
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

  امام صادق علیه السالم: دل با نوشتن آرام می گیرد  

 آیات زیر را کامل کنید. الف

       ...................... لکم.وقال .................... ادعونی  -1

 ربی –استجب  (4ادعونی        –استجب  (3استجب      –ربی  (2استجب      –ربکم  (1           

 

 و ما ارسلناک اال ....................... للعالمین -2

 ( عظیم4( رحمن          3( رحمه            2مغفرت         (1

1 

 مشخص کنید.(  یا  با عالمت )درست یا نادرست بودن جمالت زیر را  خ

  

علی جان )ع(، بهتر است کارهای بیرون خانه را به عهده بگیری و دخترم فاطمه کارهای : »  صپیامبر (1

 «داخل خانه را 

 
شکست در جنگ خیبر کسی که جنگجوی خیبر را کشت و در قلعه خیبر را از جا کند و یهودیان را  (2

 علی )ع( بود.امام ، داد

 
اخالق پیامیر )ص( براستی که تو دارای اخالقی بسیار نیکو هستی، درباره « و انک لعلی خلق عظیم »  (3

 است.

 
 . «نیستفاطمه سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان » پیامبر :  (4

 
او به سراغ مرگ آید یا  حضرت صادق علیه السالم : به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد که (5

 مرگ به سراغ او آید.

 
وقتی خداوند آیات مهم سوره توبه را نازل کرد و قرار شد یکی از مومنان به مکه برود و این آیات را در  (6

 ، امام سجاد )ع( بود.پذیرفتمیان مشرکان بی رحم بخواند، کسی که این مسئولیت خطرناک را 

 

 

3 

 4از 1صفحه ی 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 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 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 سمانیهای آ امپی نام درس:

 فائزه مجیدی نام دبیر:

 04/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل مستطیل کامل کنید.  ج
 

 
 

 

 
  
 

بیشتر نداشتند که مشرکان مکه، پیامبر و خویشانش را ............. سال در دو سال  حضرت .......................... (1

 شعب ابوطالب محاصره کردند.

پیامبر : خداوند فاطمه را دوست دارد  ودوستداران فاطمه را نیز دوست دارد. خداوند با ................ فاطمه  (2

 خشنود و با ............ او خشمگین می شود.

............................. مشاهور  ذشتگی حضرت علی علیه السالم در شب هجرت پیاامبر باه   ماجرای از خودگ (3

 است.

 عدالت طلبی و مساوات ، ویژگی بارز دیگری از شخصیت ........................ است. (4

 ودند.پیامبر قبل از مبعوث شدن به پیامبری ، در بین مردم به محمد ........................ مشهور ب (5

 نوع بالست. 70امام صادق علیه السالم : صدقه دادن موجب نجات از .............. و رهایی از  (6

کافران و بدکاران اصال دوست ندارند از این دنیا بروند؛ زیرا می دانند .......................... برای آنها به معنای  (7

 ....... هاست.پایان ................. و سرآغاز .................

کسانی که در زندگی خاود باه ................. و ............................... ایماان دارناد و باه فکار زنادگی پا  از          (8

 ................... هستند مانند پادشاه زیرک اند که رفتن از شهر، هیچ .................... برایش نداشت.

 در آن مستجاب می شود، هنگام .................... است. یکی از بهترین حالت هایی که دعا (9

 راه ها برای جلب یاری خداوند، ............................ است. ساده ترین و مهم ترینیکی از  (10

در برابار   استفاده صحیح و بجاا از نعمات،.............................. و اساتفاده ناصاحیح از آن ..............................     (11

 خداوند است.

9 

 ویژگی های حکومت  حضرت علی علیه السالم چگونه بود؟ ث
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 4از 2صفحه ی 

  –مرگ بد –حضرت علی ع –لیله المبیت  –سال 3زهراس ، –خوشحالی، خشم 

شکر  –دعا کردن  –نماز -خدا، پیامبرانش ، مرگ ، ترسی  –مرگ،خوشی ها، سختی

 امین –نعمت، ناسپاسی

 

در رعایت عدالت و مساوات بن مردم هیچ ک  را 

 بر دیگری برتری نداد

در حقوق عمومی با خانواده و نزدیکان مانند 

 سایرین رفتار می کرد

در تقسیم بیت المال همه چیز را به صورت 

 تقسیم می کرد مساوی

 

در رعایت عدالت و مساوات بن مردم هیچ ک  

 بر دیگری برتری ندادرا 

در حقوق عمومی با خانواده و نزدیکان مانند 

 می کردنسایرین رفتار 

در تقسیم بیت المال همه چیز را به صورت 

 نابرابر تقسیم می کرد

 



 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ص

 عزت نف  را تعریف کنید. (1

 
 

 فداکار چه کسی است؟ (2
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 ویژگی های زیر مربوط به کدام شخصیت می باشد؟  هـ
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 علیه السالم درباره شکر نعمت کدام شکل است؟ سخن امام صادق ع
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 4از 3صفحه ی 

 حیا و عفت

 عالقه شدید به پیامبر

 اهمیت دادن به خانواده

 ساده زیستی

 ایثاروبخشندگی

 حضور در اجتماع

 

 فداکاری

 مساوات

 عدالت طلبی

 خوابیدن در جای پیامبر در شب هجرت

 

 بزرگواری و محبت

 امانتداری

 عزت نف 

شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند حرام 

 کرده است، دوری کنی.

 

شکر نعمت آن است که نعمت های  خداوند را 

 در راه نافرمانی او استفاده نکنیم.

 



 نمره 20جمع بارم : 

 می شود؟  موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرتکارهایی که انجام آن  غ
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 در کدام شکل نتایج شکر گزاری آمده است؟ ف
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 مرد مسیحی زره را در کدام جنگ پیدا کرده بود؟ د

 .  جنگ احد3                 جنگ نهروان .1

 .  جنگ خندق4      جنگ صفین              .2

5/0 

 ما در هر شبانه روز حداقل چند بار سوره حمد را میخوانیم؟  ذ

 مرتبه   20 (1

 مرتبه               7 (2

 مرتبه                    10 (3

            مرتبه5 (4
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 خاطره از ترمی که با هم گذراندیم بنویسید.یک 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 4از 4صفحه ی 

 .نیکی به پدر و مادر1

 به دیگران. کمک کردن 2

 . خوش اخالقی3

 

 .نیکی به پدر و مادر1

 . صدقه دادن2

 . خوش اخالقی3

 

 .کمک به دیگران1

 . صدقه دادن2

 . خوش رفتاری3

 

نه تنها خداوند از ما راضی می 

شود ، بلکه نعمتهای بیشتری نیز 

 به ما می دهد.

 

نه تنها خداوند از ما راضی 

می شود ، بلکه رحمت های ن

 بیشتری نیز به ما می دهد.

 

با آرزوی اینکه بهترین 
 خودتان شوید عزیزانم 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف
 استجب –ربکم   - 1

 رحمه  -2

 غلط -6غلط     -5غلط     -4درست    -3درست     -2درست    -1 خ

 ج

 3 -زهرا س  (1

 خشم -خوشحالی  (2

 لیله المبیت (3

 امام علی ع (4

 امین (5

 مرگ بد (6

 سختی -خوشی -مرگ  (7

 ترسی -مرگ -پیامبرانش  -خدا  (8

 نماز (9

 دعا (11

 ناسپاسی -شکر   (11

 ث

 هیچ کس را بر دیگری برتری نداد در رعایت عدالت و مساوات بن مردم 

 در حقوق عمومی با خانواده و نزدیکان مانند سایرین رفتار می کرد

 در تقسیم بیت المال همه چیز را به صورت مساوی تقسیم می کرد

 ص

 خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم –احساس با ارزش بودن است  -1

سالمتی و حتی جان خود می گذرد و انها را در راه پاک و بزرگ خود کسی که برای خدمت به دین و جامعه ار مال و  -2

 فدا می کند

 هـ

 حیا و عفت/عالقه شدید به پیامبر/اهمیت دادن به خانواده/.... حضرت فاطمه)س(

 فداکاری/مساوات/عدالت طلبی/... حضرت علی)ع(

 بزرگواری و محبت/امانتداری/عزت نفس.... پیامبر)ص(

 که از آنچه خداوند حرام کرده است، دوری کنی شکر نعمت آن است ع

 نیکی به پدر و مادر/ صدقه دادن/ خوش اخالقی غ

  نه تنها خداوند از ما راضی می شود ، بلکه نعمتهای بیشتری نیز به ما می دهد. ف

 جنگ صفین د

 مرتبه 10 ذ

 خاطره 

 امضاء:   فائزه مجیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20 جمع 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
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 پیام های آسماني هفتمنام درس: 

 فائزه مجیدینام دبیر: 

 04/10/1400 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 


