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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 

 جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 

 0.5 خداوند تمام آنچه در زمین است، آفریده تا در آن ................. . 1

 0.5 پیامبر خدا)ص( نماز را به ............... تشبیه کرده است. 2

 0.5 های خدا در زمین ............ هستند.خانه 3

 0.5 شود...................... میدروغ گفتن باعث نابودی  4

 0.5 ی ................... است.ترین موضوع اختالفی شیعه و اهل سنّت مسألهاصلی 5

  عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید. 

 0.5 نماز خواندن جزو حق النفس است. 6

 0.5 است.اگر نمازگزار بداند لباسش نجس است و همانطور نماز بخواند نمازش باطل  7

 0.5 تواند به فرهنگ جامعه آسیب بزند.مدگرایی نمی 8

 0.5 غیبت کردن همان بدگویی پشت سر دیگران است. 9

  سواالت چهار گزینه ای 

10 
 کدام یک از موارد زیر جزء آداب نماز نیست؟

 اول وقت          د(خواندن تشهدالف(خواندن اذان قبل از نماز      ب(نماز خواندن در مسجد        ج(خواندن نماز در 
0.5 

11 
 <<من از کودکی با رسول خدا بودم و او هرروز دری از علم به رویم می گشود>>؟این سخن از کیست

 الف( امام علی)ع(         ب(پیامبر اسالم)ص(                 ج(امام سجاد)ع(              د( امام رضا)ع(
0.5 

  بدهید.کوتاه پاسخ  

12 
 را بنویسید.سه فایده از فواید روزه 

 
1.5 

13 
 دو مورد از فواید کار را بنویسید.

 
2 

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

  هشتم :پایه 

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 1 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12 ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقهاداره 

 دغیر  دبیرستان                                                                                            
 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 پیامهای آسمانی نام درس:

 عبدالکریم خالکی :نام دبیر

 01/03/1397 :امتحان تاریخ

 صبح  8 :ساعت امتحان

 دقیقه100 : امتحانمدت 



 

 نمره 20جمع بارم : 
 موفق باشید

  

14 

 مورد از نتایج و آثار مال حرام در زندگی چیست؟ 3 

 

 

1.5 

15 

 را بنویسید. روزهمورد از مبطالت  3

 

 

1.5 

  پاسخ کامل بدهید 

16 

 مورد( 4حقوق مسلمان بر مسلمان در کالم امام صادق چیست؟)
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17 

 مورد( 2ثمرات دعا و نیایش را بنویسید.)

 

 

2 

18 

 دو مرحله تفرقه افکنی دشمن بین مسلمانان چیست؟

 

 

2 

19 

 چرا جهنمیان در جهنم عذاب می شوند؟
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 .درباره آن بیندیشید و با استفاده از آن به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید 1

 مرتبه بدن خود را در آن می شوید( 5چشمه آب)که روزی  2

 مساجد 3

 نابودی ایمان 4

 جانشینی بعد از پیامبر)ص( 5

 غلط 6

 صحیح 7

 غلط 8

 صحیح 9

 د 10

 الف 11

 حفظ سالمتی -3توجه به محرومان  -2تقویت صبر و تقوا  -1فواید روزه:  12

 ساختن مشکالت اجتماعی)جلوگیری از جرائم(برطرف  -2انفاق به دیگران -1 13

 دور شدن از خداوند  -3رفتن برکت از زندگی   -2مستجاب نشدن دعاها  -1 14

 فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق -4فروبردن سر به زیر آب  -3خوردن و آشامیدن  -2و  1مبطالت روزه :  15

16 

به   -2و هر چه برای خود نمی پسندی برای او نیز نپسند. هر چه برای خود می پسندی برای او نیز دوست بدار -1

  -4)در وقت نیاز( با جان و مال و زبان و دستت، او را یاری کن -3دنبال خشنودی اش باش و او را خشمگین نکن

وقتی گرسنه است سیر نباشی و وقتی تشنه است سیراب نباشی و وقتی لباس ندارد  -5آیینه و راهنمای او باش

 قبل از اینکه به تو بگوید نیازش را رفع کن  -7اگر مریض شد به عیادتش برو   -6گوناگون نداشته باش لباسهای

17 
  -2مورد توجه خدا قرار می گیریم و غیر از آخرت، در دنیا نیز شایستگی دریافت نعمتها را دریافت می کنیم. -1

 ه می کند.آرامش روحی؛ در برابر سختی ها به خدا پناه می برد و به او تکی

18 
بزرگنمایی اختالفات مذاهب مسلمانان. نسبت دادن کار اشتباه تعدادی از مسلمانان به همه پیروان آن مذهب.  -1

 ایجاد جنگ داخلی بین مسلمانان و تشکیل گروهک های همسو با خودشان و ارائه چهره ای زشت از اسالم.  -2

19 
ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار می کردند و مردم را اذیت می به دلیل اینکه آنها به خداوند و فرستادگانش 

 کردند و از هیچ گناهی روی نمی گرداندند

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه منطقاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران 

 پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 آسمانی پیامهاینام درس: 

 عبدالکریم خالکی نام دبير:

    03/1397/: 01تاریخ امتحان

 صبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه  100مدت امتحان:


