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 دقيقه 05 مدت امتحان:   نام و نام خانوادگي: ...........................       شماره دانش آموز:                                                       

 ت شروع: ساع     0194/ 05تاريخ امتحان:       /       پيام هاي آسمانسؤاالت امتحاني درس                     نام مدرسه: 

 0صفحه         2 تعداد صفحات سؤال:                                                    0194سال      اولنوبت  متوسطه دوره         تمشهپايه: 

 بارم نمره مستمر:              نمره پاياني:                     جمع:                         نام و نام خانوادگي معلم مربوطه، امضا:

 «.فقری سخت تر از نادانی نیست ومالی سودمند تر از خرد نیست )ع( می فرمايد:  علیامام » 

  مشخص كنيد.  با عالمت صحيح يا غلط بودن عبارتهاي زير را ـ 1

نمی استفاده از گردنبند و انگشتر طال نماز مردان را باطل ( 1-1

   غ      ص      .    کند

                                                                                                                                غ      ص    . نیک در ماه رمضان هفتاد برابر ماه های دیگر است  پاداش کارهای( 2-1

 

 ـــ

5/0 

    جمله هاي زير را كامل كنيد .ـ 2

 کان غصبی نماز بخواند ، نمازش ................. است اگر نمازگذار درم( 1-2

  ..........است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستادند .......عذاب های جهنّم همان ...................( 2-2

 

 ـــ

5/0 

 .  گزينه صحيح را انتخاب كنيدـ 3

 است در برابر مشکالت دنیا وپوششی است دربرابر عذاب آخرت. پیامبراکرم )ص( می فرماید : .............. سپری( 1-3

 پرداخت زکاتد(                     حجج(                    روزهب(                   نمازالف( 

 .  کدام یک از موارد زیر از آداب نماز است( 2-3

 تشهدد(                     اذانج(                    سجدهب(                   ذکرالف( 

 

 

 ـــ

5/0 

 « دهيدكوتاه به سؤال هاي زير پاسخ  »

 ـــ ـ غفّار يعني چه؟ چرا خداوند به اين صفت شناخته مي شود ؟ 4

1 

 ـــ ؟ چرا خداوند پيامبر اكرم )ص( را اوليّن معلم قراردادـ  5

1 

 ـــ   .را بنویسید«يَومَئِذٍ عَنِ النَّعيم  ُثمَّ َلُتسَأُلنَّ » مفهوم آيهـ  6

1 

 ـــ ؟چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببريد ـ  7

1 
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 بارم نمره پاياني:                     جمع:                         نام و نام خانوادگي معلم مربوطه، امضا:      نمره مستمر:        

 «دهيد.  كوتاه به سؤال هاي زير پاسخ» 

 ـــ ـ آيا شنا كردن در آب روزه را باطل مي كند ؟ توضيح دهيد ؟ 8

1

 . دهيد آثار بدحجابي را به صورت خالصه توضيح ـ  9
 ـــ

5/1

 « .به سؤال هاي زير كامل پاسخ دهيد» 

با توجه به سخن حضرت علي )ع( توضيح دهيد كه خداوند آنچه در زمين است را با چه هدفي  ـ  10

؟  براي انسان خلق كرده است 
 ـــ

2

 مي دهد؟ وقتي گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شيطان مي اندازد ، او چه پاسخي به آنهاـ 11
 ـــ

2

 حديث ثقلين را بنويسيد.ـ 12
 ـــ

2

 ـــ ؟چرا در روز غدير خم كافران و منافقان از نابودي اسالم نا اميد شدند  ـ13

2

؟  داليل اهميت نماز خواندن در مسجد را بنويسيدـ 14
 ـــ

2

 مهّم ترين وظايف هر مرد و زن در برابر نامحرمان چيست ؟ ـ15

و من اهلل التوفيق  

 ـــ

2




