
 

 

 

 

 

 
 

 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           
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 الف(ما با دقت کردن به دنیای پیرامون خویش چه درسی می گیریم؟

 (شکرگزاری2            (درس خداشناسی                                               1

 ( همه موارد4(عبرت گرفتن                                                              3

 

 ب(جهنم جایگاه چه کسانی است؟

 (کسانی که به خدا ایمان ندارند1

 (روز قیامت را انکار کنند2

 (ستمکارانی که مردم را اذیت کنند3

 (همه موارد4

 

 اکرم )ص( می فرماید ........................ سپری در برابر مشکالت دنیا و پوششی در برابر عذاب آخرت است.پیامبر  -ج( 

 الف( روزه                              ب( نماز                                  ج( حج                             د( ازدواج

 

 خواند. نماز او چگونه است؟گرفته یا دزدی کرده است لباسی خریده و با آن نماز میاگر کسی با پولی که رشوه  -د( 

 الف( صحیح است.            

               ب( باطل است.

 ج(قضاوت در مورد آن سخت است.               

 د(بستگی به مقدار پول دارد.

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 پرکنید.جاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب 

 مومنان باید .........و......... پیشه کنند و ازیکدیگر درگذرند.   /الف(.............ولیصفحوا اال تحبون ان یغفر اهلل لکم واهلل غفور................  

 .............. بر شما واجب شد. ٬آورده ایدای کسانی که ایمان    /(       3 ٬ب( یا اَیُّهَاالَّذینَ ............. کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیام)بقره

از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا خدا همه ی گناهان را     /(:    53ج( ال تَقنَطوا مِن ............... اهللَ اِنَّ اهللَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعاٌ)زمر،

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

 

 

4 
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 را با)غ( مشخص کنید.دانش آموز عزیز جمله صحیح را با )ص( و غلط 

 

 الف( غفار یعنی بسیار آمرزنده.)...............(

                        انتخاب جانشینی حضرت علی)ع( به جای پیغمبر)ص( توسط پیغمبر)ص( انجام شد.).......................(                                 ب(

یابند. ).................(                                                  کند و آنان نجات میشیطان قبول می ٬اندازندشیطان میگناه خود را گردن  ٬وقتی گناهکاران ج(

 د( خداوند به همه گنهکاران وعده آمرزش داده است. )...................(    
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه2تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 پیام آسمانینام درس: 

 نیلوفرحمیدی نام دبیر:

 10/1399 / 6امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 20جمع بارم : 
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 عبارتهای ستون سمت راست مربوط است؟)یکی اضافی است!(کدام یک از عبارتهای ستون سمت چپ، به 

 

 ی خدامسجد                                                           الف( خانه-1

 نعمت                                                            ب( جهنم                        -2

 ج( محمد و آل محمد)ص(                                       یأس و  گناه             -3

 غفار                                                              د( پدر و مادر-4

 ه( بسیار آمرزنده                                                                       

 

 

 

2 

 

5 

 پاسخ کوتاه دهید.به سواالت زیر 

 

 در روز غدیر چه چیزی باعث ناامیدی کامل مشرکان و منافقان شد؟

 شود.استفاده از این فلز در هنگان نماز برای مردان باعث باطل شدن نماز می

 ؟اگر مکان یا لباس نمازگزار غصبی باشد نمازش چگونه است

نعمت های بهشتی نتیجه چیست؟   

 

 

2 
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 زیر پاسخ کامل بدهید.عزیزم به سواالت 

 

 نمره(2الف(گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد و در چه شرایطی گذشت از خطاها درست است؟)

 (نمره 2) ب( حدیث ثقلین از کیست حدیث را به طور کامل بنویسید.

 (نمره 2)با توجه به سخن حضرت علی )ع( توضیح دهید هدف آفرینش چیست؟ ج(

 (نمره 2)رد از آداب نماز را بنویسید.د(سه مو

 

 

 

 

 

8 

 2از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 الف(ما با دقت کردن به دنیای پیرامون خویش چه درسی می گیریم؟

 (شکرگزاری2                                                         ×(درس خداشناسی  1

 ( همه موارد4                                                      (عبرت گرفتن        3

 

 ب(جهنم جایگاه چه کسانی است؟

 (کسانی که به خدا ایمان ندارند1

 (روز قیامت را انکار کنند2

 (ستمکارانی که مردم را اذیت کنند3

 ×(همه موارد4

 

 پیامبر اکرم )ص( می فرماید ........................ سپری در برابر مشکالت دنیا و پوششی در برابر عذاب آخرت است. - ج(

 ج( حج                             د( ازدواج                              ×الف( روزه                              ب( نماز    

 خواند. نماز او چگونه است؟ی که رشوه گرفته یا دزدی کرده است لباسی خریده و با آن نماز میاگر کسی با پول -د( 

 ×الف( صحیح است.                                                 ب( باطل است.

 ج( قضاوت در مورد آن سخت است.                           د( بستگی به مقدار پول دارد

2 

.. .ببخشند......و.....تقوا..الف(....ولیعفوا.........ولیصفحوا اال تحبون ان یغفر اهلل لکم واهلل غفور.......الرحیم.........                   مومنان باید ..

 پیشه کنند و ازیکدیگر درگذرند.

 ...روزه........... بر شما واجب شد. ٬آورده اید(               ای کسانی که ایمان 3 ٬ب( یا اَیُّهَاالَّذینَ .....آمنوا........ کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیام)بقره

(:        از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا خدا همه ی گناهان را 53ج( ال تَقنَطوا مِن .....رحمه.......... اهللَ اِنَّ اهللَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعاٌ)زمر،

 ......میبخشد..........

3 

 الف(غفار یعنی بسیار آمرزنده.).....ص..........(

                         انتخاب جانشینی حضرت علی)ع( به جای پیغمبر)ص( توسط پیغمبر)ص( انجام شد.)............ص...........(                                ب(

یابند. )..........غ.......(                                                  کند و آنان نجات میشیطان قبول می ٬اندازندگناه خود را گردن شیطان می ٬ج(وقتی گناهکاران

 د( خداوند به همه گنهکاران وعده آمرزش داده است. ).....ص..............(    

 

4 

 ی خداالف( خانهمسجد   الف                                                        -

 نعمت  د                                                          ب( جهنم                        -2

 یأس و  گناه    ب                                                ج( محمد و آل محمد)ص(-3

 د( پدر و مادر               غفار        د                                       -4

 ه( بسیار آمرزنده                                                                       

 
 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 پيام آسمانینام درس: 

 نيلوفرحميدینام دبير: 

 10/1399/  6تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10ساعت امتحان: 

 دقیقه 50مدت امتحان:

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 در روز غدیر چه چیزی باعث ناامیدی کامل مشرکان و منافقان شد؟ جانشینی امام علی توسط پیامبر به دستور خدا

 شود.طالاستفاده از این فلز در هنگان نماز برای مردان باعث باطل شدن نماز می

 مقدار خون باید چقدر باشد تا نماز باطل شود ؟بیشتر از یک سکه

 

نعمت های بهشتی نتیجه چیست؟اعمال نیک انسان   

 

6 

 نمره(2خطاها درست است؟)گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد و در چه شرایطی گذشت از 

انسان خطاکار سعی در جبران خطایش دارد و دیگر آن کار را انجام نمیدهد.درشرایطی که بخشش باعث نشود فرد خطاکار به 

 خطایش پی ببرد.

 نمره 2ب( پیامبر در کدام حدیث دو چیز گرانبها به مسلمانان دادند؟ آن دو را نام ببرید..

 ل بیتثقلین .کتاب خدا و عترت واه

 نمره 2ج( هدف از آفرینش را از نظر حضرت علی)ع( بنویسید.

اینکه در دنیا به گونه ای زندگی کند که آخرتش را نجات دهد.تا درباره چیزهایی که آفریده بیاندیشیم و با استفاده ارز آن ها به 

 بهشت راه یابیم.

 

 نمره 2د(سه مورد از آداب نماز را بنویسید.

 واقامه.نمازخواندن درمسجد.به جا آوردن نماز در اول وقت.پوشیدن لباس های تمییزخواندن اذان 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




