
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: میان ترم پیام آسمان هشتم

تاریخ آزمون: 1399/08/25

: دبیرستان پسرانه غیردواتی عطارد- دوره اول:

پایه: هشتم

عطاردزمان برگزاري: 35 دقیقه

با توجه به سخن حضرت علی (ع) توضیح دهید که خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی براي انسان خلق کرده است؟ - 1

حدیث ثقلین را بنویسید. - 2

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 3
الف)پیشرفته ترین و عجیب ترین دوربین دنیا  .................. است. 

ب) اگر انسان، خوب به نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات بنگرد، در نتیجه به وجود  .................. پی می برد که او همان  .................. است. 
ج) خداوند به ما عقل داده است تا فکر کنیم و از دنیاي پیرامون خود درس  .................. بگیریم.

غّفار یعنی چه؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می شود؟ - 4

جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید. (یک مورد اضافی است)  - 5
خداوند تمام آنچه را در  .................. است براي  .................. آفریده است تا دربارة آن ها  .................. و با استفاده از آن ها به  .................. الهی

راه یابید و خودتان را از  .................. برهانید. 
دنیا - عذاب دوزخ - بیندیشید - شما - زمین - بهشت

هر یک از کلمات داخل پرانتز را در مقابل جمله هاي مناسب آن بنویسید. (یک کلمه اضافی است)  - 6
( کتاب خدا و عترت - اخالق و آداب نیک - ثقلین - والیت اهل بیت (ع) )

الف) در روز قیامت درباره ي این نعمت سؤال خواهد شد. (    ) 
ب) پناه بردن به این امانت هاي پیامبر (ص)، دوري از گمراهی را به همراه دارد. (    ) 

ج) سخن رسول خدا (ص) درباره ي دو چیز گرانبهاي بعد از خود، به این نام مشهور شد. (    )

چرا خداوند پیامبر اکرم (ص) را اولین معلم قرار داد؟ - 7
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جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   - 8
الف) خداوند حکیم، پیامبر اکرم (ص) را اولین .................. قرار داد.  

ب) بر اساس برنامه ي رسول خدا (ص)، در تربیت معلمان آینده، شایسته ترین فرد براي هدایت مردم پس از ایشان، .................. بود.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   - 9
الف) در ماجراي غدیر، انتخاب حضرت علی (ع) براي جانشینی پیامبر (ص)، توسط .................. انجام شد.  

ب) جانشینی .................. در روز غدیر، موجب ناامیدي کامل مشرکان و منافقان شد.

چرا بعد از پیامبر خدا، تنها امیر مؤمنان (ع)، شایسته ي رهبري بر مسلمانان بودند؟ - 10

رفتار افراد و افراد بی گذشت را در روزمره زندگی با هم مقایسه کنید. - 11

با توجه به آیه به سؤاالت پاسخ دهید.  - 12
  «الیوم اکملُت لکم دینکم و اتممُت علیکم نعمتی و رضبُت لکم االِسالَم دینًا»

منظور از الیوم، چه روزي است؟
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