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 واحد )حافظ(

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 صحیح و غلط بارم
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 غ ) (  ) (     ص      ی گناهکاران وعده آمرزش داده است.                                           خداوند به همه .1

 ) ( غ   ) (   ص        انتخاب حضرت علی )ع( به عنوان جانشین پیامبر توسط خود خداوند انجام شد.           .2

 ) ( غ    ص ) (   است.                ، نمازش صحیحبا پولی که رشوه گرفته لباس بخرد و نماز بخوانداگر کسی  .3

 غ )  (  (     ص )     برخی جرم ها و جنایت های بزرگ در ابتدا بایک نگاه حرام آغاز شده اند.                    .4

 )  ( غ   ص )  (         از عیب ها و کاستی های خود فرد است.             بهترین راه درمان غیبت غافل شدن  .5

 ) (    غ )  (  ص     آنچه گناهان را پاک می کند، کارهای نیک است.                                                   .6

 غ )  (     (ص )                   انسان خود می تواند تندرستی بدن و گشایش روزی خود را فراهم کند.           .7

 )  ( غ ص  )  (        اصلی ترین موضوعی که شعیان و سنیان بر سر آن اختالف دارند نحوه خواندن نماز است. .8

 چهار گزینه ای 

1 

 ؟نیستکدامیک از موارد زیر جزء آداب نماز  .9

 شهدت( خواندن د    ج( خواندن نماز در اول وقت   ب( نماز خواندن در مسجد     اذان و اقامه قبل از نماز  الف( خواندن

 «.گشودمن از کودکی با رسول خدا بودم و او هر روز، دری از علم به رویم می»این سخن از کیست؟  .10

 ( امام صادق )ع(د   الف( امام علی )ع(           ب( پیامبر اسالم )ص(              ج( امام سجاد )ع(               

 خالیجاهای  

 

2 

 .. است. ....اولین سرمایه ما برای خوشبختی در دنیا و آخرت ........ .11

  ..... است.......زشتی ها همه در خانه ای جمع شده اند که کلید آن ... .12

 .......... در میان مسلمانان است. یکی از برنامه های اصلی استعمارگران و صاحبان قدرت ایجاد .... .13

 .............. را آلوده کند. از رحمت خداوند دور است کسی که .14



 
  

 پاسخ کوتاه دهید 
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 (1با توجه به سخن حضرت علی )ع( توضیح دهید که هدف آفرینش چیست؟ ) .15

 

 (1دو مورد از آثار بدحجابی را بنویسید. ) .16

 

 (1را ترجمه کنید. )« انما المؤمنون إخوه»آیه  .17

 

 (5/1ر را نام ببرید. )سه مورد از عوامل هدر دان عم .18

 

 (1کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد، دو مورد را بیان کنید. ) .19

 

 (5/1با توجه به احادیث، سه مورد از آداب دعا کردن را بنویسید. ) .20

 

 (1دو مورد از وظایف یک مسلمان نسبت به برادران دینی اش را بیان کنید. ) .21

 

 به سواالت پاسخ کامل دهید. 
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  شوند؟چرا جهنمیان در جهنم عذاب می .22

 

5/1  

 ه رواج بیشتری دارد بنویسید.سه نمونه از رفتارهای اسراف آمیز را که در جامع .23

1 

 دو مورد از راهکارهایی که برای درمان ناسزاگویی پیشنهاد شده است را بنویسید.  .24

5/1  

 هید.صر توضیح دت مختبه صور هد را نام برده و هر کدام راحقوق سه گانه ای که انسان برای رستگار شدن وظیفه دارد انجام د .25

 

 با آرزوی توفیق روزافزون



 هوالحکیم

 آسمان پایه هشتم های پیامدرس  پایان ترمپاسخنامه امتحان 

 (.11صحیح است )ص  .1

 (.64صحیح است )ص  .2

 (.55غلط است )ص  .3

 (.46صحیح است )ص  .6

 (.11غلط است )ص  .5

 (.16صحیح است )ص  .4

 (.106غلط است )ص  .7

 (.114غلط است )ص  .6

 (.52و  53صحیح است )ص « د»گزینه  .1

 (.34صحیح است )ص « الف»گزینه  .10

 (65سرمایه زندگی و عمر )ص  .11

 (.61دروغ )ص  .12

 (.115ایجاد تفرقه و جنگ افروزی )ص  .13

 (.123های عمومی )ص ها و استراحتگاهگاهتوقف .16

ها بیندیشید و با استفاده از  خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آن .15

 (.13عذاب دوزخ برهانید )ص  ها به بهشت راه یابید و خودتان را از آن

 (.41و  70ص ارزش شدن زن در جامعه، دور شدن انسان از خدا ) ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن، کم .14

 (.111)ص  درحقیقت مومنان بایکدیگر برادرند .17

. معاشرت با افراد بی نظم. 6. درنظر نگرفتن اولویت ها، 3. امروز و فردا کردن، 2. بی حالی و تنبلی، 1 .16

 (.66)ص 



. برطرف ساختن 3. توانمند کردن انسان برای انفاق و مشارکت در امور خیر، 2. عبادتی بزرگ است، 1 .11

 (.16مشکالت اجتماعی. )ص 

پاک کردن درآمد از مال حرام، آغاز کردن دعا با صلوات بر پیامبر، صدقه دان، معطر ساختن خود، در  .20

 -107ابتدا برای دیگران دعا کردن، هنگام قرائت قرآن و اذان دعا کردن و ... )صص  مسجد دعا کردن،

104.) 

. به دنبال خشنودی اش باشی و 2. هر آنچه برای خود دوست داری برای او هم دوست داشته باشی، 1 .21

باشی و  . آیینه و راهنمای او6. با جان و مال و زبان و دستت او را یاری کنی، 3او را خشمگین نکنی، 

 (.113.... )ص 

کردند و مردم را  ها به خداوند و فرستادگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار می به دلیل اینکه آن .22

 (.26گرداندند )ص  کردند و از هیچ گناهی روی نمی اذیت می

برگزاری جشن های ازدواج با شکوه و مجلل با غذاها و میوه های متنوع و زیاد، سوار شدن بر ماشین  .23

دن آنها و . . . های گران قیمت، خریدن مکرر لباس های گران، خرید وسایل منزل و مکرر عوض کر

 (.74)ص 

. اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند، 2. دوری از کسانی که فحش می دهند، 1 .26

 (.12را در زندگی از دست می دهند. )ص  . توجه به اینکه با فحش دادن چه برکاتی3

حق النفس: کارهایی را که درطول شبانه روز برای سالم ماندن خود انجام می دهیم، حق اهلل: کارهایی  .25

که برای اینکه دستور خداوند را اطاعت کنیم انجام می دهیم، حق الناس: این کارها همان وظایف ما 

 (.122نسبت به دیگران اند. )ص

 


