جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

نام درس :پیامهای آسمان

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1931/17/70 :
ساعت امتحان 1 :صبح
مدت امتحان  07 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :هادی اشترانی

هر کدام از آیات با کدام یک از مفاهیم ارتباط معنایی بیشتری دارد .آنها را با یک خط به هم متصل کنید.
 مهمترین فایده روزه گرفتن

1

(الف) لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ



(ب) الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی



(ج) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ  ...لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



(د) وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ



 بزرگواری و بخشش از صفات مومنان است
 وسعت نعمتهای بهشت

2

 روزی که اسالم کامل شد
 هرگز نباید از رحمت خداوند نا امید شویم


جای های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

به فرموده امام صادق علیه السالم منظور از "نعیم" در آیه ( 8سوره تكاثر)  .................................................................................است .
شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم (بعد از رسول خدا)  ،باید آگاه ترینِ مردم به  ........................و  ..........................می بود.
2

نماز ،این عبادت بزرگ در سخنان معصومین با عناوینی چون  .............................. ، ............................و .........................................................
یاد شده است.

4

کسی که هنگام نماز فر اموش کرده که لباس یا بدنش نجس بوده  ،نمازش  ........................................است.
یكی از واجبات روزه آن است که انسان تصمیم بگیرد از اذان صبح تا اذان مغرب مبطالت روزه را انجام ندهدکه به این تصمیم
 ................................................می گویند.
با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم توضیح دهیدکه خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی برای انسان خلق کرده است؟
1

3

خداوند با چه شرایطی از خطاهای بندگانش می گذرد؟ تكلیف حق الناس چیست؟
2

4

صفحه ی  1از2
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از فرموده رسول خدا (ص) که به ثقلین مشهور شد چه نتیجه ای می توانیم بگیریم؟
1.5

5

چرا در روز غدیر خم  ،کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟
1.5

6

چهار مورد از آداب نماز را بنویسید؟
1

7

توضیح دهیدکه آیا شنا کردن در آب باعث باطل شدن روزه می شود؟
1.5

8

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

9

چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید؟
1

11

دالیل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.؟
1.5

11

اولین معلّم قرآن چه کسی است و دلیل این مطلب چیست؟
1

12

صفحه ی  2از2

جمع بارم  27 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پیام های آسماني

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :آقای اشتراني

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

تاریخ امتحان0998/07/70 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 98-99

ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 07 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

هر کدام از آیات با کدام یک از مفاهیم ارتباط معنایی بیشتری دارد .آنها را با یک خط به هم متصل کنید.
 مهمترین فایده روزه گرفتن

1

(الف) لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ



(ب) الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی



(ج) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ  ...لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



(د) وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ



 بزرگواری و بخشش از صفات مومنان است
 وسعت نعمتهای بهشت
 روزی که اسالم کامل شد
 هرگز نباید از رحمت خداوند نا امید شویم


جای های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

به فرموده امام صادق علیه السالم منظور از "نعیم" در آیه ( 8سوره تکاثر) نعمت پیامبر و اهل بیت او است .
شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم (بعد از رسول خدا)  ،باید آگاه ترینِ مردم به قرآن و احکام الهی می بود.
نماز ،این عبادت بزرگ در سخنان معصومین با عناوینی چون ستون دین ،معراج مومنان و سد محکمی در برابر شیطان
2

یاد شده است.
کسی که هنگام نماز فراموش کرده که لباس یا بدنش نجس بوده  ،نمازش باطل است.
یکی از واجبات روزه آن است که انسان تصمیم بگیرد از اذان صبح تا اذان مغرب مبطالت روزه را انجام ندهدکه به این
تصمیم نیت می گویند.
با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم توضیح دهیدکه خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی برای انسان خلق کرده
است؟

3

خداوند 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
خداوند با چه شرایطی از خطاهای بندگانش می گذرد؟ تکلیف حق الناس چیست؟
فقط کافی است بنده ای از کار زشتش پشیمان شود و تصمیم به ترک آن بگیرد و اعمال شایسته انجام دهد (البته

4

روشن است که اگر حق النّاس بر عهده کسی باشد  ،برای توبه کردن ،پشیمانی کافی نیست و انسان باید حقوق مردم را
جبران نماید ) در این صورت خداوند او را می بخشد.
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از فرموده رسول خدا (ص) که به ثقلین مشهور شد چه نتیجه ای می توانیم بگیریم؟
نشان می دهد که تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت زیبای خداوند ،پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر
5

است و رها کردن هر یک از این امانت های ارزشمند الهی ،نتیجه ای جز سرگردانی و گمراهی نخواهد داشت

چرا در روز غدیر خم  ،کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟
آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد ،کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد ،و با وفاتش
6

دین اسالم نیز به فراموشی سپرده خواهد شد .اما جانشینی امیرمؤمنان به جای پیامبر اکرم در غدیر خم ،تمام
آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.
چهار مورد از آداب نماز را بنویسید؟

7

به جا آوردن نماز در اول وقت  ،برپایی نماز به جماعت و پوشیدن لباس های تمیز و مرتب  ،گفتن اذان و اقامه قبل از نماز
 ،نماز خواندن در مسجد
توضیح دهیدکه آیا شنا کردن در آب باعث باطل شدن روزه می شود؟

8

خیر  ،اگر شناگر بتواند سرش را باالی آب نگاه دارد روزه اش باطل نمب شود .آنچه باعث باطل شدن روزه می شود فرو
رفتن تمام سر در آب است
چگونه روزه گرفتن باعث تقویت صبر و تقوا 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

9

دارد ،از آنها 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.
اولین معلّم قرآن چه کسی است و دلیل این مطلب چیست؟

11

پیامبر اسالم  .زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده
است و مفهوم و تفسیر واقعی آن چیست.
چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید؟

11

خوردن و آشامیدن  ،فرو بردن دود غلظ به حلق  ،فروبردن تمام سر به زیر آب
دالیل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.

12

در مساجد همواره ذکر و نام خداوند جاری است و معنویت فراوانی در آن وجود دارد؛ کسی که برای نماز خواندن به
مسجد می رود ،نمازش را با توجه بیشتری اقامه می کند .انسان در مسجد میهمان خدا می شود.
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جمع بارم 22:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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