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 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:          شرف        نام دبیر: نیک تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نمره 2 ترجمه آیات زیر را کامل کنید:  1

 
 الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمه اهلل عِبادَی یا قُل -1

 بگو: ای بندگانم که بر خود ........................ از رحمت خدا ..................................... 
 

 

 انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا  -2

ور کند و شما را کامال پاک و مطهر خواهد ............... و .................... را از شما اهل بیت )پیامبر( دهمانا خداوند می

 سازد

 

 نمره 2 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 2

  شود.استفاده از انگشتر طال در نماز باعث باطل شدن نماز مردان نمی-1 

  .است گذرا و سریع نگاهی معموالً اطرافمان های پدیده به ما نگاه  -2 

  .شد انجام خداوند خود توسط )ع(علی حضرت انتخاب غدیر ماجرای در  -3 

    .دنیایی دارد های نعمت به وسعت اشاره  ))مَزیدٌ لَدَینا وَ فیها یَشائونَ ما لَهُم (( آیه  -4 

 نمره 2 . دهید قرار مناسب کلمات خالی جای در 3

  گویند.عبادت و اعمال مربوط به حج را ................................ می -1 

  . است ....................................... نمازش بخواند نماز غصبی مکان در نمازگزار اگر  -2 

  به معنای ............................ است.العیوب  ستار   -3 

  . استرگ .........بز عبادت این نام است شده یاد مومنان معراج به آن از که است برخوردار اهمیتی چنان از عبادت این-4 

 نمره 2 .کنید انتخاب را مناسب گزینه 4

 

 ؟ بود چه مردم هدایت برای پیامبر وکامل دقیق برنامه -1

 قرآنی معارف تعلیم( الف

 قرآن معارف عمیق فهم برای ویژه معلمان تربیت( ب

 قرآنی معارف آموزش برای افراد ترین شایسته تربیت (ج

  موارد همه( د

 

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
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 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 های آسمانپیامنام درس: 

 شرفسرکار خانم نیک نام دبیر:

 10/1398 / 07 امتحان:  تاریخ

 صبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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 ( النعیم عن ذئیوم لنئلتس ثم) ؟ چیست آیه این در نعیم از منظور -2 

 امامان نعمت (        د(ص) محمد وآل محمد نعمت(      ج(ص)محمد نعمت ب(         خداوند وستایش سپاس( الف
 

 

  ؟ چیست آفرینش جهان درباره اندیشیدن از هدف (ع)علی حضرت فرموده به بنا  -3

 دوزخ عذاب از رهانیدن( ب                                     بهشت به یافتن راه( الف

 است صحیح وب الف مورد د(                                              گرفتن عبرت( ج

 

 

 گشود و اخالق ومن از کودکی با رسول خدا بودم و او هر روز، دری از علم را به رویم می»این سخن از کیست؟  -4

 «ساخت. آداب نیک را برایم آشکار می

 امام سجاد )ع(             د( پیامبر اکرم )ص(الف( امام علی )ع(                  ب( امام رضا )ع(                      ج( 

 

  .دهید پاسخ کامل طور به زیر سواالت به 5

 

  ؟ دارد هاییفایده چه دیگران خطاهای از گذشت-1

 

 

 

 نمره 1

 

 بودند؟   مسلمانان بر رهبری شایستة امیرمؤمنان تنها خدا، پیامبر از بعد چرا  -2

 

 

 

 

 

 نمره 5/1

 

 چرا در روز غدیرخم کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟  -3

 

 

 

 

 نمره 1

 

  دهد؟می آنها به پاسخی چه او اندازندمی شیطان گردن به را خود اشتباهات گناهکاران وقتی  -4

 

 

 نمره 1

 

 . بنویسید را ثقلین حدیث - 5

 

 

 نمره  5/1

 

 داد؟ قرار قرآن معلم اوّلین را  )ص( اکرم پیامبر حکیم، خداوند چرا -6

 

 

 

 نمره  1
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام ببرید؟ را نماز آداب از مورد دو -7

 

 

 

 نمره  1

 

 شده است را نام ببرید.ترین عقاید مسلمانان که هر روز در اذان بیان دو مورد از مهم -8

 

 

 

 نمره 1

6 

 جدول زیر را کامل کنید:

 

 باطل صحیح شودشرایطی که در آن نماز خوانده می

   خواند.با پولی که رشوه گرفته لباس خریده و با آن نماز می-1

   خواند.با جوراب نجس و خشک نماز می-2

شستشو دهد و بعد از ادرار کردن فراموش کرده محل نجس را با آب  -3

 افتد.بعد از نماز یادش می

  

   کمربندش از چرم گاو است.-4

   خواند.موی گربه به لباسش است و با آن نماز می -5

   خواند.داند و همانگونه نماز میبدنش نجس شده و خودش نمی -6

 

 

 نمره 3
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 اید، ناامید نشویدزیاده روی روا داشته -1

 پلیدی و ناپاکی -2

 غ -4ص                  -3ص                     -2غ                 -1 2

 نماز -4پوشاننده عیب ها          -3باطل            -2مناسک حج            -1 3

 الف -4د                     -3ج                      -2             د             -1 4

5 

 با .یگیرند م خود الهی به صفت بوی و رنگ واقع در بخشند می خطاهایشان خاطر به را دیگران که کسانی -1

 م نیز ما گناهان از آن، خداوند سبب به بلکه یشود، م خشنود خداوند تنها نه دیگران، خطاهای از گذشت

 یبخشد م را ما و یگذرد

 

 الهی و احکام قرآن به مردم هترین آگا که بود کسی مردم هدایت و رهبری برای فرد ترین شایسته تردیدبی -2

 طالب ابی بن امیرالمؤمنین علی جز کسی فرد این و باشد گرفته فرا خدا رسول از را الهی تمام  احکام باشد و 

 .نبود دیگری شخص

 

 چون تصور میکردند آنها .شد منافقان و مشرکان کامل ناامیدی موجب غدیر، روز در علی حضرت جانشینی -3

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

 پوچ آرزوهای تمام غدیر خم، در اکرم پیامبر جای به امیرمؤمنان جانشینی اما .شد خواهد سپرده فراموشی

 .داد باد بر را آنان

 
 راست های خودتان وعده شما .دروغ ههای وعد من و داد راست های وعده شما به : خداوند میگوید  شیطان -4

 . کنید سرزنش را خودتان سرزنش من، جای به پس .کردید باور مرا دروغ ههای وسو و گذاشتید کنار را خداوند

 

 ببرید پناه آن دو به وقتی تا میگذارم؛  باقی شما میان در را گرانبها چیز دو و یروم م شما میان از من مردم، ای -5

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

 شوند. ملحق من به کوثر چشمه کنار در که هنگام

 

 آیه هر که میداند انسان دیگری هر از بهتر ایشان زیرا داد؛ قرار قرآن معلم اوّلین را اکرم پیامبر حکیم، خداوند -6

 برای اعظم پیامبر .چیست واقعی آن تفسیر و مفهوم و است شده نازل علتی چه به و زمانی چه در قرآن از

 خود زمان مردم آموزش و الهی قرآن معارف بیان به وجود تمام با داشت، عهده بر که مهمی رسالت انجام

 .شدند نمی سرگردانی و حیرت دچار هیچگاه و پرسیدند می رحمت پیامبر از داشتند ابهامی هر مردم .پرداخت

 خواندن نماز در مسجد –اذان و اقامه گفتن قبل از نماز  -7 

 اشهد ان محمد رسول اهلل  –اشهد ان ال اله اال اهلل  -8 

 صحیح -6باطل             -5صحیح          -4باطل      -3      صحیح        -2باطل           -1 6

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 11ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انفالب
 98-99سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی  کليد

 هشتم ینام درس: پيام آسمان

 شرفنام دبير: سرکار خانم نيک

 10/1398/  07تاریخ امتحان: 

 صبح  8ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 

http://tizland.ir/
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