
 

 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:               به عدد:    تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر 

 تاریخ و امضاء:               نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف 
ردی

 

بارم                                                                                                     سؤاالت            
 

۱ 

درست را مشخص کنید:در سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ   

بزرگ برای جذب مخاطبان چیست؟  ( اصلی ترین شِگرد شرکت های1    

اسراف -مُد سازی            د-تنوع طلبی                  ج -تبلیغات             ب-الف  

چه چیزهایی را نشانه قدرت خود معرفی  »أَفَلَا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ و ....« (خداوند در آیه 2 

    ؟کرده است

همه موارد -آفرینش شتر           د  -ج           بر افراشتن آسمان ها     -ب    گستراندن زمین       -الف  

(بهشت جایگاه چه کسانی است؟    3  

به روز قیامت اعتقاد دارند.     -به خدا و فرستادگانش ایمان دارند.                                        ب  -الف  

همه موارد -در دنیا عمل صالح انجام داده اند.                                            د  - ج   

( الگوهایی هستند که با روش های گوناگون مردم را متقاعد می کنند تا مانند آنان رفتار کنند؟     4  

مصرف گرایی - تبلیغات روانی                         د-ج        مُدها      -ب            اسراف گرایی    -الف  

(کدام مورد از عوامل هدر دادن عمر نیست؟                 5  

بی حالی و تنبلی -د   امروز و فردا کردن  -نگرفتن اولویت ها    جدر نظر -ب   شرت با افراد منظم معا-الف  

( استفاده از زیور آالت طال مانند انگشتر یا گردنبند به ترتیب برای مردان و زنان چه حکمی  6

 دارد.؟    

مستحب-جایز-جایز             د -جایز-جایز              ج -حرام-حرام             ب -جایز-الف  

ر زبان خود پنهان  ( این فرموده که: »هنگامی که سخن می گویید، شناخته می شوید زیرا انسان زی7

 است« در پیرامون ارتباط سخن گفتن و شخصیت درونی از کدام معصوم می باشد؟         

ج( امام صادق )ع(              د( امام سجاد )ع(          الف( حضرت محمد )ص(      ب( حضرت علی )ع(      

...........................؟     ... ( برای اینکه در غسل مطمئن شویم هر طرف کامالً شسته شده، 8  

۲ 

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

 هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ۴ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دومنوبت ترم پایان آزمون 

 پیام های آسمانی نام درس: 

 رحمتیفاطمه  نام دبیر:

 ۱/۳/۰۱ امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰  ساعت امتحان:

 دقیقه ۸۵مدت امتحان : 
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ب( الزم نیست دوباره غسل کنیم       ه مرحله بشوییم.    الف( باید تمام بدن را دوباره و مرحله ب   

 د( باید کمی از طرف دیگر را نیز در هر مرحله بشوییم                     ج( باید دوباره از اول غسل کنیم

۲ 

مناسب را انتخاب کنید:برای جمالت زیر گزینه   

دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد به حق ............... بی توجه است.      ( کسی که بدون1ِ  

همسایه (    - خدا   - )  عمومی مردم   

( اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود، باید از زیر بار................. بیرون برود.      2  

دوستانش( - خداوند  - )حقوق مردم   

۵/۰ 

۳ 

 جاهای خالی را کامل کنید. 

 الف( ...................... ده جزء دارد که نُه جزء آن، کار و کسب حالل است. 

  از  پس...................  مسئله  دارند، نظراختالف  باهم آن سنّت درباره ترین موضوعی که شیعیان و اهل ب( اصلی 

 ت.اس ( ص)پیامبراکرم  رحلت

کمی دقت کنیم می بینیم بعضی از کارهایی که ما هر روز و شب انجام می دهیم برای این است که  ج( اگر  

 خودمان سالم بمانیم و بتوانیم از هر نظر رشد خوبی داشته باشیم. به این کارها ..................... گفته می شود 

 

می گذرند، پس فرصت های خوب را غنیمت   د( حضرت علی )ع( فرموده است: فرصت ها مانند ...................

 شمرید. 

۱ 

۴ 

 کلمات مناسب را انتخاب کنید. 

 ( است.    ـ صحیح  الف( اگر نمازگزار در مکان غصبی نماز بخواند، نمازش ) باطل 

 ( حرام است. ـ مردان  ب( استفاده از زیورآالت طال مانند انگشتر یا گردنبند برای ) زنان 

 ( را سرزنش می کند.  ـ کم فروشان  ج( آیۀ »وَیلٌ لِلمُطفِّفینَ« ) مسخره کنندگان 

 ( است. ـ نعمت پدرومادر  د( اولین سرمایۀ ما برای خوشبختی در دنیا و آخرت ) نعمت عمر 

۱ 

۵ 

                                                                                                                     ص         غمشخص کنید کدام جمله، درست و کدام غلط است؟              

 الف( انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود، حرام است.

 اش باطل است.دار فراموش کند که روزه است و چیزی بخورد، روزه ب( اگر روزه  

 .ج( نیکوکاران در بهشت به دیدار یکدیگر رفته و با پیامبران، امامان و نیکوکاران همنشین اند 

 د( خداوند حکیم، پیامبر اکرم )ص( را آخرین معلم قرآن قرار داد. 

 

۱ 
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۶ 

 ؟ بنویسید مختصر توضیح   عبارت هر مفهوم مورد در

 فروشان   الف( کم

 گرایی   ب( مصرف

   غصبی  ج( مکان

  کردن  د( توبه 

۲ 

۷ 

 به سؤاالت زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید. 

 از مُبطِالت روزه را بنویسید.  الف( چهار مورد 

 

 ل هدر دادن عمر را نام ببرید؟  ب( دو مورد از عوام

 

 حجابی( را بنویسید؟ دو مورد.   آثار پوشش نامناسب )بیج( 

 

 د از آداب نماز را بنویسید. موردو هـ( 

 

۵/۲ 

۸ 

 به سؤاالت زیر به صورت تشریحی و کامل پاسخ دهید. 

 حدیث ثقلین را بنویسید؟ 

 

 

۵/۱ 

۹ 
 چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟  

 
۱ 

۱۰ 
 دو مورد از مهم ترین روش های دشمنان اسالم برای از بین بردن اتحاد مسلمانان را بیان کنید؟ 

 
۱ 

۱۱ 
 آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟ توضیح دهید.   

 
۱ 

۱۲ 
 دو مورد از آثار و پیامدهای بی توجهی به حجاب را بیان کنید؟

 
۱ 
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 نمره  ۲۰جمع بارم : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳ 
 سه مورد از راه های صحیح درمان مصرف گرایی را بیان کنید؟

   
۵/۱ 

۱۴ 

 اش بیان کنید. چهار مورد از وظایف یک مسلمان نسبت به برادر دینی 

۱- .........................................................................................      ۲ - .........................................................................................    

۳- ................................................................ .........................         ۴-  .........................................................................................   

۲ 

۱۵ 
 بنا بر فرمایش پیامبر اکرم )ص(، مصالح ساختمانی بهشت شامل چه چیزی می شود؟

 
۱ 

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

۱ 

گزینه ب (  4  گزینه د   ( 3        گزینه د ( 2    گزینه ج ( 1  

گزینه د ( 8  گزینه ب ( 7   گزینه ب ( 6     گزینه الف ( 5    

 ( حقوق مردم    2( خدا     1 ۲

 خالفت )جانشینی(              ج( حق النفس                د( ابرها الف( عبادت                ب(  -1 ۳

 الف( باطل         ب( مردان             ج( کم فروشان              د( نعمت عمر  ۴

 معلم(  اولین(           ج( درست.           د( غلط. )نیستالف( درست.          ب( غلط. )باطل  -1 ۵

۶ 

 . گذارند می کم  کنند،  وزن یا  و پیمانه دیگران برای  اگر امّا گیرند  می کامل طور به را خود حقّ که  کسانی

 . است اسراف از ای نمونه و  دلیل بدونه اجناس، و  کاالها بیشتر و بیشتر خرید  به دائمی میل

 . نباشد مکان آن  در دیگران حضور به راضی صاحبش که شود می  گفته مکانی به

 . است گذشته جبران و  آن ترک و  گناه  انجام از پشیمانی

۷ 

حلق ـ عمداً استفراغ کردن ـ هم خوابی )جماع( با   به  غلیظ دود  یا غبار بردن الف( خوردن ـ آشامیدن ـ فروبردن سر به زیر آب ـ فرو

 همسر.

 نظم.  بی  افراد با  اولویتها ـ معاشرت به توجهی  تنبلی ـ بی و  حالی ب( بی

از خدا ـ افتادن در   انسان شدن جامعه ـ دور در زن شدن ارزش ـ کم گرفتن قرار آزار مورد و مشکالت ـ ناامنیج( ایجاد خطرات و 

   پرتگاه گمراهی. 

  نماز ـ نماز از قبل اقامه و اذان تمیز ـ خواندن  های لباس پوشیدن  ـ جماعت  به وقت ـ برپایی نماز اوّل در نماز آوردن جا  د(  به

 مسجد. در خواندن

 

۸ 
  نخواهید گمراه ببرید  پناه دو آن به  وقتی تا .گذارم  می  شما باقی میان در را گرانبها چیز دو و  روم می شما میان از من مردم، الف( ای

  من به کوثر چشمۀ کنار در که هنگام   آن تا  شد نخواهند هم جدا از هرگز  دو این .بیتم  اهل و عترت دیگری و  خدا کتاب شد؛ یکی

 .کنید  رفتار می چگونه دو  این با من از بعد  که باشید مراقب خوب پس   ملحق شوند، 

۹ 
  برخی  و  می کنند  راهنمایی ضروری و الزم  کارهای برخی انجام را به ما  آنها از است برخی گونه  دو  تابلوها این ب( راهنمایی های

 باز می دارد.  آور و زیان خطرناک  کارهای انجام از دیگر

۱۰ 
اول: ایجاد تفرقه و جنگ افروزی در بین ملت های مسلمان دوم: بزرگ نمایی اختالفات بین اقوام و مذاهب مختلف مسلمانان  سوم:  

ایجاد جنگ داخلی بین اقوام مختلف در هر کشور    چهارم: بزرگ نمایی کارهای اشتباه بعضی از طرفداران مذاهب مختلف مسلمانان  

 اتی که در اختیار دارند.    با رسانه ها و قدرت تبلیغ

۱۱ 
چون انسان های بدکار نیز از نعمت عمر برخوردارند ولی به دلیل نیندیشیدن، از عمر خود در جهت صحیح استفاده نمی کنند و   -خیر

 بهره ی مناسبی از آن نمی برند، بنابر این به سعادت دنیا و آخرت نمی رسند.           

۱۲ 
حبّت در میان اعضای خانواده   ب(کم ارزش شدن زن در جامعه و مورد الف( دور شدن انسان ها از خدا و از بین رفتن صمیمیّت و م

 آزار و اذیّت قرار گرفتن او توسط مردان هوسران               

۱۳ 
الف( در انتخاب اجناس به تجربه خود و اطرافیان بیشتر از آگهی های تبلیغاتی اعتماد داشته باشیم.  ب( به شایعاتی که درباره گران 

ال در آینده می شنویم توجه نکنیم.  ج( زندگی خود را براساس مدها و الگوهای متزلزل بنا نکنیم.  د( بدانیم که خرید  شدن یک کا 

 اجناس گرانقیمت هرگز بر ارزش شخصیت نمی افزاید

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب  دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دوم   سؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

   هشتم  پيام های آسمانی نام درس:

 : فاطمه رحمتی نام دبير

 ۱/۳/۰۱: امتحانتاریخ 

 صبح  ۸:۰۰ ساعت امتحان:

 دقيقه   ۷۵: مدت امتحان
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۱۴ 
آیینه و   -۴یاری کند با جان و مال او را  - ۳به دنبال خوشنودی او باشد - ۲پسندد برای او هم بپسندد هر چه برای خودش می -1

 راهنمای او باشد 

 (« اکبر اللّه و اللّه اال اله ال  و للّه الحمد و اللّه سبحان»تسبیحات اربعه ) ۱۵

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره   ۲۰جمع بارم : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




