
 

 

 

 

 

 
 

 

 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                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 است. ...............................................................................................................پنجگانه،  ینمازها یها از حکمت یکیالف( 

 ابد؛ی یم شیافزا زیبه خرافات ن لیانسان کمرنگ شود، م در..................................................... اگر ب( 

 است.   ......................................................................امت من  یکارها نیز بهترا :فرموده اند علیه و آلهصلی اهلل ( پیامبر اکرم ج

 .شود یگفته م .......................................... ط،یالشرا جامع هیمردم جامعه توسط فق تیو هدا یبه رهبر د( 

25. 

2 

 زیر پاسخ کوتاه دهیدبه سواالت 

 (1)؟دیشناخت صفات خداوند را نام ببر راهدو الف( 

 

 (1)؟تعریف ایمان چیست( ب

 

 (.15) .دیسیرا بنو علیه السالم یظهور حضرت مهد طیدو شرط مهم از شرا ( ج

 

 

 (5.0)؟مواالت در وضو به چه معناست( د

 

 

 (1) چیست؟ توضیح دهید؟وضوی شخصی که بدلیل نبودن آب ، با گالب وضو می گیرد ( ه

 

 

. 

 2از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/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 

 مرزدارانواحد  سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 14/1044 /40امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  44  ساعت امتحان:

 دقیقه 04:  امتحان مدت

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 24جمع بارم : 

 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

3 

 ؟میده نسبتبه خداوند متعال  م،ینیبیرا که در مخلوقات م یهر صفت توان یم ایآ 

 

 

1 

4 

 چگونه ایمان به خدا باعث رهایی از سر در گمی و بی هدفی می شود؟

 

 

15. 

. 
 . دیسیبنو را  علیه السالم امام زمان  یمنتظران واقع یژگیو چهار علیه السالمبا توجه به سخن امام رضا 

 
1 

6 

 ؟ دیسیمردم با آن مواجه بودند را بنو تیو هدا یاله یدستورها یکه امامان ما در راه اجرا یدو مشکل بزرگ

 

 

 

1 

7 

هایی به عهده دارند، باید دارای چه ویژگی   عجل اهلل تعالی فرجه الشریف فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان 

 باشند؟

 

 

2 

8 

 کنند؟ یرویفقها پ یاز فتوا دیچرا مردم با دیده حیوضت

 

 

2 

9 

سه مورد از کارهایی که برای انجام دادن آنها واجب است وضو داشته باشیم و سه موردی که مستحب است 

 وضو داشته باشیم را بنویسید؟
 

 

 

2 

11 

 ؟.دیکن انیکند، ب ممینماز، ت یبرا دیرا که مکلف با یمورد از موارد دو

 

 

2 

 2از  2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

  روز خدا در تمام طول شبانه ادیزنده نگهداشتن 

 ایمان به خدا

 انتظار ظهور حضرت مهدی 

 والیت فقیه

2 

 تفکر در کتاب خلقت –تفکر در کتاب آسمانی الف( 

را در  قتیحق آن بهشوق عمل  که  یاست، باور قتیحق ایموضوع  کی بهکامل  یاعتماد و باور قلب مان،یا ب( 

 .کند یم جادیانسان ا

 جان در راه اهداف و آرمان یاست که تا پا ییباوفا ارانیوجود  -امام  امیبا ق یهمراه یمردم جهان برا یآمادگ ج( 

 ستندیامام با یها

 .میندازین ها فاصلهآن نیو ب هیمم انجام دهوضو را پشت سر یارهواجب است کا د( 

 .میریبا آب مضاف، وضو بگ میتوان یاست و ما نم حیوضو گرفتن فقط با آب مطلق صح. باطل است ه( 

 

3 

 دهد یگریبه د را یکمال و خوب تواند یم یاند و کس کرده افتیکه مخلوقات دارند، از خالق در یو کمال یهر خوب

  ت است.الو کما هاخوبی همه خداوند سرچشمه نیآن را دارا باشد. بنابرا زیکه خود ن

 یو جسمان ضعف مثل جهل، ظلم،  رد،یگیکه از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه م یصفات اما

 .ستیمحدود ن وخداوند مخلوق  رایز ست؛یمتعال ن یاست، در خدا ینقص و کاست یبودن، که همه نوع

4 
 زیهمه چ نشیآفر نان معتقدند نه تنها انسان، بلکهمؤمن، برخاسته از اعتقاد به خداست. آ یانسانها یهدف زندگ

کمک گرفتن از فرستادگان  بااست که  نیانجام دهد، ا دیکه انسان با یاست و کار یبه هدف مشخص دنیرس یبرا

 به آن بکوشد. دنیرس یآن هدف را کشف کرده و برا ،یاله

5 
از آزار و  یخوددار ک،ین یکارها جیترو ،یدار هیهمسا ،یاست: صبور بودن، خوشرفتار زیانتظار فرج به چند چ

 مؤمنان. با یو مهربان یرخواهیخ ،ییرو گشاده گران،ید تیاذ

6 
 و  گرفتند یرا از آنان م یو فرصت هر اقدام دادند یظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار م حاکمانطرف،  کیاز 

 از یرویپ و  تیخود را در حما فیزودگذر، وظا یایترس از حاکمان و دل بستن به دن لیمردم به دل گر،ید یسو از

 دادند؛ یامامان انجام نم

7 
دستور خداوند  عیو مط کنندینفس  خود رفتار م یف هواالخود محافظت و برخ نیکه از د زکار،یپره هانیفق

 کنند یرویهستند، پ

8 

در  و هستندسخنان معصومان  رویپ شان،یها ییکه در سخنان و راهنما اند یکسان یواقع هانیشناسان و فق مالاس

ه برگرفته ک هانیفق یفتواها رفتنیپذ نی. بنابراکنند یمردم بازگو م یاکرم و امامان را برا امبرینظر پ یا هر مسئله

فقها، مخالفت با  یت با فتواو مخالف استسخنان امامان  رفتنیمعصومان است، در واقع پذ ثیاز قرآن و احاد

 معصومان است. ثیاحاد

9 
 یها ماز نا یکیبه  یوقت م؛یقرآن بزن اتیدستمان را به آ میقصد دار یوقت م؛ینماز بخوان میخواهیم یوقت «-واجب 

 م؛یزنیدست م (که نوشته شده باشد یبه هر زبان)خداوند 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 3پیام های آسماننام درس: 

 هادی اشترانينام دبیر: 

 11/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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اهل  ارتیامامان ، رفتن به مسجد، ز یحرمها ارتیهمراه داشتن قرآن، ز م،یکر وت قرآنالنگام ته« -مستحب  

 دنیهنگام خواب یحتقبور و 

11 
 آلود است. گل یلیخ اینجس  ،یغصب یــ آب در دسترس دارد؛ ول1

 خواهد افتاد. یبه سخت یغسل کند، از تشنگ ای ردیدارد که اگر با آن وضو بگ اریدر اخت یــ آب کم2 

 امضاء:   هادی اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22 جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




