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

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :پیام آسمانی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :آقای ترکمانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد
آزمون پایان ترم نوبت دومسال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :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:

تاریخ امتحان1398/03/01 :
ساعت امتحان 8 : 00 :صبح
مدت امتحان  60:دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان میاندازد او چه پاسخی میدهد؟
1

1

ترجمه حدیث ثقلین را بنویسید.
1

2

سه مورد از فواید روزه را بنویسید.
1.5

3

سه مورد از مبطالت روزه را نام ببرید.
1.5

4

سه مورد از احکام اجتماعی اسالم را نام ببرید 1( .مورد را توضیح دهید)
2

5

مصرفگرایی چیست؟ دو مورد از آثار منفی آن را بنویسید.
2

6
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 4مورد از عوامل هدر دادن عمر را نام ببرید.
2

7

غیبت چیست؟ مجازات آن چیست؟ راه درمان آن را بنویسید.

2

8

کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ (  3مورد )
1.5

9

به فرموده حضرت علی (ع) چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمیشود؟ (سه مورد)
1.5

10

چهار مورد از وظایف یک مسلمان نسبت به مسلمان دیگر را بنویسید.
2

11

حقوق سه گانهای را که انسان باید رعایت کند را نام ببرید و مثال بزنید.
2

12

موفق و سربلند باشيد
جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پيام آسمانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبير :ترکمانی

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

تاریخ امتحان1398/03 /01:

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

ساعت امتحان 8:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 60:دقیقه

راهنمای تصحیحمحل مهر یا امضاء مدیر

ردیف

1

شیطان میگوید خداوند به شما وعدههای راست داد و من وعدههای دروغ .شما خودتان وعدههای راست خداوند را
کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید .پس به جای سرزنش من ،خودتان را سرزنش کنید.

2

ای مردم من از میان شما میروم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی میگذارم .تا وقتی به آن دو پناه ببرید
گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم .این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام
که در کنار چشمه کوثر به من ملحق شوند ،پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار میکنید.

3

تقویت صبر و تقوا ،توجه به محرومان ،حفظ سالمتی

4

خوردن و آشامیدن ،فرو بردن سر به زیر آب ،فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

5

حفظ نگاه ،حفظ گفتار ،پوشش مناسب
یعنی ما در خیابان به نامحرم نگاه نکنیم و با لحن تحریک کننده با آنها صحبت نکنیم.

6

مصرفگرایی یعنی میل دائمی به خرید بیشتر کاال .اگر خانوادهای بیش از نیازش خرید کند اجناس در بازار کم
میشود و قیمت آن باال میرود ،همچنین مصرفگرایی موجب وابستگی به کشورهای بیگانه میشود.

7

بیحالی و تنبلی ،امروز و فردا کردن ،بیتوجهی به اولویتها ،معاشرت با افراد بینظم.

8

غیبت یعنی بدگویی پشت سر دیگران و آشکار ساختن عیب آنها .مجازات غیبت این است که خداوند کارهای نیک
غیبت کننده را به حساب کسی که از او غیبت شده مینویسد و توفیق کار خوب را هم از او میگیرد .راه درمان
این است که انسان هیچگاه از عیبها و کاستیهای خود غافل نباشد.

9

جزء عبادتهای بزرگ است ،توانایی برای انفاق به دیگران ،برطرف ساختن مشکالت اجتماعی.

10

تا پاداش درخواست کننده بیشتر شود ،در عوض بهتر از آن را در این جهان یا جهان دیگر به او دهد .ممکن است
آن دعا مایه تباهی دین انسان شود

11

آنچه برای خود دوست میداری برای او نیز دوست بدار ،به دنبال خشنودیاش باشی ،با جان و مال و دستت یاری
اش کنی ،راهنمای او باشی

12

حق اهلل :مثل نماز و روزه ،حق النفس :آسیب نزدن به بدن ،حق الناس :مثل آسیب نزدن به اموال دیگران

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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