نام درس :پیام های آسمان(2نمونه)3

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

وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

2

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

2

3

جاهای خالی را با کلمات مناسبی بر گرفته از متن کتاب درسی جایگزین نمایید
از میان حقوق سه گانه کسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می کند در واقع به .......................................................
بی توجهی کرده است
عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن ....................................................... ،است.
لباسش نجس بوده و فراموش کرده که لباسش را عوض کند .بعد از نماز متوجه نجاست می شود .بنابراین نماز
او  .........................است
جمله ای از پیامبر صلی اهلل علیه و آله بنویسید که در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و ارتباط آن با حق
الناس هشدار داده است

3

2

مهم ترین برنامه دشمنان اسالم برای از بین بردن اتحاد مسلمانان چیست؟ مراحل این برنامه را توضیح دهید

2

4

دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید و توضیح کوتاه دهید
2

5

صفحه ی  1از 2
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ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت

سه مورد از آثار مال حرام در زندگی افراد را بنویسید؟
1.5

6

بهترین راه درمان بیماری اخالقی غیبت کردن چیست؟
2

7

جمله امام صادق علیه السالم در باره بی توجهی به قانون الهیِ چشم پوشی کردن از نامحرم را بنویسید
2

8

توضیح دهید که آیا شنا کردن در آب باعث باطل شدن روزه می شود ؟
1

9

چهار مورد از آداب نماز را بنویسید؟
1

11

اولین معلم قرآن کیست و چرا خداوند ایشان را اولین معلم قرار داد؟
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)9

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

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید
1

وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ
مؤمنان باید عفو و گذشت پیشه کنند و از یكدیگر درگذرند .آیا دوست نمی دارید که خدا هم شما را بیامرزد؟ و خداوند بسیار آمرزنده
و مهربان است.

2

3

جاهای خالی را با کلمات مناسبی بر گرفته از متن کتاب درسی جایگزین نمایید
از میان حقوق سه گانه کسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می کند در واقع به حق النفس بی توجهی کرده است
عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن ،کار و کسب حالل است.
لباسش نجس بوده و فراموش کرده که لباسش را عوض کند .بعد از نماز متوجه نجاست می شود .بنابراین نماز او
باطل است
جمله ای از پیامبر صلی اهلل علیه و آله بنویسید که در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و ارتباط آن با حق الناس
هشدار داده است
از رحمت خدا دور است کسی که توقف گاه ها و استراحت گاه های عمومی را آلوده کند و ]همچنین[ کسی که راه عبور مردم را سد
کند.

مهم ترین برنامه دشمنان اسالم برای از بین بردن اتحاد مسلمانان چیست؟ مراحل این برنامه را توضیح دهید
یكی از برنامه های اصلی این قدرتها ایجاد تفرقه در بین ملتهای مسلمان و جنگ افروزی در میان آنهاست .آنان در مرحلهٔ اول با
4

استفاده از قدرت تبلیغاتی و رسانه های پر شماری که در اختیار دارند ،به صورت پیوسته اختالفات میان اقوام و مذاهب مختلف
مسلمان را بزرگنمایی می کنند .آنها در مرحله بعدی و پس از آنكه ملتها را کامال از هم جدا کردند ،با تحریک آنها جنگهای داخلی را
میان مسلمانان به راه میاندازند و حتی به صورت پنهانی و یا آشكار به توزیع اسلحه و مهمات جنگی میان آنها میپردازند

دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید و توضیح کوتاه دهید
با دعا کردن مورد توجه خداوند قرار می گیریم و عالوه بر بهره مندی از پاداش در روز قیامت ،در همین دنیا نیز شایستگی دریافت
نعمتهای بیشتر خدا را به دست می آوریم .فایده دیگر دعاکردن ،آرامش روحی است .احساس اضطراب و ناامیدی ،وقتی به سراغ انسان
5

می آید که خود را در برابر سختی ها تنها ببیند کسی که دعا می کند و در کنار تالشش ،تمامی نیازهای خود را از خداوند میخواهد،
در واقع به خداوند ایمان دارد و میداند که فقط او میتواند مشكالتش را حل کند؛ در این صورت او به پروردگار مهربان اعتماد و تكیه
کرده است و چه تكیه گاهی قویتر و مطمئن تر از خداوند قادر و مهربان

6

سه مورد از آثار مال حرام در زندگی افراد را بنویسید؟
مستجاب نشدن دعاها - .مالی که از راه حرام به دست آید ،زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد
داشت.کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد ،در جای نادرست هم آن را از دست میدهد
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بهترین راه درمان بیماری اخالقی غیبت کردن چیست؟
7

بهترین راه درمان غیبت این است که انسان هیچگاه از عیبها و کاستی های خود غافل نباشد ،و به جای اینكه در دیگران به دنبال
ایراد بگردد ،تالش کند عیوب خود را برطرف سازد

جمله امام صادق علیه السالم در باره بی توجهی به قانون الهیِ چشم پوشی کردن از نامحرم را بنویسید
8

نگاه کردن ]به نامحرم[ تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است که تخم گناه را در دل انسان می کارد و همین برای به گمراهی
کشیدن صاحبش کافی است .چه بسیار نگاههای کوتاهی که حسرتی طوالنی در پی دارند

9

توضیح دهید که آیا شنا کردن در آب باعث باطل شدن روزه می شود ؟
خیر  .اگر روزه دار بتواند به گونه ای شنا کند که تمام سرش زیر آب قرار نگیرد روزه او باطل نخواهد شد.

چهار مورد از آداب نماز را بنویسید؟
11

به جا آوردن نماز در اول وقت  -برپایی نماز به جماعت  -پوشیدن لباسهای تمیز و مرتب  -خواندن اذان و اقامه قبل از نماز  -نماز
خواندن در مسجد

اولین معلم قرآن کیست و چرا خداوند ایشان را اولین معلم قرار داد؟
خداوند حكیم ،پیامبر اکرم را اولین معلم قرآن قرار داد؛ زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن در چه زمانی و
11

به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر واقعی آن چیست .پیامبر اعظم برای انجام رسالت مهمی که بر عهده داشت ،با تمام
وجود به بیان معارف الهی قرآن و آموزش مردم زمان خود پرداخت .مردم هر سؤالی داشتند از پیامبر رحمت می پرسیدند و هیچگاه
دچار حیرت و سرگردانی نمی شدند.

جمع بارم  22:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :هادی اشترانی
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امضاء:

