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

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

ف
ردی

 

بارم صحیح و غلطسؤاالت 
 

 5/0 (  )غ          (  )ص  ها به قدر توان و درک خود، می توانیم به شناختی محدود از خداوند دست یابیم.   ما انسان 1

 5/0 (  )غ            (  )ص          شناخت ما از خالق خویش به تنهایی موجب اطاعت از او خواهد شد.                            2

 5/0 (  )(           غ   )ص       یار ویژه است.      313تنها شرط ظهور امام زمان )عج( و پیروزی ایشان بر دشمن وجود  3

 5/0 (  )غ  (             )ص   کردند.   ورزی و تفکر دعوت میآوردن دالیل محکم، مشرکین را به اندیشهرسوالن الهی با  4

 5/0 ص )  (           غ )  (   خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه به طاغوت برای حل مشکلشان نهی کرده است.   5

 5/0 ص )  (           غ )  (      بگیریم، وضوی ما صحیح است.          اگر فراموش کنیم که آبی نجس است و با آن وضو  6

  چهار گزینه ای سؤاالت 

 کند کدام است؟ طبق حدیث امام صادق )ع( آنچه ایمان را در دل پایدار می 7

 د( تفکر در خلقت        ها             ج( دوری از گناهان            الف( قرائت قرآن                   ب( انجام نیکی

5/0 

  است؟ امت کارهای بهترین از زیر موارد از یک کدام اسالم، گرامی پیامبر فرمایش به بنا 8

 (عج) زمان امام فرج انتظار( د(       عج) زمان امام فرج برای دعا( ج      نیک کارهای ترویج( ب    رفتاری خوش( الف

5/0 

  سؤاالت کامل کردنی 

 5/0 یکی از بهترین راه های دستیابی به شناخت صفات خداوند ............................. است.   9

 5/0 یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان ............................................... است. 10

 5/0 شود........................ گفته میبه رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط  11

 5/0 واجب است که کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهیم و بین آنها فاصله نندازیم که ..................... نام دارد. 12

  پاسخ کوتاه دهید 

 دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید. 13
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 2از  1ی  صفحه

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

 پایه نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  پیام های آسماننام درس: 

  نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 



 

 

 

 نمره 20جمع بارم: 

 

ف
ردی

 
بارم سؤاالت 

 

 را ترجمه کنید.« اال بذکراهلل تطمئن القلوب» ی آیه 14

 

1 

 های منتظران واقعی امام زمان )عج( را بنویسید.با توجه به سخن امام رضا )ع(، سه مورد از ویژگی 15

 

 

5/1 

 سه ویژگی مهم پیامبران را نام ببرید. 16

 

 

5/1 

 های راهنمایان مردم را در عصر غیبت بیان کنید. ویژگیبا توجه به حدیث امام صادق )ع( سه مورد از  17

 

 

5/1 

 دو مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را نام برید. 18

 

1 

  پاسخ کامل دهید. 

به کدام راه شناخت خداوند « برگ درختان سبز در نظر هوشیار       هر ورقش دفتری است معرفت کردگار»این بیت  19

 اشاره دارد؟ توضیح دهید.

 

 

5/1 

 حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟ توضیح دهید. 20

 

 

5/1 

 آیا ممکن است که ما هم یکی از یاران امام زمان )عج( باشیم؟ 21

 

1 

 کردند؟چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می 22

 

1 

 به صورت خالصه توضیح دهید.شیوه صحیح تیمم کردن را  23
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 2از  2ی  صفحه



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 است. صحیح 1

 است. غلط 2

 غلط است 3

 است. حیصح 4

 است. حیصح 5

 غلط است. 6

 صحیح است.« ج»گزینه  7

 صحیح است.« د»گزینه  8

 مراجعه به کالم خود او  9

 )عج(اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی  10

 والیت فقیه 11

 مواالت 12

 های مومنالگوقرار دادن انسان -انجام نیکی ها و دوری از گناهان -یاد و ذکر خداوند 13

 گیرد.ها تنها با یاد خدا آرام میآگاه باشید که دل 14

خیرخواهی و  -گشاده رویی -خودداری از آزار و اذیت دیگران -ترویج کارهای نیک -همسایه داری -خوش رفتاری -صبوربودن 15

 مهربانی با مؤمنان.

 مبارزه با عقاید باطل و خرافات. -استقامت و پایداری در راه خدا -تسلیم در برابر امر خداوند 16

 مطیع دستورات خداوند بودن. -برخالف هوای نفس رفتار کند -محافظت از دین خویش 17

آلود است. آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد، از تشنگی به  آب در دسترس دارد ولی غصبی، نجس یا خیلی گل 18

 سختی خواهد افتاد.

 تفکر در کتاب خلقت. بدین معنا که تمام افریده های خداوند راهی برای شناخت خداوند هستند. 19

 ر عیبی است.حمد به معنای ستایش است و تسبیح به معنای پاک دانستن و منزه دانستن خداوند از ه 20

توانیم با یاری کردن دین یاری امام زمان به معنای یاری دادن دین خداوند است و این کار مختص زمان ظهور نیست و ما نیز می 21

 خداوند و انجام کارهای شایسته از یاران امام زمان باشیم.

 زیرا به راه خود و آنچه که بدان دعوت میکردند ایمان داشتند. 22

کشیدن کف دست چپ بر پشت دست  -کشیدن دست ها از باالی پیشانی تا باالی بینی -زدن کف هر دو دست روی خاک -نیت 23

 راست از مچ تا نوک انگشتان و کشیدن کف دست راست بر پشت دست چپ از مچ تا نوک انگشتان.

 

 سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 پيام های آسمان پایه نهمنام درس: 

 نام دبير: 

 تاریخ امتحان: 

 ساعت امتحان: 

 دقیقه50مدت امتحان: 
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