
 

 

 

 

 

 
 

 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 
 

1 
  )غ         (  )ص     شنود. ای چربی میبیند و با تکهبا توجه به فرمایشات امام علی )ع(، انسان با چند استخوان ریز می

) 
5/0 

 5/0 (  )غ           (  )ص                                   ی گناهکاران وعده آمرزش داده است.                        خداوند به همه 2

 5/0 (  )غ      (       )ص                               .        اعمال انسان در دستیابی او به نعمت های بهشتی تأثیر چندانی ندارد 3

4 
(  )غ       (    )ص                        انتخاب حضرت علی )ع( به عنوان جانشین پیامبر توسط خود خداوند انجام شد.   

  
5/0 

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

 5/0 غ )  (      ص )  (                         اگر کسی نداند که بدنش نجس شده است و نماز بخواند، نمازش صحیح است.      6

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

 5/0 غ )  (         ص  )  (                        برخی جرم ها و جنایت های بزرگ در ابتدا بایک نگاه حرام آغاز شده اند.         8

  چهار گزینه ای سؤاالت 

9 
 ؟نیستکدامیک از موارد زیر جزء آداب نماز 

 ج( خواندن نماز در اول وقت    د( خواندن تشهد ب( نماز خواندن در مسجد    الف( خواندن اذان و اقامه قبل از نماز  
5/0 

10 

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؟ 

 «.ساختنیک را برایم آشکار می

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

5/0 

  سؤاالت کامل کردنی 

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

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

 5/0 در مکان غصبی نماز بخواند، نمازش.............. است.اگر نمازگزار  13

 5/0 آنچه تیری زهرآگین از جانب شیطان است که تخم گناه را در دل می کارد ................ است. 14

 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 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادواحد                      پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0911 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

پایه  پیام های آسماننام درس: 

 هشتم

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 06/0911 / 60 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 06:66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 
 تالشهایتان پایدار

  پاسخ کوتاه دهید 

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

 
1 

16 
 آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ 

  
1 

17 
 سه مورد از مبطالت روزه را بنویسید.

 
5/1 

18 

 را ترجمه کنید.« و لیعفوا ولیصفحوا اال تحبون أن یغفر اهلل لکم و اهلل غفور رحیم»آیه 

 

 

1 

19 
 دو مورد از آثار بدحجابی را بنویسید.

 
1 

20 

 برابر نامحرمان را نام ببرید. ترین وظایف هر مرد و زن درمهم

 

 

5/1 

  پاسخ کامل دهید. 

21 

 با توجه به سخن حضرت علی )ع( توضیح دهید که هدف آفرینش چیست؟ 

 

 

1 

22 
 شود؟غفار یعنی چه؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می

 

 
1 

23 
 شوند؟ چرا جهنمیان در جهنم عذاب می

 
1 

24 

 ای طراحی کردند؟ مردم بعد از خود چه برنامهپیامبر اکرم )ص( برای هدایت 

 

 

5/1 

25 

 چرا بعد از پیامبر خدا، تنها امیرالمؤمنین شایسته رهبری بر مسلمانان بودند؟ 

 

 

5/1 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         تصحیحراهنمای  ردیف

 است. غلط 1

 است. صحیح 2

 است غلط 3

 است. حیصح 4

 است. غلط 5

 است. صحیح 6

 است. غلط 7

 صحیح است. 8

 .صحیح است« د»گزینه  9

 .صحیح است« الف»گزینه  10

 .به مسجد رفت و برای آن شخص دعا کرد 11

 پیامبر اکرم 12

 باطل است 13

 نگاه به نامحرم 14

 یگانگی خداوند و پیامبری حضرت محمد )ص( 15

 اگر به نحوی باشد که سر برای یک لحظه زیر آب قرار بگیرد روزه باطل می شود.  16

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

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

 .مهربان است

 .ارزش شدن زن در جامعه، دور شدن انسان از خداناامنی و مورد آزار قرار گرفتن، کم 19

 .حفظ حیا، حفظ نگاه و حفظ پوشش مناسب 20

21 
ها به بهشت راه یابید و ها بیندیشید و با استفاده از آننخداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آ

 .خودتان را از عذاب دوزخ برهانید

22 
بسیار آمرزنده؛ زیرا خداوند تمامی گناهان هرکسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه درستکاری و تقوا را در پیش گیرد 

 .آمرزدمی

23 
کردند و از هیچ کردند و مردم را اذیت میبه خداوند و فرستادگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار می هابه دلیل اینکه آن

 .گرداندندگناهی روی نمی

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه                      واحد سعادت آباد دولتیغیر  دبیرستان

 0911-0011سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

پيام های آسمان پایه نام درس: 

 هشتم

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 01/0911/ 10تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان: 

 دقیقه01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

24 
 هایرسول خدا از ابتدای بعثت، به دستور خداوند برنامه کامل و دقیقی برای هدایت مردم طراحی کرده بود که حتی سعادت انسان

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

25 
ترین مردم به قرآن و احکام الهی باشد و تمام احکام الهی را از ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم کسی بود که آگاهزیرا شایسته

 .و این فرد کسی جز امیرالمؤمنین شخص دیگری نبودرسول خدا فراگرفته باشد 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




