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بارم صحیح و غلطسؤاالت 
 

 5/0 (  )غ       (  )ص خداوند جهان را آفریده تا انسان با استفاده از آنها به بهشت راه یابد. امام علی )ع(،  سخنبا توجه به  1
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 5/0 (  )غ     (   )ص                        اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می توان با آن نماز خواند.                   3

 5/0 ( )غ     (    )ص                                 شود. بیگانه میمصرف گرایی موجب تولید بیشتر و عدم وابستگی به کشورهای  4

 5/0 غ )  (  ص )  (      از حیوان هم پست تر می داند. خداوند کسانی را که از توانایی اندیشیدن خویش بهره نمی گیرند را  5

 5/0 غ )  (   ص )  (                                   اگر کسی نداند که بدنش نجس شده است و نماز بخواند، نمازش صحیح است.      6

 5/0 غ )  (   ص )  (                                             آشکار ساختن عیبی که در دیگران وجود دارد تهمت است.                     7

 5/0 غ )  (     ص  )  (                                         کند.  کند، حق اهلل را رعایت نمیکسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می 8

  چهار گزینه ای سؤاالت 

 عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن ........................ است.  9

 کسب و کار حاللد(                           جهاد ج(                                روزهب(                               نماز الف( 
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 که تنها خداوند می تواند اعطا کند؟ نیستکدام گزینه جزء اموری  10

 تندرستی بدند(                 نشاط شادی وج(                     افزونی عمر ب(              گشایش روزی الف( 
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  سؤاالت کامل کردنی 

 5/0 های خداوند بلندمرتبه .................. است؛ به معنای بسیار آمرزنده.یکی از نام  11

 5/0 نظر به فرمایش امام صادق )ع( منظور از نعیم  ............................. است. 12

 5/0 از نماز با عنوان ............................. و ........................... یاد شده است. در سخنان معصومین 13

 5/0 یکی از نمونه های اسراف .................. است.  14

  پاسخ کوتاه دهید 

 روش صحیح مصرف از نظر اسالم چیست؟  15
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 2از  1ی  صفحه

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظواحد                      پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

  پیام های آسماننام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 03/1398 / 01 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  30  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 

http://tizland.ir/
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 دو مورد از فواید روزه را نام ببرید.  16
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 سه مورد از عوامل هدردادن عمر را بنویسید. 17
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 را ترجمه کنید.« أنما المؤمنونَ أخوة»آیه  18
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 دو کار نام ببرید که درآمد آنها حرام است. 19
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 ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان را نام ببرید.مهم 20
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  پاسخ کامل دهید. 

 چرا در روز غدیرخم کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟ 21
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 شوند؟بنا به فرمایش حضرت علی )ع(، چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی 22
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 چهار مورد از وظایف یک مسلمان نسبت به برادر دینی اش را بیان کنید.  23
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 برای درمان عادت زشت ناسزاگویی وجود دارد؟ توضیح دهید.چه راهکارهایی  24
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 اگر همه مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی تفاوت باشند چه اتفاقی در جامعه می افتد؟ توضیح دهید. 25
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 است. صحیح 1

 است. صحیح 2

 غلط است 3

 است. غلط 4

 است. صحیح 5

 صحیح است. 6

 غلط است. 7

 غلط است. 8

 صحیح است.« د»گزینه  9

 صحیح است.« ج»گزینه  10

 غفار 11

 نعمت محمد و آل محمد 12

 ستون دین، معراج مؤمنان، سدی محکم در برابر شیطان. 13

 مصرف گرایی 14

 استفاده کردن از نعمت های حالل خداوند و اسراف نکردن. 15

 صبر و تقوا، توجه به محرومان، حفظ سالمتی. تقویت 16

 معاشرت با افراد بی نظم. -بی توجهی به اولویت ها -امروز و فردا کردن -بی حالی و تنبلی 17

 درحقیقت مؤمنان باهم برادرند. 18

 خرید و فروش اجناس قاچاق. -قمار -دزدی 19

 حفظ حیا، حفظ نگاه و حفظ پوشش مناسب. 20

کافران و منافقان که تصور می کردند چون پیامبر پسری ندارد پس از وی کسی نمی تواند رهبری مردم را برعهده گیرد و  21

 دین اسالم به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشینی امام علی تمام آرزوهای پوچ آنها را به باد داد. 

ممکن است مایه تباهی دین تو  -آن در این دنیا یا آن دنیادادن چیزی بهتر از  -پاداش درخواست کننده بیشتر شود 22

 باشد.

آینه  -با جان و مال و زبانت او را یاری کنی -دنبال خشنودی او باشی -هرچه برای خود می پسندی برای او هم بپسندی 23

 اگر مریض شد به عیادتش بروی و ... -و راهنمای او باشی

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه شهر تهران منطق اداره ی آموزش و پرورش

 پسرانه                      واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان

 97-98سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 پيام های آسمان نام درس: 

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 03/1398/ 01تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08: 30ساعت امتحان: 

 دقیقه50مدت امتحان: 

http://tizland.ir/


 

 

توجه به اینکه فحش دادن چه برکاتی را از زندگی  -اندیشیدن به این کار زشت -دوری از کسانی که فحش می دهند 24

 بیرون می کند. 

جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد و دیگر افراد نمی توانند به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنند؛ زیرا همه  25

 به خودشان اجازه می دهند تا به حقوق یکدیگر تجاوز کنند.
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