
 

 

 

 

 

 
 

 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                                                     به نام آنکه از شدّت حضورش ناپیداست  سواالت                                               
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 صحیح و غلط:

 روزه گرفتن نخوردن و نیاشامیدن است.-1

 روزه را انجام دهد روزه اش صحیح خواهد بود.اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطالت -2

 اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد میتوان با آن نماز خواند.-3

 استفاده از انگشتر و گردنبند طال نماز مردان را باطل میکند.-4

 در ماجرای غدیر انتخاب حضرت علی توسط جبرئیل انجام شد.-5

 ن ها به بهشت فرستاده میشود.نعمت های بهشت به دست خود انسا-6

 غفار به معنای بسیار مهربان است.-7

 نگاه ما به پدیده های اطرافمان نگاهی سریع و گذرا است.-8
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 دوکلمه اضافه است()جای خالی

 از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با .............نگاه میکند و با.........سخن میگوید.-1

کار به اشتباهش پی برده است و از انجام آن ......... شده و یا از روی ........ظلمی به ما کرده زمانی که فردخطا -2

 است...........موجب اصالح رفتارش میشود.

 بی تردید شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم کسی بود که اگاه ترین مردم به .........و..........باشد-3

 است.............خانه خد-4

 پشیمان(-جهالت-قرآن-گذشت-احکام الهی-چند استخان ریز-پاره ای گوشت-ایمان-تکه ای چربی-)مسجد
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 ................پیام هشتم. مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 1411 -1411سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 پیام هشتم.نام درس: 

 .مصطفی شمس نام دبیر:

 11/1411 /4 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 02جمع بارم : 
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 چهار گزینه ای:

 کدام گزینه سبب ابطال روزه نمیشود؟-1

 فرو بردن غبار به حلق-2فروز بردن سر به زیر آّب                            -1

 آشامیدن -4خوابیدن                                               -3

 کدام گزینه سبب ابطال نماز نمیشود؟-2

 غصبی بودن مکان اقامه نماز-2غصبی بودن لباس نمازگزار                  -1

 تمام گزینه ها باعث ابطال نماز میشود.-4استفاده از زیورآالت طال )مردان(           -3

 رَفوا عَلی اَنفُسِهِم به چه معناست؟الَّذین اَس-3

 از رحمت خدا ناامید شدن-2زیاده روی روا داشتن                    -1

 هیچکدام-4از خدا روی برگرداندن                  -3

 کدام گزینه بنده را عزیز و سرافراز میکند؟-4

 عفو و گذشت-2ایمان                                       -1

 عمل صالح-4تقوا                                        -3
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 توضیح دهید:

 ؟وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی میدهد-1

 حدیث ثقلین را بنویسید و توضیح دهید.-2

 نا امید شدند؟چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسالم -3

 دو مورد از فواید روزه را بنویسید و به اختصار توضیح دهید.-4

 با چه شرایطی گذشت از خطا های دیگران شایسته است؟-5

 پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست                                                                         

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست .                                                                                    
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 2از 1صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 صحیح -8غلط -7صحیح  -6غلط -5صحیح -4غلط -3صحیح -2غلط -1 1
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 پاره ای گوشت-تکه ای چربی-1

 گذشت-جهالت-پشیمان-2

 احکام اللهی-قرآن-3

 مسجد-4

 دو-4یک     -3چهار    -2سه   -1 3
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خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ.شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار -1

 گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید.پس به جای سرزنش من خودتان را سرزنش کنید.

ای مردم من از میان شما میروم و دو چیز گران بها را در میان شما باقی می گذارم تا وقتی که به ان دو پناه -2

ببرید گمراه نخواهید شد یکی قران و دیگری عترت و اهل بیتم.این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام 

 شید که بعد از من با این دو چگونه رفتار میکنید.که درکنار چشمه کوثر به من ملحق شوند پس خوب مراقب با

جانشینی حضرت علی در روز غدیر موجب ناامیدی کامل مشرکان و منافقان شد.ان ها تصور می کردند چون -3

پیامبر خدا پسری ندارد کسی بعد از او نمیتواند رهبری مردم را به عهده بگیرد و با وفاتش دین اسالم نیز به 

واهد شد.اما جانشینی امیرمومنان به جای پیامبر اکرم در غدیر خم تمام ارزوهای پوچ آنان را بر فراموشی سپرده خ

 باد داد.

 توجه به محرومان-تقویت صبر و تقوا-4

از روی جهالت و نادانی ظلمی کرده -از انجام آن پشیمان شده باشد-شخی خاطی به اشتباه خود پی برده باشد-5

 باشد.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   6هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ پسرانه سرای دانش واحد دولتیغیر  دبیرستان
 1444-1441سال تحصیلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 هشتمپیام نام درس: 

 مصطفی شمسنام دبیر: 

 1444تاریخ امتحان: ....... / ......../

 / عصرصبح  ساعت امتحان: .........

 دقیقه... 64مدت امتحان: ....

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




