نام درس :پیام های آسمان

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هشتم

نام دبیر :مینا صادقی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1398 -99

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1398/10/07 :
ساعت امتحان 08 :00 :صبح /عصر
مدت امتحان 75 :دقیقه

سؤاالت

1

آیات زیر را ترجمه کنید.

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بهترین نوع ایمان آن است که بدانی هرکجا که هستی خدا با توست " .پیامبر اکرم (ص)"
1

الف) إنه هو الغفور الرحیم ................................................... :
ب) صوموا تصحوا ........................................................ :
2

(صحیح یا غلط بودن جمالت را مشخص کنید).
 _1پسر عمه ی لیال به او محرم است .ص

غ

 _2ایستادن زیر دوش آب سبب باطل شدن روزه می شود.
 _3روزه گرفتن فقط نخوردن و نیاشامیدن است.

ص

غ

ص
غ

_4مکان غصبی به مکانی گفته می شود که صاحبش راضی به حضور دیگران در آن مکان نباشد .ص
_5خداوند حکیم امام علی (ع) را اولین معلم قرآن قرار داد .ص

غ

 _6با تدبر در آفرینش جهان به نتایج گوناگونی دست خواهیم یافت .ص
 _7نگاه به محارم تیری زهرآگین از طرف شیطان است .ص

3

غ

غ

 _8دانشمندان با الگو گرفتن از چشم دوربین را اختراع کردند .ص
 _9معجزهی جاویدان پیامبر اکرم(ص) قرآن کریم است .ص

غ

2/25

غ

غ

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 _1انجام هر عملی که باعث تحریک نامحرمان شود ................... ،است.
 ...................... _2سپری است در برابر مشکالت دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت.
 ...................... _3خانه ی خداست.
 _4تسبیحات حضرت فاطمه زهرا (س) یعنی گفتن  34 ................مرتبه و  33........................مرتبه و سبحان اهلل
3/25

 ............مرتبه.
 _5منظور از نعیم نعمت  .................و  ......................است.
_6برخی جرم ها و جنایت های بزرگ  ،در ابتدا تنها با یک ................حرام آغاز شده اند.
 _7جهنم را خود جهنمیان با  ................................به وجود آورده اند.
 _8نگاه ما به پدیده های اطرافمان  ......................نگاهی  .......................و گذرا است.
_9اگر شخص روزه دار فراموش کند که روزه است و مبطالت روزه را انجام دهد روزه اش باطل ...................
صفحه ی  1از3
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4

گزینهی صحیح را عالمت بزنید.
این حدیث از کیست؟
(بخشی از ثواب نماز همه ی نمازگزاران ،سهم موذنی است که مردم با صدای اذان او به نماز می ایستند).
الف) امام صادق (ع)

5

6

ج) پیامبر اکرم (ص)

ب)امام علی (ع)

د) امام سجاد (ع)

 .......................نتیجهی اعطای  .......................به انسان است.
الف) خداشناسی /چشم

ب) خداشناسی /عقل

ج) رسیدن به بهشت  /عقل

د) رسیدن به بهشت  /چشم

0 /5

این حدیث از کیست؟
(هر کس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد ،خداوند شیرینی ارتباط با خودش را در دل او ایجاد میکند) .
الف) امام صادق (ع)

7

ب)امام علی (ع)

ج) پیامبر اکرم (ص)

ب) توجه به محرومان

ج) تقویت تقوا

د) افزایش رزق و روزی

0 /5

این جمله از کیست؟(آن زمان که او گناهکار بود آبرویش را نبردیم  ،اکنون که بازگشته و دوست و بنددهی مدا شدده
است آبرویش را ببریم؟؟؟؟!!!!!)
الف) جبرئیل

9

0 /5

د)هیچکدام

کدام یک از موارد زیر از فواید روزه گرفتن نیست؟
الف) تقویت صبر

8

0 /5

0 /5
ب) پیامبر اکرم(ص)

ج) خداوند

د) امام علی(ع)

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
0 /5

شگفتیهای جهان آفرینش نشانه ی چیست؟
10

در چه زمانی برای توبه کردن پشیمانی کافی نیست؟

0 /5

11

یکی از نام های خداوند بلند مرتبه غفار است .غفار یعنی چه؟

0 /5

12

مصالح کار فرشتگان برای ساختن قصرهای بهشتی چیست؟

0/75

سبحان اهلل و  .........................و .......................................................و .................................
13

آیا نعمت ها و پاداش همه ی بهشتیان باهم یکسان است ؟ چرا؟

14

اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است ،آیا واجب است نمدازش را دوبداره بخواندد؟ توضدیح
دهید.

15

0 /5

0 /5

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
چرا بعد از پیامبر خدا (ص) تنها امیر مومنان (ع) شایسته ی رهبری بر مسلمانان بودند؟

صفحه ی  2از3
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1

16

در دین اسالم از نماز با چه عنوانهایی یاد شده است؟ (3مورد)

17

 4مورد از مبطالت روزه را نام ببرید.

18

چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسالم نا امید شدند؟

19

پیامبر اکرم (ص)  ،در رو .غدیر خم ،درباره ی امیر المومنین (ع) چه فرمود و ایشان را به چه مقامی منصوب کرد؟

20

مهم ترین وظایف هر مرد و زن مسلمان در برابر نامحرمان چیست؟ (4مورد)

21

حدیث ثقلین را بنویسید.

0/75

1

1

1

1

2

صفحه ی  3از3

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پيام های آسمانی هشتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :مينا صادقی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کليد

تاریخ امتحان1398/ 10 /07 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

ساعت امتحان 08 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان75 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

الف) إنه هو الغفور الرحیم :
ب) صوموا تصحوا :

2

محل مهر یا امضاء مدیر

او خود آمرزنده ی مهربان است.
روزه بگیرید تا سالم بمانید.

(صحیح یا غلط بودن جمالت را مشخص کنید).
 _1غلط _2 /غلط  _3 /غلط _4 /صحیح  _5 /غلط _6 /غلط  _7 /غلط _8 /صحیح _9 /صحیح /

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 _1حرام  _2 /روزه  _3 /مسجد  _4 /اهلل اکبر  ،الحمدهلل_5 / 33 ،محمد  ،آل محمد (ص)  _6 /نگاه  _7 /اعمال خود /
 _8معموال ،سریع  _9 /نیست

4

ج  :پیامبر اکرم (ص)

5

ب :خداشناسی  /عقل

6

ج :پیامبر اکرم(ص)

7

د :افزایش رزق و روزی

8

ج  :خداوند

9

نشانه ی وجود خداوند ناظم و حکیم است.

10

اگر حق الناس بر عهده ی کسی باشد  ،برای توبه کردن  ،پشیمانی کافی نیست.

11

بسیار آمرزنده

12

الحمدهلل  /ال اله اال اهلل  /اهلل اکبر /

13

خیر .زیرا از نظر ایمان و اعمال صالح با یکدیگر تفاوت دارند.

14

خیر .در این شرایط نمازش صحیح است اما باید در نماز بعدی آن را پاک کند.

15

بی تردید شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم کسی بود که آگاه ترین مردم به قرآن و احکام الهی باشد و تمام
احکام الهی را از رسول خدا فرا گرفته باشد و این فرد کسی جز امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) نبود.

16

 -1ستون دین  -2معراج مومنان  -3سد محکمی در برابر شیطان

17

خوردن  /آشامیدن /فرو بردن سر به زیرآب /فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

18

آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد  ،کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد ،و با وفاتش
دین اسالم نیز به فراموشی سپرده خواهد شد  .اما جانشینی امیر مومنان به جای پیامبر اکرم (ص) در غدیر خدم  ،تمدام
آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.

19

آگاه باشید  ،هر کس که من ولی و صاحب اختیار او بوده ام  ،هم اکنون این علی سرپرست و ولی اوست .خداوندا ،هر کس
والیت علی را پذیرفت  ،تو نیز او را تحت سرپرستی و والیت خویش قرار بده  ،خدایا ؛ یاران علی را یاری کن و با دشمنان
علی دشمن باش.

20

حفظ نگاه  /حفظ پوشش مناسب  /سخن گفتن با رعایت آداب شرعی  /حیا /

21

ای مردم من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم.تا وقتی بده آن دو پنداه ببریدد گمدراه
نخواهیدشد ؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم .این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام کده در کندار
چشمه ی کوثر به من ملحق شوند  ،پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :مینا صادقی

امضاء:
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