
 

 

 

 

 

 

 نمره 5/1 کند؟ می تکمیل را شده داده  شریفه آیه گزینه کدام -1

 "اهلل  رَحمَةِ مِن ….......… اَنفُسِهِم عَلی اَسرَفوا الذینَ عِبادیَ یا قُل _"

 الذُّنوب( د                                       تَقنَطوا ال( ج                                   الغَفور( ب                                   یَغفِرُ(  الف

کاری  را به چه مومنان خداوند کنید بیان«  رَحیمٌ غَفورٌ وَاهلل لَکُم اهلل یَغفِرَ اَن تُحِبّونَ اَال لیَصفَحوا وَ لیَعُفوا وَ»  ی آیه به توجه با -2

 ( آیه ترجمه)   فرماید؟ امر می
 

 

 .(/5کنید.)هر مورد  مشخص را صحیح گزینه

 ؟ چیست "نعیم" از منظور«  النّعیم عَنِ یَومَئِذٍ لَتُسئَلُنَّ ثُمَّ»  ی شریفه آیه به توجه با -3

 دنیا در خداوند فراوان های نعمت(  د         )ص(  محمد آل و محمد نعمت( ج         است دهنده نعمت خداوند(  ب        بهشتی پایان بی های نعمت( الف

 بودند؟ نگران چیزی چه از الهی پیام ابالغ برای آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر-4

 سنی و شیعه اختالف(  د                 مردم از ایعده لجاجت(  ج                           مشرکان با مخالفت(  ب           مردم سوادی بی(  الف

 شد؟ سرافراز و عزیز توان می چگونه آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر سخن به توجه با-5

 دیگران از گذشت با(  د                              کردن توبه با(  ج                           کردن دعا با(  ب              کمک به نیازمندان با(  الف

 هستند؟ ها عقرب و مارها محاصره در جهنم در کسانی چه-6

 نداشتند اعتقادی قیامت روز به که افرادی( د        دادند آزار را مومنان که ستمگرانی( ج   دادند آزار را دیگران زبان با که کسانی( ب    مغرور ستمگران( الف

 نمره 75/0ترک واجبات دینی( –نقره  –زیورآالت طال –حقّ النّاس  –نماز  –چیستم؟ ) قرآن  من  کیستم؟ من-7

 کند. جبران را آن باید انسان و نیست کافی پشیمانی کردن توبه برای باشم کسی عهده بر اگر   -.…………

  استفاده از من برای مردان حرام و موجب باطل شدن نمازشان می شوم. ..........................  -

 ................ است شده گنجانده من در  است، نیاز مورد آخرت و دنیا در انسان رستگاری برای که چیزهایی تمام  _

 نمره5/2گزینه مرتبط با موارد قسمت )الف( را از قسمت )ب( بیابید و شماره مورد نظر را مقابل آن بنویسید. -8 

 الف (                                                                                          ) ب () 

 غفّار                        -2                     نمازگزار    لباس بودن پاک -1                                     )......... (  مَزید لَدَینا وَ فیها یَشائونَ ما لَهُم

 نیکوکاران و امامان پیامبران،-4                             بهشتیان های خوشی-3                        آمرزنده).........( بسیار معنای به خداوند صفات از یکی

 جماعت نماز برپایی -5                                          )........( بهشت در نیکوکاران همنشین

                      بهشتی های نعمت وسعت -6                                           رود).........( می شمار به نماز آداب از

 مساجد  -7          خانه های خدا در زمین )..........(                                      

 نمره5/2درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید .-9 

 ).............(خواند.الف( اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می توان با آن نماز 

 . )............(خداوند به همه گناهکاران وعده آمرزش داده استبا توجّه به آیات قرآن ب( 

  کردند.)..........(  طراحی مردم هدایت برای دقیقی و کامل برنامه خداوند دستور به ابتدای بعثت از خدا رسول( ج 

 گرفت.)............( خداشناسی درس توان می خود پیرامون دنیای  د( با دقت کردن به

  اگر کسی قبل از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است،و با همان وضعیت نماز بخواند،نمازش صحیح است. ).............( ه( 

 هشتمپایه                                              پیام های آسمان                                                                              

                                         باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

                                                            02/10/1400 تاریخ آزمون:                                                      یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

                                 صبح 10   :ساعت برگزاری                                                   یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

 صفحه 2   ت: صفحاتعداد                                                   جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان       :                                                                                السک

                                                     سوال 15   :تعداد سواالترمضانخانی                 دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                 دقیقه 50مدت پاسخگویی: 

                                                                               

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    



 نمره 5/2. پاسخ کوتاه دهید-10 

 پاسخی میدهند ؟وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشاند چه  _الف

 

 از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن چه نتیجه ای می توان گرفت ؟ _ب

 

 ای برای هدایت انسان های پس از خود طراحی کردند ؟پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله چه برنامه _ج

 

 ..................................................  .          تد به فرموده امام علی علیه السالم کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایس _د

 

 ؟ کیست به خطاب « مُذَکِّر انتَ » عبارت « مُذَکِّر انتَ اِنَّما فَذَّکِّر» عبارت قرآنی در  _ه

 

 نمره1 (  است اضافی کلمه دو)   کلمات مناسب را از داخل کمانک انتخاب کرده و در جاهای خالی بنویسید-11

 ( خداوند/صحیح فراوان بخشش و لطف/ شیطان برابر در محکمی باطل/سد / آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر /) خداوند

 .ده استش یاد  ………................…………در سخنان معصومین از نماز با عنوان  _

 است. آخرت در  .………..........................…… و دنیا در نیک اعمال نتیجه بهشت های نعمت حقیقت در   _

 است.. ….....……… نمازش بخواند نماز آن با و بخرد لباسی آورده دست به حرام راه از که پولی با کسی اگر  _

  شد. انجام  .………………… توسط آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر جانشینی برای السالم علیه علی حضرت انتخاب  _

 

 .سواالت زیر پاسخ کامل دهیدبه 

 خلق انسان برای هدفی چه به را است زمین در آنچه خداوند که دهید توضیح السالم علیه علی حضرت سخن به توجه با -12 

 نمره 75/0 ؟ است کرده

 

 نمره1 چرا کافران در روز غدیر خم از نابودی دین اسالم ناامید شدند ؟ -13

 

 نمره1 صلی اهلل علیه و آله را اولین معلم قرآن قرار داد ؟اکرم چرا خداوند پیامبر  -14

 

 

 نمره 5/1وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی به آنها می دهد ؟ -15

 

 

 ................... ای مردم من از میان شما می روم و "       نمره 5/1را بنویسید.   ثقلین حدیث -16

 

 

                                   نمره 5/1 مورد( 3توضیح دهید با چه شرایطی گذشت از خطاهای دیگران شایسته است؟) -17

                                                                                       



                                                                                      

 


