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

 ............................... شماره صندلی :

 پیام هاي آسمانی  : نام امتحان

  1متوسطه–  هشتم  رشته: -پایه

 803-802-801 شماره کالس:          

  2 :تعداد صفحه        

 

 نمره 5/1الف ) جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 انتخاب حضرت علی (ع) براي جانشینی پیامبر اکرم (ص) توسط .......................انتخاب شد.در ماجراي  غدیر خم  - 1

 استفاده از زیور آالت براي مردا ن.......................است و در هنگام نماز باعث .......................شدن نماز مردان می شود. -2

 مش روحی و جسمی انسان وضع شده است ......................می گویندبه قوانینی  که براي حفظ سالمتی و آرا -3

 نمره1ب)  پاسخ صحیح را با عالمت ضربدر مشخص کنید.

 غفار یعنی چه ؟4

 □ ب) بسیار آمرزنده     □الف ) آمرزنده پرده پوش  

 □        د) توبه پذیر    □  ج ) بسیار مهربان 

 و مبطالت روزه  را انجام دهد ، روزه اش چه حکمی دارد؟ اگر کسی فراموش کند که روزه است -5

 □   ب) روزه اش صحیح است      □  الف ) روزه اش باطل است

 □  د) باید کفاره روزه را بپردازد                ج) اشکالی ندارد ولی باید قضاي آن را به جاي آورد

 نمره 1نجس نماز بخواند ؟ چرا؟ کسی که کف پاهایش خیس است  آیا می تواند بر روي فرش- 6

 

 

 نمره 1با توجه به آیه کریمه ( لهم ما یشائون فیها و لدینا مزید) خداوند در باره وسعت نعمت هاي بهشت چه می فرماید؟ -7

 

 

 نمره 5/1از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن چه نتیجه اي می توان گرفت؟  -8

 

 

 دقیقه  30  مدت پاسخگویی:

 10/94/    تاریخ امتحان : 

 غشالقی  آقاينام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر

 



 ٢

 نمره5/1هاي از دست رفته فکر می کنند با حسرت و پشیمانی چه می گویند؟  هنگامی که جهنمیان به فرصت -9

 

 

 نمره  5/1پیلمبر اکرم (ص) در روز غدیر خم ، در باره امیرالمومنین (ع) چه فرمود و ایشان را به چه مقامی منصوب کرد ؟ -10

 

 

 نمره 5/1فواید روزه را نام ببرید؟ -11

 

 

 5/1برابر نامحرمان چیست ؟ مهمترین وظایف هر مرد وزن در 12

 

 

 نمره 2حدث ثقلین را بنیوسید. -13

 

 

 نمره 2وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازد ، او چه پاسخی می دهد؟  14

 

 

 نمره 2توضح دهید با چه شرایطی گذشت از خطاهاي دیگران شایسته است؟  -15

 

 

 

 نمره  2دالیل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.  16
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