باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام ........................................................ :
نام خانوادگی ...................................... :
نام پدر................................................. :
نام درس :پیام های آسمان
ردیف

دی ماه 79
پایه  :هشتم
تاریخ امتحان....................... :
مدت امتحان  53 :دقیقه

اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار
مدرسه نوایی

پیامبر(ص) (:نگاه به چهره سه گروه عبادت است:عالِم  ,پدر و مادر از روی مهربانی و مومنی که برای رضای خدا دوستش داری))

بارم

به سواالت تستی زیر پاسخ دهید.
*پیامبر(ص) می فرمایند:اگر مردم می خواهند خداوند آنها را عزیز و سرافراز بگرداند پس باید.................................
ب) به مردم نیکی کنند

الف) بسیار عبادت کنند

د) اهل گذشت باشند

ج) سریع توبه کنند

*چه چیزی شیرینی نعمت های بهشتی را برای بهشتیان بیشتر می کند؟
ب) استقبال فرشتگان از آنها
د) پایان ناپذیری نعمت های الهی

الف) وسیع بودن نعمت های بهشتی
ج) هم نشینی با امامان

*به توجه به آیه ی ((ثُمََّ لَتُسْأَلُنََّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النََّعِیمِ)) منظور از یَوْمَئِذٍ در این آیه چیست؟
الف) روز هجرت

ج) بهشت

ب) روز قیامت

د) روز غدیر خم

*شایسته ترین فرد برای جانشینی بعد از پیامبر کسی بود که....................................................................
ب) آگاه به معارف قرآن و احکام الهی باشد
د) مطلع از اوضاع زمان و مردم باشد

الف) از یاران و خویشاوندان ایشان باشد
ج) سیاستمدار و آگاه به امور جنگی باشد

*با توجه به آیه(( یَا أَیَُّهَا الرََّسُولُ بَلَِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبَِّكَ)) پیامبر چه امر مهمی را ابالغ کردند؟
الف) ابالغ مناسك حج

ب) شروع رسالت

د) والیت و جانشینی

ج) معرفی قرآن

*کدام عمل از آداب نماز نیست؟
الف) نماز خواندن در اول وقت
ج) به ترتیب انجام دادن اعمال نماز
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ب) خواندن اذان قبل از نماز
د) نماز خواندن در مسجد

*چه مقدار از خون اگر روی لباس باشد نیازی به شستن آن برای خواندن نماز نیست؟
الف) کمتر از یك نخود

ب) دو بند انگشت

د) به اندازه یك نخود

ج) کمتر از یك سکه کوچك

*با توجه به سخن پیامبر(ص)درباره ماه رمضان:کسی که در این ماه.........................در روز قیامت به آسانی از صراط
خواهد گذشت.
الف) اخالقش را نیکو کند

ب)یك آیه قرآن بخواند

د) افطاری بدهد

ج)بسیار دعا کند

*اگر شخص روزه دار....................مبطالت روزه را انجام دهد ,روزه اش ..................است.
الف) سهوا – باطل

ب) سهوا -مکروه

ج) عمدا -باطل

د) سهوا یا عمدا – باطل

*حدیث (( صوموا تصحوا )) به کدام فایده روزه داری اشاره دارد؟
الف) تقویت صبر

ب) تقویت اراده

ج) حفظ سالمتی

جمالت صحیح و غلط را مشخص نمایید.
* انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود حرام است.
*خداوند بخشایشگر ,تنها خطاهای کوچك انسان را می بخشد.
*همه انسانها با مطالعه می توانند به عمق علوم و معارف قرآن دست یابند.
*واقعه غدیر را تمام دانشمندان مسلمان در کتب مهم حدیثی خود ذکر کرده اند.
*هیج موضوعی به اندازه نماز مورد تاکید پیشوایان دین قرار نگرفته است

د) توجه به محرومان
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جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
*هر کس ...............و ..............بگوید دو صف از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند.
*برنامه کامل و دقیق پیامبر برای هدایت مردم بعد از خود...................................................بود.
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باطل یا صحیح بودن نمازهای زیر را مشخص نمایید.
*بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نمازش را همین طور می خواند)....................(.
*کمربند شلوارش از دوستش هست که او راضی نیست)....................(.
*پس از تماس گربه  ,مقداری از موهای گربه روی لباسش باقی مانده است)......................(.
*علی با انگشتر نقره ای خود نماز می خواند)......................(.
*اگر مهر انسان نجس باشد ,نماز را باطل نمی کند)......................(.
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به سواالت زیر پاسخ دهید.
* دو مورد از آثار پوشش نامناسب ( بد حجابی ) را بنویسید.
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*حدیث ثقلین را بنویسید.
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*وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی به آنان می دهد؟
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*نعمت های بهشتی نتیجه چیست؟(دو مورد)

*با توجه به سخن امام صادق(ع) نتیجه کار کسی که با طهارت به مسجد می رود چیست؟( دو مورد)

*با توجه به آیه ی((یا أَیَُّهَا الََّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الََّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلََّکُمْ تَتََّقُونَ))
-1منظور از صیام چیست؟
 -2بر چه کسانی واجب است؟
 -3مهمترین فایده این عمل چیست؟

با دعای خیر_ داوری
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