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 گزينه صحيح را انتخاب كنيد:

 هاي او نيست؟كدام يك از راههاي درك صفات خداوند و شناخت ويژگي ) 1

  تفكر در جهان خلقت الف) قرآن خواندن              ب)

  هاي آنج) تفكر در آيات كتاب الهي    د)تفكر در پيدايش جهان و پديده

5/2  

  

 كدام يك از صفات زير، از صفاتي است كه مريوط به كمال خداوند است؟ ) 2

  الف) فرزند نداشتن               ب) غير جسم بودن 

  ج) ديده نشدن با چشم             د) روزي جهان را دادن

  

  

 اشاره به كدام موضوع از بحث خداشناسي دارد؟»ما عرفناك حق معرفتك«حديث شريف  ) 3

  اي نيست مگر آنكه خدا به آن علم دارد.الف) اينكه هيچ چيز آشكار و مخفي

  ب) اينكه خداوند مهربان است و مهرباني همه چيز و همه كس را در بر گرفته است

  ميتوانيم به شنختي محدود از خداوند دست يابيمج) اينكه ما به قدر توان و درك خود 

  كنند.ها هستند كه به خود ظلم ميكند، بلكه اين انساناينكه او به بندگانش ظلم نميد) 

  

  

 كدام مناجات زير تسبيح و حمد خداوند است؟ ) 4

  كنيالف) اي خدايي كه اميدواران را نااميد نمي

  ب) الهي ضعيفان را پناهي

  دانينيازي چون تو ميبي ج) خدايا نيازم را

  كني از نبخشيدند) خدايا با وجود گناهانم تو حيا مي

  

  

 كردند؟رسوالن الهي با آوردن داليل محكم، مشركين را به چه چيزي دعوت مي ) 5

  الف) دوري از عقايد باطل و خرافات

  ب) تسليم در برابر خداوند

  ج) ايمان به خداوند

  د)انديشه ورزي و تفكر

  

  نام و نام خانوادگي: ..........................
  نهم  مقطع و رشته:

  نام پدر: ...........................................
  .داوطلب: ..............................شماره 

  صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران 12اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  انقالبدبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلي  اولترم  ميانآزمون 

 يهاي آسمانپيامنام درس: 
  شرفسركار خانم نيك نام دبير:

  18/8/1398امتحان:  تاريخ
  صبح  7  ساعت امتحان:
 دقيقه 50مدت امتحان : 



2  

  خالي را پر كنيدجاهاي 

 پذيردشوند و ...... نمايند، با آغوش باز ميخداوند كساني را كه از گناه خويش پشيمان مي ) 1

 ها زنده ميكند.هاي خدا ........ را در دلتوجه به نشانه ) 2

 دعوت مردم به .......... مهمترين رسالت تمام پيامبران الهي بوده است. ) 3

 زمان ....... نبوده است.عقايد باطل و انحرافي منحصر به  ) 4

  حضرت نوح (ع) ............. سال قوم خود را به يكتاپرستي دعوت كرد. ) 5
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 -شبيه نداشتن-بري از درد و رنج-جسم نداشتن-فرزند نداشتن-شكرگزار بودن-پذير بودنتوبه-مجازات كردن-مهرباني-علم

  رحمت داشتن  -جود و سخا داشتن

  هاي خودشان بنويسيد.شوند را در ستوندر جدول زير صفاتي را كه مربوط به حمد و تسبيح مي 

  

  صفات مربوط به تسبيح  صفات مربوط به حمد
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  پايداري و استقامت پيامبران ناشي از چه چيزي است؟

  

  

1  

5  

  موارد درست را به هم وصل كنيد:

  هاي الهيخواستهتسليم محض   نحس است 13عدد 

  استقامت و پايداري در راه خدا  صبر حضرت ايوب (ع) در برابر مشكالت

  عقيده خرافي  مسلمان

  تسليم در برابر امر خدا ناميدندگروهي از مردم پيامبران را دروغگو مي

  

2  

  



  
 نمره 15جمع بارم : 

6  
  سخن امام صادق(ع) درباره پايدار شدن ايمان چيست؟

  

  

1  

7  

  چه معناست؟ حمد به چه معناست؟ تسبيح به
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  ترجمه كنيد

  الذين آمنوا و تطتمئن قلوبهم بذكر اهللا، اال بذكر اهللا تطمئن القلوب

  

  

  

  و هو الغفور الودود

  

  

  

2  

  3از  3صفحه ي 



  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 محل مهر يا امضاء مدير                                                         راهنماي تصحيح  رديف

  ) الف5) ج     4) ج      3) د    2الف        ) 1  1

  )نهصد و پنجاه5پيامبران   ) 4) يكتاپرستي   3  ) ياد خدا2توبه   ) 1  2

3  

  ت داشتنپذير بودن، شكرگزار بودن، جود و سخا داشتن، رحمصفات مربوط به حمد: علم، مهرباني، مجازات كردن، توبه

  

  صفات مربوط به تسبيح: فرزند نداشتن، جسم نداشتن، بري از درد و رنج بودن، شبيه نداشتن 

4  
قامت، كليد دست يافتن به كردند ايمان داشتند و آنان اطمينان داشتند كه ايمان و استپيامبران به راه خود و آنچه به آن دعوت مي

  هاي بزرگ الهي است.وعده

  2د)      1) ج       4ب)      3الف)   5

  كند، دوري از گناهان است.آنچه ايمان را در دل پايدار مي  6

7  
  گوييم الحمداهللا ميخواهيم بگوييم هر ستايش براي خداست. حمد به معناي ستايش است. وقتي مي

  يبي منزه است.عتسبيح به معناي پاك و منزه دانستن است وقتي ميگوييم سبحان اهللا ميخواهيم بگوييم خداوند از هر نقص و 

8  

  اد خدا آرام ميگيرد.آنها كساني هستند كه ايمان آوردند و دلهايشان با ياد خدا آرام ميگيرد. آگاه باشيد كه دلها تنها با ي

  

  

  او بسيار آمرزنده و دوستدار بندگانش است.

  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران 12ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  98-99سال تحصيلي  اولسؤاالت ميان ترم  كليد  انقالبواحد سراي دانش دخترانه دولتيغير  دبيرستان

  هاي آسماننام درس:پيام
  شرفسركارخانم نيكنام دبير: 

 8/1398 /18 تاريخ امتحان:

  /صبح  8 ساعت امتحان:
 دقيقه 50مدت امتحان: 


