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" با سمه تعالی "

نام و نام خانوادگی:.....................شماره دانش آموز:                    نام دبیرستان: ............

 4صفحه: 2شهرستان الهیجان   تعداد صفحات سؤال: 4931دوره تحصیلی:متوسطه اول سال       هشتمپایه: 

دقیقه 01مّدت امتحان:  صبح91/8ساعت شروع:   41/41/4931: تاریخ های آسمان پیامسؤاالت امتحانی درس:

بارم

......................نام ونام خانوادگی معلم وامضاء:   .................. نمره پایانی:..........نمره مستمر:..

ردیف

 مشخص کنید.گزینه ی درست را باعالمت 

 برای جانشینی پیامبر)ص(توسط خود ........انجام شد. انتخاب حضرت علی )ع( ( 4/4
□پیامبر)ص((د     □        وندخدا ج (   □        مردمب (    □      جبرئیل  الف(

پیامبرخدا چه مواردی را به حضرت علی )ع( آموخت؟( 2/4 

□ ب(خواندن صحیح قرآن          □    آموزش معارف قرآنی(الف
□د(اسرارونکات عمیق قرآن                   □    ج(آموزه های قرآن

 می باشد؟   صحیح کدام گزینهدرباره م َواَْتَمْمَت َعلیکُم نِعَمتی "کُم دینَ کَملُت لَکُوم اَ "اَلیَ (9/4 

□ حقانیت دین اسالمد(  □ ماجرای غدیرج(   □ رحلت پیامبر)ص(ب(     □مناسک حج الف(  

4
5/4

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
□غ □ ص نگاه ما به پدیده های اطرافمان معموال نگاهی سریع وگذراست.  (4/2
□غ  □ص .  میشود فرستاده بهشت به انسان خود دست به بهشت نعمتهای (2/2

□غ  □ص.  کند می باطل را زنان نماز طال، انگشتر و گردنبند از استفاده( 9/2
□غ  □ص .  است داده آمرزش وعده گناهکاران ی همه به خداوند ( 1/2
□غ  □ص.میشنود چربی ای تکهوبا میبیند ریز باچنداستخوان ،انسان)ع(علی امام فرمایشات به توجه با (5/2

□غ   □ص  یاد شده است.« معراج مومنان»در سخنان پیشوایا ن دین از نماز به عنوان(0/2

29

.را کامل کنیدجمالت زیر
آوردند.خود به وجود  جهنم را خود جهنمیان با .....(4/9 
داد.  قرار قرآن معلم اولین را .....خداوند (4/9

به.......رفت وبرایش ............کرد. کرد پرتاب زباله طرفش به که کسی به نسبت اشتر الکم(4/9

95/4

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

( دو مورد از مبطالت روزه را فقط نام ببرید. 4/1
 4 .............              2............. 

 ......................2...................   .4( دو مورد از آداب نماز را فقط نام ببرید. 2/1 

1

2

.زیر پاسخ کامل دهید تشریحی به سواالت

مسجد را بنویسید.ع(دالیل اهمیت نماز خواندن در مطابق حدیث امام صادق) 5 

4

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

روزه یعنی چه ؟  7 

4

چه می فرمایند ؟ جهانآفرینش  هدف امیر مومنان حضرت علی )ع( درباره 8 

4
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" با سمه تعالی "

نام و نام خانوادگی:..............................شماره دانش آموز:                  نام دبیرستان:.........

دقیقه 01 مّدت امتحان:صبح 03/8 ساعت شروع:     41/41/4311تاریخ:  آسمانهای  پیامسؤاالت امتحانی درس: 

2صفحه:2تعداد صفحات سؤال:     شهرستان الهیجان   4311سال دوره تحصیلی:متوسطه اول    هشتمپایه: 

امید شدند ؟چرا درروزغدیرخم،کافران ازنابودی اسالم نا 3 

4

.رابه صورت خالصه توضیح دهید بدحجابی آثار 41 

4

حدیث ثقلین رابنویسید. 44 

5/4

 42 چیست؟ نامحرمان دربرابر وزن مرد هر وظایف مهمترین

5/4

،او چه پاسخی به آنها می دهد؟زدگردن شیطان می انداوقتی گناهکاران اشتباه خودرا بر 49 

5/4

َُ لَ  کُمَقبلِ  نمِ  ینَ الذِ  یلَ عَ  بَ تِ کُ  ماکَ ُُ  یامالص   لیکُمعَ  بَ ُکتِ  نواآمَ  ّیهاالذینَ اَ  ایَ  " سوره بقره489آیه  قون"را مکُ علَّ  َتتَّ

 .کنید ترجمه

41

5/4

"موید به تاییدات الهی باشید." 




