
بسمه تعالی  
نام و نام خانوادگی :                   شماره دانش آموز :                        مدت امتحان : 60   دقیقه              نام مدرسه :        

سواالت امتحانی درس : پیام آسمان     تاریخ امتحان    :      ساعت شروع :                   پایه : هشتم      
تعداد صفحات سوال :                             2              صفحه :  1 

  بارم  نام خانوادگی (معلم مربوطه) امضا  نمره ي مستمر :                  نمره پایانی :                               نام و                   ردیف

نَّه ال یحب المسرفینَ « مفهوم آیه را بنویسید  -1 التُسرِفوا ا اشربوا و و َکُلوا و«  

5/1  

  مشخص کنید در داخل (×) صحیح یا غلط بودن جمله هاي زیر را با عالمت  -2

  غ    ص                           حق الناس فقط در امور مالی است                 - 1/2

  غ    اهل سنت معتقدند که پیامبر براي خودش جانشین تعیین نفرموده ص  – 2/2

  غ    انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود حرام است            ص  - 3/2

5/1  

  مشخص کنید در داخل × ) گزینه صحیح را با عالمت (  -3

  از نام هاي خداوند به معناي بسیار آمرزنده است ؟کدام یک  – 1/3

  د) عظیم                           ج ) غفار                     ب) رحمان                        الف) رحیم 

  ود درس ...................... بیاموزیم .خداوند به ما ................. داده است تا درباره آنچه می بینیم فکر کنیم و از دنیاي پیرامون خ – 2/3

د ) عقل ، راهنما شناسی      ج) چشم ، راهنما شناسی         ب) عقل ، خداشناسی      الف) چشم ، خداشناسی 

  »عیم نَّال ناَلُنَّ یومئذعستُلَثُم « منظور از نعیم در آیه  - 3/3

  د) نعمت اهل بیت         ج) نعمت غذاي حالل         ب) نعمت فرزند نیکو      الف) نعمت دوستان خوب 

  عذابهاي جهنم را چه کسی بوجود آورده است ؟ – 4/3

  د) دوستان بد در دنیا      ج) غصب خداوند    ب) اعمال خود جهنمیان    الف) شیطان با وعده هاي دروغین 

2  

  در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید -4

  عبادت ................. به عنوان ستون دین و معراج مومن یاد شده است .از  – 1/4

  اگر نمازگزار در مکان غصبی نماز بخواند نمازش ............. است . – 2/4

  اولین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان ، حفظ حیا در .............. و ............. است . – 3/4

5/1  

  کوتاه دهید.به سواالت پاسخ 

  اصلی ترین شگرد شرکت هاي بزرگ براي جذب مخاطبان چیست ؟) 5 -1

  نزدیکترین دعا به اجابت دعاي چه کسی است ؟) 5 -2

  دو مورد از گناهان زبان را بنویسید ؟) 5 – 3

  مهم ترین پیامد بد حجابی چیست ؟ ) 5 -4

2  

  1  ؟مید شدند ا م ناچرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودي اسال - 6

  1سه نمونه از حقوقی که پدر و مادر بر شما دارند بنویسید ؟  -7

http://www.pixelplanet.com/download/index.html


بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی                 :   شماره دانش آموز :                        مدت امتحان :  60  دقیقه              نام مدرسه :   

 سواالت امتحانی درس : پیام آسمان     تاریخ امتحان :               ساعت شروع :     10 پایه : هشتم      دوره تحصیلی اول متوسطه 
شهرستان :                                               تعداد صفحات سوال :                                          2 صفحه :          2 

  خداوند حکیم چه کسانی را از چهار پایان گمراه تر معرفی می کند ؟ -8

1  

  دو نمونه از عواقب دورغ گفتن را بنویسید ؟ -9

1  

  عوامل هدر دادن عمر را بنویسید ؟ دو مورد از -10

1  

  غیبت را تعریف کنید ؟ -11

1  

  سید ؟دو فایده از فواید کار کردن را براي فرد و جامعه بنوی -12

1  

  ورد از ثمرات دعا و نیایش را بنویسید ؟مدو  -13

1  

  کسب و کار حرام چه آثار بدي بر زندگی انسان دارد ؟ -14

1  

  ، فرصت دعا کردن بیشتر سفارش شده است ؟در چه وقت هایی  -15

1  

  مقام معظم رهبري درباره تفرقه میان شیعه و سنی چه می فرماید ؟ -16

5/1  

  نام و نام خانوادگی دبیر    نمره کتبی با عدد

 نمره کتبی با حروف

موفق باشید 

http://www.pixelplanet.com/download/index.html

