
  2  رواياتآيه و ) 1
منظور از نعيم چيست ؟ »ثمَّ َلُتسَاُلنَّ َيومئٍذ َعِن النَّعيم « بر اساس آيه ) الف

نعمت وجود پيامبر و اهل بيت ايشان -        غذاي حالل و گوارا -
مهم ترين اثر »امنو ُکتَب َعَليُکم الّصياُم ُکما ُکِتَب َعَلی الَّذين ِمن قبِلُکم َلَعلَُّکم تتَّقوَن  يا ايُّها اّلذيَن« سوره بقره  183با توجه به آيه ) ب

.................................روزه چيست ؟

. را كامل كنيد ».... اِهللا  ی َانُفسِهم ال تقَنطوا ِمن رحمِةُقل يا عبادَی الَّذين اسَرفوا َعل« ترجمه آيه ) ج
.نااميد نشويد .................... كه برخود زياده روي روا داشته ايد : ..................... بگو 

.را بنويسيد  »ُصوموا َتِصّحوا « معني و ترجمه حديث ) د
______________________________________________________________________________________  

  2:و نادرست را مشخص كنيد جمالت درست  -2
. (     )  خداي بخشايشگر ، نه تنها خطاهاي كوچك ، بلكه همه گناهان را مي آمرزد) الف
. (       )انسان هايي كه اهل گذشت هستند ، از رحمت بيش تر الهي برخوردار مي شوند ) ب
) . (      در غدير خم ، فقط مسلمانان مدينه حضور داشتند) ج
. (      )خواندن نمازهاي واجب به جماعت ، ارزش اين عبادت را بيش تر مي كند ) د

______________________________________________________________________________________  
  2  سئواالت چهار گزينه اي -3

ر داد؟را اولين معلم قرآن قرا) ص(چرا خداوند پيامبر ) الف
پيامبر ، گناه نمي كرد و معصوم بود) 3    مسلمانان حرف هاي ايشان را مي پذيرفتند) 1
پيامبر به مفهوم و تفسير دقيق آيات قرآن آگاهي كامل داشت) 4    پيامبر براي هدايت مردم دلسوزي مي كرد) 3
در روز غدير خم نيست ؟) ص( كدام عبارت ، جزء فرمايش هاي پيامبر اكرم ) ب
 خودتان با هم مشورت كنيد و جانشين مرا مشخص كنيد) 1
رحلت من نزديك است پس وصيت مهمي براي شما دارم) 2
دو امانت بزرگ براي شما باقي مي گذارم ، مراقب باشيد با آنها چگونه رفتار مي كنيد) 3
پيشواي اوست) ع(ي هر كس تا كنون من رهبر و پيشواي او بوده ام ، پس از اين ، عل) 4
نماز خواندن با لباس خوني چه حكمي دارد ؟) ج
در صورتي كه ميزان خون از يك سكه كوچك تر باشد ، صحيح است) 2باطل است) 1
در صورتي كه مقدار خون از يك سكه بيش تر باشد ، صحيح است) 4صحيح است) 3
؟كدام مورد ، روزة روزه دار را باطل مي كند ) د
فراموش كند روزه است و غذا بخورد) 2  از روي عمد ، گرد و غبار غليظ به حلق فرو ببرد) 1
پس از خوردن سحري مسواك بزند) 4        آب روي سرش بريزد) 3

   شماره امتحاني بسمه تعالی
 )اول النيمس آزمون ( تهران 6دكتر حسابي منطقه  دبيرستان دوره ي اول غيردولتي  
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 2از 1:  صفحه                                       مير زين العابدينيآقاي: نام دبير   



  2.جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد  - 4
اگر انسان ، خوب به نظم شگفت انگيز جهان و تمامي مخلوقات بنگرد به يك نتيجه مهم خواهد رسيد كه قطعاً اين نظم ناظمي دارد) الف

................... .و آن كسي نيست جز 
.ان خداوند به آنها در آخرت است فراو.............. انسان ها در دنيا و ............. در حقيقت نعمت هاي بهشت ، نتيجه ) ب
.است ............... و ................ بر اساس حديث ثقلين ، تنها راه رسيدن به بهشت زيباي خداوند ، پناه بردن به ) ج
ياد شده است........ ......و ........... نماز ، اين عبادت بزرگ از چنان اهميتي برخوردار است كه در سخنان معصومين از آن به عنوان ) د

______________________________________________________________________________________  
سئواالت تشريحي -5
5/1    توضيح دهيد كه خداوند آنچه در زمين است را به چه هدفي براي انسان خلق كرده است ؟) ع(با توجه به سخن امام علي  -

______________________________________________________________________________________  
  1وقتي گناهكاران اشتباهات خود را به گردن شيطان مي اندازند ، او چه پاسخي به آنها مي دهد ؟ -

______________________________________________________________________________________  
  5/1براي هدايت مردم بعد از خود چه برنامه اي طراحي كرده بود؟) ص(پيامبر اكرم  -

______________________________________________________________________________________  
  2چرا در روز غدير خم ، كافران و منافقان از نابودي اسالم نااميد شدند ؟ -

______________________________________________________________________________________  
  5/2داليل اهميت نماز خواندن در مسجد را بيان كنيد ؟ -

______________________________________________________________________________________  
5/2طالت روزه را نام ببريد و توضيح دهيد چگونه روزه گرفتن باعث توجه بيشتر روزه دار به فقرا مي شود ؟چهار مورد از مب -

______________________________________________________________________________________  
  1  غفّار يعني چه ؟چرا خداوند با اين صفت شناخته مي شود ؟ -



  2رواياتآيه و ) 1
منظور از نعيم چيست ؟ »ثمَّ َلُتسَاُلنَّ َيومئٍذ َعِن النَّعيم « بر اساس آيه ) الف

5/0 نعمت وجود پيامبر و اهل بيت ايشان -        غذاي حالل و گوارا -
مهم ترين اثر »اّلذيَن امنو ُکتَب َعَليُکم الّصياُم ُکما ُکِتَب َعَلی الَّذين ِمن قبِلُکم َلَعلَُّکم تتَّقوَن يا ايُّها « سوره بقره  183با توجه به آيه ) ب

5/0 تقوا و پارساييروزه چيست ؟

.را كامل كنيد  ».... اِهللا  ی َانُفسِهم ال تقَنطوا ِمن رحمِةُقل يا عبادَی الَّذين اسَرفوا َعل« ترجمه آيه ) ج
.نااميد نشويد 25/0 از رحمت خداكه برخود زياده روي روا داشته ايد25/0 اي بندگان من :بگو 

5/0 روز بگيريد تا سالم بمانيد .را بنويسيد  »ُصوموا َتِصّحوا « معني و ترجمه حديث ) د
______________________________________________________________________________________  

  2    نمره 5/0هر كدام :جمالت درست و نادرست را مشخص كنيد  -2
)    ص. (   خداي بخشايشگر ، نه تنها خطاهاي كوچك ، بلكه همه گناهان را مي آمرزد ) الف
)     ص. (  انسان هايي كه اهل گذشت هستند ، از رحمت بيش تر الهي برخوردار مي شوند ) ب
)    غ. (   ددر غدير خم ، فقط مسلمانان مدينه حضور داشتن) ج
)    ص. (  خواندن نمازهاي واجب به جماعت ، ارزش اين عبادت را بيش تر مي كند ) د

______________________________________________________________________________________  
  2نمره 5/0هر كدام             سئواالت چهار گزينه اي -3

قرآن قرار داد؟ را اولين معلم) ص(چرا خداوند پيامبر ) الف
پيامبر ، گناه نمي كرد و معصوم بود) 3    مسلمانان حرف هاي ايشان را مي پذيرفتند) 1
پيامبر به مفهوم و تفسير دقيق آيات قرآن آگاهي كامل داشت) 4    پيامبر براي هدايت مردم دلسوزي مي كرد) 3
م نيست ؟در روز غدير خ) ص( كدام عبارت ، جزء فرمايش هاي پيامبر اكرم ) ب
 خودتان با هم مشورت كنيد و جانشين مرا مشخص كنيد) 1
رحلت من نزديك است پس وصيت مهمي براي شما دارم) 2
دو امانت بزرگ براي شما باقي مي گذارم ، مراقب باشيد با آنها چگونه رفتار مي كنيد) 3
پيشواي اوست) ع(ي هر كس تا كنون من رهبر و پيشواي او بوده ام ، پس از اين ، عل) 4
نماز خواندن با لباس خوني چه حكمي دارد ؟) ج
در صورتي كه ميزان خون از يك سكه كوچك تر باشد ، صحيح است) 2باطل است) 1
در صورتي كه مقدار خون از يك سكه بيش تر باشد ، صحيح است) 4صحيح است) 3
؟كدام مورد ، روزة روزه دار را باطل مي كند ) د
فراموش كند روزه است و غذا بخورد) 2  از روي عمد ، گرد و غبار غليظ به حلق فرو ببرد) 1
پس از خوردن سحري مسواك بزند)4     آب روي سرش بريزد)3

   شماره امتحاني بسمه تعالی
 )اول النيمس آزمون ( تهران 6دكتر حسابي منطقه  دبيرستان دوره ي اول غيردولتي  
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  2.جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد  - 4
اگر انسان ، خوب به نظم شگفت انگيز جهان و تمامي مخلوقات بنگرد به يك نتيجه مهم خواهد رسيد كه قطعاً اين نظم ناظمي دارد) فال

5/0خداي دانا و توانا  و آن كسي نيست جز 
.ه آنها در آخرت است فراوان خداوند ب 25/0الطاف انسان ها در دنيا و  25/0اعمال در حقيقت نعمت هاي بهشت ، نتيجه ) ب
.است  25/0و اهل بيت  25/0قرآن بر اساس حديث ثقلين ، تنها راه رسيدن به بهشت زيباي خداوند ، پناه بردن به ) ج
د شده استيا 25/0و ستون دين  25/0معراج مومنان نماز ، اين عبادت بزرگ از چنان اهميتي برخوردار است كه در سخنان معصومين از آن به عنوان ) د

______________________________________________________________________________________  
سئواالت تشريحي -5
5/1    توضيح دهيد كه خداوند آنچه در زمين است را به چه هدفي براي انسان خلق كرده است ؟) ع(با توجه به سخن امام علي  -

و با استفاده از آنها به بهشت راه يابد و خودتان 5/0 تا درباره آنها بينديشد  5/0است هخداوند تمام آنچه را كه در زمين است براي شما آفريد
5/0ا از عذاب دوزخ برهانيد ر

______________________________________________________________________________________  
  1وقتي گناهكاران اشتباهات خود را به گردن شيطان مي اندازند ، او چه پاسخي به آنها مي دهد ؟ -

و وسوسه 25/0، شما خودتان وعده هاي راست خدا را كنار گذاشتيد  25/0و من وعده هاي دروغ  25/0خداوندبه شما وعده هاي راست داد 
25/0.زنش كنيد هاي دروغ مرا باور كرديد پس به جاي سرزنش من خودتان را سر

______________________________________________________________________________________  
  5/1براي هدايت مردم بعد از خود چه برنامه اي طراحي كرده بود؟) ص(اكرم  پيامبر -

كه حتي سعادت 25/0برنامه كامل و دقيقي براي هدايت مردم طراحي كرده بود25/0، به دستور خداوند  25/0رسول خدا از ابتداي بعثت
كرد  مي تضمين را خود از پس هاي معلما 25/0انسان تربيت از بود عبارت برنامه معا 25/0ويژه ناين آموزش و فهم قرآن براي عميق   25/0رف

______________________________________________________________________________________  
  2چرا در روز غدير خم ، كافران و منافقان از نابودي اسالم نااميد شدند ؟ -

آنها تصور مي كردند چون پيامبر خدا به25/0موجب نااميدي كامل مشركان و منافقات شد 25/0در روز غدير) ع(جانشيني حضرت علي 
را نيز به فراموشي سپرده خواهددين اسالم 25/0و با وفاتش  25/0نمي تواند رهبري مردم را بر عهده بگيرد و، كسي بعد از ا25/0پسري ندارد 

اميرمو25/0شد  جانشيني اكرم ماما پيامبر جاي به داد 25/0) ص(نان باد بر را آنان پوچ آرزوهاي تمام غديرخم   25/0در
______________________________________________________________________________________  

  5/2داليل اهميت نماز خواندن در مسجد را بيان كنيد ؟ -
و معنويت 5/0و نام خدا جاري است در مساجد همواره ذكر  5/0و توصيه فراواني به نمازخواندن درآنجا شده  5/0مسجد خانه خداست 

دارد  وجود درآن رود  5/0فراواني مي مسجد به نمازخواندن براي كه خواند  5/0كسي مي بيشتري توجه با را   5/0نمازش
______________________________________________________________________________________  

  5/2      يشتر روزه دار به فقرا مي شود ؟ا نام ببريد و توضيح دهيد چگونه روزه گرفتن باعث توجه بچهار مورد از مبطالت روزه ر -
خداوند بلندمرتبه روزه را بر همه -25/0هركدام  -حلق فروبردن غبار يا دود غليظ به - 4فروبردن سر به زير آب  -3آشاميدن -2خوردن -1

و با گرسنگان و فقيران مهربان 25/0و ثروتمندان نيز مزه گرسنگي را بچشند25/0تا در اين ماه هم مانند هم باشند 25/0واجب كرد 
كنند  25/0شوند كمك آنان به ك. 25/0و توجه بيشتر نيازمندان به ماه اين در مردم شود مي موجب رمضان ماه ويژگي   25/0  ننداين

______________________________________________________________________________________  
  1  غفّار يعني چه ؟چرا خداوند با اين صفت شناخته مي شود ؟ -

راه درستكاري و تقوا را در پيش بگيرد مي آمرزد و بخواهد 25/0شده باشد شيمان ن هر كسي را كه پاوند تمام گناهاخد -5/0بسيار آمرزنده 
25/0.  



بسمه تعالی
کبسضٌبسی سٌجص ٍ اسصضیبثی –سیشجبىشیت آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستبى هذی

93سوبى ّطتن ًَثت اٍل دیوبُیبهْبی آاالت پؤس

دقیقه 06 ٍقت :ًقَی :دثیشتبسیخ : ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

ثبسمسَاالتسدیف

گضیٌِ غحیح سا اًتخبة کٌیذ. 1

 ثِ چِ چیضی اضبسُ داسد؟«ضیذیٌب هَذَْب ٍلَفی ٍىطبءُهب یَن ُْلَ» ایِ-1
د:خَاستِ ّبی ثْطتیبى   ج:سٍدّبی ضیش ٍ عسل            ة:صیجبییْبی ثْطت        ی ثْطتی الف:ٍسعت ًعوتْب

 تٌْب ساُ سسیذى ثِ سعبدت ٍ ساّیبثی ثِ ثْطت چیست؟-2
د:پٌبُ ثشدى ثِ قشاى ٍ اّل ثیت                 ج:ًوبص اٍل ٍقت      ة:ثخطص دیگشاى                    الف:عول غبلح     

 چیست؟ «عینالٌَّي ِعَز ٍئَِهَیَي َّلُسأَتُلَ نَّثُ»دس ایِ  «عینًَ»هٌظَس اص -3
د:ًعوت اهبهبى         ج:ًعوت پیبهجشاى         ة:ًعوت پذس ٍ هبدس              ٍ ال هحوذ )ظ(الف:ًعوت هحوذ

علی)ع(ثشای جبًطیٌی پیبهجش تَسظ چِ کسی اًجبم ضذ؟دس هبجشای غذیشاًتخبة حضشت -4
 د:ججشئیل                   ج:خذا                        ة:هشدم                                الف:پیبهجش)ظ(      

 هشثَط ثِ کذاهیک اص فَایذ سٍصُ است؟ «َاحُّػَِا تََهُغُ»حذیث -5
د:تقَیت تقَا      ج:تقَیت غجش                حفظ سالهتی            ة:          الف:تَجِ ثِ هحشٍهبى   

اخشت؟ثشاثشعزاة هطکالت دًیب ٍپَضطی دسسپشی است دسثشاثشکذام عجبدت )ظ(اصًظش پیبهجش-6
 هش ثِ هعشٍفد:ا                     ج:سٍصُ                       ة:غذقِ                            الف:ًوبص          

3

دسستی یب ًبدسستی عجبستْبی صیش سا هطخع کٌیذ. 2

□غ                      □ظ                 هٌبسک حج یعٌی عجبدات ٍ اعوبل هشثَط ثِ حج.               -1

□غ                        □ظ         اگش حق الٌبس ثش عْذُ کسی ثبضذ تٌْب پطیوبًی کبفی است.    -2

□غ □ظ.اگش سٍصُ داس سشش سا ثشای یک لحظِ ثغَس کبهل صیش اة فشٍ ثجشد سٍصُ اش ثبعل ًویطَد-3

□غ                       □ظ      اًجبم ّش عولی کِ سجت تحشیک ًبهحشهبى ضَد حشام است.          -4

□غ      □ظ    س ًَع افشیٌص اًْبست.  ثِ دلیل تفبٍت د تفبٍت هقذاس پَضص دس هشداى ٍ صًبى-5

5/2

جبّبی خبلی سا ثب عجبسات هٌبست کبهل کٌیذ. 3

آداة ( -گٌبُ -لغف خذاًٍذ -حشام -غحیح -سفتبسآًْب –ٍاججبت  -)ثبعل

ًعوتْبی ثْطتی ًتیجِ اعوبل ًیک اًسبًْب ٍ.................................است. -1

اص ًوبص یکی اص ..............................ًوبص است. خَاًذى اراى ٍ اقبهِ قجل -2

استفبدُ اص صیَس االت عال ثشای هشداى..........................است. -3

اگش سٍصُ داس دس اثش فشاهَضی یکی اص هجغالت سٍصُ سا اًجبم دّذ سٍصُ اش.....................است. -4

  2



 طتنغفحِ دٍم سَاالت پیبم آسوبى ّ

ًبم ًٍبم خبًَادگی:           کالس ٍضعجِ:          ًبم دثیش:

 ثِ سَاالت صیش پبسخ کَتبُ دّیذ. 4

 عزاثْبی جٌْن سا چِ کسی ثِ ٍجَد اٍسدُ است؟-1

 کذام سٍص است؟« نکَُدیٌَلتُ  لکُن کوَاَ َمَلیَاَ»یِدس آ«َملیَاَ »هٌظَس اص-2

 حکن ًوبص خَاًذى دس هکبى غػجی چیست؟-3

ثٌب ثش سخي پیبهجش پبداش کبسّبی ًیک دس هبُ سهضبى چٌذ ثشاثش هبّْبی دیگش است؟-4

2

 ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ. 5

(5/1؟)ّذف اص افشیٌص جْبى اص ًظش حضشت علی )ع(چیست-1

(5/1شاى چِ فبیذُ ای ثشای اًسبى داسد؟)گزضت اص خغبّبی دیگ-2

(1)دٍ هَسد اص هجغالت سٍصُ سا ًبم ثجشیذ. -3

(1چشا دس سٍص غذیش کبفشاى ٍ هٌبفقبى اص ًبثَدی اسالم ًباهیذ ضذًذ؟)-4

(5/1سِ هَسد اص ضشایظ لجبس ًوبصگضاس سا ثٌَیسیذ.)-5

(1ثبس ثذ حجبثی دٍ هَسد سا ثیبى کٌیذ.)اص آ-6

(5/1چشا خذاًٍذ پیبهجش)ظ( سا اٍلیي هعلن قشاس داد؟) -7

(5/1ًبهحشهبى چیست.) هْوتشیي ٍظبیف هشد ٍ صى دس ثشاثش-8

5/10

«ى کسی است کِ ثِ تالش هعتقذ استهَفقیت اص آ»



شماره صندلی:                                    دبیرستان غیر دولتی مشکاه ) دوره اول (

 تبرزی 1اداره آموزش و رپورش انحیه 

21/26/49تاریخ:  شماره کالس: )          ( دقیقه 06مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی:    

بارمسؤاالترديف

1

. کند یم گرانيد یخطاها بخشش به دعوت زین را بندگانش است، ارآمرزندهیبس خود که طور همان خداوند

 آيه ای در اين زمینه نوشته و ترجمةآن را بیان کنید؟
1

5/0.است...............  و ............... ینگاه معموالً اطرافمان یها دهيپد به ما نگاه 2

3

به چه نتیجه ای دست می يابد؟ بنگرد مخلوقات یتمام و جهان زیانگ شگفت نظم به خوب انسان اگر

1

4

د؟ينما یم انیب چگونه را نشيآفر هدف( ع) یعل حضرت رمؤمنانیام

5/1

5

د؟يینما ذکر را گرانيد یخطاها از گذشت و عفو آثار از مورد دو

1

6
(( اشاره به چه چیزی دارد؟دٌيمَز نايلَدَ وَ هایف شائونَيَ ما لَهُمآيه )) 

5/0

7

دهد؟ یم آنها به یپاسخ چه او اندازند، یم طانیش گردن به را خود اشتباهات گناهکاران یوقت

1

1 .است ....................................................... و ................................................. ةجینت بهشت، ینعمتها قتیحق در 8

9
(( چیست؟مِیالنَّع عَنِ ومَئِذٍيَ لَتُسئَلُنَّ ثُمَّمنظور از )نعیم( در آية ))

5/0

10

داد؟ قرار قرآن معلم نیاوّل را( ص) اکرم امبریپ م،یحک خداوند چرا

1

11

ش باقی گذاشت؟پیامبر اکرم )ص( چه امانت های ارزشمندی را در میان امت خوي

1

تمشه پایه پیام های آسمانی ارزشیابی نوبت اول  ماده درسیآزمون سواالت 



12
 و شد انجام ............. خود توسط)ص(  اکرم امبریپ ینیجانش یبرا)ع(  یعل حضرت انتخاب ر،يغد یماجرا در

.رساند .................... اطالع به را آن زین نیام لیجبرئ
1

13

بودند؟ مسلمانان بر یرهبر ةستيشا رمؤمنانیام تنها خدا امبریپ از بعد چرا

1

5/0 .داد باد بر را .................. و.... پوچ یآرزوها تمام خم، ريغد در)ص(  اکرم امبریپ یجا به )ع( رمؤمنانیام ینیجانش 14

15

د؟یده حیتوض است، کرده هیتشب یزیچ چه به را نماز ،)ص( خدا امبریپ

1

16

دو مورد از آداب نماز را ذکر نمايید؟

1

17

د؟يفرما یمچه  مؤذن مقام رةدربا( ص) اکرم امبریپ

1

25/0 .بود خواهد ......... او نماز باشد، نمازگزار همراه گوشت حرام واناتیح یاجزا از یکوچک یها بخش اگر 18

25/0.است .............. مردان یبرا  گردنبند اي انگشتر مانند  طال ورآالتيز از استفاده 19

25/0.کند یم باطل را نماز ،.......................  بر دنکر سجده 20

25/0 .دیکن پاک را آن نماز از قبل ديبا حتماً باشد، هم قطره کي اگر یحت کند، برخورد ................. با نمازگزار بدن اي لباس، اگر 21

25/0.است گريد یها ماه برابر ........... ،رمضان ماه رد کین یکارها پاداش 22

5/0............................................................ . بفرستد، صلوات اریبس ،رمضان ماه در کس هر 23

25/0 .کند تالوت را قرآن تمام که دارد را یکس پاداش بخواند، قرآن هيآ ........... ،رمضان ماه در کس هر 24

5/0.......................................................... . دهد، یافطار را یدار روزه ،رمضان ماه در کس هر 25

26

سه مورد از فوايد روزه را ذکر نمايید؟

5/1

5/0 دارد؟ یحکم چه هاش روز دهد، انجام را روزه مبطالت و است روزه که کند فراموش رمضان مبارک ماه در یکس اگر 27

نمره آزمون:

« محمد شيرازی – موفق باشيد» 



شماره صندلی:                                    دبیرستان غیر دولتی مشکاه ) دوره اول (

 تبرزی 1اداره آموزش و رپورش انحیه 

21/26/49تاریخ:  شماره کالس: )          ( دقیقه 06مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی:    

بارمسؤاالترديف

1

. کند یم گرانيد یخطاها بخشش به دعوت زین را بندگانش است، ارآمرزندهیبس خود که طور همان خداوند

 آيه ای در اين زمینه نوشته و ترجمةآن را بیان کنید؟

 مٌیرَح غَفورٌ اهللُ وَ لَکُم هُاللّ غفِرَیَ أَن تُحِبّونَ اَال  صفَحوایَل وَ عفوایَل وَ...  

 را شما هم خدا که دیدار ینم دوست ایآ؛ درگذرند (گریکدی از) و کنند شهیپ گذشت و عفو دیبا ) نانمؤم(

 .است مهربان و آمرزنده اریبس خداوند و امرزد؟یب

1

5/0.است گذرا و سریع ینگاه معموالً اطرافمان یها دهيپد به ما نگاه 2

3

 به چه نتیجه ای دست می يابد؟ بنگرد خلوقاتم یتمام و جهان زیانگ شگفت نظم به خوب انسان اگر

 نیا که دیرس خواهد جهینت کی به فقط بنگرد مخلوقات یتمام و جهان زیانگ شگفت نظم به خوب انسان اگر

.توانا و دانا خداوند جز ستین یکس ناظم نیا و است داشته یناظم قطعاً ر،ینظ یب و زیانگ شگفت یها نظم

1

4

د؟ينما یم انیب چگونه را نشيآفر هدف( ع) یعل حضرت رمؤمنانیام

 به آنها از استفاده با و دیشیندیب آنها ۀدربار تا است دهیآفر شما یبرا است نیزم در که را آنچه تمام خداوند

 . دیبرهان دوزخ عذاب از را خودتان و دیابی راه بهشت

5/1

5

د؟يینما ذکر را گرانيد یخطاها از گذشت و عفو آثار از مورد دو

 شود یم خداوند یخشنود موجب -1

 کند یم مند بهره یاله شتریب رحمت از را انسان -2

 سازد یم سربلند و زیعز زین مردم انیم در را او -3

 گذرد یم زین ما گناهان از خداوند آن، سبب به -4      

1

5/0 های بهشتیوسعت نعمت  (( اشاره به چه چیزی دارد؟دٌيمَز نايلَدَ وَ هایف شائونَيَ ما لَهُمآيه ))  6

7

 دهد؟ یم آنها به یپاسخ چه او اندازند، یم طانیش گردن به را خود اشتباهات گناهکاران یوقت

 کنار را خداوند راست یها وعده خودتان شما. دروغ یها وعده من و داد راست یها وعده شما به خداوند»

 .دیکن سرزنش را خودتان من، سرزنش یجا به پس. دیکرد باور مرا دروغ یها وسوسه و دیگذاشت

1

8 
در آنها به خداوند فراوان بخشش و لطف و ایدن در انسانها کین اعمال ةجینت بهشت، ینعمتها قتیحق در

.است آخرت
1

5/0 نعمت والیت )یا محمد  و آل محمد یا اهلبیت( (( چیست؟مِیالنَّع عَنِ ومَئِذٍيَ لَتُسئَلُنَّ ثُمَّمنظور از )نعیم( در آية )) 9

10

 داد؟ قرار قرآن معلم نیاوّل را( ص) اکرم امبریپ م،یحک خداوند چرا

 و است شده نازل یعلت چه به و یزمان چه در قرآن از هیآ هر که داند یم یگرید انسان هر از بهتر شانیا رایز

 .ستیچ آن یواقع ریتفس و مفهوم
1

1 قرآن و اهلبیت پیامبر اکرم )ص( چه امانت های ارزشمندی را در میان امت خويش باقی گذاشت؟ 11

تمشه پایه پیام های آسمانی ارزشیابی نوبت اول  ماده درسیآزمون سواالت 



12 
لیجبرئ و شد انجام خدا خود توسط)ص(  اکرم امبریپ ینیجانش یبرا)ع(  یعل حضرت انتخاب ر،يغد یماجرا در

.رساند پیامبر )ص( اطالع به را آن زین نیام
1

13

بودند؟ مسلمانان بر یرهبر ةستيشا رمؤمنانیام تنها خدا امبریپ از بعد چرا

 بود یاله احکام و قرآن به مردم نیهتر آگا -1

 بود گرفته فرا خدا رسول از را یاله احکام تمام -2

1

5/0 .داد باد بر را منافقان و مشرکان پوچ یآرزوها تمام خم، ريغد در)ص(  اکرم امبریپ یجا به )ع( رمؤمنانیام ینیجانش 14

15

 د؟یده حیتوض است، کرده هیتشب یزیچ چه به را نماز ،)ص( خدا امبریپ

 شبانه هر او و باشد داشته انیجر یکس خانه برابر در که است کرده هیتشب یآب ۀچشم به را نماز ، خدا امبریپ

  ماند ینم یباق او بدن در یآلودگ هرگز پس دهد؛ شو و شست آن در را خود مرتبه پنج روز،

1

16

و مورد از آداب نماز را ذکر نمايید؟د

نماز از قبل اقامه و اذان خواندن 1

 مسجد در خواندن نماز 2

1

17
د؟يفرما یمچه  مؤذن مقام رةدربا( ص) اکرم امبریپ

.اند ستادهیا نماز به او اذان یصدا با مردم که است یمؤذن سهم نمازگزاران، همه نماز ثواب از یبخش
1

25/0 .بود خواهد باطل او نماز باشد، نمازگزار همراه گوشت حرام واناتیح یاجزا از یوچکک یها بخش اگر 18

25/0 .است حرام مردان یبرا  گردنبند اي انگشتر مانند  طال ورآالتيز از استفاده 19

25/0 .کند یم باطل را نماز ،نجس یایاش بر کردن سجده 20

25/0 .دیکن پاک را آن نماز از قبل ديبا حتماً باشد، هم قطره کي اگر یحت کند، برخورد غیر از خوننجاسات  با نمازگزار بدن اي لباس، اگر 21

25/0 .است گريد یها ماه برابر هفتاد ،رمضان ماه رد کین یکارها پاداش 22

 5/0 .بود خواهد نیسنگ امتیق در کشین یکارها بفرستد، صلوات اریبس ،رمضان ماه در کس هر 23

25/0 .کند تالوت را قرآن تمام که دارد را یکس پاداش بخواند، قرآن هيآ یک ،رمضان ماه در سک هر 24

 5/0 .آمرزد یم را اش گذشته گناهان خداوند دهد، یافطار را یدار روزه ،رمضان ماه در کس هر 25

26

سه مورد از فوايد روزه را ذکر نمايید؟

 تقوا و صبر تیتقو 1

 محرومان به توجه 2

 یسالمت فظح 3

5/1

5/0 ح استصحی دارد؟ یحکم چه هاش روز دهد، انجام را روزه مبطالت و است روزه که کند فراموش رمضان مبارک ماه در یکس اگر 27

نمره آزمون:

« محمد شيرازی – موفق باشيد» 



 

  

صحیح و غلط سواالت

(  )غ    (  )ص .      شنودای چربی میبیند و با تکهبا توجه به فرمایشات امام علی )ع(، انسان با چند استخوان ریز می   -1

  (  )غ    (  )ص         است.ی گناهکاران وعده آمرزش داده خداوند به همه  -2

 (  )غ    (  )ص       شود.های بهشت به دست خود انسان به بهشت فرستاده مینعمت  -3 

(  )غ    (  )ص       انتخاب حضرت علی )ع( به عنوان جانشین پیامبر توسط خود خداوند انجام شد.   -4

 (  )غ    (  )استفاده از گردنبند و انگشتر طال، نماز زنان را باطل می کند.      ص    -5

 (  )غ    (  )اگر کسی با جوراب نجس و خشک نماز بخواند، نمازش صحیح است.     ص   -6

 (  )غ    (  )ص      استفاده از کمربندی که از چرم گاو است، در هنگام نماز، نماز را باطل می کند.  -7

  (  )غ    (  )برخی جرم ها و جنایت های بزرگ در ابتدا بایک نگاه حرام آغاز شده اند.        ص    -8

4

سواالت چهار گزینه ای 

 ؟نیستکدامیک از موارد زیر جزء آداب نماز    -9

ب( نماز خواندن در مسجد  الف( خواندن اذان و اقامه قبل از نماز             

 د( خواندن تشهد  ج( خواندن نماز در اول وقت      

گشود و اخالق و آداب نیک را من از کودکی با رسول خدا بودم و او هر روز، دری از علم به رویم می»این سخن از کیست؟  -01

  «.ساختآشکار میبرایم 

امام صادق )ع( د(                امام سجاد )ع( ج(              پیامبر اسالم )ص(  ب( امام علی )ع(الف( 

0

جای خالیسواالت  

مالک اشتر نسبت به کسی که به طرفش زباله پرتاب کرد ...................................... انجام داد.  -11

 خداوند حکیم ............ را اولین معلم قرآن قرار داد.-11

نمازش.........است.اگر نمازگزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس است و با همان وضعیت نماز بخواند،  -11

آنچه تیری زهرآگین از جانب شیطان است که تخم گناه را در دل می کارد ............ است.  -04

2

نام و نام خانوادگی:

هشتم کالس:

های آسماندرس پیام : درس   

 دقیقه 61 مدت امتحان :

باسمه تعالی

6آموزش و پرورش شهر تهران ، منطقه 

پایان ترم اولامتحانات   

متوسطه دوره یکمدرسه       

01/01/93تاریخ : 

آزاد منش آقای نام دبیر:

:شماره امتحانی   

امضاءنمره به حروف :نمره به عدد:



سواالت تشریحی 

0توضیح دهید که هدف آفرینش چیست؟با توجه به سخن حضرت علی )ع(    -05

0شود؟غفار یعنی چه؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می  -11

0 شوند؟چرا جهنمیان در جهنم عذاب می -11

5/0ای طراحی کردند؟پیامبر اکرم )ص( برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه  -11
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باشد و تمام احکام الهی را از رسول خدا فراگرفته باشد و این فرد کسی جز امیرالمؤمنین شخص 

(.44دیگری نبود )ص 

(.55پاک باشد، غصبی نباشد )ص  .11



(.41و  41، توجه به محرومان، حفظ سالمتی )ص تقویت صبر و تقوا .11
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(.41نیز واجب شده بود؛ تا پرهیزگار شوید )ص 

و  71ارزش شدن زن در جامعه، دور شدن انسان از خدا )ص ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن، کم .14

41.)

(.71و  41حفظ حیا، حفظ نگاه و حفظ پوشش مناسب )ص  .15



بارمسواالت ردیف

 /نمره(5)هرموردجمله های درست و نادرست را مشخص کنید. 1

 .غفار یعنی بسیار آمرزنده .1

 .خداوند تنها خطا های کوچک بندگانش را می آمرزد.2

گناهان ما  خداوند از ، بلکه به سبب آن ،خداوند خشنود می شودهای دیگران نه تنها  خطا .باگذشت از3

 گذرد.مینیز
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 ن و منافقان شد..جانشینی حضرت علی )ع( در روز غدیر ، موجب نا امیدی کامل مشرکا11

 است. ب. روزه گرفتن فقط بر مسلمانان واج11
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/ نمره(5)هر جای خالی  جاهای خالی را کامل کنید. 2

معراج مؤمنان یاد می شود. .از..........به عنوان ستون دین و12
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نمره(1)؟)ع( شایسته رهبری بر مسلمانان بود.چرا بعد از پیامبر)ص( تنها حضرت علی23
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به نام آنکه جان را فکرت آموخت

تمهش های آزمون ماهانة پیام های آسمان کالس

 کالس: نام و نام خانوادگی: 

مشکاتدبیرستان دورة اوّل 
49/  /   تاریخ: - و دوم درس اول

 دقیقه   مدت: 

بارمسؤال

 .کنید مشخص را نادرست و درست های جمله( 1

 (  غ( )  ص). است داده آمرزش وعده گناهکاران ی همه به خداوندالف( 

( غ( )  ص) .گذرد می نیز ما گناهان از دیگران نیز،  آن سبب به بلکه، شود می خشنود خداوند تنها نه دیگران های خطا از گذشت باب( 

  ( غ( )  ص) بتوانیم با تالش و کوشش در آن زندگی کنیم.خداوند این جهان را طوری آفریده است که ما ج( 

5/1

؟چیست آفرینش هدف که دهید توضیح (ع) علی حضرت سخن به توجه با( 1
2

؟میشود شناخته صفت این با خداوند چرا؟ چه یعنی غفار( 2
2

؟گرفت نادیدهنباید  را دیگران یها خطا یصورت درچه( 3
2

 لیعفوا و لیصفحوا أال تحبّون أن یغفر اهلل لکم و اهلل غفور رحیم(( کدام است؟مفهوم آیه ))و ( 4

بخشد. الف( ای بندگان اگر اسراف کردید از رحمت خداوند مأیوس نشوید.    ب( ای بندگان! با گذشت از خطاهای دیگران، خداوند گناهان شما را می

 ای بندگان اگر ایمان بیاورید هدایت خواهید شد.ای بندگان اگر کار شایسته کنید خداوند گناهان شما را می بخشد.   د( ج( 

1

آن را  (( را ترجمه نموده و مفهومقل یا عبادی الّذین اسرفوا علی انفسهم التقنطوا من رحمه اهلل انّ اهلل یغفر الذّنوب جمیعا انّه هو الغفور الرّحیمآیه ))( 5

 بیان کنید.
2

 عبارات زیر را مرتب نموده و به سخنی از حضرت پیامبر اکرم )ص( در مورد عفو و گذشت دست یابید.( 6

1 تا خداوند شما را عزیز گرداند –اهل گذشت باشید  –پس از یکدیگر بگذرید  –بی ترید عفو و گذشت بنده را عزیز می گرداند 

فواید بخشیدن خطاهای دیگران را بنویسید.دو مورد از فواید از ( 7
2

1نظاره کردن به نظم شگفت انگیز جهان چه نتیجه ای به دنبال دارد؟( 8

1؟ذکر نماییدانسان آفرینش باره رحضرت علی )ع( دحدیثی از ( 9

 با توجه به آیه ))و الی االرض سطحت(( کدام ترجمه صحیح است؟( 11

بر افراشته شده است؟           ب( و  به زمین که چگونه برجا و استوار شده است؟و به آسمان که چگونه الف( 

 ج( و به کوه ها که چگونه آفریده شده اند؟                   د( و به زمین که چگونه گسترده شده است؟

5/1

2 ..................................................................................................................................................... و عقل داده تا ..............................خداوند به ما چشم داده تا ( 11

1راهی که نتیجه اش رسیدن به بهشت است، کدام راه است؟( 12

 با توجه به آیه ))و انّی لغفّار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثمّ اهتدی((، خداوند وعده آمرزش قطعی خود را به چه کسی می دهد؟( 13

 
1

21

نمرة آزمون کتبی:نمرة مشارکت کالسی:

نمرة نهایی:



ةارم.کٌیذ کاهل را خالی جاّای سیز درعباراتردیف

1

. آنصزد نی را..................................................  رساوىس دٌس افطاری را داری روزه رنضان ناه در ٌصکط(الف

....................................... . یعيی اظث غفار نصجتً ةليس رساوىس ٌای ىام از یکی(ب

. گَیيس نی.......................................... را خج ةً نصةَط واعهال عتادات(ج

. گیصىس نی قصار............... ........ و.................. .............. اظحقتال نَرد ةٍؼث ةً ورود ٌيگام ىیکَکاران(د

2

2

 .کٌیذ هشخض( غ) با را ٍغلط( ص) با را طحیح جوالت

 غ             ص.   کيیم نی ونصور جکصار را رَد اظاظی عقایس روز ٌص در واقانً اذان ةا(الف

      غ           ص.      کيس نی ةاطل را وزىان نصدان ىهاز طال واىگؼحص کهصةيس از اظحفاده(ب

غ         ص.  اظث ةاطل ىهازش ىهازةزَاىس وضعیث ٌهان وةا اظث ػسه ىجط یاةسىغ لتاس ةفٍهسکً ازىهاز اگصىهازگضارقتل(ج

5/1

3

 .بشًیذ عالهت را طحیح گشیٌِ

.اظث نعصَنیو از کسانیک ةً نصةَط آرصت عشاب ةصاةص در وپَػؼی دىیا نؼکالت ةصاةص در اظث ظپصی روزه ظزو

 (ع)ةاقص انام(د(             ع) ٌادی انام(ج(             علیِ اهلل طلَات)پیانتصاعظم(ب(          ع)علی انام(الف 

.ػس رَاٌس ظؤال ػها از.................................  درةاره قیانث روز در)):فصنَدىس(العالم علیً) صادق انام

ونادر پسر ةً ىیکی(د                 ةیث اٌل نا والیث ىعهث(ج                   روزه(ب             خج(الف

 .دارد روزه فَایس از یک کسام ةً اػاره جصدَّا صَنَا خسیخ

 نَرد ظً ٌص(د           ظالنحی خفظ(ج              وجقَا صتص جقَیث(ب           ندصونان ةً جَجً(الف

5/1

4
فصنایس؟ نی چً  اىعان آفصیيغ درةاره( العالم علیً)علی خضصت

1

5
ةَدىس؟ ةصنعلهاىان رٌتصی ػایعحً( العالم علیً) علی خضصت جيٍا رسا پیانتص از ةعس چصا

1

6

.ةيَیعیس را ىهاز واجب واخکام ىهاز آداب ةیو جفاوت

1

 جدصیلی وارزػیاةی ظيجغ کارػياظی/ةیصجيس وپصورش آنَزش نسیصیث/جيَةی رصاظان وپصورش آنَزش کل اداره/رسا ىام ةً

ّادٍی ّادی شیخ پسزاى شاّذ دبیزستاى                      :    کالس           :                    راىَادگی ىام        :               ىام

 اول ىَةث  صتح 8 ػصوع ظاعث   دقیقً 60:انحدان نست      14/10/93:انحدان جاریذ         ٌؼحم:پایً   آظهاىی ٌای پیام:انحدان ىام

93-94جدصیلی ظال  :خصوف ةً ىهصه:  عسد ةً ىهصه 

ٍص
ن

 
گاه

زػ
نَ

آ

((اعوال ٍسیلِ بِ آخزت ٍدر شًَذ هی شٌاختِ هال ٍسیلِ بِ دًیا در هزدم : ( السالم هیعلی)هاد امام ))



7

؟داد قصار قصآن نعلّم اولیو را(علیِ اهلل طلَات )اکصم رساوىس،پیانتص چصا
1

8

(مورد چهار)اظث؟ چً ةٍؼحیان قصص ظارحو ةصای فصػحگان کار نصالح( علیِ اهلل طلَات) پیانتصاکصم ظزو ةً جَجً ةا

1

9 
.ةيَیعیس را روزه نتطالت از چٍارنَرد

 
1

10

چیعث؟ رساوىس زیتای ةٍؼث ةً راٌیاةی و ظعادت ةً رظیسن راه جيٍا دقلیو خسیخ ةً جَجً ةا

1

11

(نَرد ظً)ةاػس داػحً ػصایطی چً ةایس گضار ىهاز لتاسیا  نکان

5/1

12

دٌس؟ نی آىٍا ةً پاظزی چً ػیطان اىسازىس نی ػیطان گصدن ةً را رَد اػحتاٌات گيٍکاران وقحی

5/1

13
.ةتصیس ىام را ىهاز آداب از نَرد ظً

5/1

14

5/1)ظً نَرد(دارد؟ اىعان ةصای ٌایی فایسه چً دیگصان رطاٌای از گشػث

15

 .ةيَیعیس را آن ونفٍَم کيیس کانل را زیص آیً رالی جای

  ایذ داشتِ رٍا رٍی سیادُ خَد بز کِ بٌذگاًن ای:  بگَ       اًَفُسِِْن عَلی اَسزَفَا الَذیيَ عِبادِیَ یا قُل

..................................................................     ..............................................

 آهزسد هی را گٌاّاى ّوِ خذا سیزا.      جَویعاً الذًَُبَ یَغفِزُ اهللَ إىَ

. است هْزباى آهزسًذُ اٍ،خَد کِ.               حینُزالَ الغَفَرُ ََُّ ٍاًَِِ

2



1صفحه 

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

هشتمپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

2مدیریت منطقه   

مرزداران                              پسرانه اولدبیرستان دوره          

1395-94امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی   

پیام های آسمانی: .نام درس  

17/10/1394:  تاریخ امتحان  

صبح/عصر..8:00: ساعت امتحان

دقیقه 60 :امتحانمدت 

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

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

ردیف سواالت     بارم

2

عبارت هاي زير را کامل کنيد.

به عبادات و اعمال مربوط به حج ......................... مي گويند. (1

شد.جانشيني ............................. در روز غدير خم، موجب نااميدي کامل مشرکان و منافقان  (2

مهم ترين عقايد مسلمانان جهان که به عنوان شعار اسالم معروف است .................... نام دارد. (3

خداوند به ما عقل داده است تا درباره آنچه مي بينيم فکر کنيم و از دنياي پيرامون خود درس  (4

................. بگيريم.

 الف

2

گزينه صحيح را انتخاب کنيد.

هاي خداوند که به معناي بسيار آمرزنده است.يکي از نام  (1

⃝د( قادر                  ⃝ج( غافر                  ⃝ب( غفار                     ⃝الف( عليم  

چيست؟ منظور از نعمت« ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» با توجه به آيه  (2

⃝د( بهشت              ⃝( اهل بيت پيامبر)ص( ج        ⃝( ص) اکرم پيامبر( ب         ⃝( ع) علي حضرت( الف

(کداميک از گزينه هاي زير از آداب نماز است ؟3

      ⃝د ( تشهد                    ⃝ج( اذان                 ⃝ب ( سجده                 ⃝الف ( ذکر   

 ي مرد چه حکمي دارد؟و انگشتر طال در هنگام نماز برا بند (استفاده از گردن4

د( مکروه                           ⃝ج( مباح                ⃝ب( باطل             ⃝الف ( صحيح 

 ب

3

نادرست       درست                                    .کنيد مشخص زير سواالت در را نادرست يا درست جمالت

⃝  ⃝         دنيا مشکالت برابر در است سپري روزه -1

⃝              ⃝            .                         است باطل خشک و نجس جوراب با نماز خواندن  -2

⃝              ⃝                                                       .اند آورده بوجود جهنميان را جهنم -3

⃝  ⃝دارد  برتري ديگر هاي ماه بر رمضان ماه -4

⃝              ⃝                         است   حج احکام ابالغ رسيده پيامبر به که پيامي مهمترين  -5

⃝              ⃝شود نمي باطل نمازش ، شده نجس لباسش که بفهمد نماز از قبل شخص اگر-6

 ج
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مرزداران                              پسرانه اولدبیرستان دوره          

1395-94امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی   

پیام های آسمانی: .نام درس  

17/10/1394:  تاریخ امتحان  

صبح/عصر..8:00: ساعت امتحان

دقیقه 60 :امتحانمدت 

2

1

2

2

2

2

2

به سواالت زير پاسخ تشريحي دهيد.

را ترجمه کنيد؟« زيدمَلدينا فيها وَ يشائونهم ما لَ» آيه شريفه  -1

در حديث ثقلين پيامبر اسالم )ص( دو چيز گرانبها را به مردم معرفي نمودند که در صورت پناه بردن به  -2

آن گمراه نخواهند شد. اين دو چيز گرانبها چيست؟

گذشت از خطاهاي ديگران چه فوايدي دارد؟ -3

فرق آداب نماز و احکام نماز را بنويسيد. -4

پيامبر )ص( فقط حضرت علي )ع( شايسته رهبري بر مسلمانان بودند؟چرا بعد از  -5

مبطالت روزه را فقط نام ببريد. -6

حضرت علي )ع( درباره آفرينش انسان چه مي فرمايند؟ -7

 د
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پسرانه اولدبیرستان دوره 
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پیام های آسمانی: .نام درس  
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صبح/عصر. 8:00: ..ساعت امتحان

دقیقه  60: مدت امتحان

پاسخنامه امتحان 
بارم سواالت ردیف

مناسک حج -1

حضرت علی )ع( -2

اذام و اقامه -3

خداشناسی -4

الف

غفار -1

اهل بیت پیامبر )ص(  -2

اذان  -3

باطل -4

ب

درست  -1

نادرست -2

درست -3

درست -4

نادرست -5

نادرست -6

ج

بخواهند برایشان فراهم است و البته آنچه نزد ماست بیشتر از خواسته های آنها است .در آنجا هر چه  -1

قرآن و اهل بیت  -2

سربلندی و عزیز شدن در میان مردم  –رحمت الهی  –باعث خشنودی خداوند  -3

آداب نماز از اعمال مستحبی نماز است و خواندن و انجام دادن آن موجب پاداش و انجام ندادن آن  -4

باطل نمی کند ولی احکام نماز واجب و انجام ندادن آن نماز را باطل می کند .نماز 

زیرا حضرت علی )ع(آگاه ترین مردم به قرآن و احکام الهی بود و تمام احکام الهی را از رسول خدا  -5

فراگرفته بودند .

فرو بردن غبار یا دود غلیط به حلق  –فرو بردن سر به زیر آب  –آشامیدن  –خوردن  -6

ه ای گوشت سخن می گوید و ز خلقت انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند با پارا -7

باچند استخوان )ریز( می شنود .

د
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نمره به عدد:                نمره به حرروف:           نمره تجدید نظر به عدد:               نمره به حرروف:           محل مهر و امضاء مدیر

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

ردیف سواالت     بارم

1.5

«تستی»  
درباره آنچه در پیرامون ماست و می بینیم دُرُست ...................................خداوند به ما عقل داده  تا       1

 بازسازی کنیم    د(فکر کنیم                   ج(   تصمیم بگیریم                    ب( استفاده کنیم                الف(

 بهره هر انسان از  قرآن به چه چیزی بستگی دارد ؟   2

 قرائت مداوم آیات  د(سطح قرائت آیات          ج(میزان قرائت آیات             ب(               سطح فهم و دانش          الف(

 خداوند به ما چشم داده تا با دقت به ................. نگاه کنیم            3

نشانه  های علم و قدرتش د(شگفتی های آسمان             ج(             گوناگونی پدیده ها         ب(زیباییهایش                   الف(

تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت پناه بردن به ........................................است .    4

 قرآن و پیامبر )ص(( و امامان              د(بر )صپیامج(  قرآن و اهل  بیت پیامبر )ع(         الف(پیامبر و اهل بیت           ب(

 چیست ؟« نعیم » منظور از « عیمالنَّ  نِعَ ذٍئِومَن یَلُسئَتُلَ مَّثُ» درآیه            5

 نعمت امام زمان )عج( در آخر الزمان      ب(نعمت اهل بیت پیامبر )ص(                                    الف(

 نعمت پیامبران اولواالعزم د(                       آل محمد )ص(     نعمت محمد )ص( و ج( 

 برنامه کامل و دقیق پیامبر)ص(که سعادت انسان های پس از خود را تضمین می کرد چه بود ؟          6

 الف(تشویق مردم به انجام فرائض دینی                              ب( تعلیم و آموزش قرآن به مسلمانان توسط افراد خاص         

ج( تعلیم وآموزش قرآن به مسلمانان                                 د(تربیت معلمان ویژه برای فهم وآموزش معارف عمیق قرآن         

 الف

0.75

«بله / خیر»

خیر  بله                                                    .آیا جهنم را جهنمیان بااعمال خود به وجود آورده اند   1

 خیر    بله                          .آیا برای رسیدن به بهشت زیبای خداوند کافی است که او را دوست بداریم          2

نگاه انسان به پدیده های اطرافش سریع و گذراست .                                            بله                خیر        3

 ب

0.75

 «صحیح / غلط» 

ص                غ                 «        فذکر انما انت المذکر»  .پیامبر )ص( فقط تذکر دهنده ای  برای انسانهاست         1 

غ               ص                                                    .انتخاب  جانشین پیامبر )ص( توسط جبرئیل انجام شد         2

 غ                ص                                .     بزرگ غدیر فقط درکتب معتبر شیعه ، اَسناد معتبری دارد واقعه      3

 ج

1

«انتخاب  گزینه » 
 صحیح             باطل                                    .........................استخواندن نماز  با انگشتر طال برای مردان   1

صحیح             باطل                              استفاده از  انگشتر طال برای مردان درحال عادی .................است . 2

اگر  باطل             صحیح  .نماز با لباس نجس ..................................است  3

باطل      صحیح                  خواندن نماز  با لباس نجس  باطل است ویا لباس نجس نماز بخواند نمازش کسی نداند که 

 د
 

 

 

 4
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1.75

«من چیستم ؟«» من کیستم ؟» 
بودند . «               »     آن قراولین معلم و »            «  معجزه جاوید آخرین پیامبر خدا هستم  .1

«                .»   مکانی هستم که صاحبم راضی به حضور دیگران در آن  نیست  .2

«                        »    تعیین جانشین پیامبر)ص( موجب ناامیدی کامل مشرکان وماگردید.روزی هستم که  .3

«                   »    کند.اگر برعهده کسی باشم برای  توبه کردن  پشیمانی  کافی نیست وانسان باید آن را جبران  .4

  مهم ترین عقاید همه ی مسلمانان جهان که به عنوان شعار اسالم هر روز و شب در آسمان شهرها طنین انداز می شود هستم .5

»        «

هستم .»                       « از من تعبیر به معراج مومنان کرده اند ، من  .6

 ه

2.25

« مناسب اهای خالی با کلماتتکمیل  ج» 
پیامبر بزرگ اسالم )ص( در مدت........................ سال با سختی ومشقت مردم را به دین اسالم دعوت کردند . .1

 میگفتند .............تبریک..........در روز بزرگی که پیامبران همه حاجی ها را جمع کرده بودند ،مردم به علی علیه السالم به عنوان.... .2

نیکوکاران در بهشت ،...........................................................هستند . هم نشین .3

. .................................. و پوششی است در برابر ........................روزه  سپری است در  برابر:» پیامبر بزرگ اسالم فرمودند  .4

چند برابر میکند این است که .............................................................................آنچه  شیرینی نعمتهای بهشت را  .5

.................شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت پس از رسول خدا )ص( ،..................................بودند چون .......................... .6

 و

1.75

 «کمیل جدول ت» 

.   ماه مبارک رمضان موجب می شود که مردم در این ماه به این گروه  توجه کنند و در حد توان به آنان کمک کنند .1      

.  اولین جانشین بعدازامیرالمومنین علی )ع( 2 

 کیست ؟

*  پاداش کارهای نیک در این ماه هفتاد برابر     

 ماه های دیگر است .         

یکی از نام های خداوند .  3       

 *حدیث ثقلین از سخنان ایشان است 

دعای حضرت رسول )ص( در حق امیر المومنین :خدایا ......................... علی)ع( را یاری کن .. 4 

اذان چند اصل از اصول دین بیان می شود ؟* در

1

2

3

4  ز

4.25

«پاسخ کوتاه »ح           

(5/1« )،نظر خود را بیان کنید  باطلجلوی هر یک با کلمات صحیح یا » با هریک از موارد زیر چه حکمی دارد ؟ نماز -1

لباسی که از پوست خوک تهیه شده سجده بر شیء نجس

لباس که با پول رشوه خریداری شده نماز در جای  غصبی 

پیراهنی که نقطه ای از آن خونی شده   کوچکحاصل از ادرار فرزند  لباس نجس با 
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(1)«ونَقُتَّم تَکُلَّعَم لَکُبلِن قَمِ ینَذِی الَّلَعَ بَتِا کُمَام کَیّم الصِیکُلَعَ بَتِوا کُنُآمَ ینَذِا الّیهُیااَ» باتوجه به آیه  -2

 حکم این امر در امم قبل چگونه بود ؟ .2  مربوط به چه امری است ؟این آیه  .1

چه کسانی در این آیه مورد خطاب الهی قرار  .3

  گرفته اند ؟

 مهمترین فایده این کار چیست ؟ .4

((0.5)تشبیه زیبای پیامبر اسالم )ص( را نسبت به نماز بنویسید.)-3

(0.5؟)مورد را نام ببرید 2فواید روزه  از -4

(0.75) ؟سه مورد از مبطالت روزه را فقط نام ببرید-5

0.5

«تـشـریـحـی» 
پیامبر )ص( را نگران کرده بود ؟« مساله والیت » چرا بیان -1

 ط

0.5

مورد(2گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد :؟)باتوجه به سخن پیامبر )ص( رفتار و -2

0.75

چرا رسول اسالم )ص( برای هر گروهی سرپرستی قرار می دادند ؟-3

0.75

بنا به فرموده پیامبر )ص( مصالح کار فرشتگان در آن دنیا برای ساختن قصر مومنان چه می باشد ؟ -4

1

)ع( آموخت؟را به حضرت علی چرا پیامبر اسرار و نکات عمیق قرآن -5

1

با توجه به سخنان امیرالمومنین علی )ع( هدف آفرینش این جهان شگفت انگیز چه بوده است ؟-6
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1.5 

 «:آیه حفظی»
 سوره زمر که امیدوار کننده ترین آیه قرآن برای ما انسانهای گنه کار است وخدا به بندگانش فرموده است که: 53آیه 

 ............................................................ ای بندگان من که ............................................................................................................. 

 الف( آیه را کامل بنویسید.

 ب( ترجمه باال را تکمیل نمایید .
 

 ی
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علم و به نشانه  های  -3ما بستگی دارد .   سطح فهم و دانشبهره ما از قرآن به  -2 می شود . فکر کردنعقل باعث درست  -1

 تربیت معلمان ویژه برای .......-6     نعمت محمد و آل محمد )ص(»  -5قرآن و اهلبیت ع(  » - -4         قدرتش
 الف 

 

 نگاه گذراست    بله  -3برای رسیدن به بهشت فق دوست داشتن....... خیر -2بله     جهنم را جهنمیان .......       -1
 

 ب

 

 1- ص   » فقط تذکر دهنده  است «     2- غ » انتخاب جانشین توسط خدا «    3- غ   » در کتب شیعه و سنی«
 

 ج

 

  عادی استفاده از طال در حال    باطل   -2خواندن نماز با انگشتر  طال برای مردان          باطل  -1

 اگر نداند که لباس  نجس است   صحیح -4   نماز با لباس نجس      باطل  -3

 
 د

 

 قرآن / محمد ص       ب( غصبی             ج( غدیر                 د( حق الناس                 هـ( اذان                 و( نماز  -1
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 مشکالت دنیا / عذاب آخرت      -4        انبیا وامامان   -3          موال      -2            سال     23 -1

 علی علیه السالم چون آگاه ترین به احکام خدا بود  -6           هیچ گاه ازایشان گرفته نمی شود   -5
 و 

 

 ( یاران * سه 4غفار یا غافر * محمد )ص(     -3حسن )ع(  * رمضان      -2نیازمندان      -1
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 باطلنماز در جای غضبی *  -3باطل     *نماز با لباس با پوست خوک   -2باطل        سجده بر شی نجس *  -1

نماز با لباس خونی )نقطه ای (  -6باطل    *نماز با لباس آلوده به ادرار بچه  -5باطل      پول رشوه * نماز با لباس  تهیه شده با  -4

 صحیح

 در امم پیشین  نیز  واجب بوده  *  مومنین مورد خطاب  هستند * تقوی« روزه » می باشد    * « روزه» آیه مربوط به  -2

 ح

سواالتکلید   

/.25هر مورد   

 



 

 6صفحه 

 

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

 مهشتپایه و رشته : 

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

)لوگوی سرای دانش( دخترانه اولدبیرستان دوره   

4139-59امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی   

 پیام های آسمانی: نام درس

10/1394/.71:  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه07: .مدت امتحان  

 

مرتبه خود را در آن شستشومیدهد  5بی است که در برابر خانه  کسی در جریان  است واو هر شبانه روز نماز هم چون چشمه آ -3

 پس هرگز  آلودگی در بدن او باقی نمیماند 

 الف( تقویت صبر ب( تقویت تقوا -4

 الف( خوردن   ب( آشامیدن -5
 

 

 /.(5)نگران بودند که مبادا عده  ای از مردم سرلجاجت از این دستور مهم و بزرگ خدا سرپیچی کنند وگمراه شوند . پیامبر -1

 /.(5.)الف( خوش رفتار باشد   ب( به روزه داران دیگر افطاری دهند  -2

 /.(5.)تعیین سرپرست برای این بود که مبادا گروه بدون سرپرست دچار تفرقه و سردرگمی نشوند  -3

 /.(75.)سبحان اهلل والحمدهلل والاله  اال اهلل واهلل اکبر -4

تاپس از رحلت ایشان مردم بتوانند باکمک امیرالمومنین )ع( وامامان پس از ایشان از آموزه های قرآن بهره مند گردند تا  -5

 (1)برمشکالت غلبه کنند

خداوند تمام آن چه را که در زمین است برای شما آفریده  است تادرباره آنها بیندیشید وبا استفاده از آنها به بهشت راه یابید  -6

 (1)وخودتان  را از عذاب دوزخ برهانید 

 

 ط

 

 (5/1ه هوالغفور الرحیم)قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم التقنطوا من رحمه اهلل ان اهلل یغفر الذنوب جمیعا ان

ای بندگان من که برخود زیاده روی روا داشته اید از رحمت خدا نومید نشوید زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد که او خود آمرزنده 

 مهربان است . 
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/.25هر مورد   

 
/.25هر مورد   
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