
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید
 

 ر َحِیمُ الْغَفُورُ الوََ جَمِیًاا إِن َهُ ُُوَ قُلْ یَا عِبَادِيَ ال َذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الل َهِ إِن َ الل َهَ یَغْفِرُ الذ ُنُ

........................................................................................................................................................................................................................................... 
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2 

 با کلمات مناسبی بر گرفته  از متن کتاَ درسی جایگزین نماییدجاُاي خالی را 

، بی توجهی به ......................................  ردیگ یدر ماه رمضان روزه نم لیکه بدون دل یکساز میان حقوق سه گانه 

 است

 یم چه ستیمهم ن شیکه برا .............................................................خداوند بهشت را بر ُر به فرموده پیامبر اسالم 

 .حرام کرده است ندیگو یاو چه م ٔەدربار گرانیو د دیگو

 با توجه به آیه اي از قرآن می توان گفت مهم ترین فایده روزه گرفتن ......................................................... است

3 

3 

 غیبت کردن و ناسزاگویی باعث حق الناس می شود؟چگونه دروغ گفتن و 
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 .دیکن انیب اش ینیمسلمان را نسبت به برادران د کی فیچهار مورد از وظا
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5 

 بنا بر فرمایش حضرت علی علیه السالم ، چرا برخی از دعاُا فوري برآورده نمی شود؟
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 2 از 1صفحه ی 

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

 هشتممتوسطه اول/ مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 (1)نمونه2پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 22/1022 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  22 ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 22جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

6 

 که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود. دیل نام ببرالشغل ح دو 
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 .دیکن انیدروغ گفتن را بو آثار بیماري مورد از عواقب  چهار
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  8 

 جمله پیامبر صلی اهلل علیه و آله درباره پاداش کسی که از نامحرم چشم فرو بندد را بنویسید
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9 

 مًناست و چهار مورد از آنها را نام ببرید؟مبطالت روزه به چه 
 

 

 

1.5 

11 

 دیدُ حیوجود آورده است؟ توض به و چگونه یجهنم را چه کس يعذابها
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11 

 يبرا یرا با چه ُدف است نیکه خداوند آنچه در زم دیدُ حیالسالم توض هیعل یبا توجه به سخن حضرت عل

 انسان خلق کرده است.
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 2 از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید
 

 مُ هُوَ الْغَفُورُ الر َحِیوََ جَمِیًاا إِن َهُ قُلْ یَا عِبَادِيَ ال َذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الل َهِ إِن َ الل َهَ یَغْفِرُ الذ ُنُ

که او خود  آمرزد یخدا همه گناهان را م راید؛زینشو دیاز رحمت خداوند نوم دیا روا داشته يرو ادهیبندگانم که بر خود ز يبگو: ا 

 آمرزنده مهربان است.
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 جاهاي خالی را با کلمات مناسبی بر گرفته  از متن کتاَ درسی جایگزین نمایید

 است حق اهلل، بی توجهی به  ردیگ یدر ماه رمضان روزه نم لیکه بدون دل یکساز میان حقوق سه گانه 

 رانگیو د دیگو یم چه ستیمهم ن شیکه برا فحش دهنده بد زبانخداوند بهشت را بر هر به فرموده پیامبر اسالم 

 .حرام کرده است ندیگو یاو چه م ٔەدربار

 است تقویت تقوابا توجه به آیه اي از قرآن می توان گفت مهم ترین فایده روزه گرفتن 

3 

 چگونه دروغ گفتن و غیبت کردن و ناسزاگویی باعث حق الناس می شود؟
فحش  با  و شود، یم بیتخر گرانید شیانسان پ کی  کردن چهره بتیبا غ شود، یگفته م یدرباره کس یرواقًیبا دروغ گفتن سخن غ

 مردم است ریظلم در حق سا يها نمونه نهایو همه ا شودیم ریتحق گرانینزد د يفرد تیدادن شخص

4 

 .دیکن انیب اش ینیمسلمان را نسبت به برادران د کی فیچهار مورد از وظا
دوم - ،ينپسند زیاو ن يبرا يپسندیخودت نم يو هرچه برا يبداردوست  زیاو ن يبرا يخودت دوست دار ينخست آنکه هرچه برا

 ،ینک ياری ا جان و مال و زبان و دستت او راشد] ب ازیسوم آنکه [هرگاه ن-  ،ینکن نیو او را خشمگ یباش اشیآنکه به دنبال خوشنود

است و  او تشنه کهیدرحال ،ینباش راَیاو گرسنه است و س کهیدرحال ،ینباش ریپنجم آنکه س-  ،یاو باش يو راهنما نهییآنکه آ چهارم-

اگر  کهنیهفتم ا-  ،يبرو ادتشیشد به ع ضیششم آنکه اگر مر- ندارد،  یاو لباس کهیدرحال ،ینباش مند گوناگون) بهره ياز لباس(ها

 یاقدام کن ازشیرفع ن يخودت برا دیبگو از آنکه به تو  شیدارد، پ يازیکه ن یدانست

 

5 

 برخی از دعاها فوري برآورده نمی شود؟بنا بر فرمایش حضرت علی علیه السالم ، چرا 
 یول ،يرا خواستها يزیچ یگاه آرزومند کاملتر شود.  يو جزا شتریب کننده  تا پاداش درخواست شودیم ریچه بسا در اجابت دعا تأخ

 رایز است؛  دهیبه اجابت نرس تیدعا یاند، و گاه آن جهان به تو داده ایجهان  نیا در اند و [در عوض] بهتر از آن  آن را به تو نداده

 تو خواهد بود. نید یتباه ایهکه اگر داده شود، م يا طلب کرده يزیچ
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 که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود. دیل نام ببرالشغل ح دو 

 یم شتریب یمتیو آن را با ق دهدیقرار م تیفیخوَ و با ک لهیوس يرا در بسته بند تیفیک یب لهیکه وس یکس

به  يدر ساعت کار و بپردازد يادار امور است هر روز در محل کارش به انجامکه موظف  يکارمندو یا فروشد 

  نپردازد فشیوظا

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 (0)نمونه2پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانينام دبیر: 

 12/0011 /22 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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 .دیکن انیدروغ گفتن را بو آثار بیماري مورد از عواقب  چهار

 یینسبت به فرد و تنها گرانیرفتن اعتماد د نیسبب از ب زین ایدن نیدارد، در هم یدر پ جزا را در روز  یعذاَ اله

دروغ،  نی. همچنسازد یمحروم م یاله تیو انسان را از هدا شودیم مانیا ي. دروغ گفتن موجب نابودشودیاو م

چرا  ود؛ش یم زین نسانا یعادت به دروغ گفتن، موجب فقر و تنگدست گرید يسو کنداز یم فیحافظه انسان را ضً

 .زدیگریانسان م یکه برکت از زندگ

 جمله پیامبر صلی اهلل علیه و آله درباره پاداش کسی که از نامحرم چشم فرو بندد را بنویسید 8  

 کندیم جادیبا خودش را در دل او ا ارتباط ینیریهر  کس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد، خداوند ش

9 

 مبطالت روزه به چه مًناست و چهار مورد از آنها را نام ببرید؟
فرو بردن غبار یا  –فرو بردن کامل سر به زیر آَ  –کارهایی که انجام آنها باعث باطل شدن روزه می شود مانند خوردن و آشامیدن 

 دود غلیظ به حلق 

11 

 دیده حیوجود آورده است؟ توض به و چگونه یجهنم را چه کس يعذابها
 شیخودشان پ يبرا ایاز دن انیاست که دوزخ یزشت يعذابها همان کارها نیبا اعمال خود به وجود آورده اند ا انیجهنم را خود جهنم

ا زبانش ب شهیهم ایکه در دن یمثال کس گرددیو به نزد صاحبش بازم دیآیدردناک درم یبه صورت عذاب هایزشت نیاز ا کیفرستادند. هر

 وجود آورده است. قرار دارد که خودش آنها را به يگزندهایدر جهنم همواره در محاصره مارها و عقربها دهد،یرا آزار م گرانید

11 

ان انس يبرا یرا با چه هدف است نیکه خداوند آنچه در زم دیده حیالسالم توض هیعل یبا توجه به سخن حضرت عل

 خلق کرده است.

و خودتان  دیابیو با استفاده از آنها به بهشت راه  دیشیندیب آنها  ٔەاست تا دربار دهیشما آفر ياست برا نیخداوند تمام آنچه را که در زم

 .دیبرهان دوزخرا از عذاَ 

 امضاء:   هادی اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




