باسمه تعالی
شماره صندلی:

پایه  :هشتم

سواالت امتحانی درس  :پیام های آسمانی
تعداد صفحات سوال 9 :صفحه

شعبه کالس:
صفحه اول

نام نام خانوادگی...................:

مهر آموزشگاه:
دورهّ :اول

تاریخ امتحان 2931/21/21 :

نوبتّ :اول

ساعت شروع امتحان  3 :صبح

مدت امتحان 01:دقیقه

نام طراح:

شماره دانش آموز بر اساس دفتر کالسی..................:

نمره مست مر  .............. :نمره پایانی  .............. :جمع  .............. :نام و نام خانوادگی دبیر وامضاء ............... :

بارم

*با توکل به خدا به سواالت زیر پاسخ دهید*
 -2صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را با عالمت × مشخص کنید.
الف) نگاه ما به پدیده های اطرافمان معموال نگاهی سریع و گذرا است.
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ب) اگر نماز گزار در مکان غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است.
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 -1براي عبارت سمت راست ﭙاسخ مناسب ازسمت ﭼپ انتخاب كرده وحرف مربوط به آن را داخل ( ) بنویسید.
الف) نگاه حرام

(یك مورد اضافه است.).

ب) ترک نماز

(

)  )1-2خداوند بسیار آمرزنده است

(

)  )1-1سپری در برابر مشکالت دنیا وعذاب آخرت .

ج) روزه

(

)  )1-9گناهی که مقدمه گناهان بزرگ است .

د) غ ّفار
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 -9گزینه درست را عالمت بزنید.

 )9-2تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت چیست؟
الف) پناه بر دن به قرآن

ب) پناه بردن به اهل بیت

د) گزینه الف و ب

ج) پناه بر دن به دیگران

 )9-1با توجه به سخن پیامبراکرم (ص) بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران برای چه کسی است؟
الف) سازندگان مسجد

ب) موذن

ج) امام جماعت

د ) خادمان مسجد

ولیعفُوا و ل َیص َفحوا»
« )9-9در آیه( )11سوره ی نور »خداوند مومنان را دعوت به چه عملی می کند؟ « َ
الف) عفو و گذشت

ب) رعایت حقوق دیگران

ج) تقوا و پرهیزگاری

د) کمک به مستمندان

 )9-1در میان احکام اسالمی کدام عبادت به عنوان « ستون دین و معراج مومنان» یاد شده است؟
الف) روزه

نمره کتبی با عدد و
حروف

ب) نماز

نمره شفاهی با عدد و
حروف

ج) امر به معروف

جمع نمره پایانی با
عدد و حروف

د) خداشناسی

نمره تجدید
نظربا عدد و
حروف

نام نام خانوادگی
دبیر امضاء
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بسمه تعالی
سواالت امتحان درس  :پیام های آسمانی

پایه:هشتم نوبت ّاول سال 2931

بارم
متوسطه اول

صفحه دوم

 -1عبارت های زیر را کامل کنید.
 )1-2در ماجرای غدیر خم انتخاب حضرت علی (ع) برای جانشینی پیامبر اکرم(ص) توسط  ..........انجام شد.

1

 )1-1معیار و دلیل احکام اسالمی فقط  .............انسان است.
 )1-9اگر شخص روزه دار با آگاهی و از روی عمد آب  ،غذا یا دارو بخورد روزه اش  .........است.
 )1-1جهنم را خود جهنمیان با  .............به وجود آورده اند.

 -5به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
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تصحوا » به کدام یک از فواید روزه اشاره دارد؟
 )5-2حدیث نورانی « صوموا
ّ

9

النعیم» .
 )5-1براساس آیه زیر منظور از نعیم در آیه چیست؟ « ثم لَ ُتساَلُنَّ یومئ ٍذ عن
ِ
 )5-9آثار بد حجابی را بیان کنید؟ ( دو مورد کافی است).

 )5-1در چه مواردی نباید از خطاهای افراد چشم پوشی کرد؟

 -0به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 )0-2حضرت علی (ع) هدف از آفرینش این جهان را در چه می داند؟

2

 )0-1حال نیکوکاران در بهشت چگونه است؟

2

 )0-9وقتی گناهکاران اشتباهات خودرا به گردن شیطان می اندازند ،او چه پاسخی می دهد؟

2

 )0-1چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟

1

 )0-5پیامبر اکرم(ص) برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرده بود؟

1

بسمه تعالی
سواالت امتحان درس  :پیام های آسمانی

بارم

پایه:هشتم نوبت ّاول سال 2931

متوسطه اول

صفحه سوم

 )0-0شرایط مکان و لباس نماز گزار را بنویسید؟( ذکر  1مورد کافی است)
1

 )0-7امام صادق(ع) در باره بی توجهی به حفظ نگاه که از قوانین الهی است چه می فرماید؟
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جمع

« در پناه خالق یکتا موفق باشید.
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