
 بارم سواالت                                                                       ردیف

 /نمره(5)هرموردجمله های درست و نادرست را مشخص کنید. 1

 .غفار یعنی بسیار آمرزنده .1

 .خداوند تنها خطا های کوچک بندگانش را می آمرزد.2

گناهان ما  خداوند از ، بلکه به سبب آن ،خداوند خشنود می شودهای دیگران نه تنها  خطا .باگذشت از3

 گذرد.مینیز

 .نعمت های بهشت به دست خود انسان ها به بهشت فرستاده می شود.4

 .نعمت های همه ی بهشتیان مانند یکدیگر است.5

 .همه ی انسان ها می توانند به عمق علوم و معارف قرآن دست یابند.6

 حضرت محمد)ص( است..اولین معلم قرآن 7

 زیبای خداوند ، پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر است..تنها راه رسیدن به سعادت و راه یابی به بهشت 8

 آخرین سفر حج بود که مناسک حج را به مسلمانان آموخت. )ص(.مهمترین پیام پیامبر9

 ن و منافقان شد..جانشینی حضرت علی )ع( در روز غدیر ، موجب نا امیدی کامل مشرکا11

 است. ب. روزه گرفتن فقط بر مسلمانان واج11
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 / نمره(5)هر جای خالی  جاهای خالی را کامل کنید. 2

 معراج مؤمنان یاد می شود. .از..........به عنوان ستون دین و12

 اشکالی ندارد به شرط اینکه ..............باشند. نجس.نماز خواندن با جوراب ، کاله یا دست کش 13

 .استفاده از طال برای مردان ............است.14

 ................سپری است در برابر مشکالت دنیا و پو ششی است در برابر  عذاب آخرت.. 15

 .............. .    ................   .ُصوموا َتِصُحوا یعنی؟16

 

3 

 کامل دهید.پاسخ  3

 نمره(5/1).درچه صورت می توان خطا ها دیگران را نادیده گرفت؟17

 

 

 نمره(2).هدف آفرینش این جهان شگفت انگیز چیست؟18
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 امتحان  نوبت اول                                        باسمه تعالی                                                                        نام........... 
 شتمهپایه ی                                      سازمان آموزش وپرورش فارس                              نام خانوادگی...............      

 ساعت     تاریخ                                    کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی                              نام پدر...................... 
 نام دبیر : کرامت عباسی                                      قیروکارزیناداره آموزش وپرورش               .             آموزی .........شماره دانش 

 دقیقه 51 مدت امتحان                   مهر آموزشگاه                                                                           پیام های آسمان نام درس:

http://code-industry.net/


 

 

 

 نمره(1)ان در جهنم عذاب می شود؟چرا جهنمی.19

 

 نمره(1)هکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند ، شیطان چه پاسخی می دهد؟ا.وقتی گن21

 

 نمره(1). منظور از نعیم در آیه )) ُثمَّ  لَُتسألُنَّ َیوَمئٍِذ َعِن النّعیم(( چیست؟21

 

 نمره(2).حدیث ثقلین را بنویسید؟22

 

 

 نمره(1)؟)ع( شایسته رهبری بر مسلمانان بود.چرا بعد از پیامبر)ص( تنها حضرت علی23

 

 نمره(1)دو مورد از شرایط لباس و مکان نماز گزار را نام ببرید..24

 

 نمره(1)دو مورد از فواید روزه را بنویسید؟ 25

 

www.utiran.com
http://code-industry.net/

