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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس. :پیام های آسمانی

مدیریت منطقه 2

تاریخ امتحان 1394/10/17 :

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

نمره به عدد:

نمره به حرروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

مرزداران

دبیرستان دوره اول پسرانه

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1395-94

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

ساعت امتحان..8:00 :صبح/عصر
مدت امتحان 60 :دقیقه
محل مهر و امضاء مدیر

نمره به حرروف:

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

عبارت هاي زير را کامل کنيد.
 )1به عبادات و اعمال مربوط به حج  .........................مي گويند.
الف

 )2جانشيني  .............................در روز غدير خم ،موجب نااميدي کامل مشرکان و منافقان شد.

2

 )3مهم ترين عقايد مسلمانان جهان که به عنوان شعار اسالم معروف است  ....................نام دارد.
)4

خداوند به ما عقل داده است تا درباره آنچه مي بينيم فکر کنيم و از دنياي پيرامون خود درس
 .................بگيريم.

گزينه صحيح را انتخاب کنيد.
 )1يکي از نام هاي خداوند که به معناي بسيار آمرزنده است.
الف) عليم ⃝
ب

ج

ب) غفار ⃝

ج) غافر ⃝

د) قادر ⃝

 )2با توجه به آيه « ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» منظور از نعمت چيست؟
ب) پيامبر اکرم (ص) ⃝
الف) حضرت علي (ع) ⃝
)3کداميک از گزينه هاي زير از آداب نماز است ؟
ج) اذان ⃝
ب ) سجده ⃝
الف ) ذکر ⃝
)4استفاده از گردن بند و انگشتر طال در هنگام نماز براي مرد چه حکمي دارد؟
د) مکروه
ج) مباح ⃝
ب) باطل ⃝
الف ) صحيح ⃝

2

ج) اهل بيت پيامبر(ص) ⃝
د ) تشهد ⃝

درست
جمالت درست يا نادرست را در سواالت زير مشخص کنيد.
⃝
 -1روزه سپري است در برابر مشکالت دنيا
⃝
 -2خواندن نماز با جوراب نجس و خشک باطل است.
⃝
 -3جهنم را جهنميان بوجود آورده اند .
⃝
 -4ماه رمضان بر ماه هاي ديگر برتري دارد
⃝
 -5مهمترين پيامي که به پيامبر رسيده ابالغ احکام حج است
 -6اگر شخص قبل از نماز بفهمد که لباسش نجس شده  ،نمازش باطل نمي شود ⃝

صفحه 1

د) بهشت ⃝

نادرست
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

3

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس. :پیام های آسمانی

مدیریت منطقه 2

تاریخ امتحان 1394/10/17 :

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

دبیرستان دوره اول پسرانه

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

مرزداران

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1395-94

ساعت امتحان..8:00 :صبح/عصر
مدت امتحان 60 :دقیقه

به سواالت زير پاسخ تشريحي دهيد.
د

 -1آيه شريفه « لَهم ما يشائون فيها وَلدينا مَزيد» را ترجمه کنيد؟

2

 -2در حديث ثقلين پيامبر اسالم (ص) دو چيز گرانبها را به مردم معرفي نمودند که در صورت پناه بردن به
آن گمراه نخواهند شد .اين دو چيز گرانبها چيست؟

1

 -3گذشت از خطاهاي ديگران چه فوايدي دارد؟
2

 -4فرق آداب نماز و احکام نماز را بنويسيد.
2

 -5چرا بعد از پيامبر (ص) فقط حضرت علي (ع) شايسته رهبري بر مسلمانان بودند؟
2

 -6مبطالت روزه را فقط نام ببريد.
2

 -7حضرت علي (ع) درباره آفرينش انسان چه مي فرمايند؟
2

صفحه 2

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس. :پیام های آسمانی

مدیریت منطقه 2

تاریخ امتحان 1394/10./17 :

دبیرستان دوره اول پسرانه

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1395-94

ساعت امتحان. 8:00.. :صبح/عصر
مدت امتحان 60 :دقیقه

پاسخنامه امتحان
سواالت

ردیف

الف

-1
-2
-3
-4

مناسک حج
حضرت علی (ع)
اذام و اقامه
خداشناسی

ب

-1
-2
-3
-4

غفار
اهل بیت پیامبر (ص)
اذان
باطل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

درست
نادرست
درست
درست
نادرست
نادرست

ج

د

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

در آنجا هر چه بخواهند برایشان فراهم است و البته آنچه نزد ماست بیشتر از خواسته های آنها است .
قرآن و اهل بیت
باعث خشنودی خداوند – رحمت الهی – سربلندی و عزیز شدن در میان مردم
آداب نماز از اعمال مستحبی نماز است و خواندن و انجام دادن آن موجب پاداش و انجام ندادن آن
نماز باطل نمی کند ولی احکام نماز واجب و انجام ندادن آن نماز را باطل می کند .
زیرا حضرت علی (ع)آگاه ترین مردم به قرآن و احکام الهی بود و تمام احکام الهی را از رسول خدا
فراگرفته بودند .
خوردن – آشامیدن – فرو بردن سر به زیر آب – فرو بردن غبار یا دود غلیط به حلق
از خلقت انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند با پاره ای گوشت سخن می گوید و
باچند استخوان (ریز) می شنود .

صفحه 1

بارم

