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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر نمایید. 1

 …………… های خداوند بلند مرتبه غفار است یعنی یکی از نام الف(

 عمومی را آلوده کند. ……………و  ……………مت خداوند به دور است کسی کهحاز رپیامبر اکرم)ص(: ب( 

 .است……………اند که کلید آن  ای جمع شده ها همه در خانه ( امام حسن عسگری علیه السالم: زشتیج

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

ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن  مانند برگ پاییزی فرو میگناهان را ……………نین علیه السالم: م( امیرالموز

 گشاید.   می
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 نمره( 5/0گزینه مناسب را انتخاب نمایید. )هر مورد  2

 ثُمَّ لَتُسَئلُنَّ یَوْمَئذٍ عَنِ النَّعِیم( از چه نعمتی سوال خواهد شد؟ به فرموده امام صادق علیه السالم در آین آیه ). 1

 ها         د( همه موارد ها                  ج( آشامیدنی والیت اهل بیت علیه السالم            ب( خوردنی الف(

 

 ؟پیامبر)ص( مصالح کار فرشتگان در بهشت  گفتن کدام ذکر استبه فرموده . 2

 اهلل والحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبرسبحان د(     ال اله اال اهلل ج( سبحان ربی العظیم و بحمده    ب(     اهلل اکبرالف( 

 

 پیامبر اکرم )ص(: ................ سپری است در برابر مشکالت دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت.. 3

 د( زکات     ج( نماز                    ب( روزه                    الف( حج                  

 

 ؟درمان ناسزا گویی چیستبهترین راه . 4

 زشت و ناپسندی است راندیشیدن به این که کا ج(          های خود                  الف( پی بردن به عیب

 دهنده                             د( گزینه ب و ج ب( دوری از افراد فحش

 

 ؟نیست کدام یک از موارد زیر از آثار مال حرام .5

 مستجاب نشدن دعاها د(     کاهش گناهان بین رفتن برکت       ج( جهت نادرست        ب( ازالف( استفاده در 

5/2 

 صحیح و نادرست بودن بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. 3

 کند. الف( سجده کردن بر اشیای نجس نماز را باطل می

  نیست.اش باطل  به زیر آب فرو ببرد روزه  سر را کامالً ب( اگر شخص عمداً

 ها با سایر حیوانات در توانایی دیدن و شنیدن است. ج ( تفاوت انسان

 د( حق الناس فقط در حقوق مالی مردم نیست.

1 

 3از  1ی  صفحه

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

  ................................. و رشته: قطعم

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

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

 صفحه 3 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ..4..اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

                                                                                                              )واحد رسالت(                                          دختراهن دولتیغیر  دبیرستان
 )واحد رسالت(

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

  هشتم -های آسمانی  پیام نام درس:

  خانم شجاعی صفا :نام دبیر

 01/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح 8  :ساعت امتحان

 دقیقه 60 : امتحانمدت 
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 آیات را به پیام های مربوطه وصل نمایید.  4

  .الف( روز غدیر، روز کامل شدن دین و دادن نعمت ویژه الهی است    قل یا عبادی الذین اسرفوا ال تقنطوا من رحمه اهلل   الف(
  .ب( غیبت به منزله خوردن گوشت برادر مرده خویش است             ب( لهم ما یشائون فیها و لدینا مزید                       

 .هم استبهشت از آنچه بخواهند برایشان فرا ج( در ج ( لَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَ یحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا ...  
 الهی ناامید   د( گناهکاران نباید از رحمتحَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ* لَعَلىّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ...   د(

 .شوند                                                                                                                                            

 .شود ها فقط یک بار داده می ز( فرصت عمر به انسان                         ز( ان اهلل ال یحب المسرفین                                  

 .خداوند مسرفین را دوست نداردر(                 ر( الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی         

3 

5 

 

 به سواالت زیر پاسخ مناسب بدهید.

 نمره( 1مورد( ) 2به چه علت غیبت کردن در اسالم نهی شده است؟ ). 1

 

 

 مره(ن 1) شوند؟ خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است و چه کسانی شامل این آمرزش الهی می. 2

 

 

 

 نمره( 1غدیر به مردم چه بود؟ )حدیث ثقلین(  )اکرم)ص( در روز  وصیت پیامبر. 3

 

  

 نمره( 1شوند؟ ) بنابر فرمایش امیرالمومنین علیه السالم، چرا برخی دعاها فوری برآورده نمی. 4

 

 

 

 نمره( 5/1. )آثار پوشش نامناسب را بنویسید. )سه مورد( و یکی را به دلخواه توضیح دهید -5
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 3از  2ی  صفحه
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 نمره 20بارم : جمع 

 امضاء دبیر: نمره به حروف: نمره به عدد:
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 نمره( 5/1گرایی را بنویسید. ) گرایی به چه معناست و دو مورد از پیامدهای مصرف . مصرف6

 

 

 نمره( 5/0عوامل هدر دادن عمر را بنویسید؟ ). دو مورد از 7

 

 

 نمره( 1تواند با مال حرام، کار نیک کند تا گناهانش پاک شود؟ چرا؟ ) . آیا انسان می8

 

 

 نمره( 5/0مورد( ) 2تواند عطاء کند؟ ) هاست که فقط خود خداوند می . کدام نعمت9

 

 

 نمره(1)توضیح دهید. د در چیست؟ ترین موضوعی که شیعه و سنی در آن اختالف دارن . اصلی10

 

 

 نمره( 1. حقوق سه گانه را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟ )11

 

 

 

اش دارد را بنویسرید.   السالم دو مورد از وظایفی که یک مسلمان نسبت به بررادر دینری   به فرموده امام صادق علیه. 12

 نمره(1)

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 الف( بسیار آمرزنده   1

 ها و استراحت گاههای عمومی ب( توقف گاه 

 ج( دروغ

 د( مدسازی

 ز( نماز

 . الف1 2

 . د2

 . ب3

 . د4

 . ج5

 د( صحیح    الف( صحیح             ب(غلط           ج( غلط          3

 الف و د / ب و ج / ج و ب / د و ز/  ز و ر / ر و الف 4 

ای دارد و از بین رفتن اتحاد و  از بین رفتن اطمینان و اعتبار شخص و اگر بخوهد آن عیب را ترک کند دیگر انگیزه. 1 5

 دوستی

کنند و از کردار خویش پشیمان شوند و عمل . خداوند به همه گناهکاران وعده آمرزش داده است، کسانی که توبه 2

 شوند. صالح انجام دهند و اگر حق الناسی بر گردنشان باشد جبران کنند این افراد مشمول آمرزش الهی می

گذارم: قرآن و اهل بیت)ع( که اگر به این دو تمسک کنید  روم و دو امانت گرانبها در میان شما می . من از میان شما می3

 شوید. نمیهرگز گمراه 

خواهند با تاخیر پاداش در خواست کننده  دهد یا استجابت آن سبب تباهی دین ماست و یا می . زیرا یا بهتر از آن را می4

 تر بیشتر شود و جزای آرزومند کامل

. دوری از خداوند، کم ارزش شدن زن در جامعه و نگریستن به او به عنوان کاال و پدید آمدن مشکل برای خود و 5

 اش نواده و جامعهخا

 .  مصرف گرایی یعنی میل دائمی به خرید بیشتر و بیشتر کاالها، اسراف و هدر دادن نعمت الهی، کمبود کاال، 6

 . امروز و فردا کردن، همنشینی با افراد بی نظم7

 پاک کند. خیر زیرا آنچه گناهان را پاک می کند کار نیک است و با کار حرام نمی تواند کار حرام دیگری را 8

 . افزونی عمر ، تندرستی9

ها معتقد به جانشینی  . جانشینی پیامبر اکرم)ص( که سنی ها اعتقاد دارند که جانشینی پیامبر مشخص ننمودند شیعه10

 حضرت علی هستند.

 . حق اهلل، حق النفس و حق الناس11

 حق الناس حقوقی است که دیگران به گردن ما دارند مانند غیبت کردن

 نه و راهنمایش باشی، مریض شد به عیادتش روی، هرچی برای خودت نپسندیدی برای او هم نپسندی. آیی12

 امضاء:                                 نام و نام خانوادگی مصحح :  20جمع بارم : 

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
 ... تهران4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ...اداره 

 )واحد رسالت(                        دبیرستان غیر دولتی دخترانه
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 خانم شجاعی صفا  نام دبير:
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