
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:نام دبیر:                                    

ف
ردی

 

بارم سؤاالت  
 

1 

 آنها را با یک خط به هم متصل کنید. دارد. بیشتری کدام یک از مفاهیم ارتباط معنایی هر کدام از آیات با

  

                                 لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ)الف( 

                 الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی)ب( 

        یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )ج( 

                   وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ )د( 



2 

2 

 پر کنید.جای های خالی را با کلمات مناسب 

 ........................ است .......................................................... سوره تكاثر( 8در آیه ) "نعیم"به فرموده امام صادق علیه السالم منظور از 

 .......... و .......................... می بود.شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم )بعد از رسول خدا( ، باید آگاه ترینِ مردم به ..............

................................. ...................... و ............................. ، .....................نماز، این عبادت بزرگ در سخنان معصومین با عناوینی چون ..........

 یاد شده است.

 اموش کرده که لباس یا بدنش نجس بوده ، نمازش ........................................ است.کسی که هنگام نماز فر

یكی از واجبات روزه آن است که انسان تصمیم بگیرد از اذان صبح تا اذان مغرب مبطالت روزه را انجام ندهدکه به این تصمیم 

 یند................................................. می گو

4 

3 

 با چه هدفی برای انسان خلق کرده است؟  اتوضیح دهیدکه خداوند آنچه در زمین است ر علیه السالمبا توجه به سخن حضرت علی 

 

 

1 

4 

 تكلیف حق الناس چیست؟ ؟خداوند با چه شرایطی از خطاهای بندگانش می گذرد

 

 

  

2 

 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 2 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 پیامهای آسماننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:
 70/17/1931 امتحان:  تاریخ

 صبح 1  ساعت امتحان:
 دقیقه 07مدت امتحان : 

 مهمترین فایده روزه گرفتن 

 بزرگواری و بخشش از صفات مومنان است 

 وسعت نعمتهای بهشت 

 روزی که اسالم کامل شد 

 هرگز نباید از رحمت خداوند نا امید شویم 

 

http://tizland.ir/


 نمره 27جمع بارم : 

5 

 ؟می توانیم بگیریم ای نتیجه  مشهور شد چهاز فرموده رسول خدا )ص( که به ثقلین 

 

 

1.5 

6 

 ؟چرا در روز غدیر خم ، کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند

 

 

 

1.5 

7 

 ؟چهار مورد از آداب نماز را بنویسید

 

 

1 

8 

 توضیح دهیدکه آیا شنا کردن در آب باعث باطل شدن روزه می شود؟  

 

 

1.5 

9 

 باعث تقویت صبر و تقوا می شود؟چگونه روزه گرفتن 

 

 

 

2 

11 

 چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید؟

 

 

1 

11 

 ؟.دیکن انینماز خواندن در مسجد را ب تیاهم لیدال

 

 

 

1.5 

12 

 ؟اولین معلّم قرآن چه کسی است و دلیل این مطلب چیست
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 2از 2صفحه ی 

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 آنها را با یک خط به هم متصل کنید. دارد. بیشتری با کدام یک از مفاهیم ارتباط معناییهر کدام از آیات 

  

                                 لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ)الف( 

                 الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی)ب( 

        یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )ج( 

                   وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ )د( 



2 

 پر کنید.جای های خالی را با کلمات مناسب 

 است . نعمت پیامبر و اهل بیت او سوره تکاثر( 8در آیه ) "نعیم"به فرموده امام صادق علیه السالم منظور از 

 می بود. احکام الهیو  قرآنشایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم )بعد از رسول خدا( ، باید آگاه ترینِ مردم به 

 سد محکمی در برابر شیطانو  معراج مومنان، ستون دینوینی چون نماز، این عبادت بزرگ در سخنان معصومین با عنا

 یاد شده است.

 است. باطلکسی که هنگام نماز فراموش کرده که لباس یا بدنش نجس بوده ، نمازش 

یکی از واجبات روزه آن است که انسان تصمیم بگیرد از اذان صبح تا اذان مغرب مبطالت روزه را انجام ندهدکه به این 

 می گویند. نیتتصمیم 

3 

با چه هدفی برای انسان خلق کرده  اتوضیح دهیدکه خداوند آنچه در زمین است ر علیه السالمبا توجه به سخن حضرت علی 

 است؟ 

و با استفاده از آنها به بهشت راه  دیشیندیآنها ب ۀاست تا دربار دهیشما آفر یاست برا نیآنچه را که در زم خداوند تمام

 دیوزخ برهاند و خودتان را از عذاب دیابی

4 

 تکلیف حق الناس چیست؟ ؟خداوند با چه شرایطی از خطاهای بندگانش می گذرد

انجام دهد )البته  ستهیو اعمال شا ردیبه ترک آن بگ میشود و تصم مانپشی زشتش کار  از یاست بنده ا یفقط کاف

م را حقوق مرد دیو انسان با ستین یکاف یمانیتوبه کردن، پش ی، برااس بر عهده کسی باشد اگر حق النّ روشن است که

 ( در این صورت خداوند او را می بخشد. جبران نماید

 

 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
 98-99سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 پیام های آسمانينام درس: 

 آقای اشترانينام دبیر: 

 70/07/0998 امتحان: تاریخ

 صبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 07مدت امتحان: 

 مهمترین فایده روزه گرفتن 

 بزرگواری و بخشش از صفات مومنان است 

 وسعت نعمتهای بهشت 

 روزی که اسالم کامل شد 

 هرگز نباید از رحمت خداوند نا امید شویم 

 

http://tizland.ir/


 

5 

 ؟می توانیم بگیریم نتیجه ای  )ص( که به ثقلین مشهور شد چهاز فرموده رسول خدا 

  رامبیپ تیخداوند، پناه بردن به قرآن و اهل ب یبایبه بهشت ز یابیبه سعادت و راه دنیدهد که تنها راه رس ینشان م

 نخواهد داشت یو گمراه یجز سرگردان یا جهینت ،یارزشمند اله یامانت ها نیاز ا کیاست و رها کردن هر 

 

6 

 ؟چرا در روز غدیر خم ، کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند

ش و با وفات رد،یمردم را بر عهده بگ یتواند رهبر یبعد از او نم یندارد، کس یخدا پسر امبریکردند چون پ یآنها تصور م

خم، تمام    ریاکرم  در غد امبریپ یبه جا رمؤمنانیام ینیسپرده خواهد شد. اما جانش یبه فراموش زیاسالم ن نید

 پوچ آنان را بر باد داد. یآرزوها

7 

 ؟چهار مورد از آداب نماز را بنویسید

قبل از نماز و مرتب ، گفتن اذان و اقامه  زیتم یلباس ها دنینماز به جماعت و پوش ییبه جا آوردن نماز در اول وقت ، برپا

 ، نماز خواندن در مسجد

8 

 توضیح دهیدکه آیا شنا کردن در آب باعث باطل شدن روزه می شود؟  

خیر ، اگر شناگر بتواند سرش را باالی آب نگاه دارد روزه اش باطل نمب شود. آنچه باعث باطل شدن روزه می شود فرو 

 رفتن تمام سر در آب است

9 

 چگونه روزه گرفتن باعث تقویت صبر و تقوا می شود؟

 اریآب و غذا در اخت نکهیکند و با ا یرا تحمل م یو تشنگ یگرسنگ یسخت رد،یگ یکه به دستور خداوند روزه م یکس

ه صورت هر وقت ک نیشود. در ا یتقوا و صبر انسان م شتریب تیکار، سبب تقو نیکند. تکرار ا یدارد، از آنها استفاده نم

 یتواند با تقوا و صبر در برابر انجام گناه، از آلوده شدن به گناه دور یوسوسه کند، م یانجام گناه یانسان را برا طان،یش

 کند و در برابر وسوسه آن مقاومت کند.

11 

 ؟اولین معلّم قرآن چه کسی است و دلیل این مطلب چیست

نازل شده  یو به چه علت یاز قرآن در چه زمان هیداند که هر آ یم یگرید بهتر از هر انسان شانیا رایزپیامبر اسالم . 

 .ستیآن چ یواقع ریاست و مفهوم و تفس

11 

 چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید؟

 خوردن و آشامیدن ، فرو بردن دود غلظ به حلق ، فروبردن تمام سر به زیر آب

12 

 .دیکن انینماز خواندن در مسجد را ب تیاهم لیدال

نماز خواندن به  یکه برا یدر آن وجود دارد؛ کس یفراوان تیاست و معنو یخداوند جارذکر و نام در مساجد همواره 

 .شود یخدا م همانیکند. انسان در مسجد م یاقامه م یشتریرود، نمازش را با توجه ب یمسجد م

http://tizland.ir/


 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :

http://tizland.ir/
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