
 

 

 

 

 

 
 

 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 غلط و صحیح سؤاالت
 

 5/0 ) ( غ    ) ( ص                     شد خواهد او از اطاعت موجب تنهایی به خویش خالق از ما شناخت 1

 5/0  ) ( غ     ) ( ص               گرفت وضو مطلق آب با بایدن و نیست صحیح مضاف آب با گرفتن وضو 2

 5/0 ) ( غ      ) ( ص  .است کرده نهی مشکلشان حل برای طاغوت به مراجعه از را در قرآن مردم خداوند 3

 5/0 ) ( غ      ) ( ص       رسیممی خداوند از محدود شناختی به خود، درك و توان قدر به انسانها ما 4

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

 5/0 ) ( غ      ) ( ص                است خدا یاد داشتن نگه زنده گانه پنج های نماز های حکمت از یکی 6

  ای گزینه چهار سؤاالت 

7 
 .یکی از بهترین کارهای امت من است. ...: ......فرمودند( ص)پیامبر

 جهاد با دشمن( د           انتظار فرج( ج        مبارزه با نفس          ( ب    نمازجماعت        ( الف
1 

8 

 حضرت ابراهیم عموی خود آزر را به یکتاپرستی دعوت می کرد که این عمل به ......... مرتبط است.

                          استقامت در راه خداوند( بتسلیم بودن در برابر امر الهی                              (الف

 همه موارد( دمبارزه با عقاید باطل و خرافی                                   ( ج

1 

  کردنی کامل سؤاالت 

 5/0 .. است.........طبق سخن امام صادق ع آنچه ایمان را در دل پایدار می کند .... 9

10 
میشود. که  صورت می گیرد ........... گفته الشرایط فقیه جامع توسط جامعه کهرهبری و هدایت   به

 یکی از شرایط آن این است که ..............  باشد.
1 

 5/0 است........... کنیم  استفاده آن از ما و نباشد راضی آن صاحب که آبی 11

  2از 1صفحه ی  

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

 نهم          مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 پيام آسمانی  نام درس: 

 آقای محمد کریمی نام دبیر:

 14/1044 / 40 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح8:  44  ساعت امتحان:

 دقیقه04مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 24جمع بارم : 

 دهید کوتاه پاسخ

12 
 ببرید نام را پیامبران مهم ویژگی سه

 
5/1 

13 
 معناست؟ چه به خداوند تسبیح و حمد

 
1 

14 
 القلوب تطمئن بذکراهلل االترجمه کنید:  

 
1 

15 
 ببرید نام را ایمان تقویت راههای از مورد دو

 
1 

16 
 چه؟ یعنی خدا یاری

 
1 

17 
 .ببرید نام مضاف آب مورد یک و مطلق آب موردیک 

 
1 

  دهید کامل پاسخ 

18 
 صفات ثبوتی و سلبی را توضیح دهید و مثال بزنید

 
2 

19 

 .دهید توضیح خالصه صورت به را غسل ترتیبی شیوه

 

 

1 

20 
 مورد سهکنیم؟  می تیمم وضو جای شرایطی چه در

 
5/1 

21 

 است؟  هایی ویژگی چه دارای و کیست فقیه ولی

 

 

2 

 2از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ص 1

 غ 2

 ص 3

 ص 4

 غ 5

 ص 6

 ج( انتظار فرج 7

 ب( استقامت در راه خدا 8

 دوری از گناهان 9

 اسالم شناس / مدیر و مدبر  –ولی فقیه  11

 غصبی 11

 تسلیم در برابر امر الهی  -مبارزه با عقاید باطل  و خرافی   –استقامت در راه خدا  12

 حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای منزه دانستن خدا است. 13

 اگاه باشید که یاد خدا آرامش بخش دلهاست 14

 الگو قرار دادن انسانهای مومن –یاد خداوند  –گناهان  از دوری و نیک کارهای انجام 15

 یاری دین خداوند  16

 تمام آب میوه ها می تواند باشد / آب گل آلود –آب رودخانه / آب لوله کشی / آب استخر  17

18 
 ثبوتی: صفاتی که می توانیم به خداوند نسبت بدهیم و خدا دارای آنهاست. قادر و عالم

 آنهاست. جاهل و ضعیفسلبی : صفاتی که نمی توانیم درباره خداوند به کار ببریم و خداوند مبرا از 

 شستن سمت چپ بدن –شستن سمت راست بدن  –شستن سر و گردن  –نیت  19

21 
گر ا –تنها آب در دسترس غصبی باشد  –زمان کافی برای گرفتن وضو نداریم  –آب در دسترس نداریم 

 آب را استفاده کنیم ممکن است موجودی از تشنگی آزرده بشود.

21 
 مدبر و مدیر و شجاع و شناس اسالم باید و دارد عهده بر را جامعه رهبری که الشرایطی جامع فقیه

 باشد

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0 ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 نهمپیام آسماني    نام درس: 

 آقای محمد کریمينام دبیر: 

 41/4111 /11 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




