


 
  تاریخ امتحان   باسمه تعالی  

  دقیقه 40  : مدت امتحان ..........اداره کل آموزش و پرورش  :نام و نام خانوادگی 
   :ساعت شروع   ........ کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان  :نام آموزشگاه 

  20: تعداد سوال        :شماره داوطلب 
  2: تعداد صفحات                            سوم:   پایه                                             هدیه  :درس                                                               ردیف

 
  

  . درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید) ×(عالمت  با گذاشتن) الف
1- درست                                                                 .      م داشت نا" آمنه" ، ) ص(د دایه ي حضرت محم            نادرست   
   نادرست            درست                                                                                        .   نماز عشاء چهار رکعت می باشد -2
   نادرست            درست                                        .                  در کنار پدرش در کربال حاضر بودند ) ع(مام محمد باقر ا -3
  نادرست             درست                                   .می باشد ) ع(از سخنان امام جعفر صادق  ".دنیا کشتزار ، آخرت است  " -4

  
  
  

  . انتخاب کنیدگزینه ي صحیح را ) ×(عالمت گذاشتن با ) ب
  و یاران با وفایش در چه روزي به شهادت رسیدند؟) ع(امام حسین  -5
    سیزده رجب ) د                          دهم محرم) ج                        نهم محرم ) ب                    شعبان 15) الف    
    ».خداوند کسی را که براي گفتگو با او خود را آراسته و خوشبو کند دوست دارد«این سخنِ کدام یک از معصومین است ؟   -6

  ) ع(د باقرامام محم )د        ) ع(امام جعفر صادق ) ج        ) ص(حضرت محمد ) ب    ) س(حضرت زینب ) الف    
  رمضان است ؟ کدامیک از اعیاد زیر در پایان ماه -7

    عید نوروز  )د                           عید فطر )ج                         عید غدیر ) ب                           عید قربان ) الف    
  دخترها در چند سالگی به سن تکلیف می رسند؟ -8
   سالگی  9  )د                      سالگی   15 )ج                        سالگی  17 )ب                           سالگی  18 )الف   

  

  .کنید پربا نوشتن کلمه یا عبارات مناسب جاهاي خالی را ) پ
  .می گویند  »................................ «پس از مرگ ، از این دنیا وارد جهانی می شویم که به آن   -9 

  ». است .......................... بهشت زیر پاي  «: فرمود ) ص(پیامبر خدا  -10
  .از سایر شب هاي ماه رمضان بیشتر است .............................. ثواب عبادت در  -11
  .خت در قرآن کریم به نام پیامبري است که به فرمان خدا کشتی سا.............................. سوره ي  -12

  

    .پاسخ بدهید  ، به سؤاالت زیر بصورت کوتاه) ت
  ؟ به صبر و شجاعت و فداکاري معروف است) س(چرا حضرت زینب  -13

  
  

  

 

   .مثال بزنید ؟کارهاي حرام ، چه نوع کارهایی هستند -14
  
  

  

 

  ؟ما مسلمانان بجز خواندن قرآن چه وظایف دیگري نسبت به قرآن داریم -15
  
  

  

  ؟لقب امام چندم ما شیعیان است و چرا به این نام معروف است » سجاد«  -16
  
  

  

 هبرگپشت بقیه سؤاالت در 



 

  .به سؤاالت زیر بصورت کامل  پاسخ بدهید ) ث
  

، خـداي قدرتمنـد ایـن سـرزمین هسـتم       من: گفت ) ع(وقتی نمرود به حضرت ابراهیم  »سوره ي بقره 258آیه ي «مطابق با  -17
  ؟به او چه فرمود) ع(حضرت ابراهیم

  
  

  توضیح دهید که این نام را چه کسی و به چه دلیل براي او انتخاب کرد ؟ ؟استلقب چه کسی  »م اَ بیها اُ « -18
  
  

  ؟نام باغ همیشه بهاري که خداوند به انسانهاي نیکوکار وعده داده است ، چیست و زندگی در آنجا چگونه است -19

  
  

  .راانجام دهید» ب«اسخ کامل داده  وسپس فعالیت قسمتپ»الف«به دلیل اهمیت موضوع محرمیت،ابتدابه قسمت -20
  ؟بودن چه مفهومی دارد و دختران باید در برابر نامحرمان چگونه ظاهر شوند  »محرَم «) الف 

  
  
  

  )وصل کنید( نامحرم هستند؟هامحرم وکدام  ها کدام) ب
  
  
  
  

  

  

  
  

                                                                                                                             نظرآموزگار                                  نیازبه تالش بیشتر قابل قبول خوب  خیلی خوب
     

 
 ...........................................................................
........................................................................... 

 محرمنا    محرم   

سربرادر  هم دخترخاله   دخترعمو عمو  پسرعمو    پسرخاله   پدربزرگ    دایی



  پایه سوم  هدیه آزمون تي سؤاالپاسخ نامه
  )الف

  درستنا -4    درست  -3    نادرست  -2    درست نا -1
  

  )ب
  )سالگی9(د -8            )عیدفطر(ج -7          )                  حضرت محمد(ب -6     )دهم محرم(ج -5

  

  ) پ
  حنو  -12      شب قدر  -11    مادران  -10    جهان آخرت  -9

  

  )ت
  

ثـل دروغ گفـتن ،   کارهایی که نباید انجام بدهیم م -14 .چون ایشان در کربال و حادثه هاي بعد از آن سختی هاي زیادي را تحمل کرد -13

   ... غیبت کردن و 

   .آیات قرآن را بفهمیم و در زندگی به آنها عمل کنیم  -15

  .زیرا بسیار سجده و عبادت می کرد  –امام چهارم  -16

  )ث
  » !پروردگار من خورشید را از مشرق می آورد ، تو اگر راست می گویی و خدا هستی آن را از مغرب بیاور «: فرمود  -17

، خیلی به او احترام می گذاشت و مانند یک مادر براي ) س(چون دخترش حضرت فاطمه ) ص(پیامبر . است) س(لقب حضرت فاطمه  -18

  .نامید  »مادر پدرش «یعنی  »بیها اَ ام «، او را او دلسوز بود 

پیر نمی شـوند ، بـه   ه اي ندارند ، هرگز اهل بهشت هر چه دوست داشته باشند در دسترس شان خواهد بود ، هیچ غم و غص –بهشت  -19

  .همه ي آرزوهاي خود می رسند و براي همیشه در آنجا خواهند بود 

بر دختران واجب است   –ست دختران در برابر آنها بدن و موي سر خود را بپوشانند کسی که محرم است به این معنی است که نیاز نی -20

  .که تمام بدن و موي سر خود را از نا محرمان بپوشانند اما الزم نیست صورت و نیز دستهایشان از مچ تا انگشتها را بپوشانند 

  عمو  -پدربزرگ    -دایی   :     محرم 
  پسرخاله  -دخترعمو     - پسرعمو    -دایی  دختر  -همسربرادر :   نامحرم 

  

  


