نام و نام خانوادگی....................... :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :پیام های آسمانی

مدیریت منطقه 2

تاریخ امتحان  :ساعت امتحان:

پایه و رشته  :هشتم
نام پدر......................................... :

دبیرستان دوره اول پسرانه
امتحانات پایان ترم دوم سال تحصیلی 95-96

شماره داوطلب............................. :

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجديد نظر به عدد:

نام دبير:

تاريخ و امضاء:

نام دبير:

رديف
الف)

مرزداران

.8:00صبح
مدت امتحان 60 :دقیقه.

محل مهر و امضاء مدير

نمره به حروف:
تاريخ و امضاء:

بارم

سواالت

گزينه درست را انتخاب و با عالمت  ₓمشخص کنيد.

1

 )1منظور از «نعيم» در آيه « ثم لتسالن يومئذ عن النعيم» چيست؟
ب) نعمت هاي بهشت ⃝
د) قرآن ⃝

الف) نعمت پيامبران ⃝
ج) نعمت محمد و آل محمد (ص) ⃝
 )2کليد گنجينه هاي خدا چيست؟
الف) کار کردن ⃝
ب)

ج)

ب) برکت زندگي ⃝

ج) ياري به يکديگر ⃝

جمالت درست يا نادرست را در سواالت زير مشخص کنيد.

د) دعا کردن ⃝
درست

نادرست

 -1کسي از مال حرام مالي بدست آورد ،با انفاق کردن مي تواند آن را حالل کند.

⃝

⃝

0/5

 -2دروغ گفتن به منظور شوخي کردن اشکال ندارد.

⃝

⃝

0/5

 -3خداوند برخي از افراد را به خاطر جبران گناهان به دنيا باز مي گراند.

⃝

⃝

0/5

 -4مدگرايي از نمونه هاي اسراف است.

⃝

⃝

0/5

اصطالحات زير را تعريف کنيد.

3

 -1اسراف:
 -2مصرف گرايي:
 -3حق الناس:
د)

در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد.
-1

فرصت ها مانند  ......................مي گذرند پس فرصت هاي خوب را ....................................

 -2دروغ گفتن موجب نابودي  ....................................مي شود و انسان را از  ............................محروم مي سازد.

1

ه)

7

به سواالت زير پاسخ کوتاه دهيد.
 )1دو مورد از عوامل هدر دادن عمر را نام ببريد.
 )2دو آسيب مد گرايي را نام ببريد.
 )3با توجه به آيه  13سوره حجرات غيبت کننده در حقيقت مرتکب چه عملي شده است؟
 )4مهم ترين روش دشمنان اسالم براي از بين بردن اتحاد مسلمانان چيست؟
 )5فوايد و ثمرات دعا و نيايش را فقط نام ببريد ( .فقط دو مورد)
 )6وظايف زنان و مردان مسلمان در برابر افراد نامحرم را نام ببريد ( .دو مورد)
 )7فرمايش پيامبر اکرم در مورد حقوق عمومي مردم چيست؟

و)

به سواالت زير پاسخ کامل دهيد.

4

 )1نظر مقام معظم رهبري در مورد تفرقه بين شيعه و سني چيست؟

 )2کار کردن چه فوايدي براي فرد و جامعه دارد؟

ي)

2

آيات زير را ترجمه کنيد.
 )1در حقيقت مومنان با هم برادرند.
 « )2انه ،ال يحب المسرفين »
« موفق باشيد! »

نام و نام خانوادگی....................... :

نام درس:

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

تاریخ امتحان 1396/--/-- :

مدیریت منطقه 2

پایه و رشته :هشتم
نام پدر......................................... :

دبیرستان دوره اول پسرانه

شماره داوطلب............................. :

مرزداران

امتحانات پایان ترم دوم سال تحصیلی 1395 -94

ساعت امتحان.8:00 :صبح
مدت امتحان:

دقیقه.

کلید امتحان پیام های آسمانی هشتم
الف):

-1ج

 -2د

ب):

 -1نادرست

 -2نادرست

ج):

 -1اسراف :به معني زياده روي در مصرف است که از گناهان بزرگ محسوب مي شود.

 -3نادرست

 -4نادرست

 -2مصرف گرايي :يعني ميل داءمي به خريد بيشتر و بيشتر کاالها و اجناس
 -3حق الناس :وظيفه ما نسبت به ديگران است .ديگران را آزار ندهيم و حق ديگران را رعايت کنيم.
د):

 -1ابر – غنيمت شمريد
 -2ايمان – هدايت الهي

ه):

 -1بيحالي و تنبلي – معاشرت با افراد بي نظم
 -2اقتصادي – فرهنگي
 -3غيبت کننده در حقيقت گوشت برادر مرده خود را مي خورد.
 -1( -4ايجاد تفرقه بين ملت هاي مسلمان
 -1( -5مورد توجه خدا

 -2آرامش روحي)

 -1( -6حفظ حيا

 -2حفظ نگاه)

 -2جنگ افروزي)

 -7از رحمت خدا دور است کسي که توقف گاه ها و استراحتگاه هاي عمومي را آلوده کند و همچنين کسي
که راه عبور مردم را سد کند.

صفحه 1

و):

 -1هر کسي را شما ديديد که نداي تفرقه بين شيعه و سني را سر ميدهد چه شيعه باشد و چه سني اين

فرد مزدور دشمن است .چه خودش بداند و يا نداند.
 -2توانايي براي انفاق  ،سخاوت مندي و مشارکت در کارهاي خير و برطرف ساختن مشکالت اجتماعي ،کار
و اشتغال مناسب مي تواند از بسياري از جرائم و تخلفات اجتماعي مانند :مزاحمت هاي خياباني و تکدي گري
جلوگيري کند.
ي)

 -1انما المومنون اخوه  -2قطعا او دوست نمي دارد اسراف کاران را

صفحه 2

