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 وزارت آموزش و پرورش          
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        

آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

 آرامش خاطر پاسخ دهید.ل به خدا وتوکّ با سؤاالت زيررابه دقت بخوانید و  ضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،

 :نام و نام خانوادگي
  

 نمره با عدد : 

                                      :                                                       نمره با حروف

رد

 یف
 بارم سؤاالت

 زنان واجب است یپوشاندن تمام بدن به جز ............................ و.......................... برا 1

 
5.0 

 5.0 که عجله کردن در انجام آنها خوب است دیدو مورد نام ببر 2

 5.0 کنند یرا به............................ حساب م فیسن تکل 3

 ( )ترجمه .......................................5نا من السماء ماء طهورا )و انزل 4

 

5.0 

 ست؟ینعمت چ یشکر واقع 0

 

 

1 

 1.0 م؟یده یاریخداوند را  میتوان یما چگونه م دیده حیتوض 6

 1 د؟یسیدو مورد از آثار صدقه دادن را بنو 7

  دیکن فیمثال عزت نفس را تعر کیبا ذکر  8

 

 

1.0 

  دیکن انی)ع( را به صورت خالصه ب یحضرت عل یها یسه نمونه از فداکار 9

 

 

1.0 

 دیکن انیحضرت زهرا )س( را ب یاخالق یها یژگیچهار مورد از و 15

 

 

1 
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آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

  دیکن انیرا به صورت خالصه ب یبلوغ شرع ینشانه ها 11

 

 

1.0 

 اضطراب یا دلهره را تعریف کنید؟ 12

 

 

1.0 

 1 دیکن انیرا ب دیمرجع تقل طیسه مورد از شرا 13

 الف( ارکان نماز چندتاست؟  14

 دیکن فیب( ارکان نماز را تعر

1.0 

 2 دیده حیانجام غسل را توض وهیش 10

 ست؟یزنان و مردان ن نیدر ب یدر پوشش فرق یچه موارد تیرعا 16
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 5.0 و ترجمه( هی)آ دیکن انیب یدرباره علم آموز یا هیآ 17

 5.0 دیکن انیدوست خوب را ب یژگیدو و 18
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 زنان واجب است ی. برا)دست ها (.. و)صورت(پوشاندن تمام بدن به جز  1

 
5.0 

 ؟ که عجله کردن در انجام آنها خوب است دیدو مورد نام ببر 2

 

 صدقه دادن و نماز اول وقت خواندن

5.0 

 5.0 کنند ی.. حساب م) سال قمری (را به.. فیسن تکل 3

 و از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرو فرستادیم ( )ترجمه .5ماء طهورا )و انزلنا من السماء  4

 

5.0 

 ست؟ینعمت چ یشکر واقع 0

 از نعمت های خداوند در راه نافرمانی او و انجام کارهای حرام استفاده نکنیم

 

1 

 م؟یده یاریخداوند را  میتوان یما چگونه م دیده حیتوض 6

 

کنند وعده یاری داده است منظور خداوند از یاری او توسط ما بندگان یاری دین اوست مثل خداوند به کسانی که او را یاری 

 جهاد در راه خدا و انجام واجبات و ترک محرمات

1.0 

 د؟یسیدو مورد از آثار صدقه دادن را بنو 7

 صدقه موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بالست
1 

  دیکن فیمثال عزت نفس را تعر کیبا ذکر  8

/ مثال روزی رسول خدا و یارانشون عزت نفس احساس باارزش بودن است یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم 

به سفری رفته بودند که در میان راه توقف کردند برای استراحت  در این بین هر کسی مشغول انجام کارهای شخصی خودش 

ارهای خودشون بودن و وقتی یارانشون از ایشوم پرسیدن شما چرا کار می کنید برود و حتی رسول خداهم در حال انجام ک

 ایشون در جواب فرمودند هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید حتی خواستن خالل دندادن

1.0 

  دیکن انی)ع( را به صورت خالصه ب یحضرت عل یها یسه نمونه از فداکار 9

بل جنگجوی عرب ایستادگی کردن و او را شکست دادند /جنگ احد در این جنگ بسیاری از مسلمانان جنگ خندق که در مقا

شهید شدند و تنها کسی که تا آخر ایستادگی کرد خضرت علی )ع( بود /جنگ  خیبر در این جنگ در قلعه خیبر را از جا کند و 

 یهودیان را شکست داد

1.0 

hamyar.in همیار



 باسمه تعالي

 0010/  13/  01  تاريخ امتحان :                                                                                                                                                               نام : 

 2 تعداد صفحه :                                                                                                                                            نام خانوادگي :  

 01تعداد سؤال :                                                                                                                                                          نام پدر:

 صبح 1:31   :زمان شروع                                                                                                    (اولدوره )روش نويندبیرستان :نام آموزشگاه 

 دقیقه 01      وقت:                                            فتمه : پايه                                                                  پیام های آسمانی               نام درس :
 

 2 

 وزارت آموزش و پرورش          
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        

پرورش ناحیه دو یزدآموزش و  ریتیمد  
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 حیا و عفت ، عالقه شدید به پیامبر ، اهمیت دادن به خانواده و خانه داری ، ایثار و بخشندگی ، حضور در اجتماع

1 

  دیکن انیرا به صورت خالصه ب یبلوغ شرع ینشانه ها 11

 بلوغ  ، رسیدن به سنموییدن مو در برخی از قسمت ها بدن ، قعال شدن برخی از هورمون 

 

1.0 

 اضطراب یا دلهره را تعریف کنید؟ 12

 سوال اشتباه است و بارم تقسیم می شود نای

 

1.0 

 دیکن انیرا ب دیمرجع تقل طیسه مورد از شرا 13

 زنده باشد ، شیعه دوازده امامی باشد ، عادل باشد ، اعلم باشد ،

1 

 پنج تاست ، نیت قیام تکبیره االحرام رکوع سجودالف( ارکان نماز چندتاست؟  14

؟ قسمت هایی از نماز است که اگر نمازگزار آنها را فراموش کند یا به اشتباه اضافه نماید  دیکن فیب( ارکان نماز را تعر

 نمازش باطل خواهد شد 

1.0 

 دیده حیانجام غسل را توض وهیش 10

را کامال بشوییم بعد از شستن سرو گردن باید طرف راست بدن را بشوییم و  ابتدا نیت می کنیم ، سپس بایئ سرو گردن خود

 بعد ار این مرحله طرف چپ را مانند سمت راست بشوییم 

2 

 ست؟یزنان و مردان ن نیدر ب یدر پوشش فرق یچه موارد تیرعا 16

وشیدن لباس هایی که فرد را در جامعه پوشیدن لبتس های تتگ و بدن نما ، سخن نگفتن با لحنی که دیگران را تحریک کند ، نپ

 انجام ندادن هر رفتاری که توجه نامحرمان را به خود جلب کند انگشت نما کند ، 

 

1 

 و ترجمه( هی)آ دیکن انیب یدرباره علم آموز یا هیآ 17

 و قل رب زدنی علما ..... بگو پروردگارا دانش مرا بیفزا

5.0 

 دیکن انیدوست خوب را ب یژگیدو و 18

 اهل نماز نیکی  ، وفای به عهد ، راستگویی 

5.0 

 ندیفرما یاکرم )ص( درباره درمان عجله چه م امبریپ 19

هر گاه تصمیم گرفتی کاری کنی اول به نتیجه آن خوب بیندیش اگر دیدی نتیجه خوبی دارد به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی 

 نتیجه اش تباهی و بدی است از آن صرف نظر کن .

1 

 

hamyar.in همیار


