
 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. –الف 

 است. ………………… اصلی ترین شگرد شرکت های بزرگ برای جذب مخاطبان، (1

 است. …………………خرت آاولین سرمایه برای خوشبختی در دنیا و  (2

 را ندارد. آبه دست اورد حق استفاده از …………………کسی که اموالش را از راه  (3

 است. …………………اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی را انجام می دهد از راه های ترک  (4

 است. …………………ن آامام حسن عسگری ع : زشت ها همه در خانه ای جمع شده اند که کلید  (5
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 جمالت زیر را دقیق بخوانید و بگویید تعریف چیست یا کیست؟ -ب 

 الهی احکام و قرآن به مردم ترین آگاه که بود کسی مردم هدایت و رهبری برای فرد ترین شایسته تردید بی » جمله -1

 ………………… است؟ کسی چه وصف در« باشد گرفته فرا خدا رسول از را الهی احکام تمام و باشد

 …………………. اجناس و کاالها بیشتر و بیشتر خرید به دائمی میل -2

 روزه مبطالت آنها به که معین کار چند از مغرب اذان تا صبح اذان از خداوند دستور انجام برای بگیرد تصمیم انسان -3

 …………………کند  خودداری شود می گفته

 …………………بدگویی پشت سر دیگران و آشکارساختن عیب های آنان است.   -4

2 

 

 صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. –ث 

 

 غلط صحیح بیش از نیاز بدنش غذا می خورد؛ یکی از نمونه های اسراف است .1

 غلط صحیح نیست.یکی از تفاوت های انسان با حیوانات و گیاهان ، قدرت عقل و اندیشه  .2

 غلط صحیح دروغ  نوعی تبلیغ و اشاعه کارهای ناپسند است. .3

 غلط صحیح کارو تالش برای بی نیاز شدن از دیگران از عبادت های بزرگ است. .4

 شد انجام خداوند توسط پیامبر جانشینی برای علی حضرت انتخاب غدیر ماجرای در .5

 رساند پیامبر اطالع به را آن نیز امین جبرئیل و
 غلط صحیح

 این کرد طراحی مردم هدایت برای دقیق و کامل برنامه خداوند دستور به خدا رسول .6

 قرآن عمیق معارف آموزش و فهم برای ویژه معلمان تربیت است بوده عبارت برنامه
 غلط صحیح

 

3 

 3از 1صفحه ی 

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 های آسمانی پیامنام درس: 

 فائزه مجیدی نام دبیر:

 01/03/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید –ت   

 ای نداشتیم حالی چنین امروز و بودیم خاک مشتی کاشت ای شدم نمی دوست شخص فالن با دنیا در کاش » عبارت (1

 کنند؟ می بیان کسانی چه را« دادیم  می انجام صالحی عمل و داشتیم ایمان کاش

 اهل گناه         برزخیان        بهشتیان           جهنمیان

 

 ؟ نیست مدگرایی آثار از یک کدام (2

 اقتصادی های آسیب                         جامعه فرهنگی های پایه شدن سست

 شود می کاال شدن کمیاب موجب            میدهد تغییر را مسلمان انسان فکر طرز و سلیقه

 

 چیست؟ "انما المومنون اخوه  "پیام ایه  (3

 خدا توبه پذیر مهربان است                                 مرا بخوانید تا دعایتان را بپذیرم

 مومنان با یکدیگر برادرند                                                  وای بر کم فروشان

 

روایت پیامبر ص که می فرمایند : خداوند بهشت را برهر فحش دهنده بدزبان حرام کرده است ، کدام گزینه صحیح می  (4

 باشد؟

 ناسزاگویی          تهمت زدن              تنفدروغ گ        غیبت کردن

 

با توجه به فرمایش امیرالمومنین ع : تفکر انسان را به سوی نیکی و عمل به آن فرا می خواند ؛ کدام گزینه از خواص   (5

 تفکر نیست؟

                           کارهایش توسط خداوند ثبت و ضبط می شود

 نعمت عمر فقط یکبار به انسان داده شده است

 با هر حرف و رفتارش می تواند دلی را شاد کند و یا بیازارد

 عمر را تباه می کند.

 

  ؟ نیست گرایی مصرف درمان های راه از یک کدام (6

 باشیم داشته اعتماد تبلیغاتی های آگهی از بیشتر اطرافیان و خود تجربه به اجناس در انتخاب

 نکنیم توجه شنویم می آینده در کاال یک شدن گران درباره که شایعاتی به

 افزاید نمی انسان شخصیت و ارزش بر هرگز قیمت گران اجناس خرید که بدانیم

  کنیم دقت مدگرایی نتایج به          

 
 این "عسل و شیر از رودهای باشکوه قصرهای و بزرگ های باغ از پوشیده زمین و آسمانها تمام وسعت به سرزمینی"  (7

 کند؟ می توصیف را گزینه کدام خصوصیات

 جهنم         بهشت         برزخ         ها باغ
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 6 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. -و  

 

 1 بنویسید. مورد دو را دیگران خطاهای از گذشت و عفو آثار

 

 

1 

 

 1. ببرید نام را گرفتن روزه فواید از مورد دو

 

 

1 

وبسایت آموزشی نمره یار - www.Nomreyar.com  3از 2صفحه ی 



 نمره 20جمع بارم : 

 

  حق اهلل را تعریف کنید. و مثال بزنید.

 

 

 

1 

 

  مورد 2 با توجه به فرمایش امام صادق علیه السالم حق مسلمان بر مسلمان دیگر چیست؟

 

 

 

1 

 

  دو مورد از آثار دورغ گفتن را بنویسید.

 

 

 

1 

 

  دو مورد از عوامل هدر دادن عمر را بنویسید.

 

 

 

1 

 

 حکم های زیر را مشخص کنید. -ش 

 باطل صحیح  

   گوشت باشد حرام حیوانات اجزای یا پوست از که لباسی با خواندن نماز 

   باشد شده نجس کوچک سکه یک اندازه به ادرار وسیله به که لباسی با خواندن نماز 

   بخواند بخرد و با آن نماز لباسی آورده دست به حالل راه از که پولی با که کسی 
 

5/1 

 

 حق الناس ( –حق النفس  –با استفاده از کلمات داده شده نوع حق های زیر را تعریف کنید. ) حق اهلل 

  کسی که به دیگران تهمت می زند. 

  کسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می کند. 

  کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد. 
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 . کنید وصل یکدیگر به را راست سمت عبارات و چپ سمت مفاهیم -س 

 خدا از انسان شدن دور  است مسلمانی هر وظیفه نامحرمان برابر در شرعی حدود و آداب رعایت با گفتن سخن  .1

 انسان رستگاری  است اسراف های نمونه از  .2

 گرایی مصرف  حجابی بی پیامد مهمترین  .3

 گفتار حفظ الهی احکام دلیل و معیار  .4
 

2 

 

 .برداشت و خاطره های خود را از کالس امسال و باهم بودنمان بنویسید

 

 

 

 

 
 

1 

 3از 3صفحه ی 

 رزوی بهترینها برایتانآبا 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 دروغ.5       ناسزاگویی. 4       حرام. 3     زندگی و عمر. 2       مدسازی .1 الف

 غیبت. 4        روزه. 3      مصرف گرایی. 2       امام علی ع. 1 ب

 صحیح. 6      صحیح. 5     صحیح. 4     صحیح. 3   غلط. 2      غلط. 1 ث

 ت

         الف ( جهنمیان (1

 شود می کاال شدن کمیاب د( موجب (2

 د( مومنان با یکدیگر برادرند (3

    ب( ناسزاگویی (4

  د( عمر را تباه می کند. (5

 کنیم دقت مدگرایی نتایج ج( به  (6

  ج( بهشت (7

 و

 موجب خشنودی خدا می شود. 1

 در میان مردم عزیز و سربلند می شود

 انسان از رحمت بیشتر خدا بهره مند می شود

 تقویت صبروتقوا –حفظ سالمتی  –توجه به محرومان . 2

 کارهایی را که انجام می دهیم تا دستور خداوند را اطاعت کنیم. 3

 اگر مریض شد به عیادتش بروی و... –ایینه و راهنمای او باشی . 4

 فقر و تنگدستی و... –محروم شدن انسان از هدایت الهی  –موجب نابودی ایمان می شود . 5

 امروز و فردا کردن  و... –بی حالی و تنبلی . 6

 . صحیح3. باطل     2       . باطل1 ش

 ط

 تعریف حقوق 

 حق الناس کسی که به دیگران تهمت می زند.  .1

 حق النفس کسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می کند.  .2

 حق اهلل کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد.  .3
 

 س

 گفتار حفظ  است مسلمانی هر وظیفه نامحرمان برابر در شرعی حدود و آداب رعایت با گفتن سخن 1

 گرایی مصرف  است اسراف های نمونه از 2

 خدا از انسان شدن دور  حجابی بی پیامد مهمترین 3

 انسان رستگاری الهی احکام دلیل و معیار 4
 

 امضاء:              فائزه مجیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 های آسماني هشتم پیامدرس: نام 

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 01/03/1401  تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




