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

 تمشه مقطع و رشته:
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 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 
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 10/1397/ 3 امتحان:  تاریخ
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 نمره3 .جاهای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید ب

 

 .گیرندالهی به خود می ...................................... کسانی که دیگران را به خاطر خطاهایشان می بخشند در واقع -7

 اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نمازش  ..................... است -8
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 نمره3 به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید. د

 

 توبه چه کسانی دردرگاه خدا پذیرفته نیست؟-19

 ه بود؟چبرنامه کامل ودقیق پیامبربرای هدایت مردم -20

 ال برای مردان درنمازچیست؟طحکم استفاده از-21

 چیست؟ اولین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان -22

 آنچه درسوره غاشیه به آن اشاره شده است مارا به کدام مهم می رساند؟-23

 درفرمایش امام صادق علیه السالم چیست؟ (نعیم)منظوراز-24

 

 

 

  3از2صفحه  



 نمره 20جمع بارم : 
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 پیامبر)ص(-9صحیح                               -8رنگ وبوی صفت                        -7

 ناظم-12لطف وبخشش فراوان            -11روزه                                     -10

 ج

 غلط-15درست                                 -14غلط                          -13

 غلط -18درست                              -17غلط                             -16

 د

                                                 مازباطل استن-21       تربیت معلمان ویژه برای آینده-20               کسانی که حق الناس به گردنشان است-19

 محمدوآل محمدصلوات اهلل علیه وآله ی وسلم -24                     جهان ناظمی دانا وتوانا دارد-23             حفظ نگاه-22

 و

 70و 69توضیحات صفحات -25

 فروبردن سرزیرآّب-یادوددرحلقفروبردن غبارغلیظ  –خوردن وآشامیدن -26

 نمازخواندن درمسجد–آداب: ادان واقامه -27

 غصبی مکان در نماز.  کند می باطل را نماز نجس، اشیای بر کردن سجده و باشد پاک باید .شرایط :لباس ومکان نمازاو

 مازن لباس آن با تواند نمی بخرد، لباسی آورده دست به حرام راه از که پولی باشد. غصبی نباید نمازگزار لباس باطلو

م حیوان حرا  اجزای از لباسی که است حرام مردان برای ــ گردنبند یا انگشتر مانند ــ طال زیورآالت از ستفاده. بخواند

 مورد کافی(2).بود خواهد باطل او گوشت باشد نماز

  درتمام کتب حدیث وتاریخی شیعه وسنی ذکرشده است-الف-28

 ومعرفی آن به مردم شرط اکمال دین بیان شده( انتخاب جانشین ب

 ج( حاضران به غایبان  انتخاب حضرت علی )ع(را بگویند

 د(کافران ازبدون سرپرست بودن اسالم بعدازپیامبرناامیدشدن با انتخاب جانشین

 کتاب 37و36ازویژگی های آمده در صفحه -29

 تبهش به آنها از استفاده با و بیندیشید آنها دربارۀ تا است آفریده شما برای است زمین در که را آنچه تمام خداوند-30

 برهانید دوزخ  عذاب از را خودتان و یابید راه

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه و پرورش شهر تهران منطق اداره ی آموزش

 سرای دانش واحد انقالب دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 : پيام های آسمان هشتمنام درس

  سميه مدنینام دبير:

 3/10/1397تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  8:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 




