
 سواالت امتحانی درس پیام آسمانی

 نام و نام خانوادگی:

 هشتم شعبه:             پایه: 

 بسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش دشتستان

 دبیرستان خدیجه کبری

 1044-1041خرداد 

 1041تاریخ امتحان          /      / 

 دقیقه 04مدت امتحان : 

 بارم «باشد، بهشت در جستجوی او برآیدهر کس در جستجوی دانش » پیامبر اکرم )ص(: 

 حدیث زیر از امام حسن عسکری )ع( است، آن را کامل کنید-1

 «زشتی ها همگی در خانه ایی جمع شده اند که کلید آن .................... است» 
50/4 

 نمره دارد( 50/4جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید )هر جاخالی 

 است به معنای .......................« غفار» خداوند  یکی از نام های-5

 سجده کردن بر اشیای نجس، نماز را ............. می کند.-3

 انجام هر عملی که موجب تجریک نامحرمان شود، ................... است.-0

 .................. شخصیت درونی انسان را آشکار می سازد.-0

 .................. و ........................ جاری است.در مساجد همواره ...-6

 گناهای بزرگ است. از........................ به معنای زیاده روی در مصرف است که -7

70/1 

 از بین گزینه های زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 کدام گزینه شیرینی نعمت های بهشتی را برای بهشتیان بیشتر می کند؟-8

 ب( استقبال فرشتگان                   الف( نبودن ترس و بیماری  

 د( زندگی ابدی بهشتی                      ج( همنشینی با پیامبران 

 دومین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان می باشد؟-9

 د( حفظ حجاب          ج( حفظ گفتار        ب( حفظ نگاه     الف( حفظ پوشش مناسب 

 بنا به فرموده پیامبر اسالم )ص( خداوند بهشت را بر چه کسی حرام کرده است؟-14

 د( تهمت زنندگان        ج( دروغگویان     فراد بدزبان اب(    الف( غیبت کنندگان 

 تفاوت شیعیان و اهل سنت در اعتقاد به کدام یک از موارد زیر است؟-11

 د( معاد           ج( امامت                ب( نبوت     الف( توحید 
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50/4 

 

50/4 

 



 به کدام یک از فواید روزه اشاره دارد؟« صَومُوا تَصِحوا» حدیث -15

 د( هیچکدام      ج( حفظ سالمتی     ب( توجه به محرومان       الف( تقویت صبر و تقوا 

 شود؟ رواج کلمات زشت  وفحاشی در جامعه سبب چه چیزی می-13

  ب( آلودگی روح انسان                              الف( حیا از میان می رود 

 د( گزینه الف و ج صحیح                               ج( افزایش گناهان دیگر 

 کدام قشر ازافراد جامعه نسبت به مدها تاثیرپذیری بیشتری دارند؟-10

 د( گزینه ب و ج صحیح      ج( جوانان       ب( نوجوانان        الف( کودکان 

 یکی از برنامه های اصلی قدرت های استعمارگر برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان چیست ؟ -10

 ب( اختالفات میان اقوام و مذاهب         الف( جنگ افروزی 

 د( توزیع اسلحه و مهمات بین مسلمانان            ج( تحریم اقتصادی 
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 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 واقعه غذیر را تمام دانشمندان مسلمان در کتاب های حدیثی و تاریخی خود ذکر کرده اند-16

 نادرست         درست 

 نادرست         روزه کامل، روزه ایی  است که فقط از خوردن و آشامیدن پرهیز کنیم    درست -17

 نادرست         حدود پوشش زنان با مردان یکسان است .                                    درست -18

ن اس الم کم ک ب ه رش د و     خداوند منابع طبیعی را برای استفاده همه مخلوقات آفریده است و در دی  -19

 نادرست         درست                  حفاظت از این نعمت الهی عبارت محسوب می شود.             

اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا پوشش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نم ازش باط ل   -54

 نادرست         درست                                          است.                                          

مبطالت روزه را انجام دهد، روزه اش باطل خواهد روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از فرد اگر -51

 نادرست         بود.                                                                             درست 
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 سواالت زیر پاسخ دهید

دانشمندان و مخترعان با الگو گرفتن از کدام  نعمت الهی موفق به ساخت دورب ین ه ا و میکروس کو     -55
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 های دقیق شده اند؟

 ................................................................................خداوند حکیم چه کس ی را اول ین معل م ق رآن ق رار داد؟      -53

 ....مهمترین پیام د ب ی ت وجهی ب ه حج اب چیس ت؟ ........................................................................................      -50

 ....................................................................................................س  ه م  ورد از فوای  د ک  ارکردن را ذک  ر کنی  د ؟ -50

 طبق سخن امام علی )ع( سه چیز را که از گنجینه رحمت خداوند می توانی عطا کنی را بنویس ید؟...... -56

 ........................................................خداوند در سوره حجرت رابطه مومن ان را چگون ه بی ان ک رده اس ت ؟      -57

 ..........مص  الح ک  ار فرش  تگان در بهش  ت چ  ه ب  ود؟ ........................................................................................... -58

 ...................................................................در سخنان معصومین از نماز به چه عن وان ی اد ش ده اس ت ؟ ......    -59

 در روز عید غیدیر خم چه چی زی موج ب ناامی دی کام ل مش رکان و منافق ان ش د؟ ..........................        -34

 حق النفس چیست ؟ -31

 بهترین راه درمان غیبت چیست ؟  -35

 ا بنویسید؟ چهار مورد از عوامل هدر دادن عمر ر-33

 توضیح دهید مصرف گرایی چه زیانهای فردی و چه زیانهای اجتماعی به دنبال دارد؟-30

 سه مورد از وظایف یک مسلمان نسبت به برادران دینی اش را بیان کنید ؟ -50
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 با کلمات داخل پرانتز جاهای خالی را کامل کنید.

 حق النفس( –حق الناس  –)حق اهلل 

 کسی که در مورد دیگران ناسزا بگوید، این مورد نمونه ایی از ....................................... است. -36

 کسی که بدون دلیل زکات نمی پردازد، این مورد نمونه ایی از .................................. است. -37

 سالمتی خود اهمیت نمی دهد، این مورد نمونه ایی از ................................ استکسی که به  -38
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  موفق و پیروز باشید

 
 

 



 1041هشتم         خرداد پایه                       کلید سواالت درس پیام آسمانی

 دبیرستان دخترانه خدیجه کبری

 52/4دروغ -1

 52/4نام خداوند هر مورد  –ذکر  -6                   52/4حرام  -0                 52/4بسیار آموزنده -5

 52/4اسراف  -7          52/4سخن گفتن  -2                              52/4باطل  -3

 52/4( 10             52/4( ج 15              52/4( ب 14               52/4( دال 8

 52/4( الف 12            52/4( دال 13             52/4( ج  11                  52/4( ج  9

 52/4نادرست  -54          52/4نادرست  – 18           52/4درست -16

 52/4نادرست  -51             52/4درست  -19         52/4نادرست  -17

                   52/4چشم انسان  – 55

 52/4حضرت محمد )ص(  -53

جزو عبادت هاای   –برطرف ساختن مشکالت اجتماعی  –توانایی برای انفاق  –بی نیاز شدن از دیگران  -52

 ت.بزرگ اس

 نمره 2/4هر مورد  –گشایش روزی  –تندرستی بدن  –افزونی عمر  -56

 2/4با هم برادرند  -57

 نمره 1« سبحان اهلل والحمداللبه والاله اال اهلل و اهلل اکبر» گفتن ذکر -58

 نمره   2/4معراج مومنان هر مورد  –ستون دین  -59

 52/4جانشین امام علی )ع( به جای پیامبر است   -34

بعضی از کارهایی که ما هر روز و هر شب انجام می دهیم برای این است کاه خودماان ساالم بماانیم و      -31

 نمره   1بتوانیم از هر نظر رشد خوبی داشته باشیم، به این کارها حق النفس گفته می شود. 



ردد، تاال  کناد   به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد بگا  –که انسان از عیب های خود غاقل نباشد  -35

 نمره 1عیوب خود را برطرف سازد. 

 بی توجهی به اولویت ها   -3بی حالی و تنبلی      -5امروز و فردا کردن  -35-1

 نمره 2/4معاشرت با افراد بی نظم       هر مورد  -0

 زیان های فردی به اگر بیش از حد مصرف کند نتیجه آن پرخوری و بیمری خواهد بود.  -30

 نکند نتیجه آن اسراف خواهد بود.اگر مصرف 

زیان های اجتماعی : خرید بیش از حد یک کاال موجب کمیاب شدن آن می شود. کمیاب شدن کاال، قیمات  

 نمره 2/1آن را افزایش می دهد، به این ترتیب کاال هر روز گران تر می شود و توانایی خرید مردم بیشتر. 

 اگر مریض شد به عیادتش بروی   –ل و دست او را یاری کنی با حال و ما –آینه و راهنمای او باشی -32

 هر چه برای خودت دوست داری بر او نیز دوست بدار

 2/4حق النفس   – 38           2/4حق اهلل  -37         2/4حق الناس -36
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