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 آیٌ زیط را جکویك کًیص و هعًی آن را ةًُیسیص 1

 یؼؿط الضيُب حویعا........................................الؽ( ان اهلل 

 جطحوٌ:

 ايوا الوُهًُن اسُهب( 

 جطحوٌ:
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 حاٍای سالی را ةا کموات هًاسب پط کًیص. 2

 اذکام هطةُط ةٌ هرطم و ياهرطم يوُيٌ ای از ...........................اسالم اسث الؽ( 

 ...............و............. ايسان يیظ هی صُد چطا کٌ ةطکث را از زيصگی ايسان هی گطیظدعادت ةٌ دروغ گؿحى هُحب  ب( 

 آيچٌ گًاٍان را پاك هی کًص کارٍای ...................... اسث اها کارٍای ذطام يوی جُايص ............دیگطی را پاك کًص ج( 

 عضاب اسط اسثد(......... سپطی در ةطاةط هضکالت ديیا و پُصضی ةطای 

 در روز فیاهث درةاره يعوث .......... از صوا سُال سُاٍص صص  ه( 

 در ..........  جواهی چیظٍایی کٌ ةطای رسحگاری ايسان در ديیا و اسطت هُرد يیاز اسث گًخايصه صصه اسث  ج( 

 اگط يوازگضار در هکان ........................يواز ةشُايص يوظش ةاظك اسث  د( 
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 گظیًٌ هًاسب را ايحشاب کًیص 3

 الؽ( سصاويص ةٌ ٍوٌ...........وعصه آهُرزش داده اسث

 ( ذـ الًاس ٍا4( هطدم      3( گًاٍکاران      2ًاٍان     گةی  (1

 

 ب(پیاهتط اسطار و يکات عویـ فطان را ةٌ چٌ کسی اهُسث

 ( سصیخ4ٌ( اهام عمی         3( اهام ذسى         2( اهام ذسیى      1       

 
 ج( پیاهتط چًص سال ةطای جطویج دیى اسالم جالش کطد

      1)22      2)23         3)32         4)1 
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 2از 1صفحه ی 
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 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )ب( هشتمپیام آسمانی نام درس: 

 الهام سیفی نام دبیر:

 02/1400 / 27امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح8: 00ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

 کصام حومٌ صرید و کصام یک ػمط اسث 4

 ذالل اسث عتادت ده حظ دارد کٌ يٌ حظ آن کارو کسب الؽ(

 ب( اسحؿاده از يقطه ةطای هطدان ذطام اسث

 یکی از يام ٍای سصاويص ػؿار اسث یعًی ةسیار هَطةان   ج( 

 ط داريص هسئمٌ سالؾث اسثد(اصمی جطیى هُضُعی کٌ صیعیان و اٍك سًث درةاره آن اسحالف يظ

1 

 پاسز کُجاه دٍیص 5

 ؾایصه کار کطدن چیسث؟ الؽ( 

 چیسث؟ب(عضاةَای حًَن ذاصك 

 کمیص ٍوٌ زصحی ٍا چیسث؟ ج( 

 ايحشاب ذضطت عمی ةٌ عًُان حايضیى پیاهتط جُسط چٌ کسی ايخام صص؟ د( 

 سصاويص ةٌ ها عقك داده جا ......... و( 
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 50/0 هُرد از هتعالت روزه را يام ةتطیص؟ دو 6

 50/1 هشحصط جُضید دٍیصسٌ هُرد از فُايیى اححواعی اسالم را ةًُیسیص؟ و یکی را ةٌ ايحشاب   7

 1 هُرد کاؾی اسث 2ثوطات دعا و يیایش را ةًُیسیص  8

 1 اهُالی کٌ از صؼك ذالل ةٌ دسث هی آیص چگُيٌ هوکى اسث ذطام صُد؟ 9

 1 ػیتث جتمیغ چیسث؟ 10

 1 اعحقادات هسموايان را ةًُیسیص 11

 /.75 اسحعوارگطان چگُيٌ هیان هسموايان جؿطفٌ ایخاد هی کًًص 12

 2 ذقُق سٌ گايٌ را ةًُیسیص و یکی را ةٌ ايحشاب سُد ةا هثال جُضید دٍیص 13

 2از 2صفحه ی 



 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
 .إٌََُِّ َُُّ انْغَفُّرُ انرَّحِيوُ انف( 1

 رزٌده و ىِرةان اشثآىُياٌا او ةصيار 

 ُياٌا ىّىٍيً ةا ُو ةرادرٌد ب(

 والیث.كران.غصتی. كّاٌيً اجحياعی. روزه. رزق و روزی اٌصان. خّب ، حرام 2

3 2....3.....2 

 ص 4

 غ

 ص

 غ

 ةياٌدیظيو 5
 کاراُای خّد اٌصان ) اعيال (

 خداوٌد 
 دروغ

 کيک کردن ةَ دیگران) یَ ىّرد کفایث ىی کٍد(
 خّردن و اطاىيدن و دروغ ةصحً ةَ پياىتر 6

 .حفظ پّطض ىٍاشب .(3 .حيا در گفحار، رفحار و ٌگاه .(2رم و ٌاىحرم. يح 7

 ثاش ٌاپصٍد کارُای ٔو اطاعَ تبلیغ ٌّعی غیبت ُيچٍيً 8

 کو کاری کردن و درشث عيم ٌکردن 9

 (. ىحتّةيث در ٌزد خهق خدا4(. ىّرد جّجَ خدا ةّدن. 3ىٍدی از پاداش روز كياىث.  (. ةِره2ُا.  طایصحگی دریافث ٌعيث  11

 جّحيد. ىعاد . ٌتّت . کعتَ 11

 اشرر م و اىررث اشرر ىی، ىصررهو اشررث کررَ ... جحکرريو كرردرت خررّد، كررّىی، ىهرری، ىرر ُتی و ةرريً جِرران ایجاا ت تقه اا  در اثررر  12

 .کنند می در کظّرُای اش ىی را فراُو تقه   ٌفاق و ایج ت ُای زىيٍَ

 حق انٍاس . حق انٍفس . حق اهلل 13

 امضاء:    الهام سیفی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 61جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 (بهای آسواني هشتن)پیامنام درس: 

 نام دبیر: الهام سیفي

 27/02/1400تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصتح 08:00ساعت اهتحاى: 

 دكيلَ 90هدت اهتحاى: 




