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توجّه  :به یکی از سواالت  2نمره ای پاسخ ندهید

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

آیات کوتاه زیر را ترجمه کنید
1

الف) لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ

....................................................................................................................................

ب) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ

.................................................................................................. ..................................

1.1

از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن ،چه نتیجه ای می توان گرفت؟
1

2

چه شرایطی باید در فرد توبه کننده باشد تا خداوند از گناهان وی چشم پوشی کند؟
1.1

3

ترجمه آیه ای از قرآن را بنویسید که پاسخ سوال قبل را می توانیم از روی آن آیه نتیجه بگیریم ( .وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ  ...............ثُمَّ اهْتَدَ )
1.1

4

نعمتهای بهشت را چه کسی و چگونه بوجود آورده است؟ توضیح دهید.

2

1

وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند ،او چه پاسخی به آنها می دهد؟
2

6

صفحه ی  1از 2
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از سخن رسول خدا (ص) که بعدها به حدیث ثقلین مشهور شد چه نتیجه ای می توانیم بگیریم؟
2

7

چرا حضرت علی (ع) شایسته ترین فرد برای رهبری مسلمانان پس از رسول خدا (ص) بودند؟
2

8

پیامبر خدا (ص) نماز را به چه تشبیه کرده و چه تاثیری برای آن ذکر نموده است؟
1

9

دالیل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.
2

11

اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است ،آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید.
1

11

ترجمه آیه " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ " را بنویسید.
2

12

اگر کسی در ماه مبارک رمضان سهوا (غیر عمد) یکی از مبطالت روزه را انجام دهد ،روزه اش چه حکمی دارد
1.1

13

چگونه روزه گرفتن باعث تقویت صبر و تقوا در فرد روزه دار می شود؟
2

14

صفحه ی  2از 2

جمع بارم  23 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پیامهای آسمان

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :هادی اشترانی

تاریخ امتحان0031/03 /30 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحدمرزداران

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 89-89

راهنمای تصحیح

ردیف

ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان  54 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

آیات کوتاه زیر را ترجمه کنید
1

الف) لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ
ب) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ

در آنجا هر چه بخواهند برایشان [فراهم] است و البته [آنچه] نزد ماست بیشتر [از خواسته های آنها] است.

پس در آن روز درباره نعمت از شما سوال خواهد شد

از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن ،چه نتیجه ای می توان گرفت؟
2

اگر انسان بادقت به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگرد فقط به یک نتیجه خواهد رسید که این نظم های شگفت انگیز و
بی نظیر ،قطعا ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و توانا
چه شرایطی باید در فرد توبه کننده باشد تا خداوند از گناهان وی چشم پوشی کند؟

3

فقط کافی است بنده ای از کار زشتش پشیمان شود و تصمیم به ترک آن بگیرد و اعمال شایسته انجام دهد
ترجمه آیه ای از قرآن را بنویسید که پاسخ سوال قبل را می توانیم از روی آن آیه نتیجه بگیریم ( .وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ  ...............ثُمَّ

4

اهْتَدَى)
و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد و سپس هدایت شود
نعمتهای بهشت را چه کسی و چگونه بوجود آورده است؟ توضیح دهید.
نعمت های بهشت به دست خود انسان ها به بهشت فرستاده می شود .آنها با اعمال صالحی که در دنیا انجام می دهند ،این نعمت ها

5

را برای زندگی خود در بهشت ذخیره می کنند .خداوند مهربان هم تالش آنها را می بیند ،برای قدردانی از آنها پاداششان را ده ها و
گاهی صدها برابر می کند
وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند ،او چه پاسخی به آنها می دهد؟

6

شیطان می گوید« :خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ .شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار
گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید .پس به جای سرزنش من ،خودتان را سرزنش کنید …».
از سخن رسول خدا (ص) که بعدها به حدیث ثقلین مشهور شد چه نتیجه ای می توانیم بگیریم؟

7

که تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت زیبای خداوند ،پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر است و رها کردن هر یک از
این امانت های ارزشمند الهی ،نتیجه ای جز سرگردانی و گمراهی نخواهد داشت

چرا حضرت علی (ع) شایسته ترین فرد برای رهبری مسلمانان پس از رسول خدا (ص) بودند؟
8

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 امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) نبود

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

پیامبر خدا (ص) نماز را به چه تشبیه کرده و چه تاثیری برای آن ذکر نموده است؟
9

پیامبر خدا (ص) نماز را به چشمۀ آبی تشبیه کرده است که در برابر خانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز ،پنج مرتبه
خود را در آن شست و شو دهد؛ پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند.
دالیل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.

11

در مساجد همواره ذکر و نام خداوند جاری است و معنویت فراوانی در آن وجود دارد؛ از این رو ،کسی که برای نماز خواندن به مسجد
می رود ،نمازش را با توجه بیشتری اقامه می کند .انسان در مسجد میهمان خدا می شود
اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است ،آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید.

11

اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد ،نمازش صحیح است و فقط برای نمازهای
بعدی باید آنها را پاک کند
ترجمه آیه " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ " را بنویسید.

12

ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شد همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نیز واجب شده بود تا پرهیزگار
شوید.
اگر کسی در ماه مبارک رمضان سهوا (غیر عمد) یکی از مبطالت روزه را انجام دهد ،روزه اش چه حکمی دارد

13

اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطالت روزه را انجام دهد ،روزه اش صحیح خواهد بود
چگونه روزه گرفتن باعث تقویت صبر و تقوا در فرد روزه دار می شود؟
کسی که به دستور خداوند روزه می گیرد ،سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و با اینکه آب و غذا در اختیار دارد ،از آنها

14

استفاده نمی کند .تکرار این کار ،سبب تقویت بیشتر تقوا و صبر انسان می شود .در این صورت هر وقت که شیطان ،انسان را برای
انجام گناهی وسوسه کند ،می تواند با تقوا و صبر در برابر انجام گناه ،از آلوده شدن به گناه دوری کند و در برابر وسوسه آن مقاومت
کند

جمع بارم 23:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :هادی اشترانی
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امضاء:

