
 

 

 

 

 

 

 

  

صحیح و غلط سواالت  

 (  )غ    (  )ص .      شنودای چربی میبیند و با تکهبا توجه به فرمایشات امام علی )ع(، انسان با چند استخوان ریز می   -1

  (  )غ    (  )ص         است.ی گناهکاران وعده آمرزش داده خداوند به همه  -2

 (  )غ    (  )ص       شود.های بهشت به دست خود انسان به بهشت فرستاده مینعمت  -3 

 (  )غ    (  )ص       انتخاب حضرت علی )ع( به عنوان جانشین پیامبر توسط خود خداوند انجام شد.   -4
 (  )غ    (  )استفاده از گردنبند و انگشتر طال، نماز زنان را باطل می کند.      ص    -5

 (  )غ    (  )اگر کسی با جوراب نجس و خشک نماز بخواند، نمازش صحیح است.     ص   -6

 (  )غ    (  )ص      استفاده از کمربندی که از چرم گاو است، در هنگام نماز، نماز را باطل می کند.  -7

  (  )غ    (  )برخی جرم ها و جنایت های بزرگ در ابتدا بایک نگاه حرام آغاز شده اند.        ص    -8
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 سواالت چهار گزینه ای                                                                                       

 ؟نیستکدامیک از موارد زیر جزء آداب نماز    -9

 ب( نماز خواندن در مسجد     الف( خواندن اذان و اقامه قبل از نماز             

 د( خواندن تشهد  ج( خواندن نماز در اول وقت      
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 جای خالیسواالت                                                                                          

   مالک اشتر نسبت به کسی که به طرفش زباله پرتاب کرد ...................................... انجام داد.  -11
  

  خداوند حکیم ............ را اولین معلم قرآن قرار داد.-11

 نمازش.........است.اگر نمازگزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس است و با همان وضعیت نماز بخواند،  -11

 آنچه تیری زهرآگین از جانب شیطان است که تخم گناه را در دل می کارد ............ است.  -04
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 شود؟غفار یعنی چه؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می  -11
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 ای طراحی کردند؟پیامبر اکرم )ص( برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه  -11
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   امیرالمؤمنین شایسته رهبری بر مسلمانان بودند؟چرا بعد از پیامبر خدا، تنها   -19
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 مکان و لباس نمازگزار چه شرایطی باید داشته باشد؟  -12
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 0 دو مورد از فواید روزه را نام ببرید. -11

 5/0   سه مورد از مبطالت روزه را بنویسید.   -22

 0 را ترجمه کنید.« کما کتب علی الذینَ من قَبلکُم لعلَّکم تَتَّقونیا ایّهاالذینَ آمنوا کُتبَ علیکُم الصّیام »آیه   -11

 دو مورد از آثار بدحجابی را بنویسید.  -14
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 ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان را نام ببرید.مهم  -15
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 هوالحکیم

 آسمان پایه هشتم هایپیامپاسخنامه امتحان ترم اول درس 

 (.11غلط است )صفحه  .1

 (.11صحیح است )ص  .1

 (.12صحیح است )ص  .3

 (.44صحیح است )ص  .4

 (.55غلط است )ص  .5

 (.55صحیح است )ص  .4

 (.55غلط است )ص  .7

 (.42صحیح است )ص  .2

 (.51و  53صحیح است )ص « د»گزینه  .1

 (.34صحیح است )ص « الف»گزینه  .11

 (11به مسجد رفت و برای آن شخص دعا کرد )ص  .11

 (.34پیامبر اکرم )ص  .11

 (.54باطل است )ص  .13

 (.42نگاه به نامحرم )ص  .14

 بیندیشید و با استفاده هاآنخداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره  .15

 (.13ید )ص به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهان هاآناز 

بسیار آمرزنده؛ زیرا خداوند تمامی گناهان هرکسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه درستکاری   .14

 (.12)ص  آمرزدمیو تقوا را در پیش گیرد 

مردم  و کردندمیبه خداوند و فرستادگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار  هاآنبه دلیل اینکه  .17

 (.12)ص  گرداندندنمیو از هیچ گناهی روی  کردندمیرا اذیت 

رسول خدا از ابتدای بعثت، به دستور خداوند برنامه کامل و دقیقی برای هدایت مردم طراحی کرده  .12

. این برنامه عبارت بود از تربیت کردمیپس از خود را نیز تضمین  هایانسانبود که حتی سعادت 

 (.34قرآن )ص  معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق

هی مردم به قرآن و احکام ال ترینآگاهفرد برای رهبری و هدایت مردم کسی بود که  ترینشایستهزیرا  .11

باشد و تمام احکام الهی را از رسول خدا فراگرفته باشد و این فرد کسی جز امیرالمؤمنین شخص 

 (.44دیگری نبود )ص 

 (.55پاک باشد، غصبی نباشد )ص  .11



 (.41و  41، توجه به محرومان، حفظ سالمتی )ص تقویت صبر و تقوا .11

 (.43خوردن و آشامیدن، فروبردن سر به زیر آب، فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق )ص  .11

گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند اید، روزه بر شما واجب شد، همانای کسانی که ایمان آورده .13

 (.41نیز واجب شده بود؛ تا پرهیزگار شوید )ص 

و  71ارزش شدن زن در جامعه، دور شدن انسان از خدا )ص ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن، کم .14

41.) 

 (.71و  41حفظ حیا، حفظ نگاه و حفظ پوشش مناسب )ص  .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


