
 

 

 به نام خداوند جان و خرد                                                                                           

 01/49/ 22:   تاریخ    ردولتی ماهور               مجتمع آموزشی دخترانه غی                         نام و نام خانوادگی:                         

 دقیقه 01مدت:            )دوره اول متوسطه(                              نام درس: پیام آسمان                                                

 نوبت امتحان: اول                                0949-49سال تحصیلی              کالس:  هشتم                                                          

 الف( آیات بارم

 با توجه به آیه حفظی کتاب جای خالی را پر کنید.ـ 1

 قل یا عِبادی الذینَ اسرفوا علی انفسهم          بگو ای بندگانم که برخود زیاده روی روا داشتید.

 .......................................................................ال تَقنَطوا مِن رحمه اهلل                            

 اِنَّ اهللَ یَغفِر الذنوب جمیعاً                         زیرا خداوند همه گناهان را می آمرزد.

 هربان است.که او خود آمرزندة م                          ..............................................
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 جای خالی را کلمه مناسب بگذارید.( ب 5/1

 است.. . . . . . . . . . . . این سرانجام کسانی است که به خدا و فرستادگانش ایمان نداشتند، آن جا . . . ـ 2

 برابر ماههای دیگر است.. . . . . . . . . . . . . . .  ـ پاداش کارهای نیک در ماه رمضان3

 نماز می شود.. . . . . . . . . . . . . . .  استفاده از زیورآالت طال برای مردان در هنگام نماز باعثـ 4

 ج( جمالت درست و نادرست را مشخص کنید. 2

  نادرست  موجب رضایت خداوند می شود. درست  ـ گذشت از خطای دیگران5

 نادرست  هایش کرده است تا بدانیم چقدر ما را دوست دارد. درست ها و زیباییخداوند دنیا را پر از نعمت -6

 نادرست  درست  اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می توان با آن نماز خواند. -7

 اش صحیح است. دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطالت روزه را انجام دهد روزهاگر روزه -8

 نادرست  درست 

 د( گزینه مناسب را عالمت بزنید. 5/1

 .بنا به فرمایش امام صادق )ع( منظور از کلمه نعیم چیست -9

 ج( مؤمنین           ب( محمد و آل محمد )ص(                                   الف( یاران امام حسین در کربال  



 

 

 .کندها را برای بهشتیان زیاد میچه چیزی شیرینی نعمت -11

 شود           ب( تا ابد در بهشت خواهند بود            ج( هر دو موردها گرفته نمیها از آنالف( هیچ گاه نعمت

 .انتخاب علی )ع( برای جانشینی پیامبر اکرم توسط چه کسی صورت گرفت -11

 ج( جبرئیل                             ب( پیامبر )ص(                                                        الف( خداوند 

 مورد( 2های درست خط بکشید. )هر سؤال پرسش های زیر دور پاسخ هـ( در 2

 .مصالح کار فشتگان در ساختن قصرهای بهشتی چیست -12

 نماز             ذکر سبحان اهلل             روزه             ذکر اهلل اکبر

 .باشداز عناوین نماز می -13

 ی اعمال            ستون دین             تقویت کننده صبرمعراج مؤمن            نامه

 ی( هر یک از عبارات توضیح کدامیک از مفاهیم زیر است. 1

 غدیر خم             نماز             مکه             روزه

 (              مکانی که والیت علی )ع( از طرف پیامبر )ص( اعالم شد ) -14

 پیامبر )ص( سپری است در برابر مشکالت دنیا و پوششی در برابر عذاب آخرت )              ( -15

 و( به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

 .هایی را بر انسان تمام کردندخداوند در روز غدیر خم چه نعمت -16 1

 .دو مورد از آداب نماز را نام ببرید -17 1

 .ای طراحی کردند)ص( بر ای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه پیامبر -18 1

 ز( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 

 .با توجه به سخن علی )ع( توضیح دهید که هدف آفرینش چیست -19 5/1



 

 

  

 .سه مورد از فواید روزه گرفتن را نام ببرید -21 5/1

 .حدیث ثقلین را بنویسید -21 5/1

 .بعد از پیامبر )ص( خداوند تنها امیرالمؤمنین )ع( را شایسته رهبری بر مسلمانان قرار دادچرا  -22 1

 .با توجه به سخن امام صادق )ع( هر کس با طهارت به مسجد برود چه فوایدی دارد -23 1

 چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید. -24 1

 

 موفق باشید      


