جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته. :هشتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

نام دبیر:نیلوفرحمیدی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

تاریخ امتحان1400/02 / .27 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال ..... :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :پیام های آسمانی

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

مدت امتحان  50:دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

الف) جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1

.1

خداوند تمام آنچه را در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آنها . ................

.2

بنابر فرموده مقام معظم رهبری ،هرکس ندای تفرقه بین شیعه و سنی سر دهد  .........................دشمن داشت.

.3

اصلی ترین موضوعی که شیعیان و اهل سنت با هم اختالف دارند مسأله  .................است.

.4

زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن  ........................است ..

.5

انسان با دقت در نظم شگفت انگیز آفرینش فقط به یک نتیجه خواهد رسید وآن وجود ...................است .

.6

 .........................مانند ابرها می گذرند ،پس آن ها را غنیمت شمرید .

.7

طبق فرمایش پیامبرگرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله اگرمیخواهید دعایتان مستجاب شود ..................داشته باشید

.8

 .....................مقدمه و زمینه ساز گناهان بزرگ دیگر است.

.9

اگر روزه دار با آگاهی و عمد مقدار کمی آب بخورد ،روزه اش  ...................است .

.10

در میان احکام اسالمی ،هیچ موضوعی به اندازه  ...................مورد تأکید قرار نگرفته است.

5

ب) درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید( .دور آن خط بکشید)

2

 .1نتیجه ای که انسان از نظم شگفت انگیز جهان می گیرد این است که جهان ناظمی دارد .

صحیح

غلط

 .2تقلید از الگوهای وارداتی بیگانه کم کم سلیقه و طرز فکر انسان مسلمان را تغییر می دهد.

صحیح

غلط

 .3گاهی که در اجابت دعا تأخیر می شود  ،تا پاداش درخواست کننده بیشتر شود .

صحیح

غلط

 .4اهل سنت معتقدند که پیامبر(ص) برای خودش یک جانشین تعیین فرمود.

صحیح

غلط

 .5احکام مربوط به محرم ونامحرم نمونه ای ازقوانین فردی اسالم است.

صحیح

غلط

 .6خداوندکارهایِ نیکِ غیبت کننده را ،به حساب کسی می نویسد که از او غیبت شده.

صحیح

غلط

 .7نادیده گرفتن احکامِ حجاب ،مشکالتی را فقط برای شخص بدحجاب به وجود می آورد.

صحیح

غلط
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4

 .8دومین سرمایه ما انسانها برای خوشبختی در دنیا وآخرت عمراست.

غلط

صحیح

ج) گزینه صحیح را عالمت بزنید.

.1

کدام عبارت درگروه حق الناس نمی باشد؟
ب -آلوده کردن رودخانه

الف-آتش زدن درختان جنگل
ج -غیبت کردن
.2

کدام گزینه فایده ها و ثمرات دعا و نیایش است ؟
الف) پاداش روز قیامت

.3

.4

ب) شایستگی دریافت نعمت ج) آرامش روحی

ب) دوری از گناهان

ب) انگشترطال

ج) دکمه غصبی

د) هیچکدام

انسان در کجا میهمان خدا محسوب می شود ؟
الف) مدرسه

.6

ج) امر به معروف

د) همه موارد

3

نماز خواندن خانم ها درکدام حالت صحیح است ؟
الف) لباسی از پوست حیوانات حرام گوشت

.5

د) همه موارد

کدام مورد جزء حق اهلل است ؟
الف) نماز خواندن

3

د -نخواندن نماز

ج) مسجد

ب) خانه

د) همه موارد

در ماجرای غدیرخم انتخاب علی(ع) توسط خود  ..............انجام شد و  ...............آن را به اطالع پیامبر رساند ؟
الف) خداوند  -جبرئیل

ب) مردم  -جبرئیل

ج) جبرئیل  -خداوند

د) خداوند-خداوند

د) پاسخ کوتاه دهید.
4

.1

فــواید روزه گرفتـن را نام ببــرید( .سه مورد) 1/5نمره

.2

برخی از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید( .سه مورد)1/5نمره

.3

مصرف گـرایی را تعریف کنیــد1.نمره

4

هـ) پاسخ کامل بدهید.

5

.1

خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر می داند ؟ چرا ؟ 1نمره

وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

4

.2

کارکردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد ؟ سه مورد را بیان کنید 1/5.نمره

.3

سه شغل را نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود 1/5.نمره

در پناه خدای مهربان شاد وموفق باشید.
صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پيام های آسمانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11.تهران

نام دبير :نيلوفرحميدی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحدانقالب

کليد

تاریخ امتحان1400/02 / 27 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1399-1400

ساعت امتحان .8:صبح /عصر
مدت امتحان50 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

خداوند تمام آنچه را در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آنها بیندیشید.
2.بنابر فرموده مقام معظم رهبری ،هرکس ندای تفرقه بین شیعه و سنی سر دهد مزدور دشمن داشت.
3.اصلی ترین موضوعی که شیعیان و اهل سنت با هم اختالف دارند مسأله خالفت یا جانشینی است.
4.زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.
 5.انسان با دقت در نظم شگفت انگیز آفرینش فقط به یک نتیجه خواهد رسید وآن وجودخالق هستی است .
6.فرصت ها مانند ابرها می گذرند ،پس آن ها را غنیمت شمرید.
7.هر قدر ظرافت و جذابیت چیزی بیشتر باشد محافظت و نگهداری آن نیز دقیق تر و حساس تر است.
8.نگاه حرام مقدمه و زمینه ساز گناهان بزرگ دیگر است.
9.اگر روزه دار با آگاهی و عمد مقدار کمی آب بخورد ،روزه اش باطل است.
10 .در میان احکام اسالمی ،هیچ موضوعی به اندازه نماز مورد تأکید قرار نگرفته است.

2

نتیجه ای که انسان از نظم شگفت انگیز جهان می گیرد این است که جهان ناظمی دارد  .صحیح
تقلید از الگوهای وارداتی بیگانه کم کم سلیقه و طرز فکر انسان مسلمان را تغییر می دهد .صحیح
.گاهی که در اجابت دعا تأخیر می شود  ،تا پاداش درخواست کننده بیشتر شود  .صحیح
اهل سنت معتقدند که پیامبر(ص )برای خودش یک جانشین تعیین فرمود .غلط
غلط
احکام مربوط به محرم ونامحرم نمونه ای ازقوانین فردی اسالم است.
خداوندکارهایِ نیک غیبت کننده را ،به حساب کسی می نویسد که از او غیبت شده .صحیح
.نادیده گرفتن احکامِ حجاب ،مشکالتی را فقط برای شخص بدحجاب به وجود می آورد .غلط
 ..دومین سرمایه ما انسانها برای خوشبختی در دنیا وآخرت عمراست .غلط

3

د
ب
د
د
ج
الف

4

تقویت صبر و تقدا – توجه به محرومان – حفظ سالمتی
بی حالی و تنبلی – امروز و فردا کردن – بی توجهی به اولویت ها
مصرف گرایی یعنی میل دائمی به خرید بیشتر و بیشتر کاالها و اجناس

5

الف)کسانی که نعمت چشم و گوش دارندولی عبرت نمی گیرند و از دستورات خداوند اطاعت نمی کنند .و دل هایشان کرو الل شده
است .خداوند این گروه را از چهارپایان گمراه تر دانسته است.
.ب)بی نیاز شدن از دیگران – توانایی برای انفاق و مشارکت در کارهای خیر – برطرف ساختن مشکالت اجتماعی
ج)کسی که وسیله بی کیفیت را در بسته بندی خوب و با قیمتی بیشتر می فروشد – کارمندی که در ساعات اداری به وظایفش نمی
پردازد – فروشنده ای که با کم فروشی ،پول بیشتری از مردم می گیرد.
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