
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 با توجه به آیه ) اَال بِذِکرِاللّهِ تَطمَئِنُ القُلوب ( به سؤاالت داده شده پاسخ دهید.

                        الف( ترجمه آیه : ......................................................................................                      

        ب( با توجه به این آیه، یکی از تأثیرات مهم ایمان به خداوند چیست؟ .......................................    

2 

2 

 .بنویسید مناسب جای کنید و در انتخاب کمانک داخل از را مناسب کلمات هرجمله برای

 ) آرامش ، دوری از گناهان(  .. است.................... کند یدارمیدل پا رادر مانیا آنچه دیفرما یم (ع)امام صادق  الف(

 یوعده ها، به خدا  مانیا)     .. بوده است . ................... به نانیاطم درمقابل مخالفان؛ امبرانیاستقامت پ رمز ب(

 ی(اله

 (مکروه ، حرام)  باطل خواهد بود. آب؛ نیبا ا زیوضو ن است و .....................  یاستفاده از آب غصب ج(

 ی(نیعالمان د ، امامان) قرار گرفت. ...................مردم برعهده  .. تیوهدا یرهبر (ص) امبریپس ازرحلت پ د(

1 

3 

 مورد در ستون ب اضافه است.( 1را بیابید و در جای مناسب بنویسید. )  ستون ببا  ستون الفشماره عبارت مناسب     

 

 ستون ب شماره ستون الف

 مواالت     . وضو گرفتن با آب درون پارک های شهر1

 باطل        . استفاده از آب غصبی2

 ترتیب     گالب . وضو گرفتن با3

 صحیح     . فاصله نینداختن بین کارهای وضو4

 حرام      
 

1 

4 

 با توجه به تصاویر وضوی واجب و مستحب را مشخص کنید.

                                                          

1 

5 

 عبارت های داده شده را مشخص کنید.  یا  غلط بودن    صحیح  

                             . هدف زندگی انسان مؤمن برخاسته از اعتقاد به خداست.1

  . خداوند با وضع احکام و قوانین قصد سخت گرفتن بر بندگانش را دارد.2

55/1 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نهم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 و قرآنپیام های آسمانی نام درس: 

 الهام سیفی نام دبیر:

 06/0311 /60 امتحان:  تاریخ

  صبح 06:  66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 



 . اشکال ندارد. دست گذاشتن بر نام خدا که به غیرزبان عربی است، 3

  م اهل بیت است.. احکام عالمان و فقیهان اسالم شناس همان حک4

 .  نیست)عج( مختص دوران ظهور ایشان  . یاری امام زمان5

6 

 کنید. تصحیح آنرا واشتباهات بخوانید بادقت زیرا متن

 ).)کلمات اشتباه را در داخل دایره بنویسید وصحیح آنها روی نقطه چین

 .است دین بی کند می رامالقات ایشانویا ادعاکند  را معین )عج( وقتی زمان امام آمدن برای کس الف( هر

 .شود می ساخته مردم از وسوءاستفاده ریا هدف با ظالم ای عده توسط ادعاها این است ب( روشن

 حاکمان نیز ایشان از و پس داشت خواهد ادامه ها سال )ع( زمان امام حکومت خوانیم می ج( دراحادیث

 گرفت. خواهند دست به را جهان اداره د( دیگری

 

  

1 

7 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 چیست؟..............................................................................................پنج گانه  ینماز ها یاز حکمت ها یکیالف ( 

 ...............................................................................................................چیست؟  قیام از زمان )عج( امام هدف ب(

 .......ازچه  می باشد؟ ....................................................................................................... گرفته بر فقیهان ج( تعالیم

 .........................مسح سر در وضو یعنی چه؟ ......................................................................................................  د(

4 

8 

 .دیرا کامل کن ریجدول ز امبرانیپ یها یژگیبا توجه به و

 امبرانیپ یژگیو مثال نمونه و

 نکرد. تییدر برابر تمام مشکالت و سختی ها صبر کرد و شکا (ع) وبیا حضرت -
 

 

 

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

 .دندیپرست یماه م و دیخورش ستاره و (ع) میاز مردم زمان حضرت ابراه یبرخ -
 

 

 

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

 دعوت کرد. یپرست کتایرا به  سال مردم زمان خود 055 (ع) حضرت نوح -
 

 

 

......................... 
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0 
 بهترین راه برای شناخت صفات پروردگار کدام است؟ توضیح دهید.

 

 

2 

15 

 امکان پذیر است.( عج)با دو دلیل زیر ثابت کنید که داشتن عمر طوالنی برای حضرت مهدی 

 . دلیل قرآنی :1

 . دلیل علمی : 2

 

1 

 2 مورد( 4؟).بنویسید را غیبت زمان در واقعی هدایتگران های ویژگی صادق)ع( امام حدیث به توجه با 11

 2 دهید؟ توضیح مثال ذکر با معناست چه به خداوند تسبیح و حمد 12



 

 نمره 06: پیامجمع بارم 

 نمره 06: قرآنجمع بارم 
 

  قرآن 

1 

 .معنی لغات زیر را بنویسید

 محیا

 سوا

 بصائر

 ساء

 تستوی

 ممات

3 

2 

 .ا ترکیبات زیر را معنی کنید

 ماوصینا به

 الدینان اقیموا 

 التتفرقوا فیه

3 

3 

 .ترجمه عبارات را بنویسید

 والذی نزل من اسما ماءبقدر

 لیقولن خلقهن العزیز العلیم

 انا کنا منذرین

4 

 3از  3صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

ردی

 ف
                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح

1 

 الف(آیات زیر را تکمیل وترجمه کنید

 ........................او بسیار بخشنده ومهربان است.وهو....الغفور.........الودود:....1

 .............................فقط با یاد خدا دل ارام میگیرد.االبذکر اهلل تطمئن القلوب:..2

2 

 کلمه اضافه است.( 3بنویسید. )هر عبارت را از بین کلمات داده شده یافته و در جای خالی پاسخ مناسب 

 ............... خداوند می توان به ویژگی های او پی برد.قرآن ............ تفکر در کتاب خلقت یعنی از طریق 1

 دار می کند، دوری از گناهان است............ را در دل پایایمان . طبق سخن امام صادق آنچه ............2

 .............. دعوت می کردند.عمل نیک . رسوالن الهی با آوردن دالئل محکم، مشرکان را به .................3

 ........... فکر و خیال گناه آلود را تطهیر می کندمسح پا درباره حکمت وضو، ............6. طبق سخن پیامبر اکرم 4

3 

 مورد در ستون ب اضافه است.( 1را بیابید و در جای مناسب بنویسید. )  ستون ببا  ستون الفشماره عبارت مناسب     

 

 ستون ب  شماره ستون الف

   صحیح   . وضو گرفتن با آب درون پارک های شهر1

   حرام   . استفاده از آب غصبی2

 ترتیب     باطل    . وضو گرفتن با گالب3

   مواالت   فاصله نینداختن بین کارهای وضو. 4

       
 

4 

 .بنویسید را وضو بودن مستحب یا واجب زیر تصاویر در

 

 

 

 

 

 

 

                     .واجب.... مستحب...........واجب....................مستحب                   

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 9پیام نهم نام درس: 

 01/0911 / 10 تاریخ امتحان:

 صبح  01 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

 مسح سر  –آثار ––––اندیشه ورزی  –     



5 

 عبارت های داده شده را مشخص کنید.  یا  غلط بودن    صحیح  

                         ص    . هدف زندگی انسان مؤمن برخاسته از اعتقاد به خداست.1

 غ . خداوند با وضع احکام و قوانین قصد سخت گرفتن بر بندگانش را دارد.2

 غ. اشکال ندارد. دست گذاشتن بر نام خدا که به غیرزبان عربی است، 3

 ص احکام عالمان و فقیهان اسالم شناس همان حکم اهل بیت است.. 4

 ص.  نیست)عج( مختص دوران ظهور ایشان  . یاری امام زمان5

6 

 کنید. تصحیح آنرا واشتباهات بخوانید بادقت زیرا متن

 ).)کلمات اشتباه را در داخل دایره بنویسید وصحیح آنها روی نقطه چین

 .است دین بی کند می رامالقات ویا ادعاکند ایشان را معین )عج( وقتی زمان امام آمدن برای کس الف( هر

 .شود می ساخته مردم از وسوءاستفاده ریا هدف با ظالم ای عده توسط ادعاها این است ب( روشن

 حاکمان نیز ایشان از و پس داشت خواهد ادامه ها سال )ع( زمان امام حکومت خوانیم می ج( دراحادیث

 گرفت. خواهند دست به را جهان اداره د( دیگری

 

  

7 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 نمره 55/5نمره( هر مورد  2پاسخ کوتاه دهید)

 .....اول نیت بعد شستن صورت بعد.واجب است هم وضو به ترتیب باشد یعنی؟.....1

 دروغگوایشان را مالقات کرده...........هرکس برای آمدن امام زمان وقتی را معین کند!!یا ادعا کند 2

 عدالت. هدف امام زمان از قیام گسترش چیست؟3

 . یاری امام زمان یعنی؟.........................4
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 مورد  از مواردی که مکلّف باید برای نماز تیمم کند را بنویسید. 3

 . آب در دسترس دارد، ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.1

 کمی دارد که اگر با آن وضو یا غسب کند، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.. آب 2

 . وقت کمی برای نماز یا غسل مانده و اگر بخواد وضو یا غسل بگیر نمازش قضا می شود.  ) و ذکر موارد 3

9 

    4خمینی امام        کدام شخصیت به عنوان بیدار گر قرن حاضر معرفی می شود؟    شهید مطهری          

 مورد از ویژگی های ایشان را بنویسید. 3

در تمام سال های  -مانند عادی ترین مردم زندگی می کرد –سیاستمداری آگاه  –عابدی شب زنده دار  1

به پرسش های  –برای عمل به اسالم از هیچ کس نمی ترسید  -رهبری اش در خانه ای اجاره ای زندگی می کرد

 /. نمره 5دینی مردم پاسخ می داد و سایر موارد  ) سه مورد 



 

15 

 .دیرا کامل کن ریجدول ز امبرانیپ یها یژگیبا توجه به و

 امبرانیپ یژگیو مثال نمونه و

 نکرد. تییدر برابر تمام مشکالت و سختی ها صبر کرد و شکا (ع) وبیحضرت ا -
 

 

 

 تسلیم در برابر امر خدا..

 .دندیپرست یماه م و دیخورش ستاره و (ع) میاز مردم زمان حضرت ابراه یبرخ -
 

 

 

 ..مبارزه با عقاید جاهلیت

 دعوت کرد. یپرست کتایرا به  سال مردم زمان خود 955 (ع) حضرت نوح -
 

 

 

 ..استقامت.
 

 چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند، استقامت فراوانی می کردند؟ 11
 

 یاران وفادار و امادگی جامعه بشری .بنویسید را )ع( مهدی حضرت ظهور شرایط از مهم شرط دو 12

13 

 مورد  از مواردی که مکلّف باید برای نماز تیمم کند را بنویسید. 3

 . آب در دسترس دارد، ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.1

 از تشنگی به سختی خواهد افتاد.. آب کمی دارد که اگر با آن وضو یا غسب کند، 2

  .یا غسل بگیر نمازش قضا می شود . وقت کمی برای نماز یا غسل مانده و اگر بخواد وضو3
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 مراحل غسل ترتیبی را نام ببرید؟

 نیت  

 سشتن سر

 شستن سمت راست

 شستن سمت چپ

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :


