
 درس : غیرحضوری سواالت امتحان

 پیام های آسماني

 

 نام ونام خانوادگي:

 سمه تعالي  با
 اداراه كل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین )ع(

 

 12/3/1399تاریخ امتحان:  8ساعت شروع: 

 دقیقه60مدت امتحان:  2تعدادصفحات: 

 صبحنوبت امتحاني:  19تعدادسواالت: 

 

 بارم  سوال        جویندگان دانش را دوست  مي دارد.  پیامبر اكرم )ص( خداوند ردیف

 

1 

 

 :هرآیه رابه موضوع مرتبط با آن متصل كنید(1 -1

 شکرگزاری                                                         وهومعکم این ماکنتمالف( -2

 پیامبر رحمت ومهربانی    ولئن شکرتم الزیدنکم                                                     ب( -3

 توجه خدادرهمه حال به انسانها                                        والمنکر ان الصاله تنهی عن الفحشاءج( -4

 دوری ازبدیها بوسیله نماز                                                 وماارسلناک االرحمه للعالمیند( -5

 پاکی وطهارت                                                   ءماًءطهوراه(وانزلنا من السما -6
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                                                                            پاسخ دهید. "ص یا  غ "ا عبارت ب

 صدقه فقط مالي نیست وهرنوع كمک به دیگران صدقه محسوب مي شود.الف(

  ن آلودكافي است محل خون را شستشودهیم.برای پاک شدن لباس خوب( 

 ظرفي را كه سگ لیسیده با دوبارشستن پاک مي شود.ج( 

  نمازجماعت مأموم باید غیرازحمد وسوره همه قسمتهای نماز را خودش بخواند.در د( 

 ه(امام علي )ع(حکومت رابرای ایجاد عدالت بین مردم پذیرفت.
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3 

 

 

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید.    .                                                                                   

 علت فشارقبرسعدبن معاذ چه بود؟ ا(

                     ندادن صدقهج(                             ب(بداخالقی باخانواده                         الف(ترک نماز        

 كدام یک ازموارد زیرشامل آب جاری نمي شود؟( 2

                       آب استخرج(                                        آب قناتب(                               آب چشمهالف(  -1

 واجبات نمازچندتاست؟(3

  7ج(                                                9 ب(                                        11الف( -1

بر تخت هایی از طال می نشینند وپارچه هی زربافت بر "شگفتا دختران پادشاه ایران و روم این سخن سلمان فارسي كه(4 -1

 تن می کنند اما..........نه چادر گران قیمتی دارند نه لباس فاخر
  س  حضرت اسیهج(                                ب(حضرت زینب س                     الف(حضرت فاطمه س -2

 كدام درست است؟زیر(از میان انواع تقلید 5  -3

   الف(جاهل از جاهل                         ب(جاهل از عالم                                     ج(عالم ازجاهل -4

5-                               
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 (فاطمه-ناسپاسي-شکرگذاری_قنوت -مرجع تقلید-دوهزاركلمه مناسب را در جای خالي قراردهید.    )

 نعمت ............واستفاده ناصحیح از نعمت.................است.استفاده صحیح از الف(

 به اومراجعه مي كنند................مي گویند.ام به مجتهدی كه مردم برای یادگیری احکب(

 .................مایه شادماني قلب من است.ج(

 تنهایي خوانده شود.ارزش نماز جماعت به اندازه ...............ركعت نمازی است كه به د(

 اگرچه ثواب بسیاری دارد.ه(...............درنمازواجب نیست 
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  ادامه ي سواالت در صفحه دوم  



 دهید.به سواالت زیرپاسخ  
    نمره(1)دوویژگي اخالقي حضرت محمد)ص( رابیان كنید؟(5

                                                                                                        

 نمره(1)درشب هجرت پیامبر اكرم از مکه به مدینه چه كسي در بسترپیامبرخوابیدو آن شب را چه نامیدند؟(6

 

 نمره(1( چرا خواندن نمازهای واجب به جماعت مستحب است؟)7

 

 نمره(2آب كر وقلیل را تعریف كنید وبرای هریک مثال بزنید؟)(8

 

 نمره(1سلمان فارسي برای ساده زیستي حضرت زهرا)س(چه مي فرمایند؟)(9

 

 نمره(1پیامبر اكرم)ص(درمورد خیانت درامانت چه مي فرمایند؟)(10

 

 نمره(3درهریک ازموارد زیر اركان وغیراركان رابنویسید؟)(11

 قیام...............  نیت....................ترتیب...............سالم...............سجود.................ذكر.................

 

 

 

 .نمره ای ذیل به یک گروه پاسخ دهید 4از دو گروه سواالت توجه توجه:لطفا فقط  
 

 نمره(1)شود؟باتوجه به فرمایش رسول خدا)ص(دعاهای مابه چه طریقي مستجاب مي -1

 

 نمره(1حکم ایستادن)قیام(در نمازچیست؟و چه كساني از این حکم مستثني هستند؟) -2

 

 نمره(1باتوجه به سخن امام صادق )ع( صدقه دادن موجب چه چیزهایي مي شود.)-3

 

 نمره(1چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ هراسي در دل نداشت؟)-4

 
 نمره(1نتیجه دروغگویي در دنیا وآخرت چیست؟) -1

 

 امام صادق )ع(فرمودنددوستان خود را با دو ویژگي بیازمائیدآن دو ویژگي كدامند؟)انمره( -2

 

 نمره(1گرنمازمان را با تأخیربیندازیم چه اتفاقي پیش مي آید؟)ا-3

 

 نمره(1نتیجه عجله كردن در كارهاچیست؟) -4
 

 

                          

 

 20 جمع بارم                                               موفق باشيد                                                                                                                   

نمره نهایي پس از رسیدگي به  مصحح / دبیرنام و نام خانوادگي  تصحیح وو نمره گذاری

 اعتراضات

 نام و نام خانوادگي مصحح / دبیر

  با حروف با عدد  با حروف با عدد

 امضاء   امضاء  

 


