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

 ............................... : شماره صنذلی 

 هشتمپیام های آسمان   : نام امتحان

                                                                                                   1متوسطه – هشتم  رشته: -پایه

  103-102-101      شماره کالس:

            2    :تعذاد صفحه
          

 )الف (

                                                                                               1لیَعفَُا ٍ لیَػفَحَا ااَل تُحِثَىَ  اَى یَغفِشَاهللُ لَىُن ٍ اهللُ غَفَُسٌ سَحینٌ (     )ٍَ   آیِ وشیوِ صیش سا تشجوِ وٌیذ ؟ -1

       

 )ب(   جاّای خالی سا تا ولوات هٌاسة پش وٌیذ .               

                                                                                 5/0صضتی ّا ّوگی دس خاًِ ای جوع ضذُ اًذ وِ ولیذ آى ............................ است  .                                  -2

 5/0ًىاُ وشدى تِ ًاهحشم  تیشی صّش آگیي ........................... است وِ تزس گٌاُ سا دس دل اًساى  هی واسد .   -3

تا تَجِ تِ حذیث ثملیي ، تٌْا ساُ سسیذى تِ سعادت ٍ ساّیاتی تِ تْطت صیثای خذاًٍذ پٌاُ تشدى تِ -4

                                                                                                                                                                                                                                                        0/ 5..................................  است .                                                                           ..................................     ٍ   

 )ج( گضیٌِ  غحیح سا تا عالهت ضشتذس هطخع ًواییذ .     

                                                            5/0                               ِ اجاتت دعای چِ وسی است   ؟                                           تًضدیه تشیي دعا ّا  -5

                                                                 (  دس آهذش سا پان وٌذ ٍ اص صیش تاس حمَق هشدم تیشٍى سٍد     الف

                                                                                                                                    دعایص سا تا غلَات آغاص وٌذ  ب(

                                                                                                                               لثل اص دعا چیضی غذلِ تذّذ         ج(  

 دس دعای پٌْاًی اش اتتذا تشای دیگشاى دعا وٌذ   د(

                                                                                                                                         5/0                                             ؟     دس وذام یه اص هَاسد صیش گزضت اص خطای دیگشاى پسٌذیذُ است    -6

                    ثاّص پی تشدُ است   فشد خطا واس تِ اضتب(                 اغال واس خَدش سا خطا  ًویذاًذ           الف( 

              تخطص تاعث تی ادتی فشد ًاداى هی ضَد  د(                 تػویوی تشای تشن  خطای خَد ًذاسد      ج(

                                                                                                      د(سَاالت تطشیحی : تِ سَاالت صیش پاسخ واهل دّیذ .

    1   هذ گشایی چِ آسیة ّایی سا تش جاهعِ ٍاسد هی وٌذ   ؟                                                                             -7

 
 

                                                                                                                                                                                         1 دعا وشدى چِ فَایذی داسد  ؟ تِ دٍ هَسد اضاسُ وٌیذ ؟                                                                               -8

 

 

 1       چشا خذاًٍذ پیاهثش اوشم  )ظ( سا اٍلیي هعلن لشاس داد ؟                                                                         -9

 

 دقیقه  45   مذت پاسخگویی:

 03/97/    تاریخ امتحان :  

 غشالقی    آقای نام دبیر:

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

 

 : امضاء دبیر
 



 2 

        5/1 دالیل اّویت ًواص خَاًذى دس هسجذ سا تیاى وٌیذ ؟                                                                                -10

 

 

 5/1       هْن تشیي ٍظایف ّش هشد ٍ صى دس تشاتش ًاهحشهاى چیست ؟                                                               -11

 

 

 5/1     سِ هَسد اص عَاهل ّذس دادى عوش سا ًام تثشیذ؟                                                                                   -12

 

 

 5/1                             واس وشدى چِ فایذُ ای تشای فشد ٍ جاهعِ داسد؟                                                         -13

 

 

 

 5/1وسی وِ دٍست داسد تِ تْطت الْی ساُ یاتذ ، تایذ حمَق چِ وساًی سا سعایت وٌذ  ؟                             -14

 

 

 

 2           چْاس هَسد اص ٍظایف یه هسلواى سا ًسثت تِ تشادس دیٌی اش تیاى وٌیذ ؟                                      -15

 

 

 

 

                2             چْاس هَسد اص هثطالت سٍصُ سا ًام تثشیذ  ؟                                                                                      -16

 

 

 

 

 2                                                هػشف گشایی چِ صیاى ّای فشدی ٍ اجتواعی تِ دًثال داسد ؟                    -17

 

 
 ) و من هللا التوفیق( 
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 پاسخ سَاالت پایِ ّطتن

هَهٌاى تایذ عفَ ٍ ٍ گزضت پیطِ وٌٌذ ٍ اص یىذیگش دسگزسًذ .آیا دٍست ًوی داسیذ وِ خذا ّن ضوا سا  -1ج

 تیاهشصد ٍ خذاًٍذ تسیاس آهشصًذُ هْشتاى است .

 دسٍغ -2ج

 ضیطاى -3ج

 لشآى ٍ اّل تیت -4ج

 گضیٌِ د -5ج

 گضیٌِ ب -6ج

هذ گشایی عالٍُ تش آسیة ّای التػادی وِ تش جاهعِ ٍاسد هی وٌذ پایِ ّای فشٌّگی جاهعِ سا ًیض سست   -7ج

 هی وٌذ .

 ( آساهص سٍحی 2(تْشُ هٌذی اص پاداش الْی دس سٍص لیاهت   1  -8ج

داًست  وِ ّش آیِ اص لشآى دس چِ صهاًی ٍ تِ چِ علتی ًاصل ضذُ است  صیشا ایطاى تْتش اص ّش وس دیگشی هی-9ج

 ٍ هفَْم ٍ تفسیش ٍالعی آى چیست .

دس هساجذ ّوَاسُ روش ٍ ًام خذاًٍذ جاسی است ٍ هعٌَیت فشاٍاى دس آًجا ٍجَد داسد اص ایي سٍ وسی وِ - 10ج 

 خَاًذ  تشای ًواص خَاًذى تِ هسجذ هی سٍد ، ًواصش سا تا تَجِ تیطتشی هی 

 (داضتي پَضص هٌاسة .3(حفظ گفتاس      2(حفظ ًگاُ      1-11ج

 (هعاضشت تا افشاد تی ًظن   .  4( تی تَجْی تِ اٍلَیت ّا    3( اهشٍص ٍ فشدا وشدى   2(تی حالی ٍ تٌثلی    1  -12ج

(تشطشف 3ّای خیش    ( تَاًایی تشای اًفاق ، سخاٍتوٌذی ٍ هطاسوت دس واس2(تی ًیاص ضذى اص دیگشاى   1  -13ج

 ساختي هطىالت اجتواعی  .

 (حك الٌاس 3( حك اهلل     2( حك الٌفس      1  -14ج

(تِ دًثال خَضٌَدی اٍ تاضی ٍ اٍ سا 2( ًخست آًچِ تشای خَدت هی پسٌذی تشای اٍ ًیض تپسٌذی    1 -15ج 

( آیٌِ ٍ ساٌّوای اٍ تاضی    4(  ّشگاُ ًیاص ضذ تا جاى ٍ هال ٍ صتاى ٍدستت اٍ سا یاسی وٌی        3خطوگیي ًىٌی     

                                                                                                             (اگش هشیض ضذ تِ عیادتص تشٍی .                    5

 ( فشٍ تشدى دٍد غلیظ تِ حلك4(فشٍ تشدى سش صیش آب     3(آضاهیذى      2(خَسدى      1-16ج

اد خَساوی خشیذ وٌذ تایذ توام آى سا خشاب (صیاى ّای فشدی : اگش خاًَادُ ای دٍ تشاتش همذاس ّویطگی ه1َ -17ج

ًطذُ هػشف وٌذ وِ ایي واس هَجة افضایص ٍصى ٍ تیواسی ّای هختلف است ٍ یا دٍس تشیضد وِ ایي واس اسشاف ٍ 

( صیاى ّای اجتواعی : اص ًظش اجتواعی خشیذ تیص اص ًیاص واال ، هَجة وویاب 2ّذس  دادى ًعوت الْی است .      

 یص لیوت آى هی گشدد .ضذى واال ٍ افضا
 
 


