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

 ............................... شماره صندلی :

 پیام هاي آسمان    :نام امتحان

 1متوسطه   _هشتم  :مقطع -پایه

 803-802-801 شماره کالس: 

  2 :تعداد صفحه

 

  الف:جاهاي خالی رابا کلمات مناسب پر کنید. 

 درمیان احکام اسالمی هیچ موضوعی به اندازه ...........مورد تاکید و سفارش پیشوایان دین قرار نگرفته است. 1

 زشتی ها همگی درخانه اي جمع شده اند که کلید آن.............است.امام حسن عسکري (ع)

 می کند............زیور آالت طال براي مردان............است و استفاده کردن از این وسایل نماز را استفاده از

 صلی قدرت هاي استعمارگر ایجاد..........در بین مسلمانان و ..............درمیان آنهاست.ایکی از برنامه هاي 

2 

2 

3 

4 

  نمائید.ب)جواب صحیح را با عالمت    مشخص  

 در کدام یک از موارد زیر گذشت از خطاي دیگران پسندیده است؟ 5

 □ب)فردخطا کار به اشتباهش پی برده است                □الف)اصال کار خودش را خطا نمیداند 

 □ندارد د)تصمیمی براي ترك خطا و اشتباهش       □ج)بخشش باعث بی ادبی افراد نادان می شود

 حوا)چه چیزي موجب سالمتی ما می شود.صا تُوموکریمه (صبا توجه به آیه 

  □ ب)حفظ حیا در گفتار و کردار                         □الف)رعایت احکام اسالمی  

 □د)روزه گرفتن                              □ج)حفظ پوشش مناسب 

1 

6 

  به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ج

 1 نابودي اسالم ناامید شدند؟ز خم کافران و منافقان اچرا در روزغدیر  7

 1 دو مورد از آثار بدحجابی را بیان کنید. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقیقه   30    مدت پاسخگویی:

 03/95/ 08 تاریخ امتحان :  

   غشالقی آقاينام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر

 



 ٢

 1 بنا به فرمایش حضرت علی (ع)چرا برخی ازدعا ها فوري برآورده نمی شود؟ 9

 5/1 سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید. 10

 5/1 شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذشت؟ رواج غیبت در جامعه چه آثار 11

 5/1 ان کنید.بیکارکردن چه فوایدي براي فرد و جامعه دارد؟سه مورد را  12

 کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟ 13
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 2 مصرف گرایی چه زیان هاي فردي و اجتماعی به دنبال دارد؟ 14

 2 چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید. 15

 2 چهار مورد از وظایف یک مسلمان نسبت به برادر دینی اش را بیان کنید. 16

 2 حدیث ثقلین را بنویسید. 17

 20 (موفق و سربلند باشید) 
 

 

 

 



 ٣

 :نماز1ج

 :دروغ2ج

 باطل-:حرام3ج

 جنگ افروزي-:تفرقه4ج

 :ب5ج

 :د6ج

:زیرا آنهاتصور می کردند چون پیامبر خدا پسري ندارد کسی بعد از او نمی تواند رهبري مردم را بر عهده بگیرد و با 7ج

 وفاتش دین اسالم نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. 

 : 8ج

 کم ارزش شدن زن در جامعه . -2ناامنی ومورد ازار قرار کرفتن توسط مردان هوس باز -1

 است انسان جیزي راطلب کرده باشد که اگر داده شود موجب تباهی دین اوخواهد شد . : زیرا ممکن9ج

 معاشرت با افرادبی نظم-4بی توجهی به اولویت ها-3امروز وفردا کردن -2بی حالی وتنبلی  -1:  10ج

پرورانند و دیگر نمی :وقتی افراد درباره همدیگر غیبت می کنند کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خود می 11ج

توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند کسانی که به غیبت گوش می دهند نیز دیگر نمی توانند مانند گذشته به 

 فردي که درباره اش بدگویی شده اطمینان داشته باشد.

 بی نیاز شدن از دیگران-1: 12ج

 خیرتوانایی براي انفاق سخاوتمندي و مشارکت در کارهاي -2

 برطرف ساختن مشکالت اجتماعی -3

 حق النفس-1:  13ج

 :حق الناس2

 :حق ا...3
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 :14ج

اگر خانواده اي دو برابر همیشگی مواد خوراکی خرید کند یا باید تمام آن را مصرف کند که نتیجه اش پرخوري -الف

 بریزد که این کار هم اسراف است. افزایش وزن و بیماري هاي مختلف است.یا باید مقدار اضافی را دور

 ب:از نظر اجتماعی نیز خرید بیش از نیاز کاال موجب کمیاب شدن کاال و افزایش قیمت آن می شود.

 :15ج

 خوردن-1

 آشامیدن-2

 فرو بردن سر به زیر آب-3

 فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق-4

 می پسندي براي او نیز بپسندي. تنخست آنکه هر چه را براي خود-1: 16ج

 به دنبال خشنودي او باشی و او را خشمگین نکنی.-2

 آیینه و راهنماي او باشی-3

 اگر مریض شد به عیادتش بروي.-4

فرمود:اي مردم من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می  (ص) :پیامبر گرامی اسالم17ج

 گزارم.تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد یکی کتاب خدا ودیگري عترت و اهل بیتم.

 




