باسمه تعالی
نام نام خانوادگی ...................:شماره دانش آموز ......................... :محل مهر آموزشگاه .................... :مدت امتحان 06:دقیقه
دبیرستان :
خرداد سال

سواالت امتحان درس  :پیام آسمانی
شهرستان

متوسطه اول

پایه:هشتم

ساعت شروع :

تاریخ:

تعداد صفحات سوال  2 :صفحه

صفحه اول

نمره مست مر  .............. :نمره پایانی  .............. :جمع  .............. :نام و نام خانوادگی(معلم مربوطه)امضاء ............... :

بارم

*با توکل به خدا به سواالت زیر پاسخ دهید*
 -1صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را با عالمت × مشخص کنید.
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الف) عفو و گذشت انسان را از رحمت بیشتر الهی بهره مند می کند.

ص

غ

ب) اگر نماز گزار در مکان غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است.

ص

غ

 -2براي عبارت سمت راست ﭙاسخ مناسب ازسمت ﭼپ انتخاب كرده وحرف مربوط به آن را داخل ( ) بنویسید.
(یك مورد اضافه است).
الف) خداوند بسیار آمرزنده است .

(

)  )2-1حق الناس

(

)  )2-2نماز

ب) وظیفه ما نسبت به دیگران .

(

)  )2-3غ ّفار

ج) بد گویی و پشت سر دیگران سخن گفتن .
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د) ستون دین و معراج مومنان است .

 -3گزینه درست را عالمت بزنید.
 « )3-1و قال َ َر َّبکُم أدعونی اَس َت ِجب لَکُم » اشاره به کدام یک از موارد زیر دارد؟
الف) کسب حالل

ج) کار نیک

ب) دعا

د) اخالق شایسته
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 )3-2کدام گزینه از مبطالت روزه نیست؟
الف) خوردن

ج) نماز خواندن

ب) آشامیدن

د) فرو بردن سر به زیر آب

 )3-3اولین سرمایه ما انسانها چیست ؟
الف) زندگی وعمر

ب) تفکر و اندیشیدن

ج) درس خواندن

د) دعا کردن

 )3-4کدام عمل زشت انسان است که موجب نابودی ایمان می شود؟
الف) غیبت کردن

ب) دروغ گفتن

ج) ناسزا گویی

د) فحاشی

 )3-5با توجه به سخن پیامبر اکرم (ص) بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران برای چه کسی است؟
الف) سازندگان مسجد
نمره کتبی با عدد و
حروف

ب) امام جماعت
نمره شفاهی با عدد و
حروف

ج) خادمان مسجد
جمع نمره پایانی با
عدد و حروف

د) مؤذن
نمره تجدید
نظربا عدد و
حروف

نام نام خانوادگی
دبیر امضاء

بسمه تعالی
سواالت امتحان درس  :پیام آسمانی

پایه:هشتم خرداد سال

بارم
شهرستان

متوسطه اول

صفحه دوم

 -4عبارت های زیر را کامل کنید.
 )4-1مهمترین موضوعی که شیعیان و اهل سنت باهم اختالف نظر دارند  ..................است.

2

 )4-2به میل دائمی برای خرید بیش تر کاالها و اجناس  ..........................گفته می شود.
 )4-3عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن  ....................است .
 )4-4استفاده از زیور آالت طال مانند انگشتر یا گردنبند برای مردان  ...........است.

 .5به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
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 )5-1پیامبر اکرم (ص) در مورد تفکر در آیات الهی چه می فرماید؟
النعیم» .
 )5-2براساس آیه زیر منظور از نعیم در آیه چیست؟ « ثم لَ ُتساَلُنَّ یومئ ٍذ عن
ِ
 )5-3کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد ،باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟
 )5-4برنامه اصلی دشمنان اسالم چیست؟
 -0به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
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 )0-1آثار بد حجابی را به صورت خالصه توضیح دهید.

 )0-2بنابر فرمایش حضرت علی (ع) چرا برخی دعا ها فوری بر آورده نمی شوند؟
2
 )0-3چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟
2

 )0-4سه مورد از وظایف مسلمانان نسبت به برادر دینی شان را بنویسید.
1/5
 )0-5راههای درمان فحاشی و ناسزاگویی را بیان کنید؟
1/5
 )0-0گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟
1/5
« در پناه خالق یکتا موفق باشید» .
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بسمه تعالی
راهنمای تصحیح (ریز بارم )سواالت پیام آسمانی پایه :هشتم متوسطه اول نوبت دوم دبیرستان :
 -1الف(ص 6/25
 )2-1ب ) حق الناس 0/5

ب) غ 6/25
 )2-2د) نماز 6/5

)2-3

الف) غفار 6/5

 )3-1ب) دعا )3-2 6/5ج) نماز خواندن  )3-3 6/5الف) زندگی وعمر  )3- 4 6/5ب) دروغ گفتن  )3-5 6/5د) مؤذن 6/5
 )4-1مسئله خالفت بعد از رحلت پیامبر(ص)  )4-2 6/5مصرف گرایی  )4-3 6/5کار و کسب حالل  )4-4 6/5حرام 6/5
 )5-1ساعتی تفکر  6/25در نشانه های خداوند  6/25از ساعت های طوالنی عبادت کردن 6/25بدون تفکر برتر است6/25.
 )5-2نعمت حضرت محمد (ص)  6/25و آل محمد (ع) 6/25
)5-3حق هللا  – 6/25حق الناس  – 6/25حق النفس 6/25
 )5-4ایجاد تفرقه 6/25در بین ملتهای مسلمان 6/25و جنگ افروزی در میان آنها 6/25 .

 )0-1نا امنی  /25و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز،0/5

کم ارزش شدن شدن در جامعه  ،0/5دور

بارم
6/5
1/5
2/5
2
3/5

1/5

شدن انسان از خدا 0/25
 )0-2گاهی در اجابت دعا تاخیر می شودتا پاداش در خواست کننده بیشتر ،0/25و جزای آرزومند کامل تر شود ،0/25.گاهی

2

چیزی را خواسته ای  ،ولی آن را به تو نداده اند ،6/25و در عوض بهتر از آن در این جهان یا آن جهان به تو داده
اند،0/25.گاهی چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود ،0/25مایه تباهی دین تو خواهد شد،0/25.پس چیزی بخواه که نیکی و
زیبایی اش برایت ماندگار باشد ،0/25و رنج و سختی اش از تو بر کنار،0/25.
 )0-3آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد6/5،
وفاتش دین اسالم نیز به فراموشی سپرده خواهد شد6/5 .

کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را برعهده بگیرد 6/5 ،و با

2

اما جانشینی امیرمومنان به جای پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم  ،تمام

آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد6/5 .

)0-4اول :هر چه برای خودت دوست داری برای او دوست بداری ،6/25و هرچه برای خودت نمی پسندی برای او
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نپسند ،6/25دوم :آنکه به دنبال خوشنودی اش باشی ،0/25و او را خشمگین نکنی ،0/25 .سوم :هر گاه نیاز شد ،0/25با جان و
مال و زبان و دستت او را یاری کنی « ،0/25.در کتاب وظایف مسلمان را بر برادر دینی اش را  7مورد بیان شده که ذکر  3مورد کافی
است».

 )0-5دوری از کسانی که فحش می دهند 0/25 .و عادت به این کار دارند – 0/25 .اندیشیدن به اینکه ﭼه کار زشت و
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ناپسندی انجام می دهند – 0/25.توجه داشتن به اینکه با فحش دادن ﭼه برکاتی از زندگی آنان حذف می شود  0/25و در
نهایت نیز رستگار نمی شوند -0/25 .انسان با عادت دادن زبان خود به کلمات زیبا و دلنشین و پی بردن به زشتی فحش
برای همیشه آن را ترک می کند،0/25.
 )0-0گذشت ما نیز موجب اصالح رفتارش می شود ،0/5 .موجب خشنودی خداوند می شود ،0/5 .انسان را از رحمت بیشتر
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الهی بهره مند می کند ،0/25.انسان را در میان مردم عزیز و سربلند می سازد،0/25 .
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« در پناه خالق یکتا موفق باشید» .

