تِ ًام خذاًٍذ تخطٌذُ هْرتاى

دتیرستاى هْرآییي «دٍرُ اٍّل» کالس ّفتن ،فرٍردیي هاُ  1396هٌطقِ یک
----------------------------------------------------------------------كالس هفتم:

نام و نام خانوادگي:

تاريخ آزمون1396/1 / 29 :

زمان 45 :دقيقه

-----------------------------------------------------------------------کامل کنیدّ .رهَرد«ً»0/5ورُ

عبارت های زیررا با مفاهیم

ً *1یّت کردى ترای اًجام فرهاى خذا در ًواز«»...............................................هحسَب هی ضَد.

 *2رکر«السَّالم عَلَیکُن ٍَ رَحوَِ اللَِّ ٍَ تَرَکاتُِ» درپایاى ًواز « »....................................................است.
*3رکر«:سُثحاىَ رَتّـِی العظین ٍَتِحَوذُِ» درحالت رکَع از«».......................................است
 *4هَاالت یعٌی پطت سرّن اًجام دادى هراحل ًواز « »....................................است
*5رکر«سُثحاىَ رَتّـِی االَعلَی ٍَتِحَوذُِ» درحالت سُجَد از« ».................................است.
ً *6یّت  -تکثیرُ االحرام  -قیام  -رکَع ٍ سُجَد را «»................................هی گَیین.
 *7رکر ،قرائت،تطْذ ،سالم،هَاالت ٍ ترتیة «ّ ».................................................ستٌذ.
 *8اگرًوازگسار « »......................................را فراهَش کٌذً ،وازش تاطل است.
* گسینه های درست را با عالمت « » مشخص كنيذّ .رهَرد ً 0/5ورُ
 »*9مزاجعٍ بٍ مُتخظّض ،بزای شىاخت احکام دیه» تعزیف کذام گشیىٍ است؟
:2تقلیذ☼

:1تکلیف☼

:4تقَا☼

:3تحقیق☼

 »*10درفزَىگ اسالمی بٍ افزاد مُتخظض دردیه چٍ می گًیىذ؟
:1هجتْذیافقیِ☼

:2اّلعلن☼

 :3هحقق ٍداًا☼

:4داًطوٌذِتَاًا☼

صحيح یا غلط بودن عبارت های زیر را با عالمت « » مشخص كنيذّ« .رهَرد ً 0/5ورُ»
 :11ترای پاک ضذى لثاس خَى آلَد ،خَد خَى را هی ضَیین.

ص☼:

غ☼:

 :12اگر تذى تا ادرار آلَدُ ضذ ،هحل آلَدُ را تا دستوال پاک هی کٌین.

ص☼:

غ☼:

 :13ظرف ًجس تا دٍ تار آب قلیل ریختي پاک ًوی ضَد.

ص☼:

غ☼:

:14اگرکف پا ًجس ضَد تا را ُ رفتي رٍی فرش پاک هی ضَد.

ص☼:

غ☼:

 :15ظرفی را کِ سگ لیسیذُ تذٍى خاک هال کردى پاک ًوی ضَد.

ص☼:

غ☼:

پیام َای آسمان ،دتیرستاى هْر آییي  ،دٍرُ اٍّل ،هٌطقِ یک،کالس ّفتن  ،تْار 1396
-------------------------------------------------------------------------------در عبارت های زیر ،نوع آب ها را مشخص كنيذً 1/5 « .ورُ»
« »16هقذار آتی را کِ حذاقل  384لیترتاضذ.

کُر☼ جاری☼ قلیل☼

« »17هقذار آتی را کِ از  384لیتر کن ترتاضذ.

کُر☼ جاری☼

قلیل☼

« »18آتی راکِ اززهیي تجَضذ ٍجریاى داضتِ تاضذ.

کُر☼ جاری☼ قلیل☼

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« »19سٍ رفتاری کٍ اوسان را اسحمایت فزشتگان محزيم می ساسد عالمت بشویذً 1/5« .ورُ»
:سْل اًگاری☼ :غفلت از هرگ ☼

:خطاٍ گٌاُ☼

:غرٍر ٍ تکثّر☼

ً:اداًی ٍ جْل☼

:درٍغ گَیی☼

------------------------------------------------------------------------------------------------

« »20سٍ علّت پذیزفتٍ وشذن وماس را مشخض کىیذً 1/5« .ورُ»
سثک ضوردى☼

تذ اخالقی ☼

جواعت ًخَاًذى☼

تأخیراًذاختي☼

خطن☼

هحترم ًطوردى☼

پاسخ پرسش های زیر را كامل كنيذ.

 »*21سخه امام طادق «ع» را دربارٌ ی محبًب تزیه آفزیذٌ َا وشد خذا بىًیسیذً1« .ورُ»

جَاى ًَرسیذُ ٍ تاطراٍتی است کِ « ٍ ».............................................ضاداتی اش را در« ».................................................سپری کٌذ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 »*22رفتار ي گفتار پیامبز «ص» را بٍ َىگام دیذار حضزت فاطمٍ«س» بىًیسیذً1/5« .ورُ»

پیاهثر:دست دخترش را «ٍ ».................................................هی فرهَد:فاطوِ« ».........................................................هي است
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»*23علّت وشيل آیٍ ٍَ:هِيَ الٌّاسِ هَي یطری ًَفسَُِ اتتِغاءَ هَرضاتِ اللِِّ...چیست؟ «ً0/5ورُ»
ایي آیِ درستایص« »..................................................تی ًظیر«ً »................................................ازل ضذُ است.
پاسخ كامل پرسش های زیر را بنویسيذ.

 *24مزاحل غسل جمعٍ را بىًیسیذً 1 « .ورُ»
------------------------------------------------------------------------------------------------

 *25محتًای خطبٍ ايّل وماسجمعٍ را بىًیسیذً1« .ورُ»
-----------------------------------------------------------------------------------------------

« »*26سٍ شزط تطُیز با سمیه را بىًیسیذً1/5« .ورُ»
------------------------------------------------------------------------------

 »*26سٍ وشـاوـٍ ی رسیذن بٍ بـلـًغ را بـىـًیـسیـذ ؟ «ً1/5ورُ»

تِ ًام خذاًٍذ تخطٌذُ هْزتاى

آسمــون میان نوبت دوم« ،کالس هشتــم» دبیزستان مهزآیین «دوره اوّل»
نام و نام خانوادگی:

.........................................................................

کالس هشتم

................................

بهار 1396

سمان 45 :دقیقه

-----------------------------------------------------پاسخ دّیذّ .زهَرد«ً0/5وزُ»

با هفاّین

اسّزهفَْم تیص اس یک تار استفادُ کٌیذ.

« »1اگزرفتارًاپسٌذی را تثیٌین،حق ًذارین آى را تزای دیگزاى تاسگَ کٌین»......................«.
« »2خذا تْطت را تزّزفحص دٌّذُ تذ ستاى حزام کزدُ است»...........................«.
« »3گاّی اًساى ٌّگام تعزیف،اسدیگزاى درهعزض گٌاُ قزارهی گیزد».............................«.
« »4هحزٍم ضذى اسّذایت الْی ٍ ًاتَدی ایواى اسًتایج ضَم « »...........................است.
« »5سضتی ّا درخاًِ ای جوع ضذُ اًذ کِ کلیذ آى« »...................................است

« »6رفتارتذی است کِ تزکت را اس سًذگی اًساى هی گیزد»...................................« .
« »7اضاعِ کارّای ًاپسٌذ است کِ دیي اًساى را ًاتَد هی کٌذ»...........................«.
« »8گاّی اًساى اسسزدضوٌی خَد را در هعزض گٌاّاى قزار هی دّذ»............................«.
*گزینه های درست را با عالمتِ « »مشخص کنیذ.

«ّز هَرد ً 0/5وزُ»

*9آیٍِٓ:لْیٓعٕفَُا ٍٓ لْیٓصٕفَحَٔا ...مؤمنان را به کدام رفتارشایسته سفارش کزده است؟
:1ایواى تِ خذا☼

ً:2واسٍ صثز☼

 :3قزائت قزآى☼

:4عفَ ٍگذضت☼

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*10کدام مفهوم سیز،درباره ي صفت ِالهی « غفّار» درست است؟
 :1داًای تَاًا☼

 :2تخطٌذُ هْزتاى☼

:3پَضاًٌذُ ی گٌاُ☼

:4تسیار تخطٌذُ☼

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *11کدام گشینه سیز بیان کننده ی دو امانت گزان بهای پیامبز«ص» است
:1قزآى ٍ عتزت☼

:3کتاب ٍ سٌّت☼

:2قزآى ٍ سٌّت☼

ً:4واس ٍ رٍسُ☼

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«:»12کدام رفتار انسان ،بَذر گناه دردل انسان می کارد؟
:1غیثت هزدم☼

:2سضت گَیی☼

ً:3گاُ تِ ًاهحزم☼

:4فزیة کاری☼

پیام های آسمان «کالس هشتم» آسهَى هیاى ًَبت دٍم ،بْار  1396دبیزستاى هْز آییي «منطقه یک»

-------------------------------------------------با هفاّینِ

پاسخ دّیذ.

اس ّزهفَْم« »2تار استفادُ کٌیذّ« .ز هَرد ً 0/5وزُ»
*13تاتَوسُّک تِ «قزآى» ٍ «ّ »...............................................زگشگوزاُ ًخَاّین ضذ.
*14اهزٍسدیٌتاى را کاهل کزدم ًٍعوت خَد را تزضوا توام ًوَدم»................................................«.
*15جثزئیل،هَضَع جاًطیٌی اهام علی«ع» را تِ آگاّی پیاهثز رساًذ» .......................................«.
 *16پیاهثزفزهَدًذّ:زکس هي سزپزست اٍ ّستن،علی سزپزست اٍست«»........................................
 *17ای پیاهثز،آى چِ راکِ اسسَی خذا تزتَ ًاسل ضذُ تِ هزدم تزساى!«».............................................
 *18دٍاهاًتِ گزاى تْای پیاهثز«قزآى» ٍ «ٍ »..........................................اّلِ تیت» ّستٌذ.
پاسخ پرسش های زیررا کامل کنید.
 * 19چْارًکتِ ای را کِ اس حذیث ثقلیي هی فْویذ بٌَیسیذً 2« .وزُ»

 -:1قزآى ٍ عتزتّ»...........................................«:ستٌذ -:2 .پیزٍی ٍ « »..................................................اسقزآى ٍ عتزت تزها ٍاجة ضذُ است.
 -:3تایذ «»....................................رفتارهاى تا قزآى ٍاّل تیت تاضین -:4 .تایذ تِ دستَراًت قزآى ٍ اّل تیت«».....................................کٌین.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *20سِ هَرد اس آرسٍ ّای گٌِ کاراى را در آخزت بٌَیسیذً 2« .وزُ»
ای کاش! دردًیا تا افزاد تذ «ً »....................................وی ضذین .ای کاش! « »....................................تَدین ٍ اهزٍس چٌیي حالی ًذاضتین.
ای کاش! « »....................................داضتین ٍ « »....................................اًجام هیدادین.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«صحیح» یا باطل بَدى احکام سیز را با عالهت « »هطخص کٌیذّ« .ز هَرد ً 0/5وزُ»

ً *21واس خَاًذى تا جَراب ًجس تِ پایی کِ خیس تاضذ

صحیح☼

باطل☼:

*22استفادُ هزداى،اسگزدًثٌذ ٍاًگطتزطال درًواس.

صحیح☼

باطل☼:

ً*23واسخَاًذى سًاى تـا سیـَرآالت طال.

صحیح☼

باطل☼:

ً*24واسخَاًذى تا لثاسی کِ فقط دکوِ ی آى غصثی تاضذ.

صحیج☼

باطل☼:

* پاسخ کاهل پزسص ّای سیز را بٌَیسیذ.

*25چزا رسَلِ خذا،هسلواًاى را بِ «عفَ ٍ گذضت» سفارش هی کٌذ؟ «یک دلیل» «ً 1وزُ»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*26چْار هَرد اس آداب ًواس را بٌَیسیذ« .یک دلیل» «ً 2وزُ»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *27چْار هَرد اس کارّایی کِ رٍسُ را باطل هی کٌذ؟«ً 2وزُ»

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول(

آزﻣﻮن ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﮐﻼس :ﻧﻬﻢ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺗﺎرﯾﺦ آزﻣﻮن96/1/29 :

ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻋﺪد:

درس :ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي آﺳﻤﺎن
زﻣﺎن  50 :دﻗﯿﻘﻪ

» آزﻣﻮن از  15ﻧﻤﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ «

 -1ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 -2ﺣﮑﻢ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

اﻟﻒ( ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ،ﻃﻮري ﮐﻪ ذﮐﺮﻫﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﻮد :

) 2ﻧﻤﺮه(

) 2ﻧﻤﺮه (

ب( ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﮐﺮﻫﺎي واﺟﺐ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ:

ج( ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ و ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪن :
د( ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮاي آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن :

 -3ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز از روي اﺧﺘﯿﺎر در ﭼﻪ ﻣﻮردي ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ؟ ) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎل (

)1ﻧﻤﺮه(

 -4ﭼﺮا اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ؟ ) 2ﻣﻮرد (

)1ﻧﻤﺮه(

 -5ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ واﻗﻌﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

)  1/5ﻧﻤﺮه(

 -6از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ ؟

)  0/5ﻧﻤﺮه(

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ

ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول (

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

درس...................... :

 -7ﻣﯿﺎﻧﻪ روي در دوﺳﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد؟

) 1/5ﻧﻤﺮه(

 -8ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب  57ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

)  2ﻧﻤﺮه(

 -9ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

)  1/5ﻧﻤﺮه(

 -10در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﭘﺎداش اﻧﺴﺎن ﻋﻔﯿﻒ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

)1ﻧﻤﺮه(

 -11ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

) 1ﻧﻤﺮه(

» ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ – ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ «

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ

ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول (

