نام درس :پیام های آسمان(2نمونه)1

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

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :متوسطه اول/هشتم

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

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

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :هادی اشترانی
تاریخ امتحان1022/22 / 22 :

ساعت امتحان 8 : 22 :صبح /عصر
مدت امتحان  02 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید
1

قُلْ یَا عِبَادِيَ الَذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَهِ إِنَ اللَهَ یَغْفِرُ الذُنُوََ جَمِیًاا إِنَهُ ُُوَ الْغَفُورُ الرَحِیمُ

2

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

2

جاُاي خالی را با کلمات مناسبی بر گرفته از متن کتاَ درسی جایگزین نمایید
از میان حقوق سه گانه کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد  ،بی توجهی به ......................................
است
به فرموده پیامبر اسالم خداوند بهشت را بر ُر  .............................................................که برایش مهم نیست چه می
گوید و دیگران دربار ٔە او چه می گویند حرام کرده است.
با توجه به آیه اي از قرآن می توان گفت مهم ترین فایده روزه گرفتن  .........................................................است

3

چگونه دروغ گفتن و غیبت کردن و ناسزاگویی باعث حق الناس می شود؟
2

3

چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی اش بیان کنید.
2

4

بنا بر فرمایش حضرت علی علیه السالم  ،چرا برخی از دعاُا فوري برآورده نمی شود؟
2

5

صفحه ی  1از 2
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ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت

دو شغل حالل نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود.
2

6

چهار مورد از عواقب و آثار بیماري دروغ گفتن را بیان کنید.
2

7

جمله پیامبر صلی اهلل علیه و آله درباره پاداش کسی که از نامحرم چشم فرو بندد را بنویسید
1

8

مبطالت روزه به چه مًناست و چهار مورد از آنها را نام ببرید؟
1.5

9

عذابهاي جهنم را چه کسی و چگونه به وجود آورده است؟ توضیح دُید
1

11

با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم توضیح دُید که خداوند آنچه در زمین است را با چه ُدفی براي
انسان خلق کرده است.
1.5

11

صفحه ی  2از 2

جمع بارم  22 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پیام های آسمان(2نمونه)0

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :هادی اشتراني

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

تاریخ امتحان0011/12 /22 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي 0911-0011

ساعت امتحان 0:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 04 :دقیقه

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید
1

2

قُلْ یَا عِبَادِيَ الَذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَهِ إِنَ اللَهَ یَغْفِرُ الذُنُوََ جَمِیًاا إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحِیمُ
بگو :اي بندگانم که بر خود زیاده روي روا داشته اید از رحمت خداوند نومید نشوید؛زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد که او خود
آمرزنده مهربان است.

جاهاي خالی را با کلمات مناسبی بر گرفته از متن کتاَ درسی جایگزین نمایید
از میان حقوق سه گانه کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد  ،بی توجهی به حق اهلل است
به فرموده پیامبر اسالم خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده بد زبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران
دربار ٔە او چه می گویند حرام کرده است.
با توجه به آیه اي از قرآن می توان گفت مهم ترین فایده روزه گرفتن تقویت تقوا است
چگونه دروغ گفتن و غیبت کردن و ناسزاگویی باعث حق الناس می شود؟

3

با دروغ گفتن سخن غیرواقًی درباره کسی گفته می شود ،با غیبت کردن چهره یک انسان پیش دیگران تخریب می شود ،و با فحش
دادن شخصیت فردي نزد دیگران تحقیر میشود و همه اینها نمونه هاي ظلم در حق سایر مردم است

چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی اش بیان کنید.
نخست آنکه هرچه براي خودت دوست داري براي او نیز دوست بداري و هرچه براي خودت نمیپسندي براي او نیز نپسندي- ،دوم
آنکه به دنبال خوشنودیاش باشی و او را خشمگین نکنی- ،سوم آنکه ]هرگاه نیاز شد[ با جان و مال و زبان و دستت او را یاري کنی،
4

چهارم آنکه آیینه و راهنماي او باشی- ،پنجم آنکه سیر نباشی ،درحالیکه او گرسنه است و سیراَ نباشی ،درحالیکه او تشنه است واز لباس)هاي گوناگون( بهره مند نباشی ،درحالیکه او لباسی ندارد- ،ششم آنکه اگر مریض شد به عیادتش بروي- ،هفتم اینکه اگر
دانستی که نیازي دارد ،پیش از آنکه به تو بگوید خودت براي رفع نیازش اقدام کنی

بنا بر فرمایش حضرت علی علیه السالم  ،چرا برخی از دعاها فوري برآورده نمی شود؟
چه بسا در اجابت دعا تأخیر میشود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزاي آرزومند کاملتر شود .گاهی چیزي را خواستهاي ،ولی
5

آن را به تو نداده اند و ]در عوض[ بهتر از آن در این جهان یا آن جهان به تو داده اند ،و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛ زیرا
چیزي طلب کرده اي که اگر داده شود ،مایه تباهی دین تو خواهد بود.

6

دو شغل حالل نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود.
کسی که وسیله بی کیفیت را در بسته بندي وسیله خوَ و با کیفیت قرار میدهد و آن را با قیمتی بیشتر می
فروشد و یا کارمندي که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداري بپردازد و در ساعت کاري به
وظایفش نپردازد
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7

چهار مورد از عواقب و آثار بیماري دروغ گفتن را بیان کنید.
عذاَ الهی را در روز جزا در پی دارد ،در همین دنیا نیز سبب از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد و تنهایی
او میشود .دروغ گفتن موجب نابودي ایمان میشود و انسان را از هدایت الهی محروم می سازد .همچنین دروغ،
حافظه انسان را ضًیف می کنداز سوي دیگر عادت به دروغ گفتن ،موجب فقر و تنگدستی انسان نیز می شود؛ چرا
که برکت از زندگی انسان میگریزد.

8

جمله پیامبر صلی اهلل علیه و آله درباره پاداش کسی که از نامحرم چشم فرو بندد را بنویسید
هر کس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد ،خداوند شیرینی ارتباط با خودش را در دل او ایجاد میکند
مبطالت روزه به چه مًناست و چهار مورد از آنها را نام ببرید؟

9

کارهایی که انجام آنها باعث باطل شدن روزه می شود مانند خوردن و آشامیدن – فرو بردن کامل سر به زیر آَ – فرو بردن غبار یا
دود غلیظ به حلق

عذابهاي جهنم را چه کسی و چگونه به وجود آورده است؟ توضیح دهید
جهنم را خود جهنمیان با اعمال خود به وجود آورده اند این عذابها همان کارهاي زشتی است که دوزخیان از دنیا براي خودشان پیش
11

فرستادند .هریک از این زشتیها به صورت عذابی دردناک درمیآید و به نزد صاحبش بازمیگردد مثال کسی که در دنیا همیشه با زبانش
دیگران را آزار میدهد ،در جهنم همواره در محاصره مارها و عقربهایگزندهاي قرار دارد که خودش آنها را به وجود آورده است.

11

با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم توضیح دهید که خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی براي انسان
خلق کرده است.
خداوند تمام آنچه را که در زمین است براي شما آفریده است تا دربارۀ آنها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خودتان
را از عذاَ دوزخ برهانید.

جمع بارم  22:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :هادی اشترانی
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امضاء:

