
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 ناپذیرند. به فرموده حضرت علی )ع(  ............................... و .................................... دو برادر همراه و دو دوست جدایی

 .است ............................................................... من امت کارهای بهترین ازپیامبر اعظم )ص( فرموده است 

 بهترین راه شناخت خداوند ............................................. است .

 ....................................زمانی که می گوییم سبحان اهلل ، می خواهیم بگوییم ........................................................... 

5.2 

5 
 ترجمه آیه زیر را بنویسید

 ل َكُمْ تَشْكُرُونَ مَا یُرِیدُ الل َهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَه ِرَکُمْ وَلِیُتِم َ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَ

1 

 5 ذکر فرموده اند را بیان کنید. مردم واقعی هدایتگران درباره)ع(  صادق امامچهار ویژگی که  3

 5 آیا انسان توانایی بدست آوردن شناختی از خدای خود را دارد؟ حدیثی از پیامبر اسالم )ص( در این باره بنویسید. 4

 5 چطور ایمان به خدا باعث رهایی از سردرگمی و بی هدفی می شود؟ 2

 5 توضیح دهید. ؟به خرافات چگونه استرابطه بین ایمان به خدا و میل  6

 1.2 سه عاملی که می توانیم بوسیله آنها ایمان به خدا را در درون خود تقویت کنیم ، نام ببرید؟ 7

 5 دیسیرا بنو )عج(امام زمان یمنتظران واقع یژگیو چهار )ع(با توجه به سخن امام رضا 8

  سواالت درس قرآن 

1 

 .مناسب کامل کنیدجدول زیر را با کلمات 

 کنند یقضاوت م - یتَستَو - انیبا تقوا - نیقیاهل  -مُنذِر  -از  یدیپرس -مقرّر کرد  

 ..............................................= سَاَلتَ  دهنده میب =  .......................................... ..............................................=  نَیموقِن

 = .............................................. حكُمونَیَ است یمساو ......... = .......................... ..............................................= شَرَعَ 
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5 

 ترجمه عبارت های قرآنی زیر را بنویسید

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

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

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

.........................................................................................................................
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 1از  1صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصیلی  اول نیمسال آزمون

 پیامهای آسمان و قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 12/1311 / 20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  22ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 






