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 3/97:    /  تاریخ امتحان                                آذربایجان شرقيآموزش و پرورش اداره كل                                                                      :نام 
 دقيقه 60مدت امتحان :                                          اداره آموزش وپرورش بستان آباد                                                      نام خانوادگي :

 صبح10ساعت شروع :                                               ت امتحان نوبت دومسواال                                    ميرزای شيرازینام آموزشگاه : 
 2تعداد صفحات :                                               :  پيامهای آسماندرس                                                                       : كالس

 12تعداد سوال :                                                         هشتم پایه :                                                                فرزندینام طراح: 
 بارم سوال ردیف

 «یا ایها الذین آمنو ال تتخذوا بطانة من دونکم...»با توجه به آیه  1

 فرمان خداوند در مورد دوستی گرفتن غیر خودی ها چیست؟

 

1 

 مشخص کنید .× گزینه صحیح را با عالمت 
 

 

2 

 خداوند دنیای ما را پر از ......... کرده است تا به ما بفهماند تا چه اندازه ما را دوست دارد.-الف

 ❐ د: نعمت ها و زیبایی ها        ❐ج: اولیاء و پیامبران          ❐ب: عدالت       ❐الف: مهربانی 

5/0 

اشاره به کدام روز وچه « برایتان کامل کردم... الیَوم اکْمَلْتُ لَکُم دینَکُم ... امروز دین شما را»... آیه ی -ب 

 موضوع مهمی دارد؟

 ❐وداع با مردم  –ب ( غدیر خم      ❐اعالم جانشینی حضرت علی)ع(  –الف ( غدیر خم 

 ❐دعوت مردم به دین اسالم  –د ( غدیر خم   ❐آخرین نماز جماعت با پیامبر)ص(  –ج ( غدیر خم 

 
5/0 

 آیه ) فاَل تَخْضَعنَ بِالقولِ ...... ( جزء کدام یک از قوانین اجتماعی اسالم است؟ -ج

 ❐حفظ پوشش مناسب      ❐حفظ سخن گفتن            ❐حفظ نگاه          ❐گفتار درست

5/0 

کدام یک از آثار و نتایج فردی اسراف می باشد؟-د  

❐ ب( گران شدن کاال                                       ❐الف( کمیاب شدن جنس   

 ❐ د( میل دائمی به خرید بیشتر                                  ❐ج( تقلید از الگو های وارداتی 

 
5/0 

 طبق فرمایش حضرت علی )ع(:................انسان را به سوی نیکی و عمل به آن ها  فرا می خواند.-ه

 ❐ تفکر      ❐کمک به دیگران      ❐دعا       ❐کتاب 

5/0 

 ؟کدام گزینه ، گناهان زبان را نشان می دهد-و

        ❐ دروغ ، غیبت ، ربا ، ناسزاگوییب:         ❐ دروغ ، غیبت ، ربا ، کم فروشیالف:

 ❐ دروغ ، کم فروشی ، ناسزاگویید:           ❐تهمت ، ناسزاگویی ، دروغ ، غیبت  ج:  

 
5/0 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید .
 5/0 ❐ غ           ❐ ص                                    . کند می ذلیل را بنده گذشت و عفو-الف 3

 5/0 ❐غ   ❐ص  انسان می تواند ازنعمت های خداوند درهر راهی استفاده کند .-ب

 د.انسان درکارخود عجله داشته باش بی توجهی به اولویت بندی کارها موجب می شود-ج

 ❐غ    ❐ص 

5/0 

 5/0  ❐غ      ❐. ص شخصی که لبنیاتی دارد و در شیر مقداری آب می ریزد درآمدش حالل است-د

 در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .
 5/0 ....... خواهد بود....اگر دکمه ها ویا تنها بخشی از لباس نمازگزار غصبی باشد ، نماز با آن لباس ها .....-الف  4

 5/0 ... آنها بستگی دارد....................................................دلیل تفاوت پوشش بین مردان و زنان به ......................-ب



 5/0 بدست آورد. . می توان رضایت آن ها را...................برای جبران حقوق ضایع شده مردم درقیامت با ....-ج
 5/0 . را ضایع کرده است.........................کسی که برای کسب نمره بیشتر درامتحان تقلب می کند ، حق ...-د
 5/0 .در دنیا و لطف و بخشش فراوان خداوند در آخرت است ................نیک اعمال نعمتهای بهشت، نتیجه -ه 

 هید .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بد
 

5 
 5/0 ........      من سد محکمی در برابر شیطان هستم. -الف
 با چیدمان درست حروف جواب سؤال را پیداکنید .) در هر کدام یک حرف اضافه است .( -ب

 اولین معلم قرآن .........                   ر م پ ا ی ب ت            ک ا م ر 

5/0 

 ج- ستون الف رابه ستون ب وصل کنید.

 الف                                          ب

 مبطالت روزه                               تقویت صبر و تقوا

فروبردن سربه زیرآب    فوایدروزه                                  

 یک فرصت طالیی حرومان                         توجه به م

 ورزش کردن                                                
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 یابید. عبارت های زیر را مرتب کنید و به سخنی از مقام معظم رهبری درباره شیعه و سنی دست -د

 ب( چه شیعه باشد و چه سنی  الف( ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می دهد.

 ت.دشمن اسد( این فرد مزدور            ج( هر کس را شما دیدید که

................................................................................................................................................................................ 

1 

 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید .
وبه مقدار کمی لباسش از ادرار او نجس شده حکم نماز خواندن احسان احسان برادر کوچکش را بغل کرده  6

 با آن لباس چیست؟وچه کاری باید انجام دهد؟

1 

 پیام این احادیث چیست ؟ 7

در جای نادرست هم  ه و:کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد علیه السالمعلی امیرالمومنین 

 : .......................................................... پیام .آن را از دست می دهد

1 

 چه شباهتهایی میان تابلوهای راهنمایی رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟   8

 

1 

 تقلید از الگو های وارداتی فرهنگ بیگانه چه اثری را روی جامعه و انسان مسلمان می گذارد؟ 9

 

1 

 پیامبر ) ص ( چه کسانی ازرحمت خداوند دور هستند؟با توجه به فرمایش  10

 

1 

  دروغگویی در زندگی انسانها چه آثاری دارد و تصمیم شما برای این  که گرفتار دروغگویی نشوید چیست؟ 11
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رود و رنج و عذاب کارهای خویش را می بیند چه  تقاضایی  هنگامی که انسان گنهکار به جهان برزخ می 12

 می کند؟
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 20 جمع نمرات                                                                                                                                            

  موفق باشید 
 


