
 

 پیام های آسمان درس: دومنوبت  آزمـون نام دانش آموز: 

 هشتمپایه:  جناب آقای پورولی نام دبیر:

  دقیقه45مان آزمون: ز 1/3/1400تـاریخ: 

 

 های زیر را مطالعه کنید.لطفا با دقّت سوال

 ( نمره5/0هر کدام ) برگه پاسخنامه بنویسید.گزینة صحیح را در . شما باید از میان این چهار گزینه، فقط یک گزینه صحیح است

 افتاد؟! خواهد اتفاقی در جامعه چه کنند توجهیبی یکدیگر حقوق به نسبت مردم همه اگر-  1
 افتد.( بین مردم اختالف میالف
 دهد.( فاصله طبقاتی اقتصادی رخ میب
 آید.( رشد جمعیّت پیش میج
 ( هر سه جمله صحیح است.د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درست است؟! «النفسحق»کدام تعریف برای -  2

 آسیب زدن به اموال دولتی و بیت المالالف( 
 صدمه زدن به آینده مردمب( 
 آسیب زدن و صدمه زدن به خود.ج( 
 ردمترساندن م د(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در چه مواقعی احتمال مستجاب شدن دعا کمتر است؟!-  3

 قرآن قرائت هنگامالف( 
 هنگام اذانب( 
 باران باریدن هنگامج( 
 گناه هنگامد( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چه کسی دعایش به مستجاب شدن نزدیک است؟!-  4

 کند! دعا دیگران برای پنهانیِ خود، ابتدا دعاهای در که کسیالف( 
 کسی که از پدرش در پیری مراقبت کند.ب( 
 از مادرش در بیماری نگهداری کند. کسی کهج( 
  کسی که قبل از دعا قرآن بخواند.د( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ایم.زیر دو جواب پیشنهاد دادهجمالتِ ما برای 

 ( نمره5/0هر کدام ) درست را وارد پاسخنامه کنید. متنِ جوابفقط جواب درست کدام است؟! لطفا 

 .. است...... مسلمانان اتحاد بردن بین از برای اسالم دشمنان برنامه مهمترین-  5
 ایجاد تفرقه میان مسلمانانالف( 
 لشگرکشی به طرف مرز کشورهای مسلمانب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. است.....دارند، موضوع . نظر اختالف هم با آن درباره سنت اهل و شیعیان که موضوعی تریناصلی - 6
 خدا )ص(جانشینی پس از رسولالف( 
 شیعه و سنّی بودنب( 

 



 بدهد! ....... انسان به تواندمی کردن کند، دعامی ناامیدی و اضطراب احساس وقتی انسان-  7
 آرامشالف( 
 طول عمرب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .. حالل باشد...... باید شود مستجاب دعایش خواهدکسی که می-  8

 اعتقاداتشالف( 
 حقوق و درآمدشب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است. کردن کار ها و ثمراتفایده کدام گزینه از-  9
 اجتماعی شدن مشکالت برطرفالف( 
 و فقیران برای مجرمین ایجاد اشتغالب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .......بیاید  دست به حرام راه از که امام رضا ع فرمودند: مالی - 10
 شد. نخواهد زیادالف( 
 شود.سبب مشکالت جسمی و روحی میب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .......اند ، کلید آن خانه جمع شده ها همگی در یک خانهزشتی - 11

 در دست شیطان استالف( 
 دروغ است.ب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. است......های انسان و دیگر جانداران وتیکی از تفا-  12
 فکر کردن و اندیشیدنالف( 
 غذا خوردنب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .......رمودند: تفکّر آن چیزی است که امیرالمومنین ع ف-  13

 کند.به رشد مغز و عقل و ایمان کمک میالف( 
 خواند.می فرا آن به عمل و نیکی بسوی را انسانب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ......به . دائمی میل یعنی گرایی مصرف - 14
 استفاده غیر ضروری از کاالهای به درد نخورالف( 
 اجناس. و کاالها بیشتر خریدب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یک شغل بنویسید که در ظاهر حالل است امّا در حقیقت درآمدش حرام است.-  15
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ........ آمده است.برای  «مَحفوظا سَقفاً»ترجمه عبارت قرآنی -  16
 برای سقف خانه فقیران که محتاج هستندالف( 
 برای جو زمین یا اتمسفرب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است. .......های خداوند است و معنی آن یکی از اسمغفّار -  17
 بسیار آمرزندهالف( 
 بسیار توبه پذیرب( 



 های جهنّم نتیجه چه چیزی است؟!عذاب 18
 ها بر روی زمین استجهنّمی نتیجه اعمالالف( 
 تقصیر هستندها بینتیجه فریب شیطان است و جهنّمیب( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( نمره1هر کدام ) های تشریحیسوال

 کنید. بیان اش دینی برادران به نسبت را مسلمان یک وظایف از مورد چهار-  19
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه؟! توضیح کامل دهید. یعنی اِخوَه المُومنونَ آیة : اِنّما-  20
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟! فقط دو مورد را بنویسید.مستجاب نمی فوری دعاها از برخی چرا السالم علیه علی حضرت به فرمایش-  21
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غیبت کردن یعنی چه؟-  22
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توضیح دهید.به صورت مختصر و خالصه مُد و مُدگرایی را -  23
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدیث ثقلین را بنویسید.-  24
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به تفسیر قرآن است؟تفسیر قرآن یعنی چه و چه کسی قادر -  25
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السالم چه پاسخی به او داد:وقتی یکی از حاضران واژة نعمت در قرآن را به غذاهای روی سفره تشبیه کرد، امام صادق علیه-  26
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنیم؟!نمی درک را حرامها و حاللها از برخی دلیل ما چرا-  27
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند نام ببرید.چهار مورد از چیزهایی که روزه را باطل می-  28
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( نمره5/0هر کدام ) جمالت زیر صحیح هستند یا غلط؟!

 حقوق خداوند. یعنی نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتنِ الناسحق-  29
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 کند.خدا را دعا کردن و استجابت دعا خدا را خشنود می یعنی لَکُم اَستَجِب اُدعونی-  30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


