
 تاریخ:     2تعداد صفحه:   متوسطه اول  رشته:  

 

  ساعت شــروع:      91تعداد سوالت:   دوم :نوبت 

 دقیقه 63  مدت پاسخگویی:  نام کالس:  هشتم   پایه: پیامهای آسماندرس:   نام 

 23جمع بارم:   :  نام دبیر نام و نام خانوادگی:   

   

 

 بارم واالتــــــــــــــــــــــــس ردیف

 دارد(  52/0) هر مورد سواالت چهار جوابی: 9

 ((  است حالل وکار کسب آن جزء نه دارد جزء ده عبادت))  کیست؟ از سخن اینالف:

 (                ع) باقر امام :4           ( ع)صادق امام :0(                   ع)علی حضرت:2(               ص)محمد حضرت: 9

 .((شمرید غنیمت را خوب های فرصت گذرند،پس می ابر مانند ها فرصت))؟   کیست از سخن این:ب

                           )علی حضرت :4(                ع) باقر امام:0                   ( ع)صادق امام:  2(               ص)محمد حضرت: 9

 (( کلیدآن دروغ استکه زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند  )) ؟ کیست از سخن این:ج

       (                ع) باقر امام :4                   عسکری حسن امام: 0 (                ع)علی حضرت:2                     ( ع)صادق امام: 9

 ؟نیست کردن کار فوائد از مورد کدامد:

 دیگران به کمک توانایی:4           اجتماعی مشکالت:  0     خیر کارهای در مشارکت: 2               فردی احتیاجات رفع: 9

       . میشود آغاز   .........    یک با ها گیری در و ها نزاع از بسیاریر: 

         دروغ: 4                         تهمت: 0                                  دشنام:2                                  غیبت: 9

 .بود    ...............    خالفت دوران مهم کارهای از دروغین پیامبران با برخورد ز: 

 (رض)عثمان :حضرت4            (رض)علی  حضرت :0(            رض)عمر :حضرت2(            رض) ابوبکر حضرت :9 

 ؟کیست وصف در. بود )ص(پیامبر به فرد ترین شبیه قیافه و شکل جهت : ازس

               حسن حضرت  : 4                 حسین حضرت :0                     علی :حضرت2                           عمر :حضرت9 
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 صحیح یا غلط بودن عبارت های داده شده را مشخص کنید. 2

 غ           ص                            . شمارد می عبادت را  آن حفاظت و رشد به کمک و زیست محیط ،حفظ اسالمالف: 

 غ            ص.                             است کافی وآخرت دنیا مادر خوشبختی و سعادت برای تنهایی به عمر نعمتب: 

 غ            ص                                .است رفتار و گفتار در حیا ،حفظ نامحرمان برابر در مسلمان هر وظیفه اولینج: 
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 دارد(  52/0جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.)هر مورد  0

 .است  آنها میان در افروزی جنگ و مسلمانان بین در   ...........   ،ایجاد دشمن اصلی های برنامه ازالف: 

 . است    ...............    شود نامحرمان تحریک سبب که عملی هر انجامب: 

 .است واندیشیدن   ...............   وحیوان انسان تفاوتج: 
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 نمره دارد(  2/0)هر مورد .داده شده پاسخ کوتاه بدهیدهای  به پرسش  4

  .......    که است این خداوند های نعمت مقابل در ما وظیفهالف:

 . ببرید نام را گفتن دروغ عواقب از مورد 2ب:

 .باشد حرام آنها صاحبان آمد در است ممکن که ببرید نام حالل شغل 2 ج:

 

 

4 

 9صفحه:    :   دبیر نکته

 ادامه سواالت در صفحه بعد



 

 .کنید بیان را دعا ازآداب مورد 2 د:

 کنید. بیان را آمیز اسراف رفتارهای از نمونه 2 ر:

 .ببرید نام را روزه کنندهای باطل از مورد 2 :ز

 .کنید بیان را نماز شروط از مورد 2  س:

 .ببرید نام را مورد 2؟  دارد افراد زندگی بر بدی آثار چه حرام کار و کسبش: 

 آیات داده شده را ترجمه کنید. 1

 (9)الف:) وَقَال رَبُّکُمُ  ادعونی اَستَجِب لَکُم(

 /(71) ((فواسرِتُ الوَ بوااشرَوَ کُلواوَ)) ب:

 /(71)نَّما المُومِنُونَ اِخوَهٌ( ج: )اِ
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 .بیان کنید را اش دینی انبرادر به نسبت را مسلمان یک وظایف از مورد 0 6
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 ؟دارند(( مُدها)) با مواجهه در بیشتر پذیری ثیرأت وجوانانن نوجوانا چرا 7
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 .کنید بیان را مورد 2 فحاشی درمان راههای از 8

 

9 

 .ببرید نام را مورد 2 خالفت دوره در )رض(خطاب بن عمر امیرالمومنین کارهای مهمتریناز  1

 

9 

 .کنید رابیان مورد 2(  رض)علی حضرت فضایل از 93

 

9 

 دهد؟ می آنها به پاسخی چه او،اندازند می شیطان گردن به خودرا اشتباهات گناهکاران وقتی 99
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 ( مورد4)؟  است شایسته  دیگران خطای از  ،گذشت شرایطی چه ،با کنید بیان 92

 

9 

 . کنید بیان خالصه طور به را مورد  2 حجابی بد آثاراز  90

 

9 

 . دهید توضیح را آن .است نظم افرادبی با عمرمعاشرت دادن هدر عوامل از 94

 

9 

 بزنید. مثال 2و کرده تعریف را(( النفس حق)) 91
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 ق باشیدــــــموف

 عــــجم شفاهی نمره عملی/ هــره ورقــــــــنم   

   روف:  ــبا ح با عدد:   

 تاریخ تصحیح: نام دبیر)مصحح(:

 

 امضا

 

 پیام های آسمان هشتمسواالت  2صفحه  


