
 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 شاهین شهر مدیریت آموزش و پرورش

 دبیرستان دوره اول متوسطه استاد شهریار

 آسمان یها امیپنام درس: 

 صبح 8 ساعت امتحان: شتمپایه: ه :نام کالس نام پدر:

 دقیقه 60مدت امتحان:   3/1400/ 12تاریخ امتحان:    1399  – 1400یلی خردادماه سال تحص

 و نام خانوادگي و امضای مصحح:                         نام  جمع نمره با حروف:                                          عملي:                                                                                                 -نمره شفاهي نمره کتبي:
 

 نمره صفحه 2سواالت در  ردیف
 

 

 بارم نمره( 3درست و نادرست)

 (5/0) غ)    (        ص)   (                                         .      بهشت و جهنم پیامد کارها و رفتارهای خودمان است  -1
 

 (5/0) غ)    (        ص)   (                                           کنند.   میهای بزرگ برای فروش بیشتر مُدسازی شرکت -2        
 

 (5/0) غ)    (        ص)   (                                                                              .برددروغ ایمان را از میان می -3پ     

 (5/0) غ)    (        ص)   (                                                             .الناس، تنها در حقوق مالی مردم استحق -4

 (5/0) (    غ)       ص)   (                                                      .دهدهای خداوند را هدر نمینعمتاسراف کننده،  -5

 (5/0) غ)    (       ص)   (                                       .کندتر از یک سکه کوچک باشد نماز را باطل نمیاگر ادرار کم  -6
 

 نمره(1) ایچهارگزینه

 بستن گردنبند و انگشتر طال برای مردان چه حکمی دارد؟ -7

           برای زمان کوتاه اشکالی نداردد(             اشکالی ندارد ج(             حالل ب(          حرامالف( 

(5/0) 

 پامدهای مصرف گرایی:یکی از  -8

      های خداونداستفاده از نعمتب(                                    های خداوندهدر دادن نعمتالف( 

  کمک به نیازمنداند(                                               کم شدن قیمت کاالهاج( 

(5/0) 

 نمره( 2جای خالی را پر کنید )

 (5/0) ای از قوانین .................... اسالم استو نامحرم،نمونه احکام مربوط به مَحرم -9

نگاهی سریع و ................... است. ها،نگاه ما به پدیده -10  (5/0) 

 (5/0) .کردالم هرگاه گروهی را به جایی می فرستاد، یکی از آنان را ................................ گروه میسپیامبرا -11

 (5/0) .است......................... بخواند، نمازش  در مکان غصبی نماز اگر کسی در  -12

 نمره(4پاسخ کوتاه دهید)

 شود؟ا این ویژگی شناخته میغفار یعنی چه؟ و چرا خداوند ب -13

 

 

 

2 

 و برگردان فارسی)ترجمه( آن را بنویسید: آیه زیرادامه  -14

  صوموا.......................... 
 

 

2 



 نمره( 10پاسخ کامل دهید)

 پذیرند بگذریم؟چرا نباید از خطای کسانی که رفتار نادرست خود را نمی -15
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 نگاه را بنویسید. کردن کنترلسخن پیامبر اسالم درباره  -16
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 مورد(4را بنویسید.) ناسزاگوییآثار  -17
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 شوند؟گناهان پاک میچگونه از دیدگاه امام صادق  -18

 

2 

 حقوق سه گانه را نام برده و برای هر کدام یک نمونه بیاورید. -19
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 در پناه خداوند پیروز و سربلند باشید


