محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

ش صندلی ( ش داوطلب):
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :پیام های آسمانی

نام واحد آموزشی :دبیرستان غیردولتی دخترانه روشنگران (دوره اول)
پایه :هشتم
نوبت امتحانی :نوبت دوم
سال تحصیلی95-96 :
نام دبیر /دبیران :خانم روحی

ردیف

الف

سئوال
ساعت امتحان 8 :صبح
وقت امتحان 60 :دقیقه
تاریخ امتحان96/3/16 :
تعداد برگ سئوال 2 :برگ

بارم
بارم

سواالت

پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.
 -1غفار به چه معناست؟
الف -عزیز و سرافراز

0/5
ب -پرده پوشی از گناه

ج -بسیار آمرزنده

د -بسیار مهربان

 -2از این عبارت در اسالم به عنوان «معراج مؤمنان» یاد شده است.
الف -نماز

ب -روزه

ج -صبر

د -کار و تالش

 -3خداوند متعال کسانی را که  ..................از چهار پایان گمراه تر دانسته و بدترین موجودات می دانند.
الف -تفکر نمی کنند

ب -غیبت می کنند

ج -نماز نمی خوانند

الف -حق اهلل
ب

ب -حق الناس

0/5

د -دروغ می گویند

 -4دروغ گفتن ،غیبت کردن و قرض خود را پس ندادن کدامیک از حقوق زیر را از بین می برند؟
ج -حق النفس

0/5

0/5

د -هیچ کدام

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -5کسی می تواند  ..............................را ترک کند که همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد.

0/5

 -6معیار و دلیل احکام الهی و اسالمی فقط  ...........................انسان است.

0/5

 -7به میل دائمی خرید بیشتر و بیشتر کاالها  ............................می گویند.

0/5

 -8پیامبر اعظم (ص) می فرماید ]............................. :در نشانه های خداوند [ ،از ساعت های طوالنی عبادت کردن

0/5

] بدون تفکر [ برتر است.
 -9کار و تالش برای بی نیاز شدن از دیگران جزء  .....................است.
 -10کسی که مال حرام به دست آورده نمی تواند از آن  .........................کند.

0/5
0/5

دنباله سئوال امتحان درس :پیام های آسمانی

ردیف

پ

پایه :هشتم

تاریخ امتحان96/3/16 :

بارم
بارم

سواالت

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

درست نادرست

)11یکی از راه های درمان غیبت این است که انسان از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد.

ت

0/5
0/5

 )12همنشین انسان تأثیر زیادی برانسان دارد.
 )13فرو بردن دود غلیظ به حلق یا غبار باعث باطل شدن روزه نمی شود.

0/5

 )14اصلی ترین موضوعی که شیعیان و اهل سنت درباره آن با هم اختالف دارند مسئله خالفت است.

0/5

 )15تحریک کردن فقط از سوی زنان حرام است.

0/5

 )16قیمت بیشتر یک چیز بیانگر کیفیت بهتر آن است.

0/5

هر یک از جمالت ستون « الف » با کدام عبارت ستون « ب » مرتبط است؟

2

)17
الف) خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ
ب) یکی از فواید روزه است
ج) جانشینی حضرت علی (ع) موجب ناامیدی مشرکان و منافقان شد.
د) بنده را میان مردم عزیز و سرافراز می کند

ث

توجه به محرومان
در روز غدیر
عفو و گذشت
حق النفس
شیطان

 « -18و قال ربکم ادعونی استجب لکم » با توجه به پیام و معنای آیه ذکر شده جاهای خالی را پر کنید.

1

 ...........................همانند چراغ همواره فروزانی است که انسان را به  ......................و واقعی هدایت می کند.

ج

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -19از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با  ..........................نگاه می کند.
 -20منظور از نعیم در آیه ی « ثم لتسالن یومئذ عن النعیم » چیست؟ .......................................................................
 -21مهم ترین اثر بد حجابی چیست؟...............................................................................................................................
 -22به توصیه ی امام علی (ع) اگر نماز گزار این ذکرها را بخواند دو صف از فرشتگان پشت سر وی نماز
می خوانند؟................................................................................................................................................................................
 -23امام باقر (ع) « هرگاه حاجتی داشت ابتدا  ............................می داد »
 -24امام رضا (ع) « مالی که از راه حرام به دست می آید زیاد نخواهد شد » اشاره به کدام آثار مال حرام دارد.
...........................................................................................................................................................................................

3

دنباله سئوال امتحان درس :پیام های آسمانی

پایه :هشتم

ردیف

چ

تاریخ امتحان96/3/16 :

بارم
بارم

سواالت

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید ( .به شش سوال از هشت سوال زیر پاسخ دهید).
 -25پیامبر اکرم (ص) درباره ی حفظ محیط زیست چه فرموده اند؟

1

 -26چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادر دینی اش بیان کنید.

1

 -27دو دلیل برآورده نشدن دعا به فرموده حضرت علی (ع) چیست؟

1

 -28چه عواملی باعث هدر رفتن عمر می شود؟ ( چهار مورد )

1

1
 -29نگاه حرام چه اثراتی دارد؟

1

 -30روزه چگونه به صبر و تقوای انسان کمک می کند؟

1
 -31دو شغل خوب و حالل را نام ببرید که ممکن است درآمدی حرام داشته باشد؟

1
 -32دو مورد از آثار مال حرام را در زندگی بنویسید.

موفق باشید

جمع کل

