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 الف(آیبت سیز را تکویل ٍتزخوِ کٌیذ 1

 .ٍَّ.............الَدٍد:............................1

 الملَة:................................االثذکز اهلل تغوئي 2
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 بی خبلی را ثبکلوبت هٌبست پزکٌیذة(خبّ 2

 .پبسخ ثِ ًیبسّبی ثٌیبدیي ًیبسهٌذ دستیبثی................است کِ اظالػبتی .............. ٍ...........ثِ اًسبى ثذّذ.1

 هیخَاّین ثگَیین.........../.حوذثِ هؼٌبی ................... ٍ ٍلتی هی گَئین الوذهلل 2

 . .............ٍ ............ دٍ ثزادر ّوزاُ ٍ دٍ دٍست خذایی ًبپذیز اًذ.3

 . پذیزفتي فتَای فمیْبى کِ ثزگزفتِ اس..............ٍ ............ است در ٍالغ پذیزفتبى سخٌبى اهبهبى است.4

 . آثی کِ ثب آى ٍضَ هی گیزین ثبیذ ...........ثبشذ5
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 ثِ سؤاالت سیز پبسخ کَتبُ دّیذ. 3

 دٍ ثزادر ّوزاُ ٍ دٍ دٍست خذائی ًبپذیز ّستین.  3. هب کیستن ؟ عجك سخي هَال ػلی1

 . ثِ رّجزی ٍ ّذایت هزدم تَسظ فمیِ خبهغ الشزایظ گفتِ هی شَد؟      2

 اس ثْتزیي کبرّبی اهت هي است 6. عجك سخي پیبهجز اػظن 3

3 

 پیذا کٌیذ ٍ ثِ ّن ٍطل ًوبییذ. ) یک هَرد اضبفِ(« ة»پبسخی اس لسوت « الف»لسوت ثزای خوالت  4

 فمیِ ٍالیت                             . ثبشذ شذُ ٍ یب اس چیش دیگزگزفتِ ًیست؛ ثبچیش دیگز هخلَط خبلض کِ آثی الف( ثِ

 فزج اًتظبر                              . شـَد هی ِگـفت الشزایظ، خبهـغ فمیِ تَسظ خبهؼِ هزدم ٍ ّذایت رّـجزی ة( ثِ

 ًوبس                               .ًـبپذیزًـذ خـذایی دٍسـت ٍ دٍ ثـزادر ّـوزاُ دٍ )ع( ػلی اهـبم فزهـَدُ ثِ ج( ثٌب

 ٍػول ایوبى                              . ثـبشـذ هی ایـشبى اهـت کبرّـبی اس ثْتـزیي: پیـبهـجز )ص(  فـزهـَدُ ثز د( ثٌـب

 هضبف                                                                                                                                

1 

 4از 1صفحه ی 

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

 نهن هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 4 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 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 و قرآنآسمانی  های پیامنام درس: 

 الهام سیفینام دبیر:

 10/1399 / 06 امتحان:  تاریخ

  صبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 

 .ذیرا اًتخبة کٌ هٌبست ٌِیگش 5

بخت ٌش یاس راّْب کیکذاه ثب* هؼزفت کزدگبر ستیّزٍرلش دفتز         بریثزگ درختبى سجشدرًظزَّش* شؼز: -1

 ؟خذا ارتجبط دارد

 فغزت اًسبى (د ی         تفکزدرکتبة آسوبً (ج         تفکزدرخْبى خلمت( ة        خْبى شیذایتفکز در پ (الف

 ست؟یً حی، طح (ػح  ) یدٍراى پس اس ظَْر حضزت هْذ ٓدرثبر ٌِیکذام گش - 2

 یدست دراس گزاىیثِ حمَق د یشَدکس یه ذُیکوتزد( ة         .ستیظبلوبًِ ٍسٍرگًَ یحکَهتْب اس یخجز(  الف

 کٌذ.

 یثزکت ه يیاسآسوبى ٍسه( د        .کٌذی اخزا ه راکبهالً ػذالت ،یدرچٌذ کشَراساله (ع  )حکَهت اهبم سهبى (  ج

 ثبرد.

 شذُ است. فیچگًَِ تَط (يیالتََّاث حِتُیُ ِاِىَّ اللّ ) ِیخذاًٍذ در آ - 3

 هدبسات کٌٌذُ(د            برهْزثبىیثس( ج                       زیتَثِ پذ (ة                      دٍستذار ثٌذگبًش( الف

2 

 .ثٌَیسیذ را ٍضَ ثَدى هستحت یب ٍاخت سیز تظبٍیز در 6

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                           ...............................                     .................................                     ............................                 ......................... 
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 کٌیذ. تظحیح آًزا ٍاشتجبّبت ثخَاًیذ ثبدلت سیزا هتي 7

 ).)کلوبت اشتجبُ را در داخل دایزُ ثٌَیسیذ ٍطحیح آًْب رٍی ًمغِ چیي

 .است دیي ثی کٌذ هی راهاللبت ٍیب ادػبکٌذ ایشبى را هؼیي )ػح( ٍلتی سهبى اهبم آهذى ثزای کس الف( ّز

 .شَد هی سبختِ هزدم اس ٍسَءاستفبدُ ریب ّذف ثب ظبلن ای ػذُ تَسظ ادػبّب ایي است ة( رٍشي

 حبکوبى ًیش ایشبى اس ٍ پس داشت خَاّذ اداهِ ّب سبل )ع( سهبى اهبم حکَهت خَاًین هی ج( دراحبدیث

 گزفت. خَاٌّذ دست ثِ را خْبى ادارُ د( دیگزی

 

  

1 

 هَاردی کِ هکلّف ثبیذ ثزای ًوبس تیون کٌذ را ثٌَیسیذ.هَرد  اس  3 8

1. 

2. 

3. 
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 4از 2صفحه ی 



 

 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهبم خویٌی    کذام شخظیت ثِ ػٌَاى ثیذار گز لزى حبضز هؼزفی هی شَد؟    شْیذ هغْزی 9

 هَرد اس ٍیژگی ّبی ایشبى را ثٌَیسیذ. 3

1. 

2. 

3. 

2 

 پزٍردگبر کذام است؟ تَضیح دّیذ.ثْتزیي راُ ثزای شٌبخت طفبت  10

 

 

1 

 .ذیرا کبهل کٌ زیخذٍل س بهجزاىیپ یّب یژگیثب تَخِ ثِ ٍ 11

 بهجزاىیپ یژگیٍ هثبل ًوًَِ ٍ

 ًکزد. تییدر ثزاثز توبم هشکالت ٍ سختی ّب طجز کزد ٍ شکب (ع) َةیحضزت ا -
 

 

 

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

 .ذًذیپزست یهبُ ه ٍ ذیخَرش ستبرُ ٍ (ع) نیاس هزدم سهبى حضزت اثزاّ یثزخ -
 

 

 

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

 دػَت کزد. یپزست کتبیرا ثِ  سبل هزدم سهبى خَد 950 (ع) حضزت ًَح -
 

 

 

......................... 
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 1 شزایظ ٍضَی طحیح را ثٌَیسیذ ٍ یکی را ثِ اًتخبة تَضیح دّیذ 12

ثِ  هَرد را دٍ تب کٌیذ کٌذ؛ لغفب اٍ راٌّوبیی تمَیت خذا ثِ ًسجت را خَد ایوبى کِ دارد دٍست هزین 13

 .آٍرد یبد
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 1 .ثٌَیسیذ را )ع( هْذی حضزت ظَْر شزایظ اس هْن شزط دٍ 14

 4از 3صفحه ی 



 

 

 نمره 10جمع بارم : 

 لزآىسَاالت 

 نعيی لغات زیر را بيویسید 1

 شرع

 وصی

 اوحیيا

 وصیيا

 التتفرقوا

 سالت

3 

 ترکیبات زیر را نعيی کيید 2

 سالتهمو لئو 

 لیقولو

 بلده نیتا

3 

 ترجهً عبارات را بيویسید 3

 اىا اىزليا فی لیلً الهبارکً

 رب السهوات و االرض

 ان کيتم نوقيیو
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 4از 4صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 را تکمیل وترجمه کنیدالف(آیات زیر 

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

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

 

2 

 ب(جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید

 ............ و...........به انسان بدهد.دقیق.........است که اظالعاتی ..منبعبنیادین نیازمند دستیابی........پاسخ به نیازهای 1

 و وقتی می گوئیم المدهلل میخواهیم بگوییم.........../ستایش.............. .حمدبه معنای .....2

 وست جدایی ناپذیر اند........ دو برادر همراه و دو دعمل........و .....ایمان. .....3

 است در واقع پذیرفتان سخنان امامان است........ روایات.........و .....احادیث. پذیرفتن فتوای فقیهان که برگرفته از.....4

 .........باشدطلقم. آبی که با آن وضو می گیریم باید ..5

 

3 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 . ایمان و عمل                    دو برادر همراه و دو دوست جدائی ناپذیر هستیم.  3م ؟ طبق سخن موال علیی. ما کیست1

    . والیت فقیه                     . به رهبری و هدایت مردم توسط فقیه جامع الشرایط گفته می شود؟   2

 انتظار فرج                   من است از بهترین کارهای امت 6. طبق سخن پیامبر اعظم 3

1 2 3 . 

4 

 پیدا کنید و به هم وصل نمایید. ) یک مورد اضافه(« ب»پاسخی از قسمت « الف»برای جمالت قسمت 

 مضاف باشد شده و یا از چیز دیگرگرفته نیست؛ باچیز دیگر مخلوط خالص که آبی الف( به

                                 فقیه والیت     شـود می گـفته الشرایط، جامـع فقیه توسط جامعه مردم و هدایت رهـبری ب( به

                               وعمل  ایمان         . .نـاپذیرنـد جـدایی دوسـت و دو بـرادر هـمراه دو )ع( علی امـام فرمـوده به ج( بنا

 فرج انتظار  بـاشـد می ایـشان امـت کارهـای از بهتـرین: پیـامـبر )ص(  فـرمـوده بر د( بنـا

                                                                                                                                 

 

 

 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

 0پیام نهم نام درس: 

 01/0911. / .10 تاریخ امتحان:

 صبح  01 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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 .دیرا انتخاب کن مناسب نهیگز

اخت خدا نش یاز راهها کیکدام با* معرفت کردگار ستیدفترهرورقش          اریبرگ درختان سبزدرنظرهوش* شعر: -1

 ؟ارتباط دارد

 فطرت انسان (د ی         تفکردرکتاب آسمان (ج         تفکردرجهان خلقت( ب        جهان شیدایتفکر در پ (الف

 ست؟ین حی، صح (عج  ) یدوران پس از ظهور حضرت مهد ۀدربار نهیکدام گز - 2

 کند. یدست دراز گرانیبه حقوق د یشودکس یم دهیکمترد( ب         .ستیظالمانه وزورگون یحکومتها از یخبر(  الف

 بارد. یبرکت م نیازآسمان وزم( د        .کندی اجرا م راکامالً عدالت ،یدرچند کشوراسالم (ع  )حکومت امام زمان (  ج

 شده است. فیچگونه توص (نیالتَّواب حِبُیُ هاِنَّ اللّ ) هیخداوند در آ - 3

 مجازات کننده(د            ارمهربانیبس( ج                       ریتوبه پذ (ب                      دوستدار بندگانش( الف
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 .بنویسید را وضو بودن مستحب یا واجب زیر تصاویر در

 

 

 
 

 

 

 

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

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

 ) و ذکر موارد دیگر   غسل بگیر نمازش قضا می شود.. وقت کمی برای نماز یا غسل مانده و اگر بخواد وضو یا 3
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    4امام خمینی        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  –برای عمل به اسالم از هیچ کس نمی ترسید  -رهبری اش در خانه ای اجاره ای زندگی می کرد

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

10 

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

بهترین راه برای شناخت صفات خداوند، مراجعه به سخن اوست. توصیف خداوند از خود توصیفی دقیق و بی 

نقص است  که می تواند ما را در شناخت صحیح او یاری دهد. با مراجعه به قرآن با آیات زیادی روبرو می 

 زدشویم که هر کدام به بیان بخشی از ویژگی صفات خداوند می پردا

11 

 .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 059 (ع) حضرت نوح -
 

 

 

 ...استقامت
 

12 
 شرایط وضوی صحیح را بنویسید و یکی را به انتخاب توضیح دهید 1

 اب مطلق. مواالت . ترتیب.

13 
 به یاد مورد را دو تا کنید کند؛ لطفا او راهنمایی تقویت خدا به نسبت را خود ایمان که دارد دوست مریم

 .  مشکالتش   در پیروی از خدا و دستوراتش نهفته است .آورد

 آمادگی جامعه بشری و یاران وفادار .بنویسید را )ع( مهدی حضرت ظهور شرایط از مهم شرط دو 14

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :
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