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بارم سؤاالت
 

1 

 عبارت قرآنی زیر را ترجمه نمایید 

 ..............................................................................................................................................................................  وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

 

5.0 

2 

 .جا های خالی را با کلمات مناسبی برگرفته از متن کتاب درسی کامل نمایید

 ...................................... بي توجهي کرده است .در واقع به ......... کندي تلف م هودهیکه عمر و وقتش را ب يکساز میان حقوق سه گانه 

 .است .............................................................عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن، 

  خود را در دست تو قرار داده است یها نهیگنج دیکل قتیداده است، در حق .................................................... ەجازکه به تو ا یخداوند

 ............................................................... است کند،ي آنچه گناهان را پاک مبه فرموده امام صادق علیه السالم 

 

2 

3 

 چگونه دروغ گفتن و غیبت کردن و ناسزاگویي باعث حق الناس مي شود؟
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4 

 از عوامل هدر دادن فرصت عمر بي توجهي به اولویت ها را توضیح دهید و سه مورد دیگر را نام ببرید 
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0 

 سه مورد از آثار مال حرام در زندگي افراد را بنویسید؟

 

 

 

1.0 
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  توضیح دهیدمصرف گرایي چیست و چه عواقب زیان باری برای فرد و جامعه دارد؟ 
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 2از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/هشتم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  دومنوبت  ترم پایانآزمون 

 2نام درس: پیام های آسمان

 هادی اشترانی نام دبیر:

 10/1011/ 11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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7 

 راه درمان بیماری اخالقي دروغ گویي چیست؟

 

 

1 

8 

 خواهد گذاشت؟ گریكدیبر روابط مردم با  يدر جامعه چه آثار شوم بتیواج غر

 

 

 

1.0 

9 

 دیکن انیفرد و جامعه دارد؟ سه مورد را ب یبرا یدیچه فواکار کردن 

 

 

 

1.0 

15 

 کدام اعتقادات است که در میان همه مسلمانان )از هر مذهبي که باشند( مشترک است
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  و توضیح کوتاه دهید دیدارد؟ به دو مورد اشاره کن یيها دهیدعا کردن چه فا
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 .نویسیدبرا  اشي نیمسلمان نسبت به برادران د کی فیچهار مورد از وظا
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 .نویسیدچهار مورد از آداب دعا را ب
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 2از  2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 عبارت قرآنی زیر را ترجمه نمایید 

 .رمیبپذ (شما را یدعا)تا  (دیدعا کن) دیپروردگارتان گفت: مرا بخوان        وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

 

2 

 .مناسبی برگرفته از متن کتاب درسی کامل نماییدهای خالی را با کلمات جا

 بي توجهي کرده است  حق النفسدر واقع به  کندي تلف م هودهیکه عمر و وقتش را ب يکساز میان حقوق سه گانه 

 .است کسب و کار حاللعبادت ده جزء دارد که نه جزء آن، 

  خود را در دست تو قرار داده است یها نهیگنج دیکل قتیداده است، در حق دعا کردن ەکه به تو اجاز یخداوند

 است کارهای نیک کند،ي آنچه گناهان را پاک مبه فرموده امام صادق علیه السالم 

 

3 

 چگونه دروغ گفتن و غیبت کردن و ناسزاگویي باعث حق الناس مي شود؟

ا فحش وب شود، يم بیتخر گرانید شیانسان پ کیکردن چهره  بتیبا غ شود، يگفته م يدرباره کس يرواقعیغ با دروغ گفتن سخن

 مردم است ریظلم در حق سا یها نمونه نهایو همه ا شود يم ریتحق گرانینزد د یفرد تیدادن شخص

4 

 از عوامل هدر دادن فرصت عمر بي توجهي به اولویت ها را توضیح دهید و سه مورد دیگر را نام ببرید 

 نخواهد ماند. يانجام آنها باق یهم برا يفرصت گریو د افتد يمهم از قلم م یکارها 

 کارها همه دیوقتش کم است و با کند يخود عجله داشته باشد؛ چون همواره احساس م یکارها درانسان  شود يم موجبهمچنین  

 انجام دهد را

 معاشرت با افراد بي نظم –امروز و فردا کردن  –بي حالي و تنبلي 

5 
 در زندگي افراد را بنویسید؟سه مورد از آثار مال حرام 

مالي که از راه نادرست بدست آمده در جای نادرست هم آن را از  –زیاد نمي شود و برکتي ندارد  ،مال –دعا مستجاب نمي شود 

 دست مي دهد

6 

  توضیح دهیدمصرف گرایي چیست و چه عواقب زیان باری برای فرد و جامعه دارد؟ 

 خرید بیشتر و بیشتر کاالها و اجناس.مصرف گرایي یعني میل دائمي به 

اسراف و هدر دادن نعمت الهي است و فقر و محرومیت را بدنبال دارد. موجب کمیاب شدن کاال ها و افزایش قیمت آن مي شود. از 

 دخواهد مانطرفي موجب وابستگي به کشورهای بیگانه نیز مي شود چرا که چاره ای جز واردات دائمي کاالها از کشورهای دیگر باقي ن

7 
 راه درمان بیماری اخالقي دروغ گویي چیست؟

 در ترک عادت زشت نیهمچن. شدیندیدروغ گفتن را ترک کند که همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش ب تواند يم يکس

 دارد. يفراوان ریتأث ند،یگو يکه دروغ م ياز کسان یدروغ گفتن، دور

8 
 خواهد گذاشت؟ گریكدیبر روابط مردم با  يدر جامعه چه آثار شوم بتیواج غر

سي که ک مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند. توانند ينم گریو د پرورانند يمرا در دل خود  گریكدینسبت به  يو ناراحت نهیک 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه منطق اداره ی آموزش و پرورش

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 4111-4114سال تحصیلي  دومترم نوبت  پایانسؤاالت  کلید

 2نام درس: پیام های آسمان

 نام دبیر: هادی اشتراني

 10/4114/ 14تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  44:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



ش باقي نمي ماند تا اشتباهاتش را ترک کند . در باره او غیبت مي شود اعتماد دیگران نسبت به او از بین مي رود و انگیزه ای برای

 همچنین غیبت نوعي تبلیغ و اشاعه کارهای ناپسند است.

9 

 دیکن انیفرد و جامعه دارد؟ سه مورد را ب یبرا یدیکار کردن چه فوا

 دارد. قراربزرگ  یجزء عبادتها -

 ریخ یو مشارکت در کارها یانفاق، سخاوتمند یبرا یيتوانا -

 يت اجتماعالساختن مشك برطرف-

11 
 کدام اعتقادات است که در میان همه مسلمانان )از هر مذهبي که باشند( مشترک است

و  نیقرآن را آخر وخدا  امبریپ نیرا آخر صلي اهلل علیه و آله حضرت محمد م،یاعتقاد دار امتیو روز ق گانهی یما مسلمانان به خدا

 .میخوانیکعبه نماز م یو به سو میدانیم يکتاب آسمان نیکاملتر

11 

  و توضیح کوتاه دهید دیدارد؟ به دو مورد اشاره کن یيها دهیدعا کردن چه فا

 افتیدر يستگیشا زین ایدن نیهم در امت،یاز پاداش در روز ق یمند وه بر بهرهالو ع میریگ يبا دعا کردن مورد توجه خداوند قرار م

 .میآور يخدا را به دست م شتریب ینعمتها

ها تن ها يکه خود را در برابر سخت دیآ يم به سراغ انسان يوقت ،یدیاست. احساس اضطراب و ناام يدعاکردن، آرامش روح گردیفایده  

 که داندیدارد و م مانیا خداونددر واقع به  خواهد،یخود را از خداوند م یازهاین يشش، تمامالو در کنار ت کند يکه دعا م يکس ندیبب

 و تریقو يگاه هیکرده است و چه تك هیاعتماد و تك مهربانصورت او به پروردگار  نیتش را حل کند؛ در اكالمش تواندیفقط او م

 تر از خداوند قادر و مهربان مطمئن

12 

 .نویسیدبرا  اشي نیمسلمان نسبت به برادران د کی فیچهار مورد از وظا

دوم - ،ینپسند زیاو ن یبرا یپسندیخودت نم یو هرچه برا یبداردوست  زیاو ن یبرا یخودت دوست دار ینخست آنكه هرچه برا

 ،ينک یاری ا جان و مال و زبان و دستت او راشد] ب ازیسوم آنكه [هرگاه ن-  ،ينكن نیو او را خشمگ يباش اشیآنكه به دنبال خوشنود

است و  او تشنه كهیدرحال ،ينباش رابیاو گرسنه است و س كهیدرحال ،ينباش ریپنجم آنكه س-  ،ياو باش یو راهنما نهییآنكه آ چهارم-

اگر  كهنیهفتم ا-  ،یبرو ادتشیشد به ع ضیششم آنكه اگر مر- ندارد،  ياو لباس كهیدرحال ،ينباش مند گوناگون) بهره یاز لباس(ها

 ياقدام کن ازشیرفع ن یخودت برا دیبگو از آنكه به تو  شیدارد، پ یازیکه ن يدانست

 

13 

 .نویسیدمورد از آداب دعا را ب چهار

  برود. رونیبار حقوق مردم ب ریز از مستجاب شود، درآمدش را پاک گرداند و  شیدعا خواهدیم يکس

و  رد،یرا بپذ يكیاو  و از او دو درخواست کند  ياز آن است که کس تر میخداوند، کر رایکن؛ ز آغاز امبریرا با صلوات بر پ تیدعا-

 .ردیرا نپذ یگرید

 باران و هنگام روبه رو شدن دنیوقت اذان، هنگام بار قرآن، هنگام قرائت  د؛یشمار متیدعا کردن غن یدر چهار وقت فرصت را برا ــ

 یبرا اابتد  اشیپنهان یاست که در دعاها يکس یدعاها به اجابت، دعا نیكترینزد- صدقه بدهد یزیچ ابتدا- کفر لشكرو  مانیسپاه ا

 كندیدعا م گرانید

 امضاء:   هادی اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




