
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

  امام صادق علیه السالم: دل با نوشتن آرام می گیرد  

 کنید.کامل آیه های زیر را  ترجمه الف

 .................... او را .................... نداده ای ( و اگر چنین نکنی)  و ان لم تفعل فما بلغت رسالته .1

 ) و ................... را برای شما به عنوان ............... برگزیدم ( و رضیت لکم االسالم دینا .2

1 

 مشخص کنید. (  یا  با عالمت )درست یا نادرست بودن جمالت زیر را  ج
 .  نمی گشودامیرالمومنین  ع می فرماید : از کودکی با رسول خدا ص بودم و هر روز دری از علم به رویم  -1

یعنی اینکه انسان تصمیم بگیرد برای انجام دستور خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب از چند کار معین  روزه   -2

 خودداری نکند.    

کرد که با تکه ای گوشت نگاه می کند و با پاره ای چربی سخن امام علی ع : از خلقت این انسان باید تعجب  -3

 می گوید.

 .     می گیرندو ستمکاران مغرور مانند هیزم، آتش  نمی کشدجهنم: آتش از هر سو زبانه  -4

 .       می کردامیرالمومنین  ع  : هیچ آیه ای بر پیامبر نازل نمی شد مگر آنکه ان را برای من قرائت  -5

 و بخواهد راه درستکاری و تقوا را در پیش بگیرد می آمرزد.است خداوند گناهان هر کسی را که پشیمان  -6

 .می شودموجب جسارت بیشتر انان نمی پذیرند چشم پوشی از رفتار کسانی که اشتباهات خود را  -7

 به نماز ایستاده اند.پیامبر ص : بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران ، سهم موذنی است که مردم با صدای او  -8

4 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. خ

 انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان می شود ............................ است. -1

در ماااجرای یاادیر، انتخاااب لیاارت علاای علیااه السااالم باارای جانشااینی پیااامبر )ص( توساا         -2

 ......................... امین آن را به پیامبر )ص( رساند. خود.......................... انجام شد و

 رسول خدا بعد از بعثت برنامه کامل و دقیقی برای ....................... مردم طرالی کرده بود -3

 ترک ...................انسان را به مرز هولناک کفر و بی ایمانی می کشاند. -4

 روز درباره ................... از شما سوال خواهد شدثم لتسئلن یومئذ عن النعیم : در آن  -5

3 

 4از 1صفحه ی 

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 های آسمانی پیام نام درس:

 فائزه مجیدی نام دبیر:

 04/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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 یک خاطره از ترمی که با هم گذراندیم بنویسید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

هر کس من ولی و صالب اختیار او بوده ام، هم اکنون این علای سرپرسات و ولای     " این سخن از کیست؟ ث

  "اوست.

 .  پیامبر )ص(                                    3امام صادق ع                       .1

 . خداوند                       4جبرییل امین                        .2

5/0 

 پیامبر )ص( اسرار و نکات عمیق قرآن را به چه کسی آموخت؟  پ

 . لیرت مهدی )ع(                                        3مومنان              .1

 . لیرت علی ع         4اصحاب            .2

5/0 

 غفار یعنی چه؟ س

 . بسیار بخشنده                                3بسیار مهربان          .1

 . بسیار عزیز        4بسیار آمرزنده        .2

5/0 

 در کدام گزینه آمده است؟ "افال ینظرون الی االبل کیف خلقت  " معنی آیه ش

 به آسمان نمی نگرند که چگونه افراشته شده است؟       .1

 به زمین نمی نگرند که چگونه گسترده شده است؟ .2

 به کوه ها نمی نگرند که چگونه استوار شده است؟ .3

 به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ .4

5/0 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ظ

 مورد بنویسید. 3آثار عفو و گذشت از خطای دیگران را  -1

 

 

 دو مورد از مبطالت روزه را بنویسید.  -2
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 4از 2صفحه ی 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه و مناسب دهید. ک

 مهم ترین نتیجه بی توجهی به لجاب که مهم ترین پیامد آن است، چیست؟  -1

 روز یدیر، موجب ناامیدی کامل چه کسانی شد؟  -2

 در روز یدیر، پیامبر دست چه کسی را باال آورد؟  -3

 خداوند لکیم چه کسی را اولین معلم قرآن قرار داد؟ -4

2 

 اسالم در کدام گزینه آمده است؟ تماعیجسه مورد از قوانین ا ق
                                                                          

 
 

                                                                                 
 

5/0 

 تقوا که از فوائد روزه گرفتن است را بیان می کند؟ و کدام شکل تقویت صبر ف

 

                                                                     

 

 

 

5/0 

 سرانجام چه کسانی است؟  جهنم ز

 

 

 

 

 

 

 

5/0 

 دهد؟کدام شکل اداب نماز را نشان می    ع
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 4از 3صفحه ی 

 حفط نگاه ، حفظ گفتار ، داشتن پوشش نامناسب

 

 حفط نگاه ، حفظ گفتار ، داشتن پوشش مناسب

 

 تحمل سختی و گرسنگی -1

استفاده کردن از آب و غذایی  -2

 اختیار داردکه در 

 مقاومت در برابر وسوسه شیطان -3
 

 تحمل سختی و گرسنگی -1

استفاده نکردن از آب و غذایی که  -2

 در اختیار دارد

 مقاومت در برابر وسوسه شیطان -3
 

 -کسانی که  روز قیامت را انکار نمی کردند  -داشتند انی که به خدا و فرشتگانش ایمان کس

 ستمکارانی که مردم را اذیت می کردند و از گناهان روی گردان بودند

 

 -کردند  ا انکار میکسانی که  روز قیامت ر -کسانی که به خدا و فرشتگانش ایمان نداشتند 

 ستمکارانی که مردم را اذیت می کردند و از گناهان روی گردان نبودند

 

 اول وقت خواندن -1

 به جماعت خواندن -2

 در مسجد خواندن -3

 خواندن اذان و اقامه قبل آن -4

 
 
 

 

 اول وقت خواندن -1

 به جماعت خواندن -2

 در مسجد بودن -3

 موذن بودن -4
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 نمره 20جمع بارم : 

 ص
 حکم های زیر را مشخص کنید.

 پوشیدن زیور آالت طال برای مردان نماز را ............................ می کند.     (1

 باطل       صحیح

 اگر فق   دکمه لباس نمازگزار یصبی باشد نمازش ........................... است.  (2

 باطل       صحیح

 اگر نمازگزار بعد از نمازخواندن متوجه شود لباس یا بدنش نجس بوده نمازش............................... است.    (3

 باطل       صحیح  

 نمازخواندن با لباسی که به اندازه یک سکه کوچک با ادرار نجس شده باشد ............................. است.  (4

 باطل       صحیح

 روزه دار از روی عمد دارو بخورد روزه اش ...................... است.    اگر شخص (5

 باطل       صحیح

 ایستادن زیر دوش آب شخص روزه دار ، روزه .................. است.    (6

  باطل       صحیح

 اش...................... است.  کند که روزه است و یکی از مبطالت روزه را انجام دهد، روزه فراموشدار  اگر روزه (7

 باطل       صحیح

 سجده کردن بر اشیای نجس ، نماز را ..................... می کند.  (8

 باطل       صحیح

 اگر کسی از پولی که از راه لرام بدست آورده لباسی بخرد و با آن نماز بخواند، لکم نماز او چیست؟ (9

 باطل       صحیح 

 نماز خواندن با لباسی که از اجزای لیوان لرام گوشت باشد،  چه لکمی دارد؟       (11

   باطل       صحیح

 

 

 

2.5 

 

 4از 4صفحه ی 

اینکه بهترین با آرزوی 
 عزیزانم خودتان شوید
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 آیین -اسالم   -2                 انجام -رسالت   - 1 الف

 درست -8درست     -7درست    -6درست     -5غلط     -4   غلط   -3    غلط   -2   غلط   -1 خ

 نعمت -5نماز     -4هدایت     -3جبرئیل     -خدا  -2حرام     -1 ج

 پیامبر ث

 حضرت علی پ

 بسیار آمرزنده س

 4گزینه  ش

 ظ
 سبب خشنودی خدا می شود –از رحمت خدا بهره مند می شود  –در نزد مردم عزیز و سربلند می شود   -1

 خوردن و آشامیدن -2

 ک

 دور شدن انسان از خدا -1

 منافقان و مشرکان -2

 امیرالمومنین ع -3

 پیامبر ص -4

 حفط نگاه ، حفظ گفتار ، داشتن پوشش مناسب ق

 ف

 تحمل سختی و گرسنگی -1

 از آب و غذایی که در اختیار دارداستفاده نکردن  -2

 مقاومت در برابر وسوسه شیطان -3

 ز
ستمکارانی که مردم را اذیت  -کسانی که  روز قیامت را انکار می کردند  -کسانی که به خدا و فرشتگانش ایمان نداشتند 

 می کردند و از گناهان روی گردان نبودند

 خواندن اذان و اقامه قبل آن -4در مسجد خواندن         -3          به جماعت خواندن  -2اول وقت خواندن        -1 ع

 ص

 پوشیدن زیور آالت طال برای مردان نماز را باطل می کند.     (1

 اگر فقط  دکمه لباس نمازگزار غصبی باشد نمازش باطل است.  (2

 ت.   اگر نمازگزار بعد از نمازخواندن متوجه شود لباس یا بدنش نجس بوده نمازش صحیح اس (3

 نمازخواندن با لباسی که به اندازه یک سکه کوچک با ادرار نجس شده باشد باطل است.  (4

 اگر شخص روزه دار از روی عمد دارو بخورد روزه اش باطل است.    (5

 ایستادن زیر دوش آب شخص روزه دار ، روزه صحیح است.    (6

 کند که روزه است و یکی از مبطالت روزه را انجام دهد، روزه اش صحیح است.  فراموشاگر روزه دار  (7

 سجده کردن بر اشیای نجس ، نماز را باطل می کند.  (8

 اگر کسی از پولی که از راه حرام بدست آورده لباسی بخرد و با آن نماز بخواند، حکم نماز او چیست؟ باطل (9

 ام گوشت باشد،  چه حکمی دارد؟ باطل   نماز خواندن با لباسی که از اجزای حیوان حر (11

 امضاء:   فائزه مجیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 تمشپیام های آسماني هنام درس: 

 فائزه مجیدینام دبیر: 

 04/10/1400 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 
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