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دبیر مربوطه:مهدی جابری حق           امتحان کتبی                      ......خانوادگی:...............نام ونام   

        هشتم پیام های آسمان 

13و12درس   

 مدرسه نمونه شهید غفاری اذرشهر

ف
 ردی

  سواالت پرکردنی 

5/3  

کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب و درست تکمیل   

....داردکه..........جزءآن کسب و کار حالل است..عبادت...-  

........و........................و مشارکت در کار های خیر است...فایده دیگر کار کردن ...........-  

آنچه گناهان را پاک میکند ........................است.-  

قرار میگیریم. ما با ..................کردن مورد توجه خدا-  

فایده دیگر دعا کردن........................ است.-  
 

1 

  سواالت درست یا نادرست 

2 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

کار حرام نمی تواند کار حرامی را پاک کند.-  

کار های نیک نمی تواند گناهان را پاک کند.-  

مربوط به کار حرام است.جزء آن  6جزء دارد که  12عبادت -  

نزدیک ترین دعا ها به اجابت دعا ی کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران دعا میکند.-  

2 

  سواالت تستی 

5/1  

(داده نمیشودتیک نمره سوال  نزدنو در پاسخنامه تیک بزنید.)فقط تیک در صورت  هگزینه صحیح را انتخاب کرد  

خداوند اجازه چه چیزی را به ما داده است؟-   

 الف(دعا کردن                             ب(کمک کردن

 ج(گناه                                        د(هیچ کدام

چه وقتی احساس اضطراب و ناامیدی به سراغ انسان می آید؟-  

برابر سختی ها تنها ببیند                    ب(کسی را الف(خود را در 

 نیابد تا مشکالتش را با او در میان بگذارد

 ج(کسی نیست از او یاری بطلبد                                د(تمامی موارد

اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود باید چه کند)با توجه به احادیث پیامبران و امامان(-  

مدش را پاک گرداند      الف(درآ  

 ب(از زیر بار حقوق مردم بیرون برود

 ج(کار های حرام انجام ندهد

 د(گزینه یک و دو

 سوال/گزینه الف ب ج د

    1 

    2 

    3 

3 



  سواالت تشریحی 

2 

 چهار مورد از آداب دعا کردن را نام ببرید؟

4 

75/0  5 آثار مال حرام در زندگی چیست؟ 

5/1  
دارد؟)سه مورد(کسب و کار حرام چه آثار بدی را بر زندگی انسان   

6 

1 
 با توجه به آیه ی ادعونی استجب بیان کنید اثر دعا کردن چیست؟

7 

1 
 آثار تکیه کردن به خدا چیست؟

8 

25/1  
 چرا باید دعا را با صلوات شروع کنیم؟

9 

1 

 دعا کردن چه فایده هایی دارد؟

10 

5/1  11 چند مورد کار نام ببرید که درآمد آن حرام است 

5/1  
چه مشکالت دیگری در جامعه به وجود می اورد؟سه مورد بیکاری  

12 

75/0  
 اگر کسی اموالش را از راه حرام بدست بیاورد چه عاقبتی دارد؟

13 

75/0  
 سه مورد از خیانت در کار نام ببرید؟

14 

موفق باشید                                   نمره:                                                                                    20   

 

 پيامبر صلى هللا عليه و آله:

 طَلَُب اْلَحََلِل َفِريَضٌة َعلَى ُكل ِ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمة

*** 

 کار کردن برای کسب روزی حالل بر هر زن و مرد مسلمان واجب است

*** 


