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بارم  سؤاالت
  

1  

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد
  

  .ناپذيرند جدايي وستد دو و همراه برادر دو .......................... و (ع) ........................ علي حضرتبفرموده 

  .است ....................................................... كند، مي پايدار دل در را ايمان آنچهبفرموده امام صادق (ع)  

  .است ............................................................... من امت كارهاي بهترين ازپيامبر اعظم (ص) فرموده است 

  .شود يم گفته ................................................. الشرايط، جامع فقيه توسط جامعه مردم هدايت و رهبري به
  

2,5 

2  

  ترجمه آيه زير را بنويسيد

كْرِ اللَّهأَلَا بِذ كْرِ اللَّهبِذ مهنُّ قُلُوبئتَطْمنُوا وينَ آمالَّذنُّ الْقُلُوبئتَطْم             

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

1  

3  
  دو شرط از شرايطي كه فراهم شدن آنها هنگام ظهور حضرت ضروري بنظر مي رسد را بگوييد؟

  

  

2  

4  

  كتاب خلقت باعث بدست آمدن شناخت مي شود و مقدار يا اندازه اين شناخت چقدر است؟چگونه تفكر در 

  

  

  

2  

5  

  ؟هدف اصلي امام زمان (عج) از قيامشان چيست

 

  

2  

6  

  چطور ايمان به خدا باعث رهايي از سردرگمي و بي هدفي مي شود؟

  

  

  

2  

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

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

  صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران 2اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  مرزدارانسراي دانش واحد  پسرانهدبيرستان غيردولتي 

 1399 -1400سال تحصيلي  اول نيمسال آزمون

 پيامهاي آسمان و قرآننام درس: 
  هادي اشتراني نام دبير:

  10/1399 / 06 امتحان:  تاريخ
  عصر /صبح 08:  00  ساعت امتحان:
 دقيقه 60مدت امتحان : 



  
  نمره 20جمع بارم : 

 

7  
  .ببريد نام را پيامبران مهم هاي ويژگي از مورد سه

  
1,5  

8  

  ؟ ودبا آن مواجه بودند چه ب مردم رهبري و هدايت مشكل اساسي كه امامان (بعد از رحلت پيامبر) در مسير دو

  

  

  

  

2  

    سواالت درس قرآن 

1  

  جدول زير را با كلمات مناسب كامل كنيد

  

  چه بد است - ايمح - امبريپ -فرستنده  - ديشا -مهد  -سفارش كرد  

  ..................= ............................ يوص  يندگز   ......... = .....................................  ..............................................= لَعلَّ

 ل  مشمحل آرا .. = ......................................  ..............................................= ساءرسم........................... =...................  

  

  

2  

2  

  ترجمه عبارت هاي قرآني زير را بنويسيد

        َسَواًء َمْحيَاھُْم َوَمَماتُھُْم َساَء َما يَْحُكُمونَ 
...................................................................................................................................  

           إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمْنِذِرينَ 
...................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................           لَيَقُولُنَّ َخلَقَھُنَّ اْلَعِزيُز اْلَعلِيمُ 

يِّئَةُ    ...................................................................................................................................          َواَل تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َواَل السَّ
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                                                محل مهر يا امضاء مدير                                                         راهنماي تصحيح  رديف

1  

  

  دو برادر همراه و دو دوست جدايي ناپذيرند. ايمان و عملبه فرموده حضرت علي (ع)  
  .است گناهان از دوري كند، مي پايدار دل در را ايمان آنچه :فرمايد مي صادق امام

  .است  مهدي حضرت ظهور انتظار من امت كارهاي بهترين از :فرمايد مي انتظار ظهور درباره پيامبر
  .شودميگفتهفقيهواليتالشرايط،جامعفقيهتوسطجامعه مردم هدايت و رهبريبه

  .گيرد مي آرام خدا ياد با تنها لها د كه باشيد آگاه .است مطمئن و آرام خدا ياد با هايشان دل و آوردند ايمان كه هستند كساني آنها  2

 آرمان و اهداف راه در جان ايپ تا كه است باوفايي ياران وجود ديگر، شرط. است امام قيام با همراهي براي جهان مردم آمادگي شرايط، اين از يكي  3
  .بايستند امام هاي

4  
  . ميببر ياو پ يها يزگياست ، به و ياو كه در سراسر جهان متجل يآثار و نشانه ها قياز طر يعني

 نيو در برابر ا ميابي ير ماز گذشته آثار علم و قدرت خداوند را در جهان د شتري، ب ابدي يم شيكه علم و دانش ما افزا زانيبه هر م
  مييآ يم يهمه عظمت ، به شگفت

 انيو عدالت جو رانكوكاياست كه سرنوشت مردم در دست ن نيا يامام برا اميق و است يگسترش عدالت و مهربان ام،يهدف امام از ق  5
  و آرامش برسند. يو مردم جهان پس از سال ها به خوشبخت رديقرار گ

6  
 دنيرس يبرا زيمه چه  نشيمؤمن، برخاسته از اعتقاد به خداست. آنان معتقدند كه نه تنها انسان، بلكه آفر يانسان ها يهدف زندگ

ف را كشف كرده و آن هد ،ياست كه با كمك گرفتن از فرستادگان اله نيانجام دهد، ا ديكه انسان با ياست و كار يبه هدف مشخص
  به آن بكوشد دنيرس يبرا

  باطل و خرافات. ديدر راه خدا و مبارزه با عقا يداريدر برابر امر خداوند، استقامت و پا ميتسل  7

8  
   بودند؛ مواجه بزرگ مشكل دو با مسير اين درامامان 

  دادند مي قرار فشار تحت را امامان شدت به ظالم حاكمان -1
  .نميدادند انجام امامان از پيروي و حمايت در را خود وظايف زودگذر، دنياي به بستن دل و حاكمان از ترس دليل به مردم  -2

  قرآن  

1  
  شايد  محيا  سفارش كرد

  چه بد است  مهد  فرستنده
 

2  

 كننديكسان است زندگي و مرگ شان ، چه بد است آنگونه كه حكم مي
  قطعا ما فرو فرستاديم آن را در شب مباركي. قطعا ما هشدار دهنده هستيم

  قطعا مي گويند آفريد آنها را شكست ناپذير دانا
  و نيكي و بدي مساوي نيستند

  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي
  تهران 2ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  1399-1400سال تحصيلي  اول نيمسالسؤاالت  كليد  مرزداران واحد سراي دانش پسرانه دولتيغير  دبيرستان

 نام درس: پيام هاي آسمان و قرآن

 نام دبير: هادي اشتراني

 10/1399 /06تاريخ امتحان: 

  عصر /صبح  08:00ساعت امتحان: 
  دقيقه 40مدت امتحان: 


