باسمه تعالي

اداره آموزش و پرورش شهرستان باخرز
درس :پيام های آسمان

سواالت ارزشيابي نوبت اول
شامل  27سوال در  2صفحه
نام

نمره

دبیرستان شهیدفهمیده

پايه :هشتم

تاريخ آزمون95/10/12:

نام خانوادگي

مهر آموزشگاه

مدت امتحان 60 :دقيقه

شماره كالس

نام دبير

شماره صندلي

محمدرضااسدی

سؤاالت

رديف

الف

بارم

گزينه مناسب را انتخاب كنيد
 -1آيه) يا ايهاالذين امنوا كتب عليکم الصيام كما كتب علي الذين من قبلکم لعلکم تتقون ( به كدام فايده
روزه اشاره دارد؟



الف ( حفظ سالمتي

ب ( توجه به محرومان



ج ( پرهيزگاری




د ( تقويت اراده

 -2كدام عبادت معراج مومن است؟



الف( اذان

ب ( روزه



د ( وضو





ج ( نماز

 -3منظور از) اليوم (در آيه اليوم يئس الذين كفروا  ،منظور...............است



الف ( روز مبعث

ب ( روز عاشورا



ج ( روز غدير




د ( روز قيامت

 -4كدام مورد از مبطالت روزه نيست؟



الف( خوردن و آشاميدن
ج ( فرو بردن غبار در حلق

د ( فرو بردن سردر آب



 -5از آداب نماز است.



الف ( نيت
ج ( مواالت





ب ( وضو

د ( اذان واقامه 

 -6اولين معلم قران را خداوند ..................معرفي كرده است.



الف( حضرت علي عليه السالم
ج ( گزينه 1و2





ب ( پيامبرصل اهلل عليه وآله
د ( هيچ كدام



 -7كدام عبارت از آثار بخشش خطای ديگران نيست ؟



الف( تکرار گناه فرد گناهکار



ج ( باعث خشنودی خدا



ب ( برخورداری از رحمت الهي



د( سربلندی در ميان مردم

 -8دقت درآيه) افال ينظرون الي االبل كيف خلقت ( مارا متوجه  ...................مي كند
الف ( غفار بودن خدا
ج ( نظم جهان




ب ( زيادی نعمت های خدا
د ( شگفتي های آفرينش




4نمره



ب ( استراحت و خوابيدن



ب

كلمات مناسب را در جای خالي بنويسيد
 -9در........................تمام آنچه برای رستگاری انسانها مورد نياز است وجود دارد.
 -10يکي از آثار پوشش نامناسب ..............................................شدن زن در جامعه است.

3نمره

 -11پيامبرصل اهلل و عليه وآله ................را به چشمه آبي تشبيه كرده اند.
 -12بي ترديد ..............................بنده را عزيز و سرافراز مي كند.
 -13يکي از صفات خدا به معنای بسيارآمرزنده است.
 -14جانشيني .............................در غديرموجب نااميدی دشمنان شد.
ج

به سواالت زيرپاسخ كوتاه دهيد.
 -15با فرو بردن سر در آب روزه ما چه حکمي دارد؟ومبطالت روزه در چه صورتي باعث باطل شدن روزه مي شوند؟

 -16پياميراكرم صل اهلل عليه وآله نتيجه حفظ نگاه را برای فردچه ميدانند؟
 -17شخصي بدنش نجس شده ولي نمي داند ،نمازش صحيح است يا غلط.است؟اگر دوستش بعد نماز اورا آگاه

5نمره

كند حکم نمازش چيست؟
 -18جهنميان همه اورا مقصر مي دانند او كيست وبنابر آيات قرآن مقصراوست يا كس ديگری؟
 -19چه شباهتي ميان تابلوهای راهنمايي و رانندگي وقوانين دين وجوددارد؟
د

جمالت صحيح يا غلط را مشخص كنيد.

2نمره

 -20خداوند همه گناهان كسي را كه پشيمان شده باشند را مي بخشد .ص
غ
 -21منظور از كلمه) نعيم ( در آيات قران محمد وآل محمد نيست .ص
غ
 -22نماز خواندن در مسجد از آداب نماز است .ص
غ
 -23حفظ نگاه وگفتار از قوانين اجتماعي اسالم است .ص

غ

به سواالت زير با دقت پاسخ دهيد.

و
 -24حديث ثقلين را كامل بنويسيد.

1/5نمره

 -25بهشت را چه كساني بوجود مي آورند؟توضيح دهيد.

1نمره

موضوعي اشاره كرده اند ؟ توضيح دهيد.

2نمره

 -26حضرت علي عليه السالم در مورد آفرينش انسان چه مي فرمايند؟ حضرت با بيان اين حديث به چه

1/5نمره

 -27سه مورد ازفوايد روزه را بنويسيد.

20نمره

موفق باشيد

