
 

 باسمه تعالی

22/1/79تاریخ:                      79-79:                    آزمون میان ترم سال تحصیلی گینام و نام خانواد      

دقیقه 96زمان:             مدرسه نمونه دولتی دکتر ایوب آزاد حسینی                            8.../ کالس:      

ینی                 نام دبیر: ...                                                                                                       نام درس:د      

ترجمه آیه را بنویسید. -الف      

ا فکرهتموه واتقوهللا ان هللا تواب الرحیمیا ایهالذین امنوا وال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میت        

     ....................................................  .............................................................................................2  

3جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.                                                                                        -ب      

معیار و دلیل احکام اسالم .................. انسان است.           

......... است. استفاده از کلمات سبک و مبتذل در برابر نا محرم .....           

نوجوانان و جوانان به دلیل ............... و ............. در مواجهه با مد تاثیر پذیری بیشتری دارند.           

باتوجه به سخن علی )ع( ...........انسان را به سوی نیکی وعمل به آن فرا می خواند.           

. انسان را پاک می کند.سخن گفتن .........................           

آنچه گناهان را پاک می کند ..................... است و کار حرام حرام دیگری را پاک نمی کند.           

5/1  گزینه صحیح را عالمت بزنید.                                                                                                   -ج      

اینان اهمیتی به وقت خود و دیگران نمی دهندوساعت های زندگی را هدر می دهند. -         

این جمله به کدام عامل هدر دادن عمر مربوط می شود؟          

بی حالی وتنبلی           امروز فردا کردن          بی توجهی به اولویت ها         معاشرت با افراد بی نظم            

این سخن امام حسن عسکری)ع( بازشتی ها همگی در خانه ای جمع شدند که کلید آن ........... است. -         

چه کلمه ای پ می شود؟          

غیبت                         تهمت                          دروغ                                    ناسزاگویی             

تبلیغ و اشاعه کارهای ناپسند بیشتر در کدام گزینه اتفاق می افتد؟ -        

دروغ                           فحاشی                       توهین                                 غیبت                     

بزرگ ترین جزء عبادت کدام است؟ -        

حفظ گفتار                  حفظ رفتار                            کار وکسب حالل       پوشش مناسب                  

اصلی ترین شگرد شرکت های بزرگ برای جذب مخاطبان چیست؟-        

                مصرف گرایی               مدسازی                       تقلید                                  تنوع طلبی         

موضوع آیه چیست؟  حتی اذا جاء احدهم الموت قال ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت ..............-        

فرصت عمر                 کارکردن                         اندیشیدن                           ناسزاگویی          

 

 



5/1                                                                          خص کنید.               را مش جمله صحیح و غلط-د        

)    (      تبلیغات سبب می شود بسیاری احساس کنند واقعا در زندگی خود آن را کم دارند.                     

رش خواسته های آن ها را ندارد.                  )    (چاره ای جز پذیاگر ملتی به دیگران وابسته شود           

الویت بندی در کارها باعث عجله در آن می شود.                                                            )    (          

)    (                      مدگرایی و مصرف گرایی نمونه هایی از اسراف هستند.                                       

نعمت عمر به تنهایی برای سعادتمندی کافی است.                                                       )    (          

کسی که از راه حرام مالی به دست آورده با انفاق می تواند به پاداش الهی برسد.               )    (          

5/3   پاسخ کوتاه بنویسید.                                                                                                          -ه       

تیری از تیرهای زهراگین شیطان که تخم گناه را می کارد چیست؟          

دلیل تفاوت پوشش زن و مرد چیست؟          

عنی چه؟مد ی          

دو عاقبت دنیوی دروغ گفتن را بنویسید.          

رواج کلمات زشت و فحاشی در جامعه چه تاثیری دارد؟          

بهترین راه درمان غیبت چیست؟          

دنباله روی کورکورانه از فرهنگ بیگانه که سلیقه و طرز فکر مسلمان را تغییر می دهد به چه علت است؟         

 

به سو االت پاسخ کامل دهید. -و        
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