
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

 نَ یَا أَی ُّهَا ال َذِینَ آمَنُّوا کُّتِبَ عَلَیْكُّمُّ الص ِیَامُّ کَمَا کُّتِبَ عَلَى ال َذِینَ مِنْ قَبْلِكُّمْ لَعَل َكُّمْ تَت َقُّو
 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 ونَ إِخْوَة  إِن َمَا الْمُّؤْمِنُّ
........................................................................ 

 

2 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسبی بر گرفته  از متن کتاب درسی جایگزین نمایید

خود را در دست تو  یها نهیگنج دیکل قتیداده است، در حق .............................................. ٔەکه به تو اجاز یخداوند

  قرار داده است

 ............................................................... است کند، یآنچه گناهان را پاک مبه فرموده امام صادق علیه السالم 

 این نماز اوفرشی نجس شده و خشک شده است. فردی با کف پای خشک بر روی آن فرش نماز می خواند. بنابر

 .......................... است
 

3 

3 

 کند؟ تیرا رعا یحقوق چه کسان دیبا ابد،یراه  یکه دوست دارد به بهشت اله یکس
 

 

2 

4 

 .دیکن انیچهار مورد از آداب دعا را ب
 

 

 

2 

5 

 کدام اعتقادات است که در میان همه مسلمانان )از هر مذهبی که باشند( مشترک است
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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 

 (2)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 

 دیکن انیفرد و جامعه دارد؟ سه مورد را ب یبرا یدیکار کردن چه فوا

 

 

 

 
  

1.5 

7 

 راه درمان بیماری اخالقی دروغ گویی چیست؟
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  8 

 وجود دارد؟ نید نیو قوان یو رانندگ ییراهنما یتابلوها انیم یچه شباهت
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9 

 گرفتن باعث تقویت صبر و تقوا می شود؟توضیح دهید.چگونه روزه 
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11 

 دهد؟ یبه آنها م یپاسخاو چه  اندازند، یم طانیگناهكاران اشتباهات خود را به گردن ش یوقت
 

 

 

1 

11 

و اینكه چه زمانی نباید از خطای کسی  است ستهیشا گرانید یگذشت از خطاها یطیبا چه شرا دیده حیتوض

 گذشت؟
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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
 

 نَ یَا أَی ُّهَا ال َذِینَ آمَنُّوا کُّتِبَ عَلَیْكُّمُّ الص ِیَامُّ کَمَا کُّتِبَ عَلَى ال َذِینَ مِنْ قَبْلِكُّمْ لَعَل َكُّمْ تَت َقُّو
 

 زگاریپره تا واجب شده بود؛ زینکه قبل از شما بودند   یروزه بر شما واجب شد،همانگونه که بر کسان د،یا آورده مانیکه ا یکسان یا

 .دیشو
 

 إِن َمَا الْمُّؤْمِنُّونَ إِخْوَة  
 مؤمنان با هم برادرند. قتیدر حق

 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسبی بر گرفته  از متن کتاب درسی جایگزین نمایید

  خود را در دست تو قرار داده است یها نهیگنج دیکل قتیداده است، در حق دعا کردن ٔەکه به تو اجاز یخداوند

 است کار های نیک کند، یآنچه گناهان را پاک مبه فرموده امام صادق علیه السالم 

این نماز او فرشی نجس شده و خشک شده است. فردی با کف پای خشک بر روی آن فرش نماز می خواند. بنابر

 است صحیح
 

3 

 کند؟ تیرا رعا یحقوق چه کسان دیبا ابد،یراه  یکه دوست دارد به بهشت اله یکس
 حق النفس : حقوقی که ما در برابر خودمان داریم

 حق اهلل:  حقوقی که به واسطه اطاعت از دستورات خداوند بر عهده ماست

 نسبت به دیگران استحق الناس : رعایت حقوق سایر مردم و وظیفه های ما 

4 

 .دیکن انیچهار مورد از آداب دعا را ب
  برود. رونیبار حقوق مردم ب ریز از مستجاب شود، درآمدش را پاک گرداند و  شیدعا خواهدیم یکس

و  رد،یرا بپذ یكیاو  و از او دو درخواست کند  یاز آن است که کس تر میخداوند، کر رایکن؛ ز آغاز امبریرا با صلوات بر پ تیدعا-

 .ردیرا نپذ یگرید

 باران و هنگام روبه رو شدن دنیوقت اذان، هنگام بار قرآن، هنگام قرائت  د؛یشمار متیدعا کردن غن یدر چهار وقت فرصت را برا ــ

 یبرا اابتد  اشیپنهان یاست که در دعاها یکس یدعاها به اجابت، دعا نیكترینزد- صدقه بدهد یزیچ ابتدا- کفر لشكرو  مانیسپاه ا

 كندیدعا م گرانید

5 

 کدام اعتقادات است که در میان همه مسلمانان )از هر مذهبی که باشند( مشترک است
و  نیقرآن را آخر وخدا  امبریپ نیرا آخر صلی اهلل علیه و آله حضرت محمد م،یاعتقاد دار امتیو روز ق گانهی یما مسلمانان به خدا

 .میخوانیکعبه نماز م یو به سو میدانیم یکتاب آسمان نیکاملتر

 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

 (2)نمونه2نام درس: پیام های آسمان

 نام دبیر: هادی اشتراني

 12/0011/ 22امتحان: تاریخ 

 / عصرصبح  0:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 04مدت امتحان: 
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



6 

 دیکن انیفرد و جامعه دارد؟ سه مورد را ب یبرا یدیکار کردن چه فوا

 دارد. قراربزرگ  یجزء عبادتها -

 ریخ یو مشارکت در کارها یانفاق، سخاوتمند یبرا ییتوانا -

 یت اجتماعالساختن مشك برطرف-

7 

 راه درمان بیماری اخالقی دروغ گویی چیست؟
 در ترک عادت زشت نیهمچن. شدیندیدروغ گفتن را ترک کند که همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش ب تواند یم یکس

 دارد. یفراوان ریتأث ند،یگو یکه دروغ م یاز کسان یدروغ گفتن، دور

  8 

 وجود دارد؟ نید نیو قوان یو رانندگ ییراهنما یتابلوها انیم یچه شباهت
 یاز انجام کارها گرید یو برخ كنندیم ییراهنما یالزم و ضرور یکارها یانجام برخ به از آنها ما را  یتابلوها دو گونه است برخ نی

ام گفت احك توان یم ن،یانسان است؛ بنابرا یاحكام فقط رستگار نیا لیو دل اریموارد، مع نی. در تمام اداردیبازم آور انیز خطرناک و 

 تواند یاند و توجه به آنها م انسان وضع شده یجسم و  یو آرامش روح یحفظ سالمت یهستند که برا ینیقوان قتیدر حق یاسالم

 کند. محافظت هولناک یها انسان را از انحراف و سقوط به دره

9 

 چگونه روزه گرفتن باعث تقویت صبر و تقوا می شود؟توضیح دهید.
ها دارد، از آن اریو غذا در اخت آب نكهیو با ا کند یرا تحمل م یو تشنگ یگرسنگ یسخت رد،یگ یکه به دستور خداوند روزه م یکس

انجام  یبرا انسان را طان،یصورت هر وقت که ش نی. در اشودیم انسانتقوا و صبر  شتریب تیکار، سبب تقو نی. تكرار اکند یاستفاده نم

 کند و در برابر وسوسه آن مقاومت کند. یتقوا و صبر در برابر انجام گناه، از آلوده شدن به گناه دور با  تواند یوسوسه کند، م یگناه

11 

 دهد؟ یبه آنها م یپاسخاو چه  اندازند، یم طانیگناهكاران اشتباهات خود را به گردن ش یوقت
و  دیراست خداوند را کنار گذاشت یوعدههادروغ. شما خودتان  یراست داد و من وعدهها یخداوند به شما وعدهها: «دیگویم طانیش

 دیخودتان را سرزنش کن من،سرزنش  ی. پس به جادیدروغ مرا باور کرد یوسوسه ها

11 

و اینكه چه زمانی نباید از خطای کسی  است ستهیشا گرانید یگذشت از خطاها یطیبا چه شرا دیده حیتوض

 گذشت؟
ه ما کرده است، ب یظلم یو نادان جهالت یاز رو ایشده و  مانیبرده است و از انجام آن پش یکه فرد خطاکار به اشتباهش پ یزمان

از رفتار  یپوش گرفت؛ چشم دهیناد دیرا نبا گرانید یخطاها یموارد درکه  میاما توجه دار شود یح رفتارش مالگذشت ما موجب اص

 یبرا یشود و فرصت شتریجسارت آنان ب شود یترک آنها ندارند، موجب م یبرا یمیو تصم رندیپذ ینمکه اشتباهات خود را  یکسان

 .ابندیرفتار خود ن حالاص

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

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




