
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

  آیات زیر را کامل کنید.  1

 و هو الغفور ...................  -1

    الذین امنوا و تطمئن ............... بذکر اهلل -2

5/0 

 کنید.آیات زیر را ترجمه  2

 ............................ واذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا.......................................................................................... .1

 

1 

 به سواات زیر پاسخ کامل دهید. 3

 (5/0)والیت فقیه چیست؟  (1

 

 

 ( 5/1اعتقاد به ظهور منجی در ادیان را توضیح دهید. )  (2

 

 

 

 (1)ایمان را تعریف کنید.  (3

 

 (5/0دو مورد از ویژگی های پیامبران را نام ببرید. ) (4
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 4از 1صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 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 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 پیام آسمانینام درس: 

 مجیدیفائزه  نام دبیر:

 04/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 در چه مواردی وضو واجب و در چه مواردی مستحب است؟ 4

 واجب    دست زدن به  ایات قران                         مستحب  .1

 واجب    دست زدن به یکی از نام های خدا              مستحب  .2

 واجب    هنگام خواندن نماز                                مستحب  .3

 واجب    مستحب  هنگام تالوت قران                                 .4

2 

 حکم های زیر را بنویسید. 5

 نجس است و با ان وضو گرفته باشیم وضوی ما ................................. است.اگر فراموش کنیم که ابی  .1

 صحیح          باطل

 را مسح کنیم وضوی ما ............................ است. چپرا و بعد پای  راستاگر اول پای  .2

 صحیح          باطل

 انگشت دست راست نجس باشد و با همان نجستی وضو بگیریم وضوی ما دراگر نقطه ای  .3

 صحیح          باطل            ......................... است.

 مانعی مثل غلط گیر باشد، وضوی ما ............................ است.شکم اگر بر روی  .4

 صحیح          باطل

2 

 ( و )عالمت   مشخص کنید.  زیر رادرست یا نادرست بودن جمالت  6

 وضو بگیرد. بایدآب در دسترس دارد؛ ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است،  (1

  .استیکی از حکمت های نمازهای پنج گانه، زنده نگه داشتن یاد نماز در طول شبانه روز  (2

 وضو و غسل است. باطل کنندهخواب رفتن به صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود  (3

  سال به یکتا پرستی دعوت کرد. 950حضرت نوح مردم زمان خود را  (4

 می کند.نرا باطل  وضو و تییمخارج شدن گاز روده از بدن ،  (5

5/2 

 روایت زیر را کامل کنید.  7

 ...........................................................................امام علی علیه السالم : انچه ایمان را در  .1

 پیامبر ص : از بهترین کارهای ........................................................................................... .2

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 8

 عج از قیام گسترش ........................ و ............................. است.هدف امام زمان  (1

 اگر ایمان به خدا در انسان کم رنگ شود، میل به .................... نیز افزایش می یابد. (2

 رسوالن الهی با اوردن دالیل محکم  مشرکان را به .................... و ....................... دعوت می کردند.   (3
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 مراحل غسل ترتیبی در کدام شکل کامل آمده است ؟ 9
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 مورد در کدام شکل آمده است؟  چهارشرایط وضوی صحیح   10
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 امام صادق علیه السالم ویژگیهای هدایت گران )فقیهان(در زمان غیبت چیست؟ با توجه به حدیث 11
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 توضیحات زیر مربوط به تعریف کیست یا چیست؟ 12
 

اسالم شناسی است دانا، شجاع، مدیر، مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسالمی ،  (1

از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند.    

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

عدالت سارسر جهان را فراگرفته است و خبری از حکومت های زورگو نیست. علم و دانش چنان شکوفا  (2

در برابر ان ناچیز است. حرص و طمع از جامعه شده است که تمام پیشرفتهای بشر در طول تاریخ 

 رخت بربسته است.از آسمان و زمین برکت می بارد .   ...................................

واجب است تمام مراحل وضو را به ......................... انجام دهیم.یعنی پس از نیت، ابتدا صورتمان را  (3

ی ارنج تا نوک انگشتان  می شوییم و پس ار آن  دست چپ را به شوییم؛ سپس دست راست از باال می

همین صورت می شوییم؛ بعد با همان رطوبتی که کف دست مانده، سر را مسح و با همان رطوبت، پای 

2 

 نیت -1

 شستن تمام سروگردن -2

 شستن نیمه چپ بدن -3

شستن نیمه راست  -4

 بدن

 

 نیت -1

 سروگردنشستن تمام  -2

 شستن نیمه راست بدن -3

 شستن نیمه چپ بدن -4

 

 نیت -1

 شستن تمام سروصورت -2

 شستن نیمه راست بدن -3

 شستن نیمه چپ بدن -4

 

 مطلق بودن آب -1

 ترتیب -2

 مواالت -3

 پاک بودن اعضای -4

 وضو

 

 پاک بودن آب -1

 مضاف بودن آب -2

 مواالت -3

 نبودن مانع در اعضای -4

 وضو

 

 مباح نبودن آب -1

 مطلق بودن آب -2

 ترتیب -3

پاک بودن اعضای  -4

 وضو

 

 پرهیزکار باشند -1

 از دین خود محافظت کنند -2

 برخالف هوای نفس خود  -3

 رفتار نمی کنند

 دستور خداوند باشندمطیع  -4

 

 پرهیزکار باشند -1

 از دین خود محافظت کنند -2

 برخالف هوای نفس خود  -3

 رفتار می کنند

 مطیع دستور خداوند باشند -4
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 نمره 20جمع بارم : 
 

 راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ .

مربوط به کدام راه   "برگ درختان سبز در نظر هوشیار    هر ورقش دفتری است معرفت کردگار "بیت  (4

 ...................................    های شناخت خداوند است؟ 

 تست های چهارگزینه ای را پاسخ دقیق دهید. 13

 معنی حمد و تسیبح کدام است؟ -1

 سبحان اهلل –الحمد هلل رب العالمین  (1

 الحمد هلل –ربی العظیم سبحان (2

 الحمد هلل – سبحان اهلل (3

 سبحان اهلل –رب العالمین  (4

 

 در کدام گزینه آمده است؟« ان اهلل یحب التوابین» معنی آیه  -2

 همانا خداوند بسیار آمرزنده است (1

 او هر آشکار و پنهانی را می داند (2

 قطعا او دوستدار بندگانش است (3

 همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد (4

 

 چیست؟« ما عرفناک حق معرفتک » آیه  پیام -3

 شایسته معرفت توست، تو را شناختیمآن چنان که  (1

 ما به قدر توان و درک خود می توانیم به شناختی محدود از خداوند دست یابیم (2

 آن چنان که شایسته معرفت توست، تو را نشناختیم (3

 ما به قدر توان و درک خود می توانیم به شناختی نامحدود از خداوند دست یابیم (4
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 4از 4صفحه ی 

 خداقوت
 برایتانبا آرزوی بهترین ها 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 ودود -1

 قلوبهم -2

 وقتی ایات خدا برایشان خوانده می شود بر ایمانشان افزوده می شود 2

3 

 رهبری و هدایت مردم توسط فقیه جامع الشرایط -1

در  –سایر مسلمانانن به ظهور یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای عدالت معتقدند  –به شیعیان اختصاص ندارد  -2

در تورات و انجیل از چنین منجی  –تعالیم مسیحیت و یهودیت اعتقاد به نجات بخش یزرگ اسمانی به چشم می خورد 

 بزرگی سخن به میان امده است

 اعتماد و باور قلبی به یک موضوع یا حقیقت است . باوری که شوق عمل به آن حقیقت را در انسان ایجاد کند -3

 استقامت و پایداری در راه خدا –تسلیم در برابر امر خدا  -4

 مستحب -4واجب       -3واجب        -2واجب    -1 4

 صحیح -4باطل         -3صحیح       -2باطل     -1 5

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

7 
 دل پایدار می کند دوری از گناهان استامام علی علیه السالم : انچه ایمان را در  -1

 پیامبر ص : از بهترین کارهای امت من انتظار فرج است -2

 تفکر -اندیشه ورزی  -3خرافات               -2مهربانی               -عدالت  -1 8

 شستن نیمه چپ بدن -4شستن نیمه راست بدن    -3شستن تمام سروگردن    -2نیت    -1 9

10 

 طلق بودن آبم -1

 ترتیب     -2

 مواالت    -3

 پاک بودن اعضای وضو -4

 پرهیزکار باشند/از دین خود محافظت کنند/برخالف هوای نفس خود/رفتار می کنند/مطیع دستور خداوند باشند 11

12 

 ولی فقیه -1

 ویژگی زمان ظهور حضرت مهدی عج -2

 ترتیب -3

 تفکر در کتاب خلقت -4

13 

 1گزینه  -1

 4گزینه   -2

 2گزینه   -3

 امضاء:   فائزه مجیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20 جمع بارم :

 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
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 نهمپیام های آسماني نام درس: 

 فائزه مجیدینام دبیر: 

 04/10/1400 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




