
 

 

 

 

 

 
 

 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 
 

۱ 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 

 .            ص        غ معلم قرآن قرار داد ین را اول السالمیرالمومنین علیه خداوند متعال ام الف(

  .                                       ص         غ بودن خداوند است یرتوبه پذ   یبه معنا «غفار » ب(

  غ    یم.                                       ص        بری به ناظم م یجهان پ یز از نظم شگفت انگ  ج(

  ص         غ                   کند.                  ی نماز مردان را باطل م ،ستفاده از گردنبند طالا د(
 .                                     ص         غ نشینی با پیامبران استه( باالترین نعمت بهشت هم 

 

۵/۲ 

۲ 

 .کنید  انتخاب  را مناسب   گزینه  زیر سواالت از یک هر در  

 ...  خداوند به ما چشم داده است تا -1

 یریم.بگ  یخود درس خداشناس  یرامون پ یایاز دن (ب یم. فکر کن ینیم؛بی درباره آنچه م الف( 

 یم. نگاه کن خواهیم رای که م ییهامنظره  د( یم. علم و قدرتش نگاه کن یهابا دقت به نشانه  ج(

 .............. مکان نمازگزار است به جز  یط از شرا یر ز یهاینه گز یهمه  -2

 .جا باشد امکان اتمام نماز در آن  (ب  .مکان سجده پاک باشد  (الف

 باشد. بلند و مرتفع نماز نبایستی مکان  (د .نماز را داشته باشد  یانجام ارکان و اجزا  یتقابل  (ج

 ها اختصاص دارد؟ گروه از انسان  ینآن به کدام یهابهشت و نعمت -3

 و معصومان  یامبرانپب(  نمازگزاران و صالحان الف( 

 یکوکاران مومنان و ند(  و مسلمانان  ج( نیکوکاران

 ..........پس از خود عبارت است از... یرسول خدا برا ییژه و  یبرنامه  -4

 . انتخاب رهبر خود یبه مسلمانان برا یدادن علم و آگاه (الف

 ی. آموزش معارف قرآن یبرا  یافراد  یت ترب (ب

 ی. السالم به عنوان رهبر جامعه اسالم یه عل یرالمومنینام ینیاعالم جانش (ج

 .مردم را داشته باشند  یتو هدا  یرهبر یتکه قابل یکسان  یتترب (د

۴ 

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

 هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  ۳ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب  دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 پیام های آسمان نام درس: 

 رحمتی فاطمه نام دبیر:

 ۱۰/۱۴۰۰  / ۴ امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰   ساعت امتحان:

 دقیقه ۷۵مدت امتحان :
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 است؟   یحصح  یر ز یماز مفاه یککدام   -5

 با آن و نماز خواندن   حرام لباس با پول   ید خر -۱

 شود  ی دوصف از فرشتگان م  یلخواندن اقامه پس از نماز موجب تشک -۲

 یم فکر کن ینیم؛ بی آنچه م  یخداوند به ما عقل داده تا درباره   -۳

 ۱ (د ۳_۲  (ج ۳ (ب ۲_۱ (لفا

 یست؟حضرت رسول چ ینجانش یبرا یارمالک و مع ترینمهم  -6

 نبرد  یهاها و عرصه حضور در جنگ  ب( تجربه   یزانِم (لفا

 ها حل آن  ی از اوضاع مسلمانان و تالش برا یآگاه د( یتسلط بر احکام و معارف الهج(

   .دارند  ............................و ....................بر ........ ید تاک یشاناز....... بود و ا ینثقل یثحد  -7

 سنت  _  قرآن    _ی  امام عل ب( سنت   _  قرآن   _یامبر  پ الف(

 عترت  _  قرآن   _ی  امام عل د( ت عتر  _   قرآن _ یامبر پ ج(

 

 . است یانگرنما .....................در........  ی محبت اله یتجل  -8

 آن  یهابهشت و نعمت ب( یش و نعمت ها یادن (الف

 نظم جهان  (د عقل و فکر ( ج
 

۳ 

 . کنید  کامل  مناسب عبارت یا کلمه   با را خالی جاهای

 .شد  انتخاب( ص ) اکرم پیامبر جانشین برای السالم  علیه  علی  حضرت............................  ماجرای  در( الف

 . است نشده تاکید ............................  همچون موضوعی هیچ به  اسالمی  احکام میانِ  در ( ب

 . است  بهشتیان خود............................  نتیجه بهشت هاینعمت ( ج

 ..................................... .مگر آمرزدمی  را گناهان  یهمه  متعال  خداوند ( د

 . است............................  و....................................  بر  بردن پناه  بهشت به رسیدن راه  و  سعادت  مسیر تنها(  ه

۳ 

۴ 

(رد؟)دو مورد در سمت چپ اضافی استهریک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دا  

 ب الف

 صحیح لَا یَمَسُُّهُ إِلَُّا الْمُطَهَُّرُونَ 

 تفسیر  اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه باشد نماز او ... 

 تأویل  بیان مقصودکالم خداوند 

 باطل 

 حقایق راه فهم  

 

۵/۱ 
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 نمره  ۲۰جمع بارم : 
 

۵ 

؟شدند  ید امنا یرالمومنین علیه السالم ام  ینیجانش یینچرا کافران و منافقان پس از تع  

 
۱ 

۶ 

کرد؟)سه مورد(  یپوش چشم  یگران د یاز خطا توانی م  ی در چه موارد  

 

 

 

 

۵/۱ 

۷ 

ید؟سه مورد از آداب نماز را نام ببر  
 

 

 

 

۵/۱ 

۸ 

 ید.بده یحرا توض "یَشَاءُونَ فِیهَا وَلََدیْنَا مَزِیٌدلَهُمْ مَا  "یفه شر آیه

 

 

 

 

۱ 

۹ 

 ؟ بنویسید  را ثقلین حدیث

 

 

۱ 

۱۰ 

 بنا بر فرمایش پیامبر اکرم )ص(، مصالح ساختمانی بهشت شامل چه چیزی می شود؟

 

 

 

۵/۱ 

۱۱ 

 خداوند چیست؟ زیبای  بهشت به  راهیابی  و  سعادت به  رسیدن  راه تنها

 

 

۱ 

۱۲ 

 دارد؟  انسان  برای ای  فایده  چه دیگران خطاهای از گذشت

 

 

۵/۰ 
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 درست(  درست   ه (  درست   د (  نادرست  ج( نادرست  ب( الف ۱

۲ 
)ب(  - 4)د(                - 3)د(                   - 2)ج(                -1  

 )الف(   -8)ج(               -7)ج(                  -6)ب(             -5

 ) قرآن و اهل بیت(  - 5)حق الناس(               -4)اعمال(               -3)نماز(              -2)غدیر(             -1 ۳

۴ 
 حقایق  فهم  راه الْمُطَهَُّرُونَ  إِلَُّا یَمَسُُّهُ لَا

 باطل ...  او  نماز باشد  سکه یک  از کمتر  ادرار  نجاست اگر

 تأویل  خداوند  مقصودکالم بیان

۵ 
معنا که آنان تصور    ینبد  ؛کامل مشرکان و منافقان شد   یدیموجب ناام یردر روز غد  ی حضرت عل ینیجانش

اسالم   ینو وفاتش د  یردمردم رو بر عهده گ ی رهبر تواند ی من او بعد از  ی کس لذا ندارد  یخدا پسر یامبر پ کردند،ی م

 شد.  یلتبد  یچ به ه یتمام آرزوها یر در روز غد   یحضرت عل ینیسپرده خواهد شد اما با جانش ی کامالً به فراموش 

۶ 
شده   یمانبرده، از کارش پش یگذشت کرد که فرد خطاکار به اشتباهش پ یگران د ی توان از خطا یم  یدر موارد 

 مردم حفظ شود  ین او در ب یشود، آبرو  ی م  یتو هدا ییباشد، بخشش باعث راهنما

۷ 
و   یز تم یهالباس  یدننماز به صورت جماعت، پوش   یی آداب نماز عبارت است از خواندن نماز در اول وقت، برپا

 مرتب، خواندن اذان و اقامه قبل از نماز، نماز خواندن در مسجد.

۸ 

 
هر آنچه که در بهشت و   ؛شوند  ی مند مبهره  ی اله و مومنان در بهشت است و آنان از لطف و فضل  یکوکارانن یگاهجا

بهشت از آنچه که درخواست   یهاکه نعمت داردی م  یان خداوند متعال ب یآنان فراهم است حت  یبرا ،خواهند 

 خواهد بود. یشتر ب کنند نیزی م

۹ 
 ببرید  پناه  دو آن  به  وقتی  تا   - گذارم  می  شما باقی میان در  را  گرانبها چیز  دو و  روم  می  شما میان  از  من مردم،  ای

 هنگام آن  تا شد  نخواهند  هم جدا از  هرگز دو  این   - بیتم.  اهل و  عترت دیگری  و خدا کتاب شد؛ یکی  نخواهید  گمراه

 رفتار می کنید. چگونه دو این با من  از بعد  که باشید  مراقب خوب  ملحق شوند، پس من  به کوثر چشمۀ  کنار در  که

 ( «  اکبر اللُّه و  اللُّه  اال اله ال و  للُّه   الحمد  و  اللُّه سبحان »تسبیحات اربعه ) ۱۰

 پیامبر )ع(  بیت  اهل و  قرآن  به بردن  پناه ۱۱

 کند.  می  مند  بهره الهی بیشتر رحمت از را  انسان و شود می  خداوند  خوشنودی موجب ۱۲

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره   ۲۰جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب  دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت   کليد

 هشتم  پيام های آسماننام درس: 

 : فاطمه رحمتی نام دبير

 ۱۰/۱۴۰۰ /۴  امتحان:تاریخ 

 صبح   ۸:۰۰    ساعت امتحان:

 دقيقه  ۷۵: مدت امتحان

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




