
 

 

 

 

 

 
 

 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                                                             به نام آنکه از شدّت حضورش ناپیداست                                سؤاالت  
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 صحیح و غلط:

 آب در دسترس هست لیکن غصبی هست لذا با همان آب وضو میگیریم.-1

 وضو گرفتن فقط با آب مطلق صحیح است.-2

 احکام و قوانینش قصد سخت گیری بر بندگانش را دارد.خداوند با -3

 تسبیح به معنای پاک و منزّه دانستن است.-4

 یکی از ویژگی های پیامبران تسلیم در برابر امر خداوند است همانند مبارزه با بت پرستی.-5

 طوالنی بودن عمر حضرت مهدی امری ممکن است.-6

3 
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 )دو کلمه اضافه است(جای خالی:

 بسیار آمرزنده و ...........بندگانش است. او-1

 مخلوقات و موجودات جهان ...............الهی هستند.-2

 حمد به معنای ...........است.-3

 شناخت و آگاهی از یک مطلب برای عمل به آن کافی نیست بلکه آن شناخت باید به مرحله .............برسد.-4

 یافتن به .............است. از تاثیرات مهم ایمان به خدا دست-5

 وضو میگیریم باید .......باشد.آبی که با آن -6

 ایمان(-نشان ها-ایمان-آرامش-پاک-ستایش-دوستار-)منزه

 

3 
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 کدام مورد از شرایط وضوی صحیح نیست؟-1

 مواالتب(ترتیب                             الف (

 بودن اعضای وضوپاک د(آب مضاف                        ج(
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نهمپیام  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 1411 -1411سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 نهمآسمانی  پیام .نام درس: 

  آقای شمسنام دبیر:

 11/1411 / 4 امتحان:  تاریخ

 صبح  8  ساعت امتحان:

 دقیقه01مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نَبُد این خلق و تو بودی و نتوان شبه تو جستن به ترتیب کدام صفت خداوند را بیان میکند؟-2

 ثبوتی-سلبیب(سلبی                         -ثبوتیالف(

 سلبی-سلبید(          ثبوتی                 -ثبوتیج(

 ؟است غسل ترتیبی بعد از شستن تمام سر و گردن به چه ترتیب-3

 شستن نیمه چپ و بعد شستن نیمه راستب(شستن نیمه راست و بعد شستن نیمه چپ             الف(

 هیچکدامد(      شستن تمام بدن به یکباره                            ج(

 آنچه ایمان را در دل پایدار میکند دوری از گناهان است()؟این حدیث از کدام امام هست-4

 امام صادق)ع(ب(ع(                           امام علی)الف(

 امام سجاد)ع(د(         پیامبر اکرم                     ج(

4 

 توضیح دهید:

 چه چیزی باعث شد تا امام مهدی)ع( به دستور خداوند از نظر ها غائب شود؟-1

 راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و توضیح دهید.-2

 ایمان و عمل چگونه است؟رابطه -3

 با توجه به سخن امام رضا)ع(سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان)ع( را بنویسید.-4

 صفات ثبوتی و سلبی را تو ضیح دهید و برای هرکدام مثال ذکر کنید.-5

 دیده ها و همه دیده ها از اوستپنهان ز                                                                                      

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست.                                                                                           
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 2از 2صفحه ی 



 نمره 02جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 صحیح-6غلط   -5صحیح  -4غلط   -3صحیح   -2غلط  -1 1

 پاک-6آرامش  -5ایمان -4ستایش -3نشانه های -2دوستدار -1 2

 دو -4یک -3یک -2سه  -1 3

4 

اوضاع روز به روز برای امامان سخت تر می شد.حاکمان ظالم امامان را یکی پس از دیگری به شهادت میرساندند تا انجا که سه امام -1

از حضرت مهدی در سن جوانی به شهادت رسیدند..در چنین موقعیتی بود که امام مهدی که اخرین امام مسلمانان بود به دستور قبل 

 خداوند از نظر ها پنهان شد تا در زمان و موقعیتی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشدظهور کند.

تاب خدا و تفکر در کتاب خلقت است.بهترین راه برای شناخت صفات خداوند مراجعه به راه های شناخت صفات خداوند تفکر در ک-2

سخن خود اوست.توصیف خداوند از خود توصیفی دقیق و بی نقص است که میتواند ما را در شناخت صحیح او یاری کندبا مراجعه به 

ان بخشی از ویژگی ها و صفات خداوند میپردازد.راه دیگر قرآن که سخن خداوند است با آیات زیادی روبه رو میشویم که هرکدام به بی

شناختن صفات خداوند تفکر در کتاب خلقت است.یعنی از طریق آثار و نشانه های او که سراسر جهان افرینش متجّلی است به ویژگی 

م و دانایی و نوع افکار و اندیشه های او پی ببریم همانگونه که با دیدن نوشته ای عالوه بر پی بردن به وجود نویسنده به میزان عل

 هایش پی میبریم.

همان طور که ایمان به خداوند عمل به دستورات او را به دنبال دارد باید دانست که عمل به دستورات الهی نیز موجب تقویت ایمان -3

ما را قوی میکند و هر گناه  میشود یعنی میان این دو رابطه دوسویه است و هرکدام دیگری را تقویت می کند.هر عمل نیکی ایمان

 چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور ایمان به آن میگردد.

گشاده -خودداری از آزار و اذیت دیگران-ترویج کارهای نیک-همسایه داری-خوش رفتاری-انتظار فرج به چند چیز است:صبور بودن-4

 خیرخواهی و مهربانی با مومنان-رویی

صفات ثبوتی صفاتی هستند که گرچه انسان ها به طور ناقص از آن بهره مند هستند ولی خداوند تمام و کمال آن ها را داراست -5

مثل بخشنده بودن و یا دانا بودن و ..... صفات سلبی صفاتی هستند که از خدا به دور است و در انسان ها یافت میشود همانند جهل و 

 ترس و نادانی و ....ُ

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   6هپرورش شهر تهران منطقاداره ی آموزش و 

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 1444-1441سال تحصیلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 .........................نهمپیام نام درس: .

 .................مصطفی شمسنام دبیر: 

 1444تاریخ امتحان: ....... / ......../

 / عصرصبح  امتحان: .........ساعت 

 دقیقه... 64مدت امتحان: ....


