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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
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 بنوسید.آیه زیرراکامل معنای 

 المومِنینَ اِخوَۀ  اِنَما

................................................................................. 

1 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 الف( یکی ازنمونه های اسراف ................................................است.

 است.معنای....................................ب( یکی ازنام های خداوندغفاراست به 

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

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

2 

3 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 چیست؟( النَعیم عَنِ یومَئِذ لَتُسئَلُنَ ثُمَ) آیه در( نعیم)از منظور السالم علیه صادق امام فرمایش براساس الف(

 نعمت سالمت         -ب                                         نعمت های بهشتی         -الف

 نعمت امامان -د                                        نعمت اهل بیت               -ج  

 حدیث )صوموا تَصِحوا( کدام یک ازفوایدروره داری را بیان میکند؟ب(

 تقویت تقوا -سالمتی                         دحفظ  -تقویت صبر               ج -توجه به محرومان                     ب -الف

 ؟نمی باشدکدام عبارت درگروه حق الناس  ج(

 آلوده کردن رودخانه -آتش زدن درختان جنگل                                        ب-الف

  نخواندن نماز -د                                                        غیبت کردن   -ج

 .د( به فرموده امام صادق علیه السالم آنچه گناهان را پاک می کند...........................است

 نماز -دعا                     د -کارهای نیک                    ج-توبه                     ب-الف

2 

4 

 مشخص کنید.    یا جمالت صحیح  وغلط را با عالمت   

 سرمایه ما انسانها برای خوشبختی در دنیا وآخرت عمراست.الف(دومین 

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

 ج( استفاده ازانگشترطال نمازمردان را باطل نمی کند.

 اهلل وعلیه وآله  را اولین معلم قرآن قرارداد. ید( خداوندحکیم پیامبرصل

2 

 3از  1صفحه ی 

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

  پایه هشتم. و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 3 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 پیام های آسمان  نام درس:

 سمیه مدنی :نام دبیر

 01/03/1397:امتحان تاریخ

 / عصرصبح   8:00:ساعت امتحان

 دقیقه60 : امتحانمدت 
 )واحد انقالب(
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 به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید.

 الف( خداونددر آیات قرآن کسانی را که ازنعمت اندیشیدن استفاده نمی کنندچگونه معرفی میکند؟

 دارد؟ اشاره تاریخی واقعه کدام به( دینکُم لَکُم اَکمَلتُ اَلیوم) آیه(ب

 است؟ کرده حرام کسی برچه را بهشت خداوند  وآله وعلیه اهلل یصل پیامبرگرامی فرمایش طبق( ج

 دارد؟ اشاره کسانی چه به( لِلمُطَففِین وَیلُ) آیه( د

2 

  دهید پاسخ کافی اندازه وبه دقت با را تشریحی سواالت یک صلوات بر محمدو آل محمد بفرستید و  دخترم 

6 

 سه حقی را که برعهده هرفرداست را نام برده وبرای هریک مثالی بزنید.

 

 

 

1.5 

7 

 توجه به تعالیم اسالمی نزدیکترین دعاها به اجابت چه دعایی است؟الف(با 

 ا آزآداب دعا را بنویسید.ت4ب( 

 

 

 

1.5 
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 وظیفه مسلمانان نسبت به یکدیگررا بنویسید2

 

 

1 

9 

ر خواند( را دبرداشت خودرا ازاین کالم حضرت علی علیه السالم  که می فرمایند)تفکرانسان را به سوی نیکی وعمل یه آن فرا می 

 یک جمله بیان کنید.

 

1 

10 

 آثارپوشش نامناسب درجامعه راتوضیح دهیدومهمترین پیامد آن رامشخص کنید

 

 

 

 

 

 

2 

 3از  2صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم : 
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 الف( بیان پرمعنای امام حسن عسکری علیه السالم درمورددروغ بنویسید.

 

 ب( دوراه درمان دروغگویی را بنویسید. 

 

 

1.5 

12 

 آیه )وَکلوا وَاشربوا وَالتُسرِفوا اِن اهللَ الیُحِبُ المُسرفین (به سواالت زیرپاسخ دهید با توجه به

 الف(آیه به چه موضوعی اشاره دارد؟

 ب(درکتاب درسی شما این گروه درکنار کدام گروه بحث شده است؟

 

 ج( کدام گروه موردتایید خداوندنیستد؟

 

1.5 

13 

 قبل ازنمازخواندن نجس بوده وباهمان لباس نمازخوانده حکم نمازاوچیست؟الف( مریم فراموش کرده که لباسش 

 

 ب( مرجان واردنمازخانه شدوچون چادرنداشت باچادرسارا نمازخواند.دوستش به اوگفت نمازت باطل است.چرا؟ 

 

1 

 3از  3صفحه ی 
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

 درحقیقت مومنان باهم برادرند  1

2 

 الف( مصرف گرایی

 ب( بسیارآمرزنده

 کسب وکارحالل ج(

 د(ناظمی

3 

 الف( ج

 ب( ج

 ج( د

 د(ب

4 

 الف( غلط

 ب(غلط

 ج(غلط

 د(درست

5 

 الف( همانندچهارپایان

 را به جانشینی انتخاب کردند ( )ع(حضرت علی)ص(ب(روزعیدغدیر)روزی که پیامبر

 بدزبانج(فحش دهنده 

 د(کم فروشان

6 
و.......( حق النفس)مطالعه کردن.حفاظت ازبدن و......( حق الناس)ازصف جلوزدن.الودگی محیط زیست  حق اهلل )نماز.روزه

 و..........(غیبت 

7 

 الف( دعای کسی  که پنهانی  دردعاهایش ابتدا برای دیگران   دعاکند

باریدن  .انذنباشد.دعاراباصلوات برپیامبرآغاز کند.دروقت هایی ماننداب( درآمدش را پاک کند .درشمکش مال حرام 

 باران و.............دعاکند)هرکدام ازمواردنام برده شده درکتاب درست است(

8 
وقتی مریض شدبه عیادتش . آنچه را که برای خود دوست دارد برای اونیزبپسندد. سیرنخوابددرحالی که اوگرسنه است

 وراهنمای آوباشد)هرکدام ازمواردکتاب درست است(برود.آینه 

9 

 فقط مرع نعمت که بیندیشد  و شود می ضبط و ثبت خداوند توسط کارهایش که بیندیشد باره این در خوبی به انسان اگر

  می کنددور گناه مسیر از را او و کشاند می نیک کارهای سمت را او سرانجام ها اندیشه این یقین شده عطا او به بار یک

)برداشت ازاین مطلب آزاداست داشت نخواهد پشیمانی و حسرت جز سرانجامی کند، عمل دوراندیشی بدون اگرو

 وخالصه این مطالب هم قابل قبول است(

10 

 می وجود به جامعه تمام همچنین و او  خانواده بدحجاب، شخص برای را مشکالتی و خطرات حجاب احکام گرفتن نادیده

  جامعه در زن شدن ارزش کم و است خطرات این از یکی باز هوس مردان توسط گرفتن قرار آزار مورد و ناامنی. آورد

 به و کند می دور خداوند بخش آرامش مسیر از را ما که پرتگاهی. است  عمیق های پرتگاه از یکی حجاب به توجهی بی

 .سازد می نصیبمان را ای لحظه و زودگذر خوشحالی معنویت، و ایمان و عمر دادن دست از بهای

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کليد

 ی هشتمپیام های آسماننام درس: 

 سمیه مدنی نام دبير:

   1/3/97:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح  8:00ساعت امتحان:

 دقیقه 60 :امتحانمدت 
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 ازآیه یااستفاده باشد مدنظرمی کتاب 70و69 صفحات مطالب بیان. )خداست از انسان شدن دور  آن پیامد ترین مهم

 (قرآن

11 
 الف( زشتی هادرخانه ای جمع شده اندکه کلیدآن دروغ است

 ازهمنشینی با کسانی که دروغ می گوینددوری کند-ب( به عواقب گفتارخودفکرکند

12 

 الف( اسراف نکردن

 ب( گروهی که خودرا ازنعمات الهی محروم می کنند

 ج(گروهی که خودرا ازاستفاده ازنعمات الهی محروم می کنند.

13 

 الف(نمازش باطل است

 ب( چون چادرش غصبی است

 

 امضاء:    سمیه مدنی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20 جمع بارم :
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