نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :نهم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :نیلوفرحمیدی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

تاریخ امتحان1399/10 / 6 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان 10 :صبح /عصر
مدت امتحان  50 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال2:صفحه

نمره به عدد:

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :پیام آسمانی

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

شماره هر عبارت را روبروی گزینه ی درست آن بنویسید.
1

الف)ان اهلل یحب التوابین
ب)تسبیح
ج)هدف داشتن
د)ایمان

)1پاک ومنزه دانستن خدا
)2اعتقاد و باور قلبی
)3توبه پذیری خداوند
)4معنا بخشیدن به زندگی

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
2

3

الف)امام صادق (ع) می فرماید«:آنچه ایمان را در دل پایدار میکند،ترک نعمتهای دنیایی است ».ص( ) غ( )
ص( ) غ( )
ب)چهارمین مرحله ازغسل ترتیبی  ،شستن نیمه چپ بدن است.
ج)سه امام شیعیان قبل از حضرت مهدی (عج) درسن جوانی به شهادت رسیدند .ص( ) غ( )

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
الف ) در وضوی صحیح  ،پس ازنیّت ،ابتدا ......................را می شوییم.
ب) اعتقاد به ظهور منجی مخصوص  ....................نیست.
ج) یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه  ..............................در تمام طول شبانه روز است.

2

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
4

الف)آیه شریفه "وَ هُوَ الغَفور الوَدود"بیانگر کدام ویژگی خداوند در دستیابی به شناخت صفات اوست؟
د) توبه پذیری خدا □
الف)علم خدا □ ب) شکرگزار بودن خدا □ ج)دوستی و محبت خدا □
ب)حضرت ایوب (علیه السالم) به خاطر کدام ویژگی ،در برابر امر خداوند تسلیم شد ؟
ج) مبارزه با فرعون □
ب) کار و تالش □
الف) صبر □

د) هجرت به سرزمین دیگر □

ج)  -حضرت نوح با وجود تمسخر و اذیت دیگران به ساختن کشتی ادامه داد .این جمله به کدام ویژگی پیامبران اشاره دارد؟
د ) مبارزه با عقاید باطل □
ج ) پیروی نکردن از عقاید باطل □
ب ) استقامت □
الف ) تسلیم □

2

5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) جایگاه ایمان کجاست؟
ب) به رهبری و هدایت مردم جامعه ،توسط فقیه جامع الشرایط چه نامیده می شود؟
ج)حمد به چه معناست؟
د) انجام کارهای وضو بصورت پشت سرهم وبدون فاصله

4

عزیزم به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید(.هر کدام  2نمره)
6

الف)حضرت مهدی چگونه نزدیک به  12قرن عمر کرده است؟ به طور خالصه بنویسید.
ب)در چه شرایطی جای وضو تیمم می کنیم ؟ و چیزهایی که وضو و تیمم را باطل میکند را بنویسید 2 .مورد کافی است.
ج)سه ویژگی مهم پیامبران را نام ببرید و یکی را به اختیار خود با مثال توضیح دهید؟
د)ولی فقیه کیست و دارای چه ویژگی هایی است؟

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :پيام آسمانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 11تهران

نام دبير :نيلوفرحميدی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحدانقالب

کليد

تاریخ امتحان1399/10 / 6:

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399-1400

ساعت امتحان 10 :صبح /عصر
مدت امتحان 50:دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

)1پاک ومنزه دانستن خدا
)2اعتقاد و باور قلبی
)3توبه پذیری خداوند
)4معنا بخشیدن به زندگی

لف) ان اهلل یحب التوابین 3
1
ب)تسبیح
ج)هدف داشتن 4
2
د)ایمان

2

الف)امام صادق (ع) می فرماید«:آنچه ایمان را در دل پایدار میکند،ترک نعمتهای دنیایی است».ص( ×) غ( )
ب)چهارمین مرحله ازغسل ترتیبی  ،شستن نیمه چپ بدن است .ص( × ) غ( )
ج)سه امام شیعیان قبل از حضرت مهدی (عج) درسن جوانی به شهادت رسیدند .ص( × ) غ( )

3

الف ) دروضوی صحیح  ،پس ازنیّت ،ابتدا........سرو گردن..............را می شوییم.
ب) اعتقاد به ظهور منجی مخصوص .............مسلمانان.......نیست.
ج)یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه ................یادخدا ..............در تمام طول شبانه روز است.

4

5

6

الف)آیه شریفه "وَ هُوَ الغَفور الوَدود"بیانگر کدام ویژگی خداوند در دستیابی به شناخت صفات اوست؟
د) توبه پذیری خدا □
الف)علم خدا □ ب) شکرگزار بودن خدا □ ج)دوستی و محبت خدا □×
ب)حضرت ایوب (علیه السالم) به خاطر کدام ویژگی ،در برابر امر خداوند تسلیم شد ؟
د) هجرت به سرزمین دیگر □
ج) مبارزه با فرعون □
ب) کار و تالش □
الف) صبر □ ×
ج)  -حضرت نوح با وجود تمسخر و اذیت دیگران به ساختن کشتی ادامه داد .این جمله به کدام ویژگی پیامبران اشاره دارد؟
ج ) پیروی نکردن از عقاید باطل □ د ) مبارزه با عقاید باطل □
ب ) استقامت □ ×
الف ) تسلیم □
الف) جایگاه ایمان کجاست؟قلب و اعتقاد کامل قلبی
ب) به رهبری و هدایت مردم جامعه ،توسط فقیه جامع الشرایط چه نامیده می شود؟والیت فقیه
ج)حمد به چه معناست؟ستایش خداوند یگانه
د) انجام کارهای وضو بصورت پشت سرهم وبدون فاصله مواالت
الف)حضرت مهدی چگونه نزدیک به  12قرن عمر کرده اند؟ به طور خالصه بنویسید.
باتوجه به آیات قرآن انسان میتواند هزاران سال عمر کند مثل حضرت نوح که  950سال عمر کردند.و این یکی از معجزات خداوند
است.
ب)در چه شرایطی جای وضو تیمم می کنیم ؟ و چیزهایی که وضو و تیمم را باطل میکند را بنویسید 2.مورد کافی است.
آب نباشد .وقت کافی نباشد .آب ضرر داشته باشد.ادرار و مدفوع
ج)سه ویژگی مهم پیامبران رابگوییدو یکی را به اختیار خودبا مثال توضیح دهید؟استقامت و پایداری.تسلیم در برابر امر خدا.مبارزه با
عقاید باطل
د)ولی فقیه کیست و دارای چه ویژگی هایی است؟فقیه جامع الشرایط که رهبری جامعه بر عهده اوست.مدیر و مدبر اسالم شناس

جمع بارم  2 0:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

