نام درس :پیام های آسمانی

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هشتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

تاریخ امتحان1397/10/ 3 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحدانقالب

ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نام دبیر:سمیه مدنی

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:مدنی

مدت امتحان  60 :دقیقه

نمره به حروف:

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

الف

تاریخ و امضاء:
بارم

سؤاالت
گزینه مناسب را انتخاب کنید.

3نمره

 -1حدیث "صوموا تصحوا"به کدام یک از فواید روزه اشاره دارد ؟
ب)حفظ سالمتی

الف)تفویت صبر وتقوا

د) تقویت ایمان

ج)توجه به محرومان
 -2در این روز کافران ومنافقان از نابودی اسالم ناامید شدند.

ب)عید مبعث

الف)عید غدیر خم

د)میالدپیامبر(ص)

ج )عید قربان

 -3آیه( لهم ما یشاوون فیها ولدینا مزید) اشاره می کندبه...............................و.............................
الف)جهنم – شدت آن

ب) بهشت – وسعت آن

ج) جهنم – ابدی بودن آن

د) بهشت – ابدی بودن آن

 -4مهمترین پیامد بد حجابی چیست ؟
ب)کم ارزش شدن زن

الف)دور شدن از خدا

د)ناامنی درجامعه

ج)ایجاد نا امنی در خانواده

 -5ائمه معصومین از آن به عنوان «معراج مومنان» یاد می کنند.
ب) اقامه

الف) اذان

ج) نماز

د) روزه

..................-6از آداب نماز است.
الف) نیت

ب) وضو

ج) مواالت

د) اذان واقامه

صفحه 1از3
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ب

3نمره

جاهای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید.
 -7کسانی که دیگران را به خاطر خطاهایشان می بخشند در واقع ......................................الهی به خود می گیرند.
 -8اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد ،نمازش  .....................است
 -9اولین معلم قران را خداوند ..................معرفی کرده است.
 -10براساس سخن پیامبر(ص)....................سپری است در برابر مشکالت دنیا وپوششی است در برابر عذاب آخرت
-11درحقیقت نعمت های بهشتی  ،نتیجه ی اعمال ما در دنیا و  ...............و............خداوند در آخرت است.
 -12نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات نشانه ی وجود......................................است.

ج

جمالت درست یانادرست را باعالمت

 و



مشخص کنید.

3نمره

-13غفاربه معنای آمرزنده است.
 -14حفظ نگاه وگفتار از قوانین اجتماعی اسالم است.
 -15گروهی در جهنم در محاصره مار و عقرب هستندکه دروغ می گویند.
-16عبارت قرآنی (وَلیَصفَحوا) به معنای عفو وگذشت کنید است .
-17معرفی حضرت علی علیه السالم بعدازمناسک حج انجام شد.
-18ضرب المثل شنیدن کی بودماننددیدن اشاره به فایده تقویت صبردر روزه داری است.
د

3نمره

به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید.
-19توبه چه کسانی دردرگاه خدا پذیرفته نیست؟
-20برنامه کامل ودقیق پیامبربرای هدایت مردم چه بود؟
-21حکم استفاده ازطال برای مردان درنمازچیست؟
 -22اولین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان چیست؟
-23آنچه درسوره غاشیه به آن اشاره شده است مارا به کدام مهم می رساند؟
-24منظوراز(نعیم) درفرمایش امام صادق علیه السالم چیست؟

صفحه 2از3
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و

دخترم خسته نباشی حاال بایک صلوات برمحمد وآل محمد به سواالت تشریحی زیر با دقت پاسخ دهید
-25آثارپوشش نامناسب را بیان کنید.

1نمره

-26مبطالت روزه را نام ببرید.

1.5
نمره

-27دوتا ارآداب نمازودوتا ازشرایط نمازصحیح را بنویسید.

-28درمورد غدیربه سواالت زیرپاسخ دهید.

انمره

2نمره

الف) چه کسانی واقعه غدیرراذکرکرده اند؟
ب) عبارت (اکملت لکم دینکم) به چه چیزی اشاره دارد؟
ج) پیامبرچه تاکیدی به حاضران درآن جمع داشتند؟
د) در آیه (الیوم یئس الذین ).......به چه امری اشاره شده است؟
1.5

6-29ویژگی حضرت علی علیه السالم را بنویسید.

نمره

-30سخن امام علی علیه السالم در مورد هدف آفرینش را بنویسید

1نمره

صفحه 3از3
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جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پيام های آسمان هشتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير:سميه مدنی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

کليد

تاریخ امتحان1397/10/3 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

ساعت امتحان 8:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

الف

-1ب

-3ب

-2الف

-7رنگ وبوی صفت
ب

ج

-16غلط

د

-6د

-5ج
-9پیامبر(ص)

-11لطف وبخشش فراوان
 -14درست

-12ناظم
-15غلط

-17درست

-19کسانی که حق الناس به گردنشان است
-22حفظ نگاه

-4الف

-8صحیح

-10روزه
-13غلط

محل مهر یا امضاء مدیر

 -18غلط
-20تربیت معلمان ویژه برای آینده

-23جهان ناظمی دانا وتوانا دارد

-21نمازباطل است

-24محمدوآل محمدصلوات اهلل علیه وآله ی وسلم

-25توضیحات صفحات  69و70
-26خوردن وآشامیدن –فروبردن غبارغلیظ یادوددرحلق-فروبردن سرزیرآّب
-27آداب :ادان واقامه –نمازخواندن درمسجد
.شرایط :لباس ومکان نمازاو باید پاک باشد و سجده کردن بر اشیای نجس ،نماز را باطل می کند .نماز در مکان غصبی
باطلو لباس نمازگزار نباید غصبی باشد .پولی که از راه حرام به دست آورده لباسی بخرد ،نمی تواند با آن لباس نماز
بخواند .ستفاده از زیورآالت طال ــ مانند انگشتر یا گردنبند ــ برای مردان حرام است لباسی که از اجزای حیوان حرام
گوشت باشد نماز او باطل خواهد بود2(.مورد کافی)
و

-28الف-درتمام کتب حدیث وتاریخی شیعه وسنی ذکرشده است
ب) انتخاب جانشین ومعرفی آن به مردم شرط اکمال دین بیان شده
ج) حاضران به غایبان انتخاب حضرت علی (ع)را بگویند
د)کافران ازبدون سرپرست بودن اسالم بعدازپیامبرناامیدشدن با انتخاب جانشین
-29ازویژگی های آمده در صفحه 36و 37کتاب
-30خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا دربارۀ آنها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت
راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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