محل مهر یا امضاء مدیر

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

دبیرستان دخترانه روشنگران ( دوره اول )
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :دینی

نام دبیر :خانم نوری

ردیف

1

2

نوبت امتحانی :میان نوبت اول
پایه  :هشتم
کالس:
سال تحصیلی96-97 :

سئوال
وقت امتحان ......... :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

سواالت

ترجمه آیه زیر را بنویسید.
ثم لتسئلن یومئذ عن النعم ......................................................
جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.
 خداوند به ما  .................داده است تا با دقت به نشانه های علم و قدرتش .................. خداوند تمامی گناهان هرکس را که  .............شده باشد و بخواهد در راه  ..............و  ............را در پیش بگیرد میآموزند.
 جهنم را خود  ...................با  ......................خود به وجود آورده اند. در روز قیامت درباره نعمت  .........ما  ..............سوال خواهد شد. پیامبر خدا  ......................و  .....................قرآن را به حضرت علی(ع) آموختن. -جهنم را نیز خود  ...................جهنمیان با  ...................خود به وجود آورده اند.
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گزینه درست را انتخاب کنید.
 امام علی علیه السالم درباره آفرینش انسان می فرماید انسان با  ..................نگاه می کند و با  ................سخن میگوید و با  ...................می شنود.
الف ) تکه ای چربی پاره ای گوشت چند استخوان ب) پاره ای گوشت تکه ای چربی چند استخوان
ج ) چند استخوان تکه ای چربی پاره ای گوشت

د) تکه ای چربی چند استخوان پاره ای گوشت

 چرا مشرکان ومنافقان منتظر وفات رسول خدا بودند ؟الف) برای این که با اسالم مبارزه کنند
ب) چون فکر می کردند کسی نمی تواند جانشینی ایشان را بر عهده بگیرد
ج) منتظر فرصت برا توطئه بودند
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د) میخواستند به مدینه حمله کنند و اسالم را از بین ببرند

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 خدا دنیا را پر از نعمت کرده تا بدانیم چقدر ما را دوست دارد. مالک اشتر به دلیل بی ادبی فرد او را مجازات کرد. نیکوکاران با امامان و پیامبران در بهشت همنشین اند. حدیث ثقلین از حضرت علی علیه السالم نقل شده است. -واقعه غدیر خم بعد از مناسک حج رویداد.

بارم
بارم

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف
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بارم
بارم

سواالت

به سواالت زیرکوتاه پاسخ دهید.
 نتیجه ی نگریستند در نظم شگفت انگیز جهان چیست؟ چرا خداوند انسان گناهکار را به پیامبر اش و مردم معرفی نکرد؟ عذاب های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟ تنها راه سعادت و راهیابی به بهشت چیست؟ چرا پیامبر نگران ابالغ پیام خداوند بودند؟ اولین معلم قران چه کسی بود؟به سواالت زیرکامل پاسخ دهید.
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چه راهی به بهشت منتهی خواهد شد ؟

بخشش دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟

چهار مورد از ویژگی های بهشت را بگویید؟

چرا آرزو های پوچ مشترکان و منافقان در عید غدیر خم بر باد رفت؟

علی علیه السالم پس از پیامبر صل اهلل بهترین فرد برای هدایت مردم بودند؟

ترک نماز چه اثری میتواند بر سرنوشت انسان داشته باشد ؟

موفق باشید

جمع کل

