
 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 آیات زیر را ترجمه کنید. 1

 ثم لتسئلَن یومئٍذ عن النعیمالف( 

 کتب علیکم الصیامب( 

2 

 آیه زیر را تکمیل کنید. 2

 انه هو الغفور الرحیم  ……………… ال تقنطوا من رحمة اللّه ان اللّه یغفر 
5/0 

 نمره( 5/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. )هر مورد  3

 است. ……………و  ……………های اطرافمان معموالً نگاهی نگاه ما به پدیده الف(

 از شما سوال خواهد شد. …………… در روز قیامت درباره نعمت ب( 

 سال با سختی و مشقت تالش کرد تا دین خدا را بدون کم و کاست به مردم برساند. …………… پیامبر خدا ج(

 خانه خداست و توصیه فراوانی به نماز خواندن در آنجا شده است. ……………د( 

 ست.ا …………… اگر نمازگذار در مکان غصبی نماز بخواند، نمازش( هـ

 است. …………… اش کند و یکی از مبطالت روزه را انجام دهد روزه فراموشدار  اگر روزه( و

 سالم است.ا …………… ای از این احکام مربوط به محرم و نامحرم نمونه (ز

4 

 نمره( 5/0گزینه صحیح را انتخاب کنید. )هر مورد  4

 ( نامحرم          2( محرم1   الف( پسردایی          

 ( ورزش کنید تا سالم باشید                2( روزه بگیرید تا سالم باشید1 ب( صُوموا تصحوا        

 ( غلط        2( صحیح1کند.     مردان نماز را باطل میج( استفاده از گردنبند و انگشتر طال برای 

  ( ویژگی جهنم          2( ویژگی بهشت1      د( نه آبی، نه غذایی

2 

 نمره( 1پاسخ کوتاه دهید. )هر مورد  5

 ؟بخشد خداوند چه گناهانی را نمیالف( 

 

 ؟مصالح کار بهشتیانب( 

 

 

6 

 2از 1ی  صفحه

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

 شتمه مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  های آسمانی پیامنام درس: 

 الهام سیفی نام دبیر:

 10/1397/ 03امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 نمره 20جمع بارم : 
 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 عذابهای جهنم حاصل چیست؟( ج 

 

 

 انتخاب حضرت علی)ع( برای جانشینی پیامبر توسط چه کسی بوده است؟( د

 

 

 ؟هدف از آفرینش شگفت انگیز این جهان چیست( هـ

 

 

 ؟ترین عقاید مسلمانان جهان چیست مهم( و

 

 

 

  پاسخ بلند و کامل دهید. 5

 حدیث ثَقَلین را بنویسید.الف( 

 

 

 

5/1 

 .مبطالت روزه را نام ببرید و یکی را به انتخاب توضیح دهیدب( 

 

 

 

2 

 قوانین اجتماعی اسالم داشتن پوشش مناسب را توضیح دهید.از ج( 

 

 

 

2 

 

 
  

 2از 2ی  صفحه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ی نعمت از شما سوال خواهد شد. الف( پس در آن روز درباره 1

 ب( روزه بر شما واجب شد.

 الذنوب جمیعا 2

 الف( سریع و گذرا           3

 ب( والیت اهل بیت           

           23ج( 

 د( مسجد              

 هـ( باطل                

 و( صحیح         

 ز( قوانین اجتماعی

 الف( نامحرم           4

 ب( روزه بگیرید تا سالم باشید                

 ج( صحیح              

 د( ویژگی جهنم

 الناس الف( حق 5
 

 ب( سبحان ا... و الحمداهلل و ال اله اال ا... و اهلل اکبر
 

 ج( اعمال زشت و گناهان جهنمیان در این دنیا
 

 د( خداوند، و جبرئیل امین آن را به اطالع پیامبر)ص( رساند.
 

هـ( خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آنها بیندیشید و با اسـتفاده از آنهـا بـه بهشـت راه یابیـد و      

 خودتان را از عذاب دوزخ برهانید.
 

 شهد ان محمداً رسول ا...و( اهلل اکبر، اشهد ان ال اله اال ا... ، ا

گذارم تا زمانی که به آن دو پنـاه ببریـد گمـراه نخواهیـد      چیز گرانبها را میان شما باقی می 2روم و  الف( ای مردم من از میان شما می 6

هم جدا نخواهند شد تا هنگامی کـه در کنـار چشـمه کـوثر بـه مـن       شد، یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم، این دو هرگز از 

 کنید.   ملحق شوند، پس مراقب باشید با این دو چگونه رفتار می

 

 فرو بردن غبار و دود غلیظ به حلق -فرو بردن سر به زیر آب  -آشامیدن  -ب( خوردن 

 

و به نمایش گذاشتن بدن خود دیگران را به گناه بیاندازنـد و   توجهی به اصل پوشش دهد با بی ج( خداوند به هیچ مرد و زنی اجازه نمی

ی افراد جامعه است، اما مقدار آن در زنان و مـردان متفـاوت    ی همه فضای اخالقی جامعه را آلوده سازند. هر چند پوشاندن بدن وظیفه

 است و دلیل این تفاوت مربوط به نوع آفرینش است.

 امضاء:    نام خانوادگی مصحح: الهام سیفینام و   نمره20جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
 تهران 4آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  ی اداره

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 97-98پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی سؤاالت  کليد

 های آسمانی هشتم نام درس: پيام

 نام دبير: الهام سيفی

 03/10/1397تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 75مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/
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