
 

 

 
  نام :

  نام خانوادگی:

  نام پدر:

  (        ) هشتم کالس:

 باسمه تعالی

 راوبرخ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

  حسین نوایی دبیرستان حاج

  98دي ماه 

  درس: پیام هاي آسمانی

  دقیقه 60زمان:  

  8/10/98   تاریخ : 

  نام دبیر: آقاي شیخی

  بارم  انجام دادن آن ها بر می انگیزاند.ها آدمی را به  امام علی: اندیشیدن به خوبی  ردیف

  (ص) و در مقابل جمالت غلط(غ) بگذارید. در مقابل جمالت صحیح  1

          .              پاك بودن محل نماز و چیزي که برآن سجده می شود ضرورت چندانی نداردالف) 

                                                                              .  وجود ندارد در پوشیدن طال و جواهرات میان مردان و زنان تفاوت چندانی ب)

              نعمت والیت اهل بیت است.        » النَّعیمِ عنِ یومئذ لَتُسأَلُنَّ ثُم «ج) منظور از نعیم در آیه 

                                .اند هاي جهنم نتیجه اعمال زشتی است که از دنیا براي خود فرستاده عذاب د)

1  

  گزینه مناسب را عالمت بزنید. ،با دقت به عبارات  2

انسان را از چه امري بر حذر  »اللَّه رحمۀِ من تَقْنَطُوا لَا أَنفُسهِم علَى أَسرَفُوا الَّذینَ عبادي یا قُلْ«آیه *

  دارد؟ می

  ب) انتقام از دیگران                                                          الف) انجام گناهان بزرگ

  امیدي د) نا                                                                 هاي دروغ ج) وعده

هاي طال و نقره که مصالح ساختمانی بهشتیان است همان ............ انسان  (ص) خشت طبق حدیث پیامبر*

  است. .....هاي بهشت ......... بنابراین نعمت است.

  دست ساخته خود انسان -ب) از کار و گفتار                   دست ساخته خود انسان -الف) اعمال

  لطف الهی -د) از کار و گفتار                                       لطف الهی -ج) اعمال

  اشاره به چه موضوعی دارد؟ » ربِّک من إِلَیک أُنزِلَ ما بلّغْ الرَّسولُ أَیها یا «آیه  *

  و مناسک آن ب) در عظمت حج                                       اهمیت نماز و روزهدر ارتباط با  الف)

  د) در رابطه با مسئله جهاد         او بر مردم(ع) و والیت  ج) در ارتباط با جانشینی حضرت علی

  

  ؟ به عقیده مسلمانان کدام قسمت نماز شعار اسالم است *

  قرائتذکر و  د)  سالم و تشهد ج)              و سجود رکوع )ب              اذان و اقامه )الف

1  

  جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .  3

باسش نجس شده است و با این وضعیت نماز بخواند لالف) اگر نمازگزار قبل از نماز بفهمد که بدن یا 

  نمازش ........................

2  



 

 

 
  انجام شد....................... (ع) براي جانشینی پیامبر توسط .. ب) انتخاب حضرت علی

ج) در میان احکام اسالمی هیچ موضوعی به اندازه .......................... مورد تاکید و سفارش پیشوایان دین قرار 

  نگرفته است.

  غفار یعنی ............................. است.مرتبه غفار هاي خداوند بلند یکی از نام د)

   باشد. می زیراز اصطالحات یک مربوط به کدام  زیریک از موارد   هر  4

  » حج و مناسک آن ، نماز، موذن، روزه «

  )      (                  سپري است در برابر مشکالت دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت     الف) 

  )         (                شود.  در برابر شیطان یاد می از آن به عنوان معراج مومنان و سد محکمیب) 

5./  

  (یک موضوع اضافه است.). را در مقابل موضوع مربوط به ان بنویسیدشماره عبارات   5

  ترین سرمشق  ...........................  پیامبر کامل                خُلقَت کَیف الْإِبِلِ إِلَى ینظُرُونَ أَفَلَا -1

  سالمت بودن با روزه گرفتن...........................                     مزِید ولَدینَا فیها یشَاءونَ ما لَهم -2

  (ع) بعد از پیامبر ............................. جانشینی علی                                         تَصحوا صوموا -3

4- موالْی لْتأَکْم لَکُم ینَکُمهاي بهشتی وسیع بودن نعمت  ............................                            د  

  ها و خلقت خدا دقت به پدیده...........................                                                               

1  

  معنی آیه زیر را بنویسید.  6

  اللَّه رحمۀِ من تَقْنَطُوا لَا أَنفُسهِم علَى أَسرَفُوا الَّذینَ عبادي یا قُلْ

..........................................................................................................  

1  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  7

  توان گرفت؟ اي می انگیز جهان و مخلوقات درون آن چه نتیجه الف) از نظم شگفت

  

   چهار مورد از آداب نماز را نام ببرید. ب)

  

  ج) چرا خداوند پیامبر اکرم را اولین معلم قرار داد؟

  

5  



 

 

 
  اید روزه را نام ببرید.د) دو مورد از فو

  

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  8

  .حدیث ثقلین را بنویسید الف)

  

  از مبطالت روزه را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید. ب) سه مورد

  

  بیان کنید که چرا خداوند روزه را بر مردم واجب گردانیده است؟(ع)  توجه به سخن امام صادق باج) 

  

  امید شدند؟چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودي اسالم نا د)

  

  هاي همه بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟ ها و پاداش آیا نعمت ي)

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  
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