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 وزارت آموزش و پرورش
  آ.ش اداره کل آموزش و پرورش استان

اهر            مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  

دوره اول کوثران            دبیرستان  

 امتحان پیام های آسمان پایه هشتم/ نوبت دوم – خرداد      1041

 40/1041/  11تاریخ امتحان:    

 دقیقه 04: وقت امتحان
 11  :شروع ساعت

  سؤال 9ت: سؤاالتعداد 

 صفحه 2 :اتصفح تعداد

 .راستگويى و بهترين پايان آنها وفا استبهترين شروع كارها صداقت و  :)ع(امام سجاد
 بارم پاسخ دهيد. کيسؤاالت زير را به دقّت بخوانيد و با آرامش و بدون عجله به هر  ،یدانش آموزان گرام ردیف

 2صحیح و غلط را مشخص کنید. 1

غلط      صحیح  . است زیجهان شگفت انگ نشيآفر یخود از عذاب دوزخ از هدف ها دنیرهان مطابق سخن حضرت علی)ع( ( 

                              غلط     .    صحیحشود یم دهیخرج كند گناهانش بخش ریآن را در راه خ یبه دست آورد ول یاز راه حرام مال كه یسك (

                                    غلط     صحیح.      كنند یریجلوگ گريکديحاد مسلمانان با استعمارگر همواره در تالش هستند كه از اتّ یقدرت ها (

 غلط     صحیح   گیرد .     شیطان در روز قیامت گناه كسانی كه آنان را در دنیا وسوسه كرده بود به گردن می (

 

 2 گزینه صحیح را عالمت بزنید. 2

 ؟ر كدام استتفکّ جهیو نت تیّخاصی)ع( مطابق سخن امام عل ( 

 و عمل به آن یکیانجام ند(     معاشرت با افراد با نظمج(     شمردن فرصت ها متیغنب(   ها تيبه اولو توجهالف( 
 
 ؟باشد ینم گرياز حق مسلمان بر مسلمان د کيكدام  (

      .او برود ادتیاش به ع یماریب( به هنگام ب                                  .را برطرف كند او ازین شدرخواستگفتن ( قبل از الف

             .كند یاري( با جان و مال خود او را د                                       .او نپسندد یپسندد برا یخود م یرا كه برا هج( هر چ
 
 ؟حق اهلل است تيرعا کيكدام  (

 افراد ید( حفظ آبرو        ینينکردن از برادر د بتیج( غ     ب( مطالعه كردن       از منکر یالف( امر به معروف و نه
 
؟میكن یخود را تکرار و مرور م یاساس ديهمه روزه عقا کيانجام كدام با  (

  د( اذان و اقامه                    یدارج( روزه                   ب( توجه به محرومان                صبر و تقوا تي( تقوالف

 

 2 .دیکامل کن یرا با کلمات مناسب یخال یجاها 0

 .او تیو اهل ب عترت یگريو د  : ...............................عبارتند از كه گذاشت یامت خود باق انیگرانبها را در م زیدو چ )ص(امبریپ ( 

 .است  ..............................درباره آن با هم اختالف دارند مسئله  انیعیكه اهل سنت و ش یموضوع نيتر یاصل (

 .می باشد  ...............................قدرت  اهانیو گ واناتیانسان با ح یاز تفاوت ها يکی (

 .است  ...............................آن  دیاند كه كلدر خانه جمع شده یها همگزشتی  (

 

 5/1 .دیپاسخ ده ریز یثیو حد یاالت قرآنؤبه س 4

 .دیسيبنو را «وَ قاَل رَبُّکُمُ اْدعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ» هيمفهوم آ ( 

 ." انما المومنوِن اخوه " ترجمه کنیدهيآ (

 .دیكن یرا معن «اوصحّومو تُصُ» ثيحد (
 

 5/1 .دیسیبنو در یک جمله کوتاه را ریاز موارد ز کیهر  جهینت 5

 ی ) مربوط به كدام حقوق است(عموم یها گاه آلوده كردن توقف ( 

 مورد( )  :گرانيد یعفو و گذشت از خطا (

 (مورد) در جامعه بتیغ رواج (

 

  ادامه سؤاالت در صفحه بعد 

 محل 
مهر 
 مدرسه



 2صفحه 

 بارم1041خرداد  –نام و نام خانوادگی:                                                          ادامه سؤاالت پیام های آسمان هشتم / نوبت دوم  ردیف

 2 .دیروزه را به آن وصل کن ایحکم نماز و  6

 .آب فرو برد ريسرش را كامالً ز یفراموش یو از رو دركیشنا م هرضا به هنگام روز( 3 

 استصحيح                                                      .سکه كوچک آغشته به خون شد کيدر حال نماز چادرش كمتر از  مهیحل( 2
 استباطل                                                                 .خواندی از طال در دست خود دارد نماز م یانگشتر کهیدر حال دیحم( 1

 .كشدیم گاریاست س كه روزه یدر حال یاننده تاكس( ر4

 

 1 .دیسینامحرم بنو و یک فردحرم مَ یک فرد ریاز افراد تصو کیهر  یبرا 7

 

 ..................... فرد نامحرم: ..................... فرد محرم: ..................... فرد نامحرم: ..................... فرد محرم:
 

 

 2 بنویسید. اصطالحات و مفاهیم زیر رااز  کیهر منظور  8

  :فسحق النّ  ( 

  :اسحق النّ  (

             :مصرف گرايی(

  اسراف: ( 

 

 0به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 9

 دو مورد ؟كار كردن چه فايده ای برای فرد و جامعه دارد ( 

 .(دیبه دو مورد اشاره كن ؟)شودیمن هبرآورد یما فور یاز دعاها یچرا برخ ی)ع(بنابر سفارش حضرت عل (

 .(دیبه دو مورد اشاره كن ؟)عواقب دروغ گفتن را بیان كنید(

 ؟چه فرمودند (المالسّ هیعل علی) نیمنؤرالمیخم درباره ام ريدر روز غد )ص(امبریپ (

 ؟چرا ؟كندیم یتر معرف گمراه زین انيرا از چهارپا یچه كسان میخداوند حک (

 ؟اسالم چیست روش صحیح مصرف از نظر (

 

 24 موفق و پیروز باشید 

 



 1صفحه 

 

 خردادماه –دوم  نوبت                                                             مشته پیام آسمان حیتصح یراهنما                                                               خدا نام به   ردیف

 11/30/1031:   آزمون خیتار                                                           دوره اول  کوثران رستانیدب                                                      طراوتی   :ریدب نام  
 بارم

 2 5/0هر مورد صحیح غلط         (      صحیح(غلط     (    صحیح ( 1

 2 5/0هر مورد صحیح د(  (الف(  (ج(  (د(  ( 2

 2 5/0هر مورد صحیح دروغ         (اندیشه یا تفکر    (خالفت یا جانشینی پیامبر)ص(    (کتاب خدا)قرآن(    ( 3

 بگیرید تا سالم بمانید. روزه (انما المومنون إخوه: همانا مومنان با هم برادرند.  (اگر خدا را بخوانیم) دعا کنیم( او پاسخ ما را می دهد.  ( 4

 5/0هر مورد صحیح 
5/1 

سرافرازی در میان مردم یا بخشیده  :گرانید یعفو و گذشت از خطا (دور شدن از رحمت خداوند     ی:عموم یها گاه آلوده کردن توقف ( 5

 5/0هر مورد صحیح نابودی دین انسان(     ،تبلیغ و اشاعه کارهای ناپسند ایجاد کینه و ناراحتی) گرانید کردن از بتیغ (شدن گناهان  
5/1 

 5/0هر مورد صحیح  6

 .آب فرو برد ریسرش را کامالً ز یفراموش یو از رو درکیشنا م هرضا به هنگام روز( 3
 صحیح است 

 باطل است 

 .سکه کوچک آغشته به خون شد کیدر حال نماز چادرش کمتر از  مهیحل( 2

 .خواندی از طال در دست خود دارد نماز م یانگشتر کهیدر حال دیحم( 1

 .کشدیم گاریکه روزه دار است س یدر حال یاننده تاکس( ر4

2 

 22/0سایر افراد به جز محارم  زن دایی، خواهر زن و نامحرم:          22/0مادر،خواهر، عمه و سایر محارم  تصویر پسر: محرم:  7

   22/0نامحرم:شوهر خواهر، شوهر عمه و سایر افراد به جز محارم               22/0تصویر دختر: محرم:پدر، برادر، دایی و سایر محارم
1 

 /.کارهایی که ما هر روز و شب برای این که سالم بمانیم و بتوانیم از هر نظر رشد خوبی داشته باشیم( یعنی انجام  8

 /انجام می دهیم مثل کمک به نیازمندان و ستم نکردن به دیگران ما نسبت به دیگران  ایفی را کهوظ ( یعنی انجام

 /( یعنی زیاده روی در مصرف          /میل دائمی به خرید بیشتر و بیشتر کاال ها و اجناس ( 
2 

 نمره برطرف ساختن مشکالت اجتماعی    دو مورد  –مشارکت در کار خیر  –توانایی برای انفاق  –بی نیاز شدن از دیگران (  9

که اگر  مای چیزی طلب کرده -ما می دهند در این جهان یا آن جهان به بهتر از آن - بیشتر و جزای آرزومند کاملتر شودکننده پاداش درخواست( 

 /ذکر دو مورد و هر مورد صحیح شد.    خواهد ما دین تباهی یهداده شود، ما

 نمره موجب نابودی ایمان میشود از هدایت الهی انسان را محروم میسازد  دو مورد  –موجب فقر و تنگ دستی میشود -دروغگو کم حافظه است (

خداوندا، هرکس والیت علی را /اکنون این علی سرپرست و ولی اوست. ام، هم آگاه باشید، هرکس که من ولی و صاحب اختیار او بوده :فرمودند( 

 / پذیرفت، تو نیز او را تحت سرپرستی و والیت خویش قرار بده؛خدایا، یاران علی را یاری کن و با دشمنان علی دشمن باش

کنند. چشم دارند، ولی از آنچه  خداوند استفاده نمیکه توانایی اندیشیدن دارند، ولی از این نعمتزیرا / انسانها را که )دلهایشان( کر و الل است  (  

 /د. کنن شنیدن دستورات خداوند از آن استفاده نمیگیرند، گوش دارند، ولی برای بینند عبرت نمی یم

 استفاده درست از یک چیز و حفظ اعتدال و میانه روی و پرهیز از اسراف و تبذیر( 

6 

 20 موفق و پیروز باشید 
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