
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 آمرزنده. اریبس یعنی............. است؛ ........خداوند بلند مرتبه .... یاز نام ها یکیالف( 

 .....................................................................و  ایدر دن ......................................... جهیبهشت، نت ینعمتها قتیدر حق ب( 

 در آخرت است.

 گاهبود که آ یکس  و آله هیاهلل عل یصل بعد از رسول خدا مردم  تیو هدا یرهبر یفرد برا نیتر ستهیشا دیتردبی  ج( 

 باشد .............................................و ............................. مردم به  نیتر

 ........................................ عنوان از آن به  نیبرخوردار است که در سخنان معصوم یتیچنان اهم د( نماز خواندن از

 شده است ادی .........................................................و 

5.3 

2 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 (1)؟گرفت توان یم یا جهیجهان و مخلوقات درون آن، چه نت زیانگ از نظم شگفتالف( 

 

 (1به چه کارهایی گفته می شود؟توضیح دهید) آداب نماز( ب

 

 (1)«لَهُْم َما يََشاُءوَن فِيهَا َولََدْينَا َمِزيٌد  »( ترجمه عبارت ج

 

 (5.0) ست؟یچکه در قرآن به آن اشاره شده است ، روزه  دهیفا نیمهمتر  ( د

 

 (1) .دیت روزه را نام ببرالچهار مورد از مبط ه( 

 

5.3 

 2از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/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 

 مرزدارانواحد  سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 14/1044 /40امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  44  ساعت امتحان:

 دقیقه 04:  امتحان مدت
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 نمره 24جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

5 

 انسان یبرا یرا با چه هدف است نیکه خداوند آنچه در زم دیده حیتوض علیه السالم یبا توجه به سخن حضرت عل

 ؟خلق کرده است
 

 

1.3 

5 

و در چه شرایطی نباید خطای دیگران را  ؟است ستهیشا گرانید یگذشت از خطاها یطیبا چه شرا دیده حیتوض

 نادیده گرفت؟
  

 

2 

3 

 گمراه شدنشان می خوانند ، چیست؟ دلیلپاسخ شیطان به جهنمیان ، زمانی که او را 

 

 

1 

6 

 ؟معلم قرآن قرار داد نیرا اول و آله هیاهلل عل یصلاکرم  امبریچرا خداوند پ

 

 

2 

7 

 است؟به چه تشبیه کرده و چه اثری برای آن ذکر فرموده نماز را    و آله هیاهلل عل یصلاکرم  امبریپ

 

 

1 

8 

 . دیکن انینماز خواندن در مسجد را ب تیاهم لیالد

 

 

1.3 

9 

 چگونه روزه گرفتن باعث تقویت صبر و تقوا در انسان مسلمان می شود؟

 

 

1.3 

11 

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

 

 

 

1.3 

 2از  2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 غفار

 لطف و بخشش خداوند به آنها –اعمال نیک بهشتیان 

 قرآن و احکام الهی

 سد محکمی در برابر شیطان –ستون دین 

2 

 جزخداوند دانا و ستین یناظم کس نیداشته است و ا یقطعا ناظم ر،ینظبی و  زیانگ شگفت یها نظم نای الف( 

 توانا.

 نماز را نزد خداوند ارزشمندتر سازد. تواندی م که عمل به آنها کارهایی ب( 

 آنها است یها از خواسته شتریفراهم است و البته آنچه نزد ماست ب شانیدر آنجا هر چه بخواهند برا ج( 

 تقویت تقواد( 

 غبار یا دود غلیظ به حلقفرو بردن  –فرو بردن تمام سر به زیر آب  –خوردن و آشامیدن ه( 

 

3 
 و با استفاده از آنها به بهشت دیشیندیب آنها ۀ است تا دربار دهیشما آفر یاست برا نیدر زمخداوند تمام آنچه را که 

 دیبرهان دوزخو خودتان را از عذاب  دیابیراه 

4 

ه ب یظلم یو نادان جهالت یاز رو ایشده و  مانیبرده است و از انجام آن پش یکه فرد خطاکار به اشتباهش پ یازمان

 ینم که اشتباهات خود را  یاز رفتار کسان یپوش . چشم شودی ح رفتارش مالما کرده است، گذشت ما موجب اص

تار خود رف حالاصی برا یشود و فرصت شتریجسارت آنان ب شودی دارند، موجب منترک آنها  یبرا یمیو تصم رندیپذ

 .ابندین

5 
 دیراست خداوند را کنار گذاشت یها وعدهدروغ. شما خودتان  یراست داد و من وعدهها یها خداوند به شما وعده

 دیسرزنش من، خودتان را سرزنش کن ی. پس به جادیدروغ مرا باور کرد یها و وسوسه

6 

نازل شده است و  یو به چه علت یاز قرآن در چه زمان هیکه هر آ داندی م یگریبهتر از هر انسان د شانیا رایز

  یواقع ریمفهوم و تفس

 .ستیچ آن

7 
در  روز، پنج مرتبه خود را و او هر شبانه باشدداشته  انیجر یکرده است که در برابر خانه کس هیتشب یآب ۀ به چشم

 ماندی نم یدر بدن او باق یهرگز آلودگ پسآن شست و شو دهد؛ 

8 

نماز  یکه برا یکس رو، نیدر آن وجود دارد؛ از ا یفراوان تیاست و معنو یدر مساجد همواره ذکر و نام خداوند جار

و چه  شودی مخدا  همانی. انسان در مسجد مکندی اقامه م یشترینمازش را با توجه ب رود،ی به مسجد م خواندن

 تواناتر است؟ همانیاز م ییرایاز خداوند قادر در پذ یکس

 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
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 2پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانينام دبیر: 

 11/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 61مدت امتحان: 
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9 

ا در و غذ آب نکهیو با ا کندیرا تحمل م یو تشنگ یگرسنگ یسخت رد،یگیکه به دستور خداوند روزه م یکس 1

صورت هر  نی. در اشودیم انسانتقوا و صبر  شتریب تیکار، سبب تقو نی. تکرار اکندیدارد، از آنها استفاده نم اریاخت

تقوا و صبر در برابر انجام گناه، از آلوده شدن  با تواندیوسوسه کند، م یانجام گناه یانسان را برا طان،یوقت که ش

 کند و در برابر وسوسه آن مقاومت کند. یبه گناه دور

11 

 و کنندیم ییراهنما یالزم و ضرور یکارها یانجام برخ بهاز آنها ما را  یتابلوها دو گونه است برخ نیا یهاییراهنما

احکام فقط  نیا لیو دل اریموارد، مع نی. در تمام اداردیبازم آور انیزخطرناک و  یاز انجام کارها گرید یبرخ

و  یالمتحفظ س یهستند که برا ینیقوان قتیدر حق یمالگفت احکام اس توانی م  ن،یانسان است؛ بنابرا یرستگار

هولناک  یانسان را از انحراف و سقوط به درهها تواندیاند و توجه به آنها م انسان وضع شده یجسمو  یآرامش روح

 کند. محافظت

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