باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی ......................... :شماره دانش آموز:
سواالت امتحانی درس پیام های آسمانی
نام مدرسه:
سال
دوره متوسطه
پایه :هشتم
نمره مستمر:

نمره پایانی:

جمع:

مدت امتحان 06 :دقیقه
ساعت شروع9 :
تاریخ امتحان:
صفحه1
تعداد صفحات سوال2 :

نام و نام خانوادگی معلم مربوطه،امضا :مسعوده اشراقی

 -1حضرت علی (ع) هدف نهایی آفرینش انسان را در موارد زیر معرفی می کند به جز . .....................
ب .راه یابی به بهشت
الف .خدمت به تمام مخلوقات
د .بهره بردن از مخلوقات الهی
ج .اندیشیدن در مخلوقات الهی

بارم
ـــــــــ
0/5

 -2غفّار که یکی از نام های خداوند است به معنی  ............می باشد و طبق عبارت قرآنی " و لیَعفُوا" یکی از راه های جلب
عفو و رحمت خداوند  .....................است.
الف .بسیار آمرزنده – توبه و عمل صالح
ج .توبه پذیر – توبه و عمل صالح

ـــــــــ
0/5

ب .بسیار آمرزنده – عفو و گذشت نسبت به دیگران
د .توبه پذیر  -عفو و گذشت نسبت به دیگران

 -3خداوند درباره وسعت نعمت های بهشت می فرماید:
الف .لَهُم ما یشائونَ فیها و لَدینا مَزید

ب .و لیعفوا و لیَصفَحوا

ج .ثُمَّ لتُسئلُنَّ عَنِ النَّعیم

د .ال تنقطوا مِن رَحمةِ ا...

ـــــــــ
0/5

 -4اولین معلم قرآن  .......است و پیامبر (ص) به امام علی(ع) فرمود " :علوم و قرآن را بنویسید زیرا . .......
الف .پیامبر(ص) – دشمنان نتوانند این علوم و آیات را از بین ببرند.
ب .حضرت علی(ع)  -دشمنان نتوانند این علوم و آیات را از بین ببرند.
ج .پیامبر(ص)  -این ها برای تو نیست بلکه برای امامان بعد از تو نیز هست برای آن ها بنویس.
د .حضرت علی(ع)  -این ها برای تو نیست بلکه برای امامان بعد از تو نیز هست برای آن ها بنویس.
 -5درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

ـــــــــ
0/55

صحیح

ـــــــــ
1

الف .استفاده از زیور آالت طال برای مردان حرام است و استفاده از آن ها نماز را باطل می کند.
ب .لباس نماز گزار نباید غصبی باشد ولی در حد دکمه ها و بخش های کوچک اشکالی ندارد.
 -0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف .کسی که چشم خود را از نگاه نامحرم فرو می بندد ،خداوند  ....................در دل او ایجاد می کند.
ب .زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که  ...........آن  .................است.
ج .آنچه گناهان را پاک می کند  ..............است .اما کار حرام نمی تواند حرام دیگری را . ........................

ـــــــــ
1/5

 -7حقوق سه گانه را در عبارت های زیر مشخص کنید.
 .1مسواک زدن و مطالعه کردن
الف .حق ا...
 .2امر به معروف و نهی از منکر
ب .حق النفس
 .3رعایت حقوق دیگران
ج .حق الناس

ـــــــــ
1/5

 -8مهم ترین پیامد بدحجابی چیست؟

نمره کتبی
با عدد و حروف

نمره شفاهی -عملی
با عدد و حروف

غلط

ـــــــــ
0/5

جمع نمره پایانی
با عدد و حروف

نمره تجدید نظر
با عدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر «امضاء»
مسعوده اشراقی

نمره مستمر:

نمره پایانی:

جمع:

بارم

نام و نام خانوادگی معلم مربوطه،امضا:

 -9پیامبر اکرم برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای را طراحی کرده بودند؟

ـــــــــ
0/55

 -16چهار مورد از مبطالت روزه را بنویسید.
ـــــــــ
1

 -11کار کردن چه فایده ای برای فرد و جامعه دارد؟ 3مورد را بنویسید.
ـــــــــ
1/5

 -12عوامل هدر رفتن عمر را بنویسید 4(.مورد)
ـــــــــ
2

 -13خداوند در قرآن درباره غیبت کردن چه می فرماید؟
ـــــــــ
2

 -14دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ ( 2مورد)
ـــــــــ
2

 -15مهم ترین روش دشمنان اسالم برای از بین بردن اتحاد مسلمانان را توضیح دهید.
ـــــــــ
2

 -10مصرف گرایی چه زیان های فردی و اجتماعی را به دنبال دارد؟
ـــــــــ
2

موفق باشید

