
 

 

 

 

 

 
 

 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 غلط و صحیح سؤاالت
 

 5/0 ) ( غ    ) ( ص                                         .است داده آمرزش وعده گناهکاران همه به خداوند 1

 5/0  ) ( غ     ) ( ص .شد انجام خداوند خود توسط پیامبر جانشین عنوان به( ع) علی حضرت انتخاب 2

 5/0 ) ( غ      ) ( ص                 می گیریمنما با نگاه کردن به دنیای پیرامون خود درس خداشناسی  3

 5/0 ( ) غ      ) ( ص             کند                مین باطل را زنان نماز طال، انگشتر و گردنبند از استفاده 4

 5/0 ) ( غ      ) ( ص                        آمرزنده                                                          بسیار یعنی غفار 5

 5/0 ) ( غ      ) ( صنمی کند.  قبول شیطان می اندازند شیطان گردن را خود گناه گناهکاران وقتی 6

  ای گزینه چهار سؤاالت 

7 
 .تاس آخرت عذاب برابر در پوششی و دنیا مشکالت برابر در سپری. .... فرمودند( ص)پیامبر

 ازدواج( د                          حج( ج                              نماز( ب                           روزه( الف
1 

8 
 نماز خواندن در زمین غصبی چه حکمی دارد؟

 اشکالی ندارد( د         جایز است( ج                  صحیح است( ب               باطل است( الف
1 

  کردنی کامل سؤاالت 

 5/0 است................  کارد می دل در را گناه تخم که است شیطان جانب از زهرآگین تیری آنچه 9

10 
  جَمیعا الذُّنوبَ یَغفِرُ اهللَ اِنَّ اهللَ رحمتِ مِن تَقنَطوا ال

 . را ...........  همه گناهانوند که خداچرا خدا ........... نشوید  رحمت از 
1 

 5/0 .داد قرار قرآن معلم اولین را ............... حکیم خداوند 11

  2از 1صفحه ی  

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

 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 آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 پيام آسمانی  نام درس: 

 آقای محمد کریمی نام دبیر:

 14/1044 /40 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح9:  04  ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 24جمع بارم : 

 دهید کوتاه پاسخ

12 
 بنویسید را روزه مبطالت از مورد سه

 
5/1 

13 
 شد؟ منافقان و مشرکان کامل ناامیدی باعث چیزی چه غدیر روز در

 
1 

14 
 الصِّیام عَلَیکُمُ کُتِبَ امَنوا اَیُّهَاالَّذینَ ترجه کنید: یا 

 
1 

15 
 ببرید نام را نامحرمان برابر در زن و مرد هر وظایف مهمترین

 
1 

 1 گیریم؟ می درسی چه خویش پیرامون دنیای به کردن دقت با ما 16

 1 غصبی یعنی چه؟ 17

  دهید کامل پاسخ 

18 

 بنویسیدرا  حدیث ؟ متنکیست از ثقلین حدیث

 

 

2 

19 
 چیست؟ آفرینش هدف که دهید توضیح( ع) علی حضرت سخن به توجه با

 
1 

20 
 دهد؟ می آنها به پاسخی چه او اندازند، می شیطان گردن به را خود اشتباهات گناهکاران وقتی

 
1 

21 

 واقعه غدیر را به صورت مختصر شرح دهید.

 

 

5/1 

22 
 پیام آیه تطهیر چیست؟

 درس 

1 

 2از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ص 1

 ص 2

 غ 3

 غ 4

 ص 5

 ص 6

 الف( روزه 7

 الف( باطل است 8

 نگاه به نامحرم 9

 می بخشد –نا امید  11

 پیامبر اسالم ص 11

 ورود غبار غلیظ به حلق –بردن کامل سر به زیر آب  –خوردن و اشامیدن  12

 جانشینی  حضرت علی ع 13

 ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شده است. 14

 مناسب پوشش حفظ و نگاه حفظ حیا، حفظ 15

 درس خداشناسی 16

 یعنی استفاده از چیزی که نمی دانیم صاحبش رضایت دارد یا خیر. 17

18 
دو چیز گران بها باقی میگذارم تا زمانی که به آنها تمسک بجویید گمراه نخواهید از پیامبر ص. من در میان شما 

 شد. اهل بیتم و کتاب قران

19 

 هشتب به آنها از استفاده با و بیندیشید آنها درباره تا است آفریده شما برای است زمین در که را آنچه تمام خداوند

 و یابید راه

 برهانید دوزخ عذاب از را خودتان

21 
خداوند وعده های درست داد و من وعده های دروغ. خودتان وعده های دروغ من را باور کردید. پس به جای 

 سرزنش من خودتان را سرزنش کنید

21 
واقعه ای که در اخرین حج پیامبر با حضور اکثر مسلمانان رخ داد و پیامبر اسالم به دستور خداوند در منطقه غدیر 

 جانشین و امام بعد از خود انتخاب کردند حضرت علی را به عنوان

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2 ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هشتمپیام آسماني    نام درس: 

 آقای محمد کریمينام دبیر: 

 41/4111 /11 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  1::0 ساعت امتحان:

 دقیقه01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 اینکه خداوند اهل بیت پیامبر را از گناهان و پلیدی ها پاک نمود تا به حقایق قرآن آگاه شوند  22

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




