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تاریخ1394.10.14 :
پایه 8 :

موضوع  :پیام های آسمان

st

کالس A,

مدت امتحان  60 :دقیقه
 -1در جاهای خالی کلمات مناسب را بنویسید.
الف) یکی از نام های خداوند غفّار است یعنی 0.5( ..................................نمره)
ب) نیکوکاران در بهشت با  .........................و  ..........................همنشین هستند 1.5( .نمره)
ج) اولین معلم قرآن  .............................است 0.5( .نمره)
د) پیامبر اکرم (ص) فرمود ای مردم من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را باقی می گذارم .آن دو چیز
گرانبها  ............................-2 .......................... -1است 2.5( .نمره)
و)  2مورد از آدابی که عمل به آن می تواند نماز را نزد خداوند ارزشمند تر کند را بنویسید 2( .نمره)

 -2در چه موردی نباید خطاهای دیگران را ندیده گرفت؟ ( 2نمره)

 -3اگر انسان خوب به نظم شگفت انگیز جهان نگاه کند به چه نتیجه ای میرسد؟ ( 2نمره)

-4کسی که در دنیا همیشه با زبانش دیگران را آزار می دهد در جهنم چه شرایطی خواهد داشت؟ (2نمره)
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 -5آیا اگر حق الناس بر عهده ی کسی باشد برای توبه کردن پشیمانی کافی است؟ در چند کلمه توضیح
دهید 2(.نمره)

 -6چرا بعد از پیامبر خدا (ص) خداوند حضرت علی ( ع) را برای جانشینی انتخاب کرد؟ ( 2نمره)

-7در ایه ی (( ثم لتسئلن یومئ ٍذ عن النعیم)) منظور از نعیم چیست؟ ( 2نمره)

 -8در دنیا چه کسانی ارزو می کنند ای کاش در دنیا با فالن شخص دوست نمیشدیم؟ ()0.5
الف) جهنمیان

ب) بهشتیان

ج) شیطان

 -9صحیح و غلط جوابها را مشخص کنید 1( .نمره)
الف) معجزه ی جاویدان پیامبر اکرم (ص) قرآن است.
ب) نعمت های بهشت نتیجه ی اعمال نیک انسانهاست.
ج) واقعه ی غدیر را فقط دانشمندان شیعه نقل کرده اند.
د) منظور از حدیث ثقلین تنها اهل بیت پیامبر (ص) است.

مهر حق همواره همراهتان
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