نام درس:پیام های آسمان

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هشتم

نام دبیر:مدنی

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 11تهران

تاریخ امتحان1398/3/ 1 :

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان8 : 00:صبح

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 3:صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  60:دقیقه

1

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

آیه وحدیث زیررابنویسید.
الف) ایه 10سوره حجرات با موضوع برادری دراسالم............................................................................................................................:

2نمره

ب) حدیث پیامبردرموردروزه.................................................................................................................................................................:
گزینه مناسب را انتخاب کنید.
الف) پیامبردرخطبه قبل ماه رمضان بیان کردند ......................دراین ماه عبورآسان ازصراط در قیامت را دارد.
الف) صدقه

ج) افطاری دادن

ب) اخالق نیکو

د) ختم قران

ب) پیامبر در جنگ هایی که حضور نداشتند......
الف)فرد خاصی را انتخاب نمی کردند

ب)چند جانشین انتخاب می کردند

ج)یک جانشین انتخاب می کردند

د) جنگ را به تعویق می انداختند

ج) کدام گزینه مربوط به عبارت (پیامبربه جز موعظه ویادآوری مسئولیتی نداردواجبار مردم از وظایف اونیست)است
2

الف) واهلل غفورالرحیم

ب)ال تقنطوامن رحمه اهلل

ج) فذکرانماانت مذکر

د)ولیعفوا والیصفحوا

د) منظور از (الیوم) در آیه الیوم یئس الذین کفروا  ،روز...............است
الف) روز مبعث

ب) روز عاشورا

د) روز قیامت

ج) روز غدیر

و) درجمالت زیرچند جمله غلط است؟
الف) لکه خون روی لباس اگرکمترازیک سکه باشدنمازراباطل نمیکند.
ب) دراذان شهادت به بزرگی خدا،شهادت به پیامبری محمد(ص)وامامت علی (ع)ازاعتقادات همه مسلمانان است.
ج)پیامبر(ص) نمازرا به چشمه آبی تشبیه کرده اندکه هرمسلمان روزی سه بارخودرادرآن شستشومی دهند.
د)اگرفقط دکمه لباس نمازگزارنجس باشدنمازش اشکالی ندارد.
الف)2جمله

ج) 4جمله

ب) 3جمله

د) اجمله

ه)آیه (یا ایها الذین ءامنوا التَتَّخذوا بَطانَه مِن دونِکم) خداوندمارا ازدوستی باچه کسانی نهی می کند؟
الف) دروغگو

ب) غیرهم دینان

ج) غیبت کنندگان

د) الف وج

صفحه 1از3
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3نمره

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
2|5نمره

الف)مصرف گرایی نمونه ای از...................................است.
ب) ................................موجب نابودی ایمان می شود.
ج) یکی از برنامه های اصلی قدرت های استکباری ...........................................در بین مسلمانان است.
د)بخشی ازثواب نمازِنمازگزارسهم............................است.
و)خداوندانسانهایی را که .........................نمی کنندازچهارپایان پست تر می داند.

گزینه درست یا نادرست را با عالمت یا مشخص کنید.
4

2|5.نمره

الف)حفظ آبروی مردم حق اهلل محسوب می شود.
ب)مصرف گرایی ارتباطی با وابستگی به کشورهای دیگر ندارد.
ج)مال حرام باعث مستجاب نشدن دعا می شود.
د)پسرخاله مریم به اونامحرم است.
و)ساعتی تفکرازعبادت برتراست.
به سواالت زیرپاسخ کوتاه بدهید.

5

2|5نمره

الف)نام (غفار)برای خداوندبه چه معناست؟
ب)خطاب خداونددر آیه(وَیلُ لِلمُطففّین) به چه کسانی است؟
ج) الگوهای متزلزلی که بیشترجوانان ونوجوانان راتحت تاثیرقرارمی دهند؟
د)اولین سرمایه انسان برای خوشبختی چیست؟
و) در آیه (ثُمَّ لَتُسئُلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعیم)منظور از نعیم اشاره به چه چیزیست؟
ه ریک ازعبارات ستون الف را به عبارت مناسب درستون ب وصل کنید.چند مورد اضافی است

6
الف)فرصت هامانندابرمیگذرد

الف)پیامبر(ص)

ب)شگردشرکت هابرای فروش بیشتر

ب) اعمال صالح

ج)برکت ندارد

ج) امام علی (ع)

د)آجرهای بهشتی

د)مدگرایی
و)مال حرام
ه)مدسازی
م)نمازسبک

صفحه 2از3
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7

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
الف)حقوق سه گانه را نام برده وبرای هریک مثالی بزنید.

1|5نمره

ب) شیوه امام باقرعلیه السالم برای دعاکردن را بنویسید.وبگوییدبنا به فرمایش امام علی علیه السالم چرا برخی ازدعا ها قبول
1|5نمره

نمی شود؟

ج)بنا برسخن امام صادق علیه السالم بیان کنیدچرا خداوندروزه را برمردم واجب کرده است؟
1نمره

د)با توجه به آیه (یاایهاالذین ءامنوا ....والیَغتَب بَعضُکُم بَعضا اَیُحب اَحَدکُم اَن یَاکُل لَحم اَخیه مَیتاَ ).....خداوندمارا ازکدام عمل
زشت نهی فرموده اندواین عمل را به چه تشبیه کرده اند؟دوراه درمان برای این عمل ناپسندبنویسید

صفحه 3از3
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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 :مدنی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحدانقالب

کليد

تاریخ امتحان1398/3/ 1 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 6 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

الف)انما المومنون اخوه  :درحقیقت مومنان باهم برادرند
ب) صوموا تصحوا :روزه بگیرید تاسالم بمانید
ب)ب

2

الف) ب

3

الف)اسراف

4

الف)درست

5

الف)بسیارآمرزنده

6

الف)ج

7

الف) حق اهلل مانند:نماز
است)
ب)ابتدا صدقه می دادوسپس خودرامعطر می ساخت وبه مسجدمی رفت وآن گاه درهنگام اذان ظهربه دعا می پرداخت.علت اجابت
نشدن برخی دعاهااینست که یا بهترآنرادراین دنیا یا آن دنیا می دهند،اگربه توآن را دهندمایه تباهی دین توخواهدبود،
ج)خداوندروزه راواجب کردتا همه دراین ماه مانندهم باشندوثروتمندان نیزمزه گرسنگی رابچشندوبا گرسنگان وفقیران مهربان شوندوبه
آنان کمک کنند.
د)غیبت کردن.خوردن گوشت برادرمرده .دوراه درمان:هیچ گاه ازعیب ها وکاستی های خودغافل نباشیم وتالش کنیم عیوب خودرا
برطرف کنیم .

ب)دروغ
ب)غلط
ب) کم فروشان
ب)ه

ج)ج

د)ج

و)ب

ج)تفرقه

د)موذن

و)تفکر

ج)درست

د)درست

و)غلط

ج)مد

د)عمر

و)والیت پیامبرواهل بیت

ج)و

د)ب

حق النفس مانند :حفظ سالمتی

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

ه) ب

حق الناس مانند :رعایت صف اتوبوس(مثالهای دیگرهم قابل قبول

امضاء:
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