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                                                                                                                 صحیح یا غلط بودن عبارت  های زیر را مشخص نمایید.

 از احکام نماز می توان به برپایی نماز جماعت و به جا آوردن نماز در اول وقت اشاره نمود                                 )  ( -

 )  (          بدنش نجس شده و خودش از این موضوع اطالع ندارد بنابراین نماز او صحیح است                                -

 )  (         است      در ماه رمضان ، به دلیل فراموشی ، یکی از مبطالت روزه را انجام می دهد ، پس روزه او باطل نشده  -

 ایستادن زیر دوش آب یا ریختن آب روی سر برای فرد روزه دار اشکال دارد                                                  )  ( -

 حقیقت همه نعمت های بهشت نتیجه لطف و بخشش خداوند است و عمل انسان در آن نقشی ندارد                )  (در  -

 غفار به معنای بسیار آمرزنده است و یکی از نام های خداوند بلند مرتبه است.                                                )  ( -

 

 نمره 3
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                                                                                                                          عبارت های صحیح کامل نمایید.جاهای خالی را با 

 .. است..........................................................................ء حفظ آبرو ، اسرار و شخصیت مردم جز

 ش ...........................................................................پنهانی ا هایدعای کسی است که در دعاها به اجابت ، نزدیک ترین دعا

................... و ........................... و ............سه آفت زبان که می توانند تأثیرات خطرناکی بر سعادت انسان داشته باشند ..................

 ........................ است.............

 یکی از نمونه های بزرگ اسراف در جامعه ......................................................... است .

 ............................................. دانست.مهمترین پیامد بی توجهی به حجاب را می توان ............................ 

 مهمترین فایده روزه برای انسان ....................................................................... می باشد.

....................... و ................................................. تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت زیبای خداوند ، پناه بردن به ......................

 است.

 

 نمره 5

3 

به سواالت زیر پاسخ دهید. به یک سوال از هفت سوال یک نمره ای زیر می توانید به انتخاب خودتان پاسخ 

                ............ندهد

 ؟از آفرینش دنیای شگفت انگیز چیست به فرموده حضرت علی علیه السالم هدف -1

 

 

 دو مورد از ثمرات کار و کوشش در جامعه را بنویسید؟ -2

 

 برای ترک عادت زشت دروغ گفتن چه کارهایی باید انجام داد؟ -3

 

 چرا خداوند حکیم بعضی از انسانها را از چهاپایان هم گمراه تر دانسته است؟ -4

 

 صبر و تقوا در انسان می شود؟چگونه روزه گرفتن باعث تقویت  -5

 

 نمره 4

  2از  1صفحه 

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

  هشتم و رشته: قطعم

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

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

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  مرزداران                                                                                                                    پسراهن  دولتیغیر  دبیرستان                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 پیام آسمانی نام درس:

 هادی اشترانی :نام دبیر

 01/03/1397 :امتحان تاریخ

 صبح  8  :ساعت امتحان

 دقیقه 60 : امتحانمدت 

http://tizland.ir/


 

 نمره 20جمع بارم : 

5 

                                         زیر می توانید به انتخاب خودتان ، یکی را پاسخ ندهید ......................            دو نمره ای از بین سواالت 

باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟ هرکدام را توضیح دهید و مثالی کسی که دوست دارد به بهشت زیبای الهی راه یابد ،  -1

 بزنید؟

 

 

 چهار مورد از وظایف یک مسلمانان نسبت به برادر دینی اش را بیان کنید؟ -2

 

 

 

 چهار مورد از آداب دعا کردن را بنویسید؟ -3

 

 

 

 چهار مورد از عواملی که باعث هدر دادن فرصت عمر می شود را بنویسید؟ -4

 

 

 

 توانند پایه های فرهنگی جامعه را سست کنند؟ توضیح دهید مدها چگونه می -5

 

 نمره 8

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                                  غلط بودن عبارت  های زیر را مشخص نمایید. صحیح یا

 )غ(از احکام نماز می توان به برپایی نماز جماعت و به جا آوردن نماز در اول وقت اشاره نمود                                  -

 بدنش نجس شده و خودش از این موضوع اطالع ندارد بنابراین نماز او صحیح است                                         )ص( -

 در ماه رمضان ، به دلیل فراموشی ، یکی از مبطالت روزه را انجام می دهد پس روزه او باطل نشده است                )ص( -

 تن آب روی سر برای فرد روزه دار اشکال دارد                                                  )غ(ایستادن زیر دوش آب یا ریخ -

 در حقیقت همه نعمت های بهشت نتیجه لطف و بخشش خداوند است و عمل انسان در آن نقشی ندارد                )غ( -

 ند مرتبه است.                                                )ص(غفار به معنای بسیار آمرزنده است و یکی از نام های خداوند بل -
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                                                                                                       جاهای خالی را با عبارت های صحیح کامل نمایید.

 .........حق الناس............ است.ء حفظ آبرو ، اسرار و شخصیت مردم جز

 نزدیک ترین دعا ها به اجابت ، دعای کسی است که در دعا های پنهانی ش ....ابتدا برای دیگران دعا کند.......

 ا گویی.... استسه آفت زبان که می توانند تأثیرات خطرناکی بر سعادت انسان داشته باشند ....دروغ گویی..... و .....غیبت کردن..... و ....ناسز

 یکی از نمونه های بزرگ اسراف در جامعه .....مصرف گرایی....... است .

 مهمترین پیامد بی توجهی به حجاب را می توان ....دور شدن انسان از خدا......... دانست. 

 مهمترین فایده روزه برای انسان ......با تقوا شدن...... می باشد.

 هیابی به بهشت زیبای خداوند ، پناه بردن به ......قرآن....... و ......اهل بیت پیامبر..... است.تنها راه رسیدن به سعادت و را
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                            به سواالت زیر پاسخ دهید. به یک سوال از هفت سوال یک نمره ای زیر می توانید به انتخاب خودتان پاسخ ندهد

 ؟هدف از آفرینش دنیای شگفت انگیز چیست به فرموده حضرت علی علیه السالم -1

و خودتان را  دیابیو با استفاده از آنها به بهشت راه  دیشیندیآنها ب ٔەاست تا دربار دهیشما آفر یاست برا نیخداوند تمام آنچه را که در زم

 .دیاز عذاب دوزخ برهان

 دو مورد از ثمرات کار و کوشش در جامعه را بنویسید؟ -2

 یبرطرف ساختن مشکالت اجتماع -  ریخ یو مشارکت در کارها یانفاق، سخاوتمند یبرا ییتوانا -بزرگ  یجزء عبادتها

 برای ترک عادت زشت دروغ گفتن چه کارهایی باید انجام داد؟ -3

در ترک عادت زشت دروغ  نی. همچنشدیندیدروغ گفتن را ترک کند که همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش ب تواندیم یکس

 دارد یفراوان ریتأث ند،یگویکه دروغ م یاز کسان یگفتن، دور

 ؟چرا خداوند حکیم بعضی از انسانها را از چهاپایان هم گمراه تر دانسته است -4             

 از آنچه ی. چشم دارند، ولکنندینعمت خداوند استفاده نم نیاز ا یدارند، ول دنیشیاند ییهستند که توانا یانسانها کسان انیدر م             

       کنندیدستورات خداوند از آن استفاده نم دنیشن یبرا یگوش دارند، ول رند،یگیعبرت نمنندیبیم

 چگونه روزه گرفتن باعث قویت صبر و تقوا در انسان می شود؟ -5            

 دارد، از آنها استفاده  اریآب و غذا در اخت نکهیو با ا کندیرا تحمل م یو تشنگ یگرسنگ یسخت رد،یگ یکه به دستور خداوند روزه م یکس           

 وسوسه کند،  یانجام گناه یانسان را برا طان،یصورت هر وقت که ش نی. در اشودیتقوا و صبر انسان م شتریب تیکار، سبب تقو نی. تکرار اکندینم

 کند یبا تقوا و صبر در برابر انجام گناه، از آلوده شدن به گناه دور تواندیم

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران                         پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 پیام آسمانینام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

    01/03/1397:امتحانتاریخ 

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 60 :امتحانمدت 

http://tizland.ir/
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                    از بین سواالت زیر می توانید به انتخاب خودتان یکی را پاسخ ندهید.                                                              

 یابد ، باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟ هرکدام را توضیح دهید و مثالی بزنیدکسی که دوست دارد به بهشت زیبای الهی راه 

 از هر نظر رشد میو بتوان میکه خودمان سالم بمان است نیا یبرا میدهیکه ما هر روز و شب انجام م ییاز کارها یبعض مینیبیم میدقت کن یکم اگر

 کارها هستند. نی. غذا خوردن، استراحت کردن، مسواک زدن و مطالعه کردن از اشودیم گفته حق ّ النفسکارها  نی. به ّ امیداشته باش یوبخ

. نماز خواندن، امر به معروف شودیگفته م حق اللّه  کارها نی. به امیکه دستور خداوند را اطاعت کن میدهیانجام م نیا یرا برا گرید یکارها یبعض

را  گرانید م،یکمک کن ازمندانیبه ن میاست. ما موظف گرانیما نسبت به د یها فهیاز کارها، وظ یگرید بخش اند. گروه نیاز گناهان از ا یو دور

 شود یگفته م حق الناسف یوظا نی. به امیظلم نکن یو به کس میکن تیرا رعا گرانید حق م،یآزار نده

 چهار مورد از وظایف یک مسلمانان نسبت به برادر دینی اش را بیان کنید؟

 ،ینپسند زیاو ن یبرا یپسند یخودت نم یو هرچه برا یبدار دوست زیاو ن یبرا یخودت دوست دار یآنکه هرچه برا نخست

 ،ینکن نیو او را خشمگ یباش اش یدوم آنکه به دنبال خوشنود

 ،یکن یاری ا جان و مال و زبان و دستت او راشد[ ب ازیسوم آنکه ]هرگاه ن

 ،یاو باش یو راهنما نهییچهارم آنکه آ

 کهیدرحال ،ینباش مند گوناگون( بهره یاو تشنه است و از لباس)ها کهیدرحال ،ینباش رابیاو گرسنه است و س کهیدرحال ،ینباش ریپنجم آنکه س

 ندارد، یاو لباس

 ،یبرو ادتشیشد به ع ضیششم آنکه اگر مر

  یاقدام کن ازشیرفع ن یخودت برا دیبگو ه تواز آنکه ب شیدارد، پ یازیکه ن یاگر دانست نکهیهفتم ا

 چهار مورد از آداب دعا کردن را بنویسید؟

 برود رونیبار حقوق مردم ب ریدرآمدش را پاک گرداند و از ز-

 را با صلوات آغاز کند  شیدعا -

 تر است کیزمانها دعا به اجابت نزد یدر بعض - 

 قبل از دعا صدقه بدهد  -

 دعا کند گرانید یابتدا برا -

 چهار مورد از عواملی که باعث هدر دادن فرصت عمر می شود را بنویسید؟

 نظم یمعاشرت با افراد ب -ها  تیبه اولو یتوجه یب -امروز و فردا کردن  - یو تنبل یحال یب
 

 توضیح دهید مدها چگونه میتوانند پایه های فرهنگی جامعه را سست کنند؟ -5

 انیاد یههایبرخالف توص کنند،یم یمعرف یزندگ یکه برا یقرار دارند و روش یاسالم یالگوها در تعارض کامل با فرهنگ و تمدن کشورها نیا

و او را به  دهدیم رییو طرز فکر انسان مسلمان را تغ قهیتعلّق دارند، رفته رفته سل گانهیب یکه به فرهنگها یواردات یالگوها نیاز ا دیاست. تقل یاله

 ددهیسوق م گانهیکورکورانه از فرهنگ ب یرو دنباله

 

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

http://tizland.ir/
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