
 

 

 .صحیح و غلط را مشخص کنید_1 

 غلط     صحیح           بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران سهم مؤذنی است که مردم با صدای او به نماز می ایستند.( 1

 غلط       صحیح        روزه اش باطل نیست.         اگر روزه دار یکی از مبطالت روزه را از روی فراموشی انجام دهد( 2

 غلط      صحیح                               پیامبر)ص( در روز غدیر خم از حاضران خواستند پیام غدیر را به غایبان برسانند.( 3

 لطغ      حیحص                                 .جهان آفرینش وجود دارد نشانه تصادفی بودن آن هاستشگفتی هایی که در ( 4

 گزینه صحیح را عالمت بزنید._2

 ؟چیست« یومئذٍ عَن النَّعیمثُمَّ لَتسئلنَّ »در آیه « نَعیم»منظور از ( 1

       نعمت سالمتی و تندرستید(         حاللنعمت های ج(         نعمت والیت اهل بیتب(  نعمت طعامالف( 

 در سخنان معصومین از کدامیک به عنوان سد محکم در برابر شیطان یاد شده است؟( 2

      نماز د(                      خمس و زکاتج(                   جهاد در راه خداب(                   روزه ماه رمضانالف( 

 انجام شد. .....................برای جانشینیی پیامبر)ص( توسط  )ع(ماجرای غدیر خم انتخاب حضرت علیدر ( 3

                                                یاران پیامبرد(       اهل بیتج(         جبرئیلب(          خداوندالف( 

 تیر زهرآگین شیطان است؟با توجه به سخن امام صادق)ع(، کدامیک ( 4

       نگاه نکردن به والدیند(    به نامحرمنگاه ج(           نگاه حسرت انگیزب(          نگاه به محرمالف( 

 زیر را کامل کنید. جمالت جاهای خالی _4 

 نبودیم.  ..............................می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشانید می گویند: ما از  وقتی از دوزخیان( 1 

 نخواهد داشت. ...................................ن و اهل بیت نتیجه ای جز آرها کردن امانت های الهی همچون قر( 2 

 

 

 

        

 

 هشتم

 

 پیام آسمان



 

 زیر را کامل کنید. جمالت جاهای خالی _3

 نبودیم.  ..............................می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشانید می گویند: ما از  وقتی از دوزخیان( 1 

 نخواهد داشت. ...................................ن و اهل بیت نتیجه ای جز آرها کردن امانت های الهی همچون قر( 2 

 حرام(  جاهای خالی را کامل کنید. –باطل  –با استفاده از کلمات )صحیح _4

 ( ...........................................)  .بخواند نماز تیوضع همان با یول بوده نجس لباسش بفهمد نماز از قبل که یکس نماز( 1 

 ( ...........................................)  نماز خواندن هنگام در مردان یبرا طال گردنبند و انگشتر: مانند ورآالتیز از استفاده( 2 

 )........................( .برد ینم آب ریز کامل طور به را سرش و کند یم شنا استخر در که یدار روزه( 3 

 با توجه به جدول توصیفات بهشت و جهنم را کامل کنید._5

 توصیف جهنم توصیف بهشت

 ................................................................... سرزمینی به وسعت تمام آسمان ها و زمین است.

 ستمکاران مغرور مانند هیزم آتش می گیرند. ....................................................................

 نی زیر پاسخ دهید.االت قرآؤبه س_6

 ( آیه زیر را تر جمه کنید.1

  « تُحبّونَ اَن یَغفِرَ اللّهُ لَکُم وَ اللّهُ غَفورٌ رَحیمٌوَ لیَعفوا وَ لیَصَفحوا ااَل» 

 ..............................................................................................ترجمه : 

 

 چه چیزی از ما می خواهد؟ چرا؟«ال تَقنَطوا مِن َرحمَةِ الّلهِ إنَّ اللّهَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعاً»آیه  ( 2



 

  

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید._7

 (5/1)؟هدف از آفرینش جهان شگفت انگیز چیستبر اساس سخن حضرت علی)ع(: ( 1

 

 (1چه برنامه ای طراحی کرده بود؟) ( پیامبر اکرم)ص(  برای هدایت مردم بعد از خود2

 

 

 (1)چه فرمود؟ )ع(پیامبر اکرم)ص( در روز غدیر درباره حضرت امیرالـمؤمنین( 3

 

 

 (1) ؟در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند چرا( 4

 

 (1( حدیث ثقلین را به صورت خالصه بنویسید.)5

 

 

 



 

 (1خداوند روزه را بر مردم واجب کرده است؟)( بر اساس سخن امام صادق: چرا 6

 

 

 (5/1آثار و پیامدهای بی توجهی به حجاب را بیان کنید.) از ( سه مورد7

 

 

 

 

 آینده از آن کسانی است که امروز رویایی در سر داشته باشند...


