
 

 

 

 

 

 
 

 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 
 

۱ 

  درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 

 ص               غ               صفاتی نظیر مخلوق بودن و نامحدود بودن در خداوند وجود ندارد.  الف(

 غ       ص                                     ب( ایمان مشوق و محرک ما برای رفتن به سوی شناخت است. 

 ص                غ               های مومن برخاسته از الگوگرفتن از پیامبران است. ج( هدف زندگی انسان 

 غ         ص                                  .نبوده است امبرانیمنحصر به زمان پ  رافی باطل و خ د یرواج عقا د(

۲ 

۲ 

 .کنید  انتخاب  را مناسب  گزینه  زیر  سواالت از یک هر در

 ؟ستی عمل چ ی حرکت به سو یها براو محرک انسان  مشوق  -1

 د( ایمان  پاداش ج(  اخالق ب(  شناخت الف(

به   ی اندک اریتنها تعداد بس یدعوت کرد ول  یکتاپرستی سال به نهصد و پنجاه مردم زمان خود را  امبریکدام پ -2

 ؟ آوردند  مانیاو ا

 حضرت نوح  د( م یحضرت ابراهج(  ی حضرت موس ب(  وب ایحضرت الف( 

 ؟  شودی م یبند طبقه  مانیا تیتقو یهاراه از  کیپنجگانه در طول شبانه روز در کدام ی به جا آوردن نماز ها -3

 از گناهان ی دورب(  و ذکر خداوند  اد الف( ی

 مومن  یهاالگو قرار دادن انسان د(  ی از سردرگم یی رهاج( 

 ؟ستیبه خرافات در انسان ها چ ل یم ش یافزا لیدل  -4

 به خدا مانیکمرنگ شدن اب(  ر یشدن رمال و فالگ  اد یز الف(

 یی ماورا یاعتقاد به وجود قدرت ها د(  ی عدم انجام مطالعه کاف ج( 

 ؟ شناخت خداوند است  ی راه برا  ن یکدام تفکر مطمئن تر -5

 خلقت  ی تفکر در آثار و نشانه هاب(  تفکر در کالم خداوند الف( 

 تفکر در صفات مخلوقات  د( جهان ز یتفکر در نظم شگفت انگ ج(  

 

۲ 

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

 نهم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  ۳ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب  دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 پیام های آسمان نام درس: 

 رحمتی فاطمه نام دبیر:

 ۱۴۰۰/ ۱۰ /۴  امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰   ساعت امتحان:

 دقیقه ۷۵مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 دهد؟« را بهتر توضیح می ی عْل مُ الْج هْر  و م ا ی خْف ىإِن َّهُ های زیر عبارت شریف»کدام یک از گزاره  -6

 بیند.الف( خداوند همه چیز را می 

 بیند.ب( خداوند آشکار و نهان را می

 ج( خداوند به همه چیز علم دارد. 

 گذرد؛ آگاه است. چه در قلب ما می د( خداوند از آن 

 تعداد هستند؟پس از ظهور امام زمان، یاران آن حضرت چه  -7

 نفر د( سیصد و سی  نفرج( یکصد و سی  ب( سیصد و سیزده نفر  الف( هزاران هزار نفر 

ی  انتظار بر عهده  با توجه به حدیث پیامبر در رابطه با مسأله »انتظار« کدام گزینه صحیح است؟ »مفهوم -8

.....».. 

 باشد. الف( یاران امام زمان می 

 باشد. می ب( منتظران حضرت مهدی عج 

 ج( تمامی امت پیامبر است. 

 د( شیعیان آن حضرت است. 
 

۳ 

 . کنید  کامل  مناسب عبارت یا کلمه   با را خالی جاهای

 .است............................  کند؛می  پایدار دل  در  را ایمان  آنچه  صادق امام  کالم طبق ( الف

 . باشد می ............................  جهانی، در  قیام  از زمان  امام  هدفِ( ب

 . است............................  الهی،  هایوعده  به یافتن دست کلید  پیامبران  منظر از ( ج

  خداوند  از............................   معنای   به «الهی تسبیح»  و خداوند ............................   معنای   به «الهی حمد ( »د

 . باشد می 

۵/۲ 

۴ 

 هریک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟)دو مورد در سمت چپ اضافی است(

 

 ب الف

 پاک کننده بودن  یُرِیُد الل َّهُ لِی جْع ل  ع ل یْکُمْ مِنْ ح ر ج  ما 

 ت کار ام نیبهتر صبر حضرت ایوب 

 در راه خدا یداریاستقامت و پا انتظار فرج 

 نبودن   ریگسخت 

  در برابر امر خداوند  میتسل 

۵/۱ 

۵ 

 سه مورد از وظایف  منتظران  واقعی  که در کالم امام رضا بازتاب داده شده است؟ را نام ببرید .

 

 

 

 

۵/۱ 
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 نمره  ۲۰جمع بارم : 
 
 

۶ 

.د یده حیآن را توض  رامونیپ «است یهدف ی و ب ی از سردرگم ییرها»به خداوند   مانیاز آثار ا یکی  

 

 

 

۵/۱ 

۷ 
؟د یکن ف یرا تعر مانیا  

 

 

۱ 

۸ 

؟اند قرن عمر داشته  ۱۲ به کی عجل اهلل نزد یحضرت مهد  چگونه  

 

 

 

 

۵/۱ 

۹ 

 مهمترین دلیلی که باعث می شود انسان های مومن از آرامش روحی  برخوردار می باشد؛ چیست؟

 

 

 

۵/۱ 

۱۰ 

.شرایط ظهور حضرت مهدی )عج( را نام ببرید دو شرط مهم از   

 

 

 

 

۲ 

۱۱ 

ی شریف مومنون بازتاب داده شده را بنویسید.های مومنان که در سوره سه مورد از ویژگی   

 

 

 

۵/۱ 

۱۲ 

   در چند جمله کوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان عج را توصیف کنید ؟

 

 

 

 

۵/۱ 
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 درست ( نادرست          د ( نادرست         ج( نادرست     ب ( الف ۱

۲ 
 )ب(  - 4)الف(                -3)د(           -2)د(               -1

 )ج(  -8)الف(              - 7)ج (           - 6)الف(            -5

 (داشتن  منزه)،(ستایش) - 4(استقامت و  ایمان) - 3((ومهربانی)عدالت گسترش ) - 2 (گناهان  از دوری ) -1 ۳

۴ 

 نبودن  گیرح ر ج :سخت  مِنْ  ع ل یْکُمْ لِی جْع ل    الل َّهُ یُرِیُد ما

 خداوند  امر  برابر در  السالم:تسلیم علیه ایوب حضرت صبر

 امت  کار فرج: بهترین  انتظار

 

۵ 
و   یرخواهی خ ی، دار یههمسا ی، صبور بودن، خوش رفتار  : از در کالم امام رضا عبارت است ی منتظران واقع یفوظا

 شده است. یان ب یگراند  یتاز آزار و اذ یبا مومنان و خوددار  یمهربان

 

۶ 

هدف   یمعنا که اگر فرد  ینبد ؛ است یهدفی و ب ی از سردرگم یی رها، انسان ی به خدا در زندگ یماناز از آثار ا یکی

انسان معنا   ی به زندگ، داشتن هدف   یراز کند؛ی نم یو سردرگم یهودگی احساس ب ؛داشته باشد ی واال و ارزشمند 

  ینش انسان بلکه آفر ، نه تنهاآنها معتقدند ؛ مومن برخاسته از اعتقاد به خداست یانسان ها یهدف زندگ .بخشد ی م

در   یگاه احساس پوچیچکوشند آن هدف را کشف کرده و در راه آن تالش کنند لذا هی هدف است  و م یدارا

 د.نکنی خود نم یزندگ

 

۷ 
را در   یقت عمل به آن حق  که شوقِ  یباور یقت، حق یاموضوع   یککامل به  ی عبارت است از اعتماد و باور قلب یمانا

 . کند ی م یجادانسان ا

 

۸ 

قومش   یان چنانچه حضرت نوح در م یست؛ممکن ن  یرانسان غ یبرا یداشتن عمر طوالن  یم،قرآن کر  یاتبا توجه به آ

بتواند   ی اگر کس یست؛ناممکن ن یداشتن عمر طوالن یز،ن  ی از نظر علم. کرد یتکرد و آنان را هدا ی سال زندگ ۹۵۰

که انسان   یلذا خداوند  ؛برخوردار خواهد بود ی تریاز عمر طوالن ؛ مراعات کند   یرا به خوب یهو تغذ  یمسائل بهداشت

 آماده کند. او را ظهور  یبرا  حجت خود را زنده نگه داشته و ینقادر است که آخر ید ل آفررا از گِ

 

۹ 

دل و جان   ،سان که خداوند ینبد  ؛است ی و روان ی از آرامش روح ی برخوردار یمان،داشتن ا  یراتتاث  ینتراز مهم  یکی

به خدا در   یمانمومن با قرار دادن ا یهالذا انسان  گیرد؛ی و آرام نما و نام  یاد که جز با  یده آفر یارا به گونه  ی آدم

به   یدن خود را رس  ی آورند و خواسته قلبی جسم خود به ارمغان م یبرا  یو روان  یروح  یآرامش  یش،دل و جان خو

 دانند میخدا 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب  دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت   کليد

 نهم  پيام های آسماننام درس: 

 : فاطمه رحمتی نام دبير

 ۱۴۰۰/ ۴/۱۰  امتحان:تاریخ 

 صبح   ۸:۰۰    ساعت امتحان:

 دقيقه  ۷۵: مدت امتحان
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۱۰ 
م اما یام با ق یهمراه  ی مردم جهان برا ی امادگ -1  

 کنند  یستادگی امام ا یهاجان در راه اهداف و آرمان یبا وفا که تا پا یارانوجود   یزن  -2

۱۱ 
لغو و   یاز کارها یزپره  ی،خواندن نماز با خشوع و فروتن: مومنان در سوره مومنون عبارت است از  یفاتتوص

 به عهد. ی و وفا  یداراز آلوده شدن به گناهان، امانت  یزپرداخت زکات مال، پره فایده،یب

۱۲ 

انسان ها دیگر در برابر   –عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است و خبری از حکومت ظالمانه و زور گو نیست 

 مجسمه های سنگی و یا انسان های دیگر مانند خودشان سر تعظیم فرود نمی آورند و ......

 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره   ۲۰جمع بارم : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




