
 به نام خدا
  97_98سال تحصیلی   نوبت اولامتحانات  

 پیام های آسمانی آزمون درس: دبیرستان غیر دولتی ساه نام و نام خانوادگی:
 2/10/97   تاریخ آزمون:  نام دبیر:

 دقیقه       60  مدت آزمون: شماره صندلی: هشتم پایه کاس:
 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید                                                                      

 5/0جهنم را خود جهنمیان با .............خود به وجود آورده اند.   -1
 1د. ............... می باش...... و دو امانت گرانبهای پیامبر که در بین مردم باقی گذاشتند ......... -2
 5/0استفاده از گردنبند و انگشتر طا برای مردان ................. است .  -3
 5/0بنا به سخن پیامبر روزه گرفتن سپری است در برابر ................ دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت.  -4
 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید                                                                  
 نادرست )    (     (     درست)         5/0گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان موجب می شود در این ماه به نیازمندان توجه بیشتر کنیم.  -5
 ((        نادرست )       درست)                                    5/0اگر حق الناس برعهده ی کسی باشد برای توبه کردن پشیمانی کافی است.  -6
 ( نادرست )            درست )    (                              5/0خداوند دانا و حکیم ، این جهان زیبا و شگفت انگیز را بیهوده نیافریده است.  -7
 درست )    (         نادرست )    (                              5/0.وظیفه هر مرد و زن مسلمان در برابر افراد نامحرم حفظ پوشش مناسب است -8
 

 کنیدگزینه صحیح را مشخص                                                                              
 5/0تسبیحات حضرت زهرا سام اه علیها کدام است ؟  -9

                              بار سبحان اه   34بار اه اکبر،33ب.                                  بار الحمده33بار سبحان اه،33ر،بار اه اکب33الف. 
 بار الحمده 33بار اه اکبر،  33د.                             بار الحمده          33بار سبحان اه،33بار اه اکبر،34ج.
 5/0سوره تکاثر چیست ؟  8منظور از نعیم در آیه  -10

 د. نعمت غذای لذیذ و پاکیزه     انواده        ج. نعمت خآله       ب. نعمت دوستان        الف. نعمت محمد و آل محمد صل اه علیه و 
 5/0استفاده از کمربند با چرم گاو در نماز چه حکمی دارد ؟ -11

 د. مکروه است                                      ج. مستحب است                                 ب. صحیح است                        الف . باطل است     
 5/0خداوند حکیم چه کسی را بعنوان اولین معلم قرآن قرار داد ؟  -12

 د. امام حسین علیه السام               ب. امام حسن علیه السام                ج. پیامبر اکرم                الف. حضرت علی علیه السام 
 

 3به سواات زیر پاسخ کوتاه دهید .                                                                       
 یعنی چه؟مبطات روزه  -13

 تفسیر یعنی چه ؟ -14

 غفار به چه معناست ؟ -15

                                                                         
 پاسخ سواات زیر را بنویسید                                                                          
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 1برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرده بودند؟پیامبر اکرم صلی اه علیه -16
 
 

 1گرفت؟ از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن چه نتیجه ای میتوان  -17
 
 
 

   1توضیح دهید با چه شرایطی گذشت از خطاهای دیگران شایسته است؟  -18
 
 
 

 1وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی به آنها می دهد؟  -19
 
 
 

 1؟  امام صادق علیه السام در رابطه با رفتن به مسجد چه میفرمایند -20
 
 
 

 1؟  از شرایطی که مکان و لباس نمازگزار باید داشته باشد را بنویسیددو شرط  -21
 
 
 

 5/1؟ سه مورد از فواید روزه را بنویسید -22
 
 
 
 

 5/1چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسام نا امید شدند؟-23
 
 
 
 
 

 5/1. سه مورد از قوانین اجتماعی دین اسام را بنویسید-24
 
 
 
 
 

 موفق باشید                                                                                                                                                                   
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