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 تعیین کنید. درست یا نادرست بودن جمالت زیر را  

 سالگی به امامت رسید.  8الف(امام محمد تقی )ع( در سن  

 ب(آخرین دین خدا اسالم نام دارد. 

 ج(اولین زنی که به پیامبر)ص( ایمان آورد آسیه بود. 

 فرش صحیح است. د(تیمم  روی  
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 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

 ........................شهری است که تیمم بر خاک ش ثواب بیشتری دارد. الف(  

 ب( اگر به وسیله ای که امانت دیگران است آسیب برسد باید ...................................... 

 .......................و........................ پشت سر ایشان نماز می خواندند. ج(هنگامی که پیامبر)ص( در کعبه به نماز می ایستادند  

 د(امام موسی کاظم)ع( به دستور ........................ به زندان افتاد.
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 گزینه صحیح را مشخص کنید. 

 اولین سوره ای که بر پیامبر)ص(نازل شد چه بود؟ الف(  

 علق- 4ناس                                - 3حمد                                   - 2            فلق                      - 1

 ب(ضرب المثل یک کالغ چهل کالغ به چه مفهومی اشاره دارد؟

 کردناسراف ن- 4امانتداری                       -3حفظ محیط زیست                   - 2سخن نکو گفتن                  - 1

 امام جواد)ع( در چه سنی به شهادت رسیدند و مرقد ایشان کجاست؟ ج(

 ،سامرا 8  -4،کاظمین                        8  - 3،کاظمین                           25  - 2،سامرا                      25   - 1

 شود؟برای کدام یک از حوادث زیر، خواندن نماز آیات واجب می  د(

 تصادف با اتومبیل   - 4                   بیماری  - 3 سوزی آتش  - 2 خورشید گرفتگی- 1

 

 اش از شر او در امان نباشد، مومن نیست.«این سخن از کیست؟ »هرکس همسایهه(  

 ابوذر  -4      ن            سلما  - 3 پیامبر )ص(  - 2 امام علی )ع( - 1
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 پاسخ کوتاه دهید .

 (مورد 2معجزات حضرت موسی )ع( را بنویسید. )  الف(
 

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

 .... مچهار..... مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 

   

 

       

   

 هدیه ... ...نام درس: 

 ... اکرمی .... نام دبیر:

 1401/...... /......  امتحان:  تاریخ

 عصر  /صبح.... : ....   ساعت امتحان:

 دقیقه......... مدت امتحان : 

جمهوری اسالالمی ایران

آموزش و پرورش شهر تهران کل  اداره ی 

تهران  .... اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

سرای دانش واحد .. غیردولتی  دبستان 

1400-1401 سال تحصيلی  دوم  نوبت  ترم  پایان  آزمون 

Hamyar.in همیار



 

 مورد(  2آموز چه مواردی را نسبت به معلم خود باید رعایت کند؟ )طبق سخنان امام سجاد )ع(، یک دانش  ب(

 

 ها را بنویسید. شود محبت دوستانت به تو زیاد شود.« دو مورد از آنرسول خدا فرمودند: »سه کار است که باعث میج(

 

 مورد(  2آید؟ )در جهان پیش میهای مهمی  ( وقتی امام زمان )عج( ظهور کنند چه اتفاقد
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 دهید.کامل  به سواالت زیر پاسخ  

بخشد.« با یک مثال این سخن قرآن را توضیح  چه دوست دارد به نیازمندان میفرماید: »نیکوکار کسی است که از آن قرآن می   (الف

 بدهید. 

 

 ب( نام چهار مسجد مهم و معروف مسلمانان را بنویسید: 

 

عبّاسی امام جواد)ع( را از مدینه به بغداد آورد و او را به شهادت رسانید؟ چرا حاکم  ج(  

 

 

 پیامبر در مورد صله ی رحم چه فرموده اند؟ د(

 

 

ها غمگین هستند.(( در مورد    )) برخی چهره  وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ))برخی چهره ها شادهستند.(( وآیه ی    وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌآیه ی  ه(

 ؟چه روزی است؟ .............................. توضیح دهید که چهره ی چه کسانی شاد وچهره ی چه کسانی غمگین خواهدبود

 

 

 آسیه چه درسی به زنان ومردان عالم آموخت؟ و(

 

   

 موفق باشید    
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http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%87


 

 

 

 

 

 
 

                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 کربال

 خسارت بدهیم)جبران کنیم(

 امام علی)ع( و حضرت خدیجه)س(

 هارون
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 ید بیضا   – شکافتن رود نیل الف( 

 ب(شاگرد نباید صدایش را در مقابل معلم بلند کند. ـ شاگرد باید به معلم احترام بگذارد.

 ها جا باز کنیم. ها را با نام نیکو صدا بزنیم ـ وقتی وارد مجلس شدند برای آنها سالم کنیم ـ آنج(به آن 

 شود ، صلح و آرامش برقرار میکنند ـ عدالت، دوستیی مردم دنیا باهم صلح میروند ـ همهها از بین مید(بدی
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 نمره  1م. دههای نو خودم را به نیازمندان میمن یکی از لباس الف(

 

    نمره  1  مسجدالحرام                          مسجدالنّبی                           مسجداالقصی                          مسجد قبا               ب(

      

نمره  1اشت   زیرا از رابطه ی  امام جوادبامردم بیم داشت وآن حضرت پس از آمدن به بغداد دست ازمبارزه با ظلم وستم حکومت برند   (ج  

 

 نمره1یکی ازبهترین کارهادیدارباخویشاوندان است.هرکس به دیدارخویشاوندان برود خداوند به او پاداش زیادی می دهد.  د(

 

اطاعت کرده وکارهای خوب    درآن روز کسانی که در راه خدا گام برداشته واز دستورات قرآن وچهارده معصوم وجانشینان برحقّش-ه(روز قیامت

که از آن ها اطاعت نکرده و کارهای بد انجام داده اند به جهنّم می روند   انجام داده اند به بهشت می روند وازکارخودشان خوشحال هستند وکسانی 

 نمره 2وچهره ی آن ها غمگین است.

 

 نمره   1مبارزه با ظلم وستم وشجاعت ونهراسیدن از ستمکاران  (و

 

 
 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  7ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 …شریعتی…واحد سرای دانش   دولتیغیر  دبستان
 1400-1401سال تحصیلي  دوم سؤاالت پایان ترم نوبت    کلید

 چهارم -هدیه.....نام درس: 

 ...... اکرمي.....نام دبیر: 

 1401/........ / ....... تاریخ امتحان:

 عصر  / صبح  ......... ساعت امتحان:

 دقیقه  .......مدت امتحان: 

Hamyar.in همیار


