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 آزمون هفتگی 4 هشتم )درس های پیام و زیست(

13:30ساعت  70/08/1399 تاریخ برگزاری:  

آزمون نمره منفی دارد.                        

برای همه دانش آموزان عزیزمانقیت با آرزوی موف  



نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: آزمون پیام آسمان هشتم

عطاردتاریخ آزمون: 1399/08/07

1 کدام گزینه آیۀ زیر را کامل می کند؟ 
حیم.»   «ُقل یا عبادي الّذین َاسرفوا َعَلی انفسهم .................. اِنَُّه ُهَو َغفوُرالرَّ

 ال َتقنطوا ِمن َرحَمۀ اهللا   ُثّم اهتدي   لمن تاَب و أَمن   اال ُتِحبُّوَن َان َیغِفر اَهللا لَُکم  

2 در اندیشه هاي دینی و به ویژه در کالم علی (ع) ، کدام مورد دربارة «اندیشۀ انسان» درست نیست؟
عامل رسیدن به بهشت است.  هدف آفرینش این جهان است. 

عامل مستقیم تّکبر انسانی است.  نشانۀ محبّت خداوند به انسان است. 

3 چهار عبارت زیر به همین ترتیب از متنی انتخاب شده است. در کدام عبارت، نادرستی محتوایی وجود دارد؟
دوستی با افراد ناباب، تأثیري سوء بر عقیده و رفتار انسان دارد و در سرنوشت او مؤثر است. 

آن چنان جهنّمیان در قیامت، از دوستی با افراد ناباب در دنیا تأسف می خورند و ناراحتی شدیدي اظهار می کنند. 

بر این اساس، نقش مؤثر جامعه در شکل گیري افکار و عقاید و رفتار انسان انکار ناپذیر است. 

به  همین سبب است که خداوند پس از ذکر زشتی کار هاي همۀ جهنمیان، آنان را به دلیل نداشتن اختیار می بخشد.

با توّجه به سخن امام علی (ع) دربارة هدف آفرینش، منطقًا کدام گزینه عبارت قرآنِی «و آسمان را سقفی نگاه دارنده  4
قرار دادیم، ولی ایشان از .................. روي گردانند.» را بهتر کامل می کند؟

محدودیِت ذهِن بشر  قدرت نامحدوِد بشري  تفّکر در نشانه هاي آسمان  عصمت معصومین 

5 یکی از تفاوت هاي انسان ها با سایر موجودات چیست؟
عشق و عالقه قدرت فکر غریزه  فطرت

6 کدام یک از آثار بدحجابی نیست؟
از دست دادن اعتماد به نفس  دور شدن انسان از خدا 

کم ارزش شدن زن در جامعه  ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز

7 همسایه ي طبقه ي باال، خودروي خود را روبه روي در پارکینگ ساختمان پارك می کند ولی می دانیم با یک بار تذکري که
به او داده ایم، دیگر این کار را نخواهد کرد. همسایه ي طبقه ي پایین نیز همواره سر و صداي زیادي به راه می اندازد و تذکرهاي

چند باره، رفتار او را اصالح نکرده است. با این اوصاف ... .
از خطاي همسایه ي طبقه ي پایین باید گذشت کرد، ولی همسایه ي باال را نباید بخشید.

هر دو را باید بخشید.

از خطاي همسایه ي طبقه ي باال باید گذشت کرد، ولی همسایه ي طبقه ي پایین را نباید بخشید.

هیچ یک را نمی توان بخشید.

8 کدام گزینه دربارة ساخته شدن نعمت هاي بهشتی نمی باشد؟
انجام اعمال صالح در دنیا  ساخت نعمت به دستان خود بهشتیان 

هرگونه استفاده از نعمت هاي دنیا  لطف و بخشش خداوند 
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9 علت نزول باران با وجود این که هیچ کس از بین جمعیت بیرون نرفت، چیست؟
مرد گناهکار مخفیانه از بین جمعیت بیرون رفته بود.  خداوند می خواست همه ي مردم توبه کنند. 

مرد گناهکار توبه کرد و با خدا دوست شد.  دعاي پیامبر خدا و مردم با ایمان مستجاب شد. 

10 طبق تعالیم اسالمی، کدام یک از عوامل جهنّمی شدن می باشد؟
انجام اعمال صالح در دنیا هم نشینی نکردن با بدکاران باور کردن وسوسه هاي شیطان  داشتن ایمان در دنیا

11 عبارت نورانی  «َاَفال َینُظروَن اِلی االبل کیف ُخلَِقت» دربارة کدام راه خداشناسی نمی باشد؟

دیدن نظم شگفت انگیز جهان هستی  دقت در پدیدة هستی و اندیشیدن در آنها 

دقت در آفرینش و اندیشیدن در آن  تفکر در آفرینش و خلقت شتر 

12 طبق تعلیمات دین اسالم بر اساس کتاب درسی، اندیشه ..................
عامل رسیدن به بهشت است.  هرگز هدف خلقت نبوده است. 

ما را به بی نظمِی ذاتی و همیشگی در طبیعت می رساند. جایگزین پیامبران در عصر جدید است. 

13 متن زیر از نهج البالغه، در مورد کدام گزینه است؟ 
«خداوند هرگز از او غافل نمی شود و از بخشش محرومش نمی سازد، حتی اگر در دل سنگی سخت یا صخره اي خشک به سر
برد ... اگر دربارة دستگاه گوارش و درون شکمش فکر کنی و یا به چشم و گوشی که در سر دارد اندیشه کنی، دچار شگفتی

خواهی شد ...»
مگس کرم خاکی  انسان مورچه

14 حساب رسی نعمت ها از انسان ها  ..................
لّذت برخورداري از نعمت ها را تمامًا از بین می برد.   تنها پیش از نعمت هاست.  

مورد تأیید دین نیست.   اجتناب ناپذیر است.  

15 کدام گزینه می تواند جاي خالی را پر کند؟ 

استفامت و پایداري  نعمت هاي بهشتی  محبت بیشتر  رضایت پدر و مادر 

اعمال صالح = + لطف و بخشش خداوند .....................

16 «نگاه ما به پدیده هاي اطرافمان معموًال نگاهی سریع و گذرا است» باتوجه به این عبارت کدام گزینه صحیح نیست؟
بسیاري از جزئیات از چشم ما پوشیده است. 

شگفتی هاي این جهان بخشی از دیدنی هاي این جهان زیباست. 

باید نگاهمان را تغییر دهیم. 

توجه به محیط پیرامون و آفرینش شگفت انگیز از ویژگی هاي خلقت انسان است.  

17 موضوع حدیث ثقلین کدام است؟
یادآوري لزوم استفادة درست از نعمات خداوند  مقدس بودن قرآن 

اهمیت توجه به قرآن و اهل بیت پیامبر (ص)  ارادة خدا بر عصمت اهل بیت پیامبر (ص) 
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18 مفهوم آیات زیر در بیت گزینه ي .................. نیز دیده می شود. 
«آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ و به آسمان که چگونه برافراشته شده است؟ و به کوه ها که چگونه پابرجا

و استوار شده اند؟ و به زمین که چگونه گسترده گشته است؟»
 که چونش به رقص اندر آرد طرب؟  نبینی شتر بر نواي عرب

 گر امیدواري که خرمن بري  کنون وقت تخم است اگر پروري  

 که اي فربه مکن بر الغران زور چه نیکو گفت در پاي شتر مور  

 گوا بر هستی او جمله هستی  نگه دارنده ي باال و پستی

19 در عبارت قرآنی زیر، به کدام رکن از حدیث ثقلین اشاره شده است؟ 
َرُکم َتطهیراً:  همانا خداوند می خواهد که از شما اهل بیت هر پلیدي را بزداید، و جَس َأهَل الَبیِت َوُیَطهِّ «إنّما ُیریُد اُهللا لُِیْذِهَب َعنُکُم الرِّ

شما  را چنان که باید و شاید پاکیزه بدارد.»
کتاب پیامبر  سنّت پیامبر  اّمت پیامبر  عترت پیامبر 

20 کدام گزینه عبارت زیر را کامل می کند؟ 
«هرکس به این معجزه ي جاویدان پیامبر اکرم (ص) (قرآن کریم) مراجعه کند ... »

می تواند در سطح فهم و دانش خود از آن بهره ببرد. نمی تواند معارف و احکام آن را بفهمد.

می تواند مفهوم و تفسیر واقعی آن را بفهمد.  نمی تواند بدون کمک اهل بیت (ع) چیزي بفهمد. 
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