نام درس :پیام های آسمان

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هشتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

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

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1398/ 03 / 01 :

ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان  50 :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 سمت راست  ،با کدام یک از عبارات ارتباط معنایی دارد

1

الف ) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

(

) پرهيز از سخن گفتن با لحن نامناسب با نامحرم

ب ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

(

) سوال از نعمت واليت اهل بيت

ج ) فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

(

) واجب بودن روزه براساس آيات قرآن

د ) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

(

) وسعت نعمت هاي بهشت

(

) دسترسي به كليد گنجينه خداوند

درست (

2

) یا نادرست (

2

) بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید

مهمترين فايده روزه گرفتن براساس آيه اي از قرآن پرهيزگار شدن است.

(

)

شخصي متوجه نجس شدن لباسش مي شود و فراموش مي كند و با همان لباس نماز مي خواند.

(

)

نعمتها و پاداش همه بهشتيان مانند يكديگر است.

(

)

كسي كه خطاي ديگران را مي بخشد در واقع رنگ و بوي يكي از صفات الهي را به خود مي گيرد.

(

)

1

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
دقت به نظم جهان آفرينش و شگفتي خلقت مخلوقات يک نتيجه و درس دارد و آن درس  .........................................است.

يكي از نامهاي خداوند بلند مرتبه غفّار است  .يعني . .......................................

در ميان احكام اسالمي هيچ موضوعي به اندازه  .................................مورد تاكيد و سفارش پيشوايان دين قرار نگرفته است .
3

3
حضرت علي (ع) فرموده اند  :تفكر انسان را به سوي  .......................و  .........................................فرا مي خواند.

امام حسن عسكري (ع) فرموده اند :زشتي ها همگي در خانه اي جمع شده اند كه كليد آن  .................................است .

پيامبر اكرم (ص) فرموده اند  :عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن  ................................................ ،است .

صفحه ی  1از2
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سواالت تشریحی .یک سوال  2نمره ای را به انتخاب خودتان پاسخ ندهید و شماره سوال را در جای خالی روبرو بنویسید .................
4

5

6

7

چهار مورد از آداب نماز خواندن را بنویسید .

1

چهار مورد از مبطالت روزه را بنویسید .

1

برای فردی که می خواهد صفت بد دروغ گویی را ترک کند چه پیشنهادی دارید؟

1

چهار مورد از عوامل هدر دادن فرصت عمر را بنویسید .

2

چهار مورد از آداب دعا کردن را بیان کنید .
8

9

2

سه مورد از فواید کار کردن برای فرد و جامعه را بنویسید .

1/5

چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد .
2

10

چگونه مدگرایی باعث سست شدن پایه های فرهنگی جامعه می شود .
2

11

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

12

کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد ،باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟ برای هر کدام از این حقوق مثالی
13

1/5

بزنید.

صفحه ی  2از2

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

نام درس :پیام های آسمان
نام دبیر :هادی اشترانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

تاریخ امتحان1398/ 03 / 01 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

ساعت امتحان 8 : 00 :صبح

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي 97-98

مدت امتحان  50 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

هر کدام از آیات سمت راست  ،با کدام یک از عبارات ارتباط معنایی دارد

1

الف ) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

( ج ) پرهيز از سخن گفتن با لحن نامناسب با نامحرم

ب ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

( د ) سوال از نعمت واليت اهل بيت

ج ) فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

( ب ) واجب بودن روزه براساس آيات قرآن

د ) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

( الف ) وسعت نعمت هاي بهشت
(

درست (

2

) یا نادرست (

) دسترسي به كليد گنجينه خداوند

) بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید

مهمترين فايده روزه گرفتن براساس آيه اي از قرآن پرهيزگار شدن است.

(

)

شخصي متوجه نجس شدن لباسش مي شود و فراموش مي كند و با همان لباس نماز مي خواند

(

)

نعمتها و پاداش همه بهشتيان مانند يكديگر است

(

)

كسي كه خطاي ديگران را مي بخشد در واقع رنگ و بوي يكي از صفات الهي را به خود مي گيرد

(

)

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
دقت به نظم جهان آفرينش و شگفتي خلقت مخلوقات يک نتيجه و درس دارد و آن درس .....خداشناسي ....است.
يكي از نامهاي خداوند بلند مرتبه غفّار است  .يعني .....بسيار آمرزنده....
3

در ميان احكام اسالمي هيچ موضوعي به اندازه .....نماز خواندن ....مورد تاكيد و سفارش پيشوايان دين قرار نگرفته است
حضرت علي (ع) فرموده اند  :تفكر انسان را به سوي ....نيكي ...و ...........عمل به آن ....فرا مي خواند.
امام حسن عسكري (ع) فرموده اند :زشتي ها همگي در خانه اي جمع شده اند كه كليد آن ......دروغ ....است
پيامبر اكرم (ص) فرموده اند  :عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن ....... ،كسب و كار حالل ...است
چهار مورد از آداب نماز خواندن را بنویسید  :به جا آوردن نماز در اوّل وقت ،برپایی نماز به جماعت و پوشیدن لباس

4
5

های تمیز  ،خواندن اذان و اقامه قبل از نماز  ،نماز خواندن در مسجد
چهار مورد از مبطالت روزه را بنویسید  :خوردن و آشامیدن  ،فرو بردن سر به زیر آب  ،فرو بردن دود غلیظ به حلق
برای فردی که می خواهد صفت بد دروغ گویی را ترک کند چه پیشنهادی دارید؟

6

کسی می تواند دروغ گفتن را ترک کند که همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد .همچنین در ترک
عادت زشت دروغ گفتن ،دوری از کسانی که دروغ می گویند ،تأثیر فراوانی دارد.
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چهار مورد از عوامل هدر دادن فرصت عمر را بنویسید
7

بی حالی و تنبلی  ،امروز و فردا کردن  ،بی توجهی به اولویت ها  ،معاشرت با افراد بی نظم
چهار مورد از آداب دعا کردن را بیان کنید
 )1اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود ،درآمدش را پاک گرداند و از زیر بار حقوق مردم بیرون برود )2 .دعا را با

8

صلوات بر پیامبر آغاز کند  )3در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید؛ هنگام قرائت قرآن ،و قت اذان،
هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر  )4صدقه دادن پیش از دعا  )5ابتدا برای دیگران دعا
کند
سه مورد از فواید کار کردن برای فرد و جامعه را بنویسید

9

جزء عبادت های بزرگ است  ،توانایی برای انفاق  ،سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر  ،برطرف ساختن مشکالت
تجتماعی
چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد
راهنماییهای این تابلوها دو گونه است برخی از آنها ما را به انجام برخی کارهای الزم و ضروری راهنمایی می کنند و
برخی دیگر از انجام کارهای خطرناک و زیان آور بازمی دارد .در تمام این موارد ،معیار و دلیل این احکام فقط رستگاری

10

انسان است؛ بنابراین،
می توان گفت احکام اسالمی در حقیقت قوانینی هستند که برای حفظ سالمتی و آرامش روحی و جسمی انسان وضع
شده اند و توجه به آنها می تواند انسان را از انحراف و سقوط به دره های هولناک محافظت کند.
چگونه مدگرایی باعث سست شدن پایه های فرهنگی جامعه می شود
این الگوها در تعارض کامل با فرهنگ و تمدن کشورهای اسالمی قرار دارند و روشی که برای زندگی معرفی می کنند،

11

برخالف توصیه های ادیان الهی است  .تقلید از این الگوهای وارداتی که به فرهنگ های بیگانه تعلّق دارند ،رفته رفته
سلیقه و طرز فکر انسان مسلمان را تغییر می دهد و او را به دنباله روی کورکورانه از فرهنگ بیگانه سوق می دهد.
چهار مورد از وظایف مسلمانان را نسبت به برادران دینی اش بیان کنید
نخست آنکه هرچه برای خودت دوست داری برای او نیز دوست بداری و هرچه برای خودت نمی پسندی برای او نیز
نپسندی ،دوم آنکه به دنبال خوشنودی اش باشی و او را خشمگین نکنی ،سوم آنکه (هرگاه نیاز شد) با جان و مال و زبان

12

و دستت او را یاری کنی ،چهارم آنکه آیینه و راهنمای او باشی ،پنجم آنکه سیر نباشی ،درحال یکه او گرسنه است و
سیراب نباشی ،درحالی که او تشنه است و از لباس(های گوناگون) بهره مند نباشی ،درحالی که او لباسی ندارد ،ششم
آنکه اگر مریض شد به عیادتش بروی ،هفتم اینکه اگر دانستی که نیازی دارد ،پیش از آنکه به تو بگوید خودت برای رفع
نیازش اقدام کنی.
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کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد ،باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟ برای هر کدام از این حقوق مثالی
بزنید.
13

حق النّفس :مطالعه کردن و استراحت کردن  ،حق اهلل  :نماز خواندن  ،امر به معروف و دوری از گناهان ،حق الناس :
رعایت کردن حق دیگران  ،ظلم نکردن  ،آزار ندادن دیگران

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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