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 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 .یات زیر را تکمیل و ترجمه کنیدآ 1

   …………………………صوموا

   …………………………: ترجمه

1 

 د.ی خالی را با کلمات مناسب پر کنیجاها 2

 .و گذرا  است  …………… های اطرافمان معموالً ( نگاه ما به پدیدهالف

 .به دست مردم برساندسال با سختی و مشقت تالش کرد دین خدا را  ……………ب( پیامبر خدا 

 .است …………… الت برای مردانآاستفاده از زیور ج(

 .است …………… د( تفاوت انسان با حیوانات و گیاهان  قدرت

 .است …………… ه( عبادت ده جز دارد که نه جز آن

5/2 

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید 3

 یعنی "غفار است "های خداوند  الف( یکی از نام

 ⃝ مرزندهآ بسیار                                 ⃝ بسیار مهربان 
 

 .شود ب( در روز قیامت درباره کدام نعمت پرسیده می

 ⃝ بیت اهل والیت                                        ⃝غذاها 
 

 .نماز بخواند نمازش باطل است ……………ج( اگر نمازگزار در مکان 

 ⃝ مباح                                    ⃝غصبی
 

 خرتآد( سپر در برابر مشکالت  دنیا و پوشش در برابر عذاب 

 ⃝ خمس                                     ⃝ روزه
 

 "ای جمع شدند که کلید آن ها در خانه زشتی ه(

 ⃝ است دروغ                             ⃝ مردن است

5/2 

 غیبت مصرف گرایی، رامش روحی،آحرام،   باطل، خوب، مناسب را جایگزین کنید، مدسازی ،مسجد،کلمات  4

 .است ………الف( انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود 

 ……"سجده کردن بر اشیا نجس نماز را ب(

 "نجا شده استآج( خانه خدا که توصیه فراوان به خواندن نماز در 

 "های بزرگ برای جذب مخاطب  ترین شگرد شرکت د( اصلی

 اشاعه کارهای ناپسند ه( نوعی تبلیغ و

 "یکی از فواید دعا کردن و(

3 

 2از 1ی  صفحه

90

 

 

 

 

 

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

 هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه  2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 
 سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 پیام های آسماننام درس: 

  نام دبیر:
  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:
 دقیقه مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 های جهنم حاصل چیست؟ عذاب 5
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 نتیجه بی حجابی چیست؟ 6
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 مورد( 3) مصرف گرایی موجب چه چیزی می شود؟ 7
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 مورد( 3) عوامل هدر رفت عمر را نام ببرید؟ 8
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 مورد( 2) های درمان فحاشی را بنویسید؟ دوتا از راه 9

 

 

1 

 مورد( 2) فواید کار کردن را بنویسید؟ 10

 

 

1 

 ؟ثمرات دعا و نیایش چیست 11

 

 

1 

 .اعتقادات مسلمانان را بنویسید 12

 

 

2 

 .توضیح دهیدحقوق سه گانه را بنویسید و یکی را  13

 

 

 

2 

 2از 2ی  صفحه



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 صوموا تصحوا                  1

 روزه بگیرید تا سالم بمانید

 الف( سریع 2

 سال 23ب( 

 ج( حرام

 د( قدرت اندیشیدن و عقل

 ه( کار و کسب حالل

 مرزندهآ( بسیار الف 3

 ب( والیت اهل بیت

 ج( غصبی

 ه( دروغ

 حرام الف( 4

 باطل ب(

 ج( مسجد

 د( مدسازی

 ه( غیبت

 و(آرامش روحی

 اعمالشان در این دنیاحاصل  5

 ران کم ارزش شدن زن در جامعه  استفاده افراد هوس 6

 وابستگی به کشورهای بیگانه/  افزایش قیمت/  کمیاب شدن کاال 7

 نظم معاشرت با افراد بی/  ها بی توجهی به اولویت/  فردا کردن امروز و/ بی حالی و تنبلی 8

 .که کار ناپسندی است نآاندیشیدن به . / دهند دوری از کسانی که فحش می 9

 سخاوتمندی و مشارکت در کار خیر 10

 سازی مشکالت اجتماعی فبرطر

 کاهش جرایم و تخلفات

  .ما با دعا کردن مورد توجه خداوند قرار می گیریم 11

 مندی از پاداش قیامت بهره

 نیماخو رو به کعبه نماز می -خرین کتاب آن آقر  - خرین پیامبرآحضرت محمد  - روز قیامت - اعتقاد به خدای یگانه 12

 حق النفس - حق الناس - حق اهلل 13

 توضیح یک مورد کافی است.

 
 

 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره20جمع بارم :

 

 سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 های آسماني هشتم پیامنام درس: 

 نام دبیر: 

 تاریخ امتحان:

  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 


