نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :هشتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال ....... :صفحه

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :پیام آسمانی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :هادی اشترانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

دبیرستان غیر دولتی پسراهن

مرزداران

تاریخ امتحان1397/03/01 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان  60 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

بارم

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 95 -96
محل مهر یا امضاء مدیر

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید.

1

-

از احکام نماز می توان به برپایی نماز جماعت و به جا آوردن نماز در اول وقت اشاره نمود

( )

-

بدنش نجس شده و خودش از این موضوع اطالع ندارد بنابراین نماز او صحیح است

( )

-

در ماه رمضان  ،به دلیل فراموشی  ،یکی از مبطالت روزه را انجام می دهد  ،پس روزه او باطل نشده است

( )

-

ایستادن زیر دوش آب یا ریختن آب روی سر برای فرد روزه دار اشکال دارد

( )

-

در حقیقت همه نعمت های بهشت نتیجه لطف و بخشش خداوند است و عمل انسان در آن نقشی ندارد

( )

-

غفار به معنای بسیار آمرزنده است و یکی از نام های خداوند بلند مرتبه است.

( )

 3نمره

جاهای خالی را با عبارت های صحیح کامل نمایید.

2

حفظ آبرو  ،اسرار و شخصیت مردم جزء  ...........................................................................است.
نزدیک ترین دعاها به اجابت  ،دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ...........................................................................
سه آفت زبان که می توانند تأثیرات خطرناکی بر سعادت انسان داشته باشند  .....................................و  .......................................و
 .....................................است
یکی از نمونه های بزرگ اسراف در جامعه  .........................................................است .
مهمترین پیامد بی توجهی به حجاب را می توان  .........................................................................دانست.
مهمترین فایده روزه برای انسان  .......................................................................می باشد.
تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت زیبای خداوند  ،پناه بردن به  .............................................و .................................................
است.

 5نمره

به سواالت زیر پاسخ دهید .به یک سوال از هفت سوال یک نمره ای زیر می توانید به انتخاب خودتان پاسخ
ندهد............
 -1به فرموده حضرت علی علیه السالم هدف از آفرینش دنیای شگفت انگیز چیست؟

 -2دو مورد از ثمرات کار و کوشش در جامعه را بنویسید؟
3

 4نمره

 -3برای ترک عادت زشت دروغ گفتن چه کارهایی باید انجام داد؟
 -4چرا خداوند حکیم بعضی از انسانها را از چهاپایان هم گمراه تر دانسته است؟
 -5چگونه روزه گرفتن باعث تقویت صبر و تقوا در انسان می شود؟

صفحه 1از 2
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از بین سواالت دو نمره ای زیر می توانید به انتخاب خودتان  ،یکی را پاسخ ندهید ......................
 -1کسی که دوست دارد به بهشت زیبای الهی راه یابد  ،باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟ هرکدام را توضیح دهید و مثالی
بزنید؟

 -2چهار مورد از وظایف یک مسلمانان نسبت به برادر دینی اش را بیان کنید؟

5

 -3چهار مورد از آداب دعا کردن را بنویسید؟

 8نمره

 -4چهار مورد از عواملی که باعث هدر دادن فرصت عمر می شود را بنویسید؟

 -5توضیح دهید مدها چگونه می توانند پایه های فرهنگی جامعه را سست کنند؟

صفحه ی  2از 2

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

نام درس :پیام آسمانی

نام دبیر :هادی اشترانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه

کلید

مرزداران

ساعت امتحان 8 :صبح

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي 96-97

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان1397/03/01:

مدت امتحان 60 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید.
 -از احکام نماز می توان به برپایی نماز جماعت و به جا آوردن نماز در اول وقت اشاره نمود

1

(غ)

-

بدنش نجس شده و خودش از این موضوع اطالع ندارد بنابراین نماز او صحیح است

(ص)

-

در ماه رمضان  ،به دلیل فراموشی  ،یکی از مبطالت روزه را انجام می دهد پس روزه او باطل نشده است

(ص)

-

ایستادن زیر دوش آب یا ریخ تن آب روی سر برای فرد روزه دار اشکال دارد

(غ)

-

در حقیقت همه نعمت های بهشت نتیجه لطف و بخشش خداوند است و عمل انسان در آن نقشی ندارد

(غ)

-

غفار به معنای بسیار آمرزنده است و یکی از نام های خداوند بلند مرتبه است.

(ص)

2

جاهای خالی را با عبارت های صحیح کامل نمایید.
حفظ آبرو  ،اسرار و شخصیت مردم جزء .........حق الناس ............است.
نزدیک ترین دعا ها به اجابت  ،دعای کسی است که در دعا های پنهانی ش ....ابتدا برای دیگران دعا کند.......
سه آفت زبان که می توانند تأثیرات خطرناکی بر سعادت انسان داشته باشند ....دروغ گویی .....و .....غیبت کردن .....و ....ناسزا گویی ....است
یکی از نمونه های بزرگ اسراف در جامعه .....مصرف گرایی .......است .
مهمترین پیامد بی توجهی به حجاب را می توان ....دور شدن انسان از خدا .........دانست.
مهمترین فایده روزه برای انسان ......با تقوا شدن ......می باشد.
تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت زیبای خداوند  ،پناه بردن به ......قرآن .......و ......اهل بیت پیامبر .....است.

3

به سواالت زیر پاسخ دهید .به یک سوال از هفت سوال یک نمره ای زیر می توانید به انتخاب خودتان پاسخ ندهد
 -1به فرموده حضرت علی علیه السالم هدف از آفرینش دنیای شگفت انگیز چیست؟
خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا دربار ٔە آنها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خودتان را
از عذاب دوزخ برهانید.
 -2دو مورد از ثمرات کار و کوشش در جامعه را بنویسید؟
جزء عبادتهای بزرگ  -توانایی برای انفاق ،سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر  -برطرف ساختن مشکالت اجتماعی
 -3برای ترک عادت زشت دروغ گفتن چه کارهایی باید انجام داد؟
کسی میتواند 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 میگویند ،تأثیر فراوانی دارد
 -4چرا خداوند حکیم بعضی از انسانها را از چهاپایان هم گمراه تر دانسته است؟
در میان انسانها کسانی هستند که توانایی اندیشیدن دارند ،ولی از این نعمت خداوند استفاده نمیکنند .چشم دارند ،ولی از آنچه
میبینندعبرت نمیگیرند ،گوش دارند ،ولی برای شنیدن دستورات خداوند از آن استفاده نمیکنند
 -5چگونه روزه گرفتن باعث قویت صبر و تقوا در انسان می شود؟
کسی که به دستور خداوند روزه می گیرد ،سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل میکند و با اینکه آب و غذا در اختیار دارد ،از آنها استفاده
نمیکند .تکرار این کار ،سبب تقویت بیشتر تقوا و صبر انسان میشود .در این صورت هر وقت که شیطان ،انسان را برای انجام گناهی وسوسه کند،
میتواند با تقوا و صبر در برابر انجام گناه ،از آلوده شدن به گناه دوری کند
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از بین سواالت زیر می توانید به انتخاب خودتان یکی را پاسخ ندهید.
کسی که دوست دارد به بهشت زیبای الهی راه یابد  ،باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟ هرکدام را توضیح دهید و مثالی بزنید
اگر کمی دقت کنیم میبینیم بعضی از کارهایی که ما هر روز و شب انجام میدهیم برای این است که خودمان سالم بمانیم و بتوانیم از هر نظر رشد
خوبی داشته باشیم .به ّ این کارها حق ّ النفس گفته میشود .غذا خوردن ،استراحت کردن ،مسواک زدن و مطالعه کردن از این کارها هستند.
بعضی کارهای دیگر را برای این انجام میدهیم که دستور خداوند را اطاعت کنیم .به این کارها حق اللّه گفته میشود .نماز خواندن ،امر به معروف
و دوری از گناهان از این گروه اند .بخش دیگری از کارها ،وظیفه های ما نسبت به دیگران است .ما موظفیم به نیازمندان کمک کنیم ،دیگران را
آزار ندهیم ،حق دیگران را رعایت کنیم و به کسی ظلم نکنیم .به این وظایف حق الناس گفته می شود
چهار مورد از وظایف یک مسلمانان نسبت به برادر دینی اش را بیان کنید؟
نخست آنکه هرچه برای خودت دوست داری برای او نیز دوست بداری و هرچه برای خودت نمی پسندی برای او نیز نپسندی،

4

دوم آنکه به دنبال خوشنودی اش باشی و او را خشمگین نکنی،
سوم آنکه [هرگاه نیاز شد] با جان و مال و زبان و دستت او را یاری کنی،
چهارم آنکه آیینه و راهنمای او باشی،
پنجم آنکه سیر نباشی ،درحالیکه او گرسنه است و سیراب نباشی ،درحالیکه او تشنه است و از لباس(های گوناگون) بهره مند نباشی ،درحالیکه
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
چهار مورد از آداب دعا کردن را بنویسید؟
درآمدش را پاک گرداند و از زیر بار حقوق مردم بیرون برود دعایش را با صلوات آغاز کند در بعضی زمانها دعا به اجابت نزدیک تر است قبل از دعا صدقه بدهد ابتدا برای دیگران دعا کندچهار مورد از عواملی که باعث هدر دادن فرصت عمر می شود را بنویسید؟
بی حالی و تنبلی  -امروز و فردا کردن  -بی توجهی به اولویت ها  -معاشرت با افراد بی نظم
 -5توضیح دهید مدها چگونه میتوانند پایه های فرهنگی جامعه را سست کنند؟
این الگوها در تعارض کامل با فرهنگ و تمدن کشورهای اسالمی قرار دارند و روشی که برای زندگی معرفی میکنند ،برخالف توصیههای ادیان
الهی است .تقلید از این الگوهای وارداتی که به فرهنگهای بیگانه تعلّق دارند ،رفته رفته سلیقه و طرز فکر انسان مسلمان را تغییر میدهد و او را به
دنباله روی کورکورانه از فرهنگ بیگانه سوق میدهد

جمع بارم 20 :

نام و نام خانوادگی مصحح  :هادی اشترانی
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امضاء:

