تعریف کنید 3
 مراقبتالف : 
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 تَبَّرُجب : 

 

 دفع خطر احتمالی ج: 

 

 عفافد: 

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید:  4
 پوشیدن لباس نازک و بدن نما از دیدگاه امام صادق )ع( نشانه چیست؟الف :

 چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید.ب: 

 چهار مورد از نجاسات را نام ببرید.ج: 

 تعبیر دشمن ترین دشمنان را برای کدامیک از موانع رسیدن به هدف به کاربرده اند؟د: 
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 دهید: کامل به سواالت زیر پاسخ 5
 دو شرط پوشش زنان را بیان کنید.الف : 

 

 مورد( 3)  .ویژگی های بعد جسمانی را بیان کنیدب: 

 

 مورد( 4).قرآن کریم چه کارهایی انجام دهیم که در گروه بهشتیان باشیم با توجه به آیات ج:

 

 راه های افزایش محبت به خداوند را نام ببرید و دوستی با دوستان خدا را توضیح دهید.د:

 

 تقوی یعنی چه ؟ انسان با تقوا کیست؟هـ : 
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