
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:     نام دبیر:                               

ف
ردی

 

بارم صحیح و غلطسؤاالت 
 

 5/0 (  )غ         (  )د. ص بینای چربی میشنود و با تکهانسان با چند استخوان ریز میبا توجه به فرمایشات امام علی )ع(،  1

 5/0 (  )(        غ   )ص      خداوند تنها خطاهای کوچک بندگانش را می بخشد و اشتباهات متعدد را نمی بخشد.                 2

 5/0 (  )غ    (        )ص                                            شود.        های بهشت به دست خود انسان به بهشت فرستاده مینعمت 3

 5/0 (  )غ       (    )ص                                  انجام شد.    ان جانشین پیامبر توسط جبرئیلانتخاب حضرت علی )ع( به عنو 4

 5/0 غ )  (       ص )  (                                  استفاده از گردنبند و انگشتر طال، نماز زنان را باطل می کند.                           5

 5/0 غ )  (     ص )  (        ماز بخواند، نمازش صحیح است.                که بدنش نجس شده است و ن اگر کسی فراموش کند 6

 5/0 )  (غ     ص )  (                              می کند.    ناستفاده از کمربندی که از چرم گاو است، در هنگام نماز، نماز را باطل  7

 5/0 غ )  (  ص  )  (                                                                               .        روزه گرفتن فقط نخوردن و نیاشامیدن است 8

 چهار گزینه ای سؤاالت

 ؟امیک از موارد زیر جزء آداب نماز استکد 9

 د( خواندن تشهد    ج( نجس نبودن لباس    ب( وضو داشتن برای نماز  الف( خواندن اذان و اقامه قبل از نماز  

5/0 

گشود و اخالق و آداب من از کودکی با رسول خدا بودم و او هر روز، دری از علم به رویم می»این سخن از کیست؟  10

 «.ساختنیک را برایم آشکار می

 )ع(           ب( پیامبر اسالم )ص(              ج( امام سجاد )ع(                  د( امام صادق )ع(الف( امام علی 

5/0 

 سؤاالت کامل کردنی

 5/0 مالک اشتر نسبت به کسی که به طرفش زباله پرتاب کرد ...................................... کرد.  11

 5/0 ................... را اولین معلم قرآن قرار داد.خداوند حکیم  12

 5/0 نماز بخواند، نمازش.............. است. اگر نمازگزار با لباس دزدی 13

 5/0 .......... است.......................................................بنا به فرمایش امام صادق )ع( مقصود از نعیم  14

 دهید پاسخ کوتاه

 ترین عقاید مسلمانان که در اذان بیان شده است را نام ببرید.دو مورد از مهم 15

 

1 

 2از  1صفحۀ 

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

 پایه هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقاداره 

 حافظواحد                      پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  پیام های آسماننام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 17/1318 / 70 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 78:  37  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 
 نمره 27جمع بارم: 

 

 

 

ف
ردی

 

بارم پاسخ کوتاه دهید
 

 دو مورد از فواید روزه را نام ببرید.  16

 

1 

 سه مورد از مبطالت روزه را بنویسید. 17
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 را ترجمه کنید.« یغفر اهلل لکم و اهلل غفور رحیمو لیعفوا ولیصفحوا اال تحبون أن »آیه  18

 

1 

 دو چیز گرانبها که پیامبر )ص( در حدیث ثقلین بیان می کند را بنویسید. 19

 

1 

 پاسخ کامل دهید.

 پیامبر اکرم )ص( در روز غدیر خم درباره امام علی )ع( چه فرمودند و ایشان را به چه مقامی منصوب کردند؟ 20

 

 

 

5/1 

 نظم موجود در آفرینش و مخلوقات درون آن چه نتیجه ای می توان گرفت؟ توضیح دهید. از 21

 

 

1 

 توضیح دهید که با چه شرایطی گذشت از خطای دیگران شایسته است. 22

 

 

1 

  توضیح دهید. ؟آیا نعمت های همه بهشتیان مانند یکدیگر است 23

 

1 

 ای طراحی کردند؟ خود چه برنامهپیامبر اکرم )ص( برای هدایت مردم بعد از  24
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  در روز غدیر خم، کافران و منافقان از نابودی دین اسالم ناامید شدند؟چرا  25
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 2از  2صفحۀ 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 است. صحیح 1

 است. غلط 2

 است صحیح 3

 است. غلط 4

 است. غلط 5

 است. غلط 6

 است. صحیح 7

 است. غلط 8

 .صحیح است« الف»گزینه  9

 .صحیح است« الف»گزینه  10

 .به مسجد رفت و برای آن شخص دعا کرد 11

 پیامبر اکرم 12

 باطل است 13

 نعمت محمد و آل محمد )ص( 14

 یگانگی خداوند و پیامبری حضرت محمد )ص( 15

 .تقویت صبر و تقوا، توجه به محرومان، حفظ سالمتی 16

 خوردن و آشامیدن، فروبردن سر به زیر آب، فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق 17

دارید که خدا هم شما را بیامرزد؟ و خداوند بسیار آمرزنده و باید عفو گذشت پیشه کنند و از یکدیگر درگذرند. آیا دوست نمی 18

 .مهربان است

19 
 عترت و اهل بیت -قرآن

 علی والیت هرکس خداوندا،اوست.  ولیّ و سرپرست علی این اکنون هم ،امبوده او اختیار صاحب و ولیّ من که هرکس باشید، آگاه 20

 .باش دشمن علی دشمنان با و کن یاری را علی یاران خدایا، بده؛ قرار خویش والیت و سرپرستی تحت را او نیز تو پذیرفت، را

مخلوقات بنگرد فقط به یک نتیجه خواهد رسید که این نظم های شگفت  اگر انسان با دقت به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی 21

 انگیز و بی نظیر قطعا ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و توانا.

ه است، زمانی که فرد خطاکار به اشتباهش پی برده است و از انجام آن پشیمان شده و یا از روی جهالت و نادانی ظلمی به ما کرد 22

 بخشش شایسته است و این بخشش موجب اصالح رفتارش خواهد شد. 

23 
 خیر. زیرا اعمال خوب بهشتیان با یکدیگر متفاوت است و این منجر به تفاوت برخورداری آنها از نعمت های بهشت خواهد شد. 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه                      واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 پيام های آسمان نام درس: 

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 97/9398/ 70تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  78: 37ساعت امتحان: 

 دقیقه07مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

های ردم طراحی کرده بود که حتی سعادت انسانرسول خدا از ابتدای بعثت، به دستور خداوند برنامه کامل و دقیقی برای هدایت م 24

 .کرد. این برنامه عبارت بود از تربیت معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق قرآنپس از خود را نیز تضمین می

ده گیرد و با زیرا کافران و منافقان فکر می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را برعه 25

 وفاتش دین اسالم نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشینی امام علی علیه السالم تمام آرزوهای پوچ انها را بر باد داد.

 امضاء:  سعید آزادمنش نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره27جمع بارم :

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/
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