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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2

پایه و رشته  :هشتم
نام پدر......................................... :
شماره داوطلب............................. :

تاریخ امتحان 1395/10/04 :

دبیرستان دوره اول پسرانه

مرزداران

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395-96

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

ردیف

نام درس :پیام های آسمان
ساعت امتحان.8:00 :صبح
مدت امتحان 60:دقیقه.

نمره به حروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

پاسخ کوتاه( :در صورت پاسخ دادن صحیح به  18جای خالی نمره کامل این بخش از سواالت را خواهید گرفت)

 9نمره

اگر انسان بادقت به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگرد به این نتیجه خواهد رسید که این نظم های شگفت انگیز  .................. ،داشته است
خداوند مهربان به ما چشم داده است تا با دقت به نشانه های علم و قدرتش نگاه کنیم ،و به ما عقل داده است تا درباره آنچه می بینیم فکر کنیم و از
دنیای پیرامون خود درس  ...........................................بیاموزیم.
خداوند تمامی گناهان هر کسی را که  .....................................باشد و بخواهد  ................................و  ...............................را در پیش بگیرد می آمرزد؛
عفو و گذشت از خطاهای دیگران ،نه تنها موجب  .........................................................می شود و انسان را از  ..............................................بهره مند می کند،
بلکه او را  ..............................................................................می سازد.
در حقیقت نعمتهای بهشت ،نتیجه  ..............................................در دنیا و  ......................................................خداوند به بهشتیان در آخرت است.
عذابهای دوزخ نتیجه  ......................................................است که دوزخیان از  ......................برای خودشان پیش فرستادند .هر یک از این زشتی ها به صورت
 .....................................................درمی آید و به نزد صاحبش بازمی گردد.
بی تردید شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم بعد از رسول خدا (ص) کسی بود که آگاه ترین مردم به  ..................و  ....................................باشد.
وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشانید ،می گویند...................................................................................:
نماز  ،این عبادت بزرگ از چنان اهمیتی برخوردار است که در سخنان معصومین از آن به عنوان ................................................ ، ............................................
و  ....................................................................یاد شده است و ترک آن می تواند انسان را به مرز هولناک کفر و بی ایمانی بکشاند.
بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نمازش را همین طور می خواند.بنابراین نمازش  ....................................است
پیامبر اعظم درباره اهمیت روزه  ،می فرماید :روزه  ........................................................................دنیا و  ..........................................................................آخرت است.
سواالت تشریحی :بجز سوال  4و  7می توانید به یکی از سواالت پاسخ ندهید و البته الزم است شماره سوال را در جای خالی بنویسید .....................
 -1وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند ،او چه پاسخی به آنها می دهد؟

صفحه 1

 2نمره

 -2سخنی از رسول خدا که به حدیث ثقلین مشهور شده را بنویسید.

 2نمره

 -3چرا در روز غدیر خم ،کافران و منافقان از نابودی اسالم نا امید شدند؟

 2نمره

 -4آداب و احکام نماز چه تفاوتی دارند؟ دو مورد از آداب نماز را بگویید؟

 1.5نمره

 -5لباس نمازگزار چه شرایطی باید داشته باشد؟ ( 4مورد بگویید)

 2نمره

 -6دو مورد از آثار و پیامدهای بی توجهی به حجاب را بیان کنید.

 2نمره

 -7سه مورد مبطالت روزه را بیان کنید؟

 1.5نمره

صفحه 2

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

وپرورش شهر تهران
اداره کل آموزش x
مدیریت منطقه 2

پایه و رشته  :هشتم
نام پدر......................................... :

نام درس :پیام آسمان

دبیرستان دوره اول پسرانه

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

تاریخ امتحان 1395/10/04 :
مرزداران

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395-96

ساعت امتحان.8:00 :صبح
مدت امتحان :دقیقه.

کلید امتحان
ناظمی
خداشناسی
پشیمان – راه درستکاری و تقوا
خشنودی خداوند  -رحمت بیشتر الهی  -در میان مردم نیز عزیز و سربلند
اعمال نیک انسانها  -لطف و بخشش فراوان خداوند
کارهای زشتی  -دنیا  -عذابی دردناک
قرآن و احکام الهی
ما از نمازگزاران نبودیم
ستون دین  ،معراج مومن و سد محکمی در برابر شیطان
صحیح
روزه سپری در برابر مشکالت دنیا و پوششی دربرابر عذاب آخرت است.
 -1شیطان می گوید :خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ .شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه
های دروغ مرا باور کردید .پس به جای سرزنش من ،خودتان را سرزنش کنید
 -2ای مردم ،من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم .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 چشمۀ کوثر به من ملحق شوند ،پس خوب مراقب باشید
که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.
 -3آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد ،کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد ،و با وفاتش دین اسالم نیز به فراموشی
سپرده خواهد شد .اما جانشینی امیرمؤمنان به جای پیامبر اکرم در غدیر خم ،تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.
-4آداب نماز کارهایی است که عمل به آنها می تواند نماز را نزد خداوند ارزشمندتر سازد اما عمل به احکام نماز الزامی است و نمازگزار باید آنها را مورد
توجه قرار دهد  .به جا آوردن نماز در اوّل وقت ،برپایی نماز به جماعت  ،پوشیدن لباس های تمیز و مرتب  ،خواندن اذان و اقامه قبل از نماز و نماز
خواندن در مسجد
 -5پاک باشد و نجس نباشد – غصبی نباشد – از پولی که از راه حرام به دست آمده تهیه نشده باشد – از پوست ،مو ،یا اجزای دیگر حیوانات حرام
گوشت تهیه نشده باشد
 -6ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز  -کم ارزش شدن زن در جامعه  -دور شدن انسان از خدا
 -7خوردن و آشامیدن  -فرو بردن سر به زیر آب  -فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

صفحه 1

صفحه 2

