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 .کنيد انتخاب را درست ي گزينه زير سواالت در

 است؟ آمده خداوند ثبوتي صفت چند بيت اين در -1

« سخايي و جودي همه سروري، و نوري همه/   يقيني و علمي همه جاللي، و عزي همه » 

 ⃝ صفت 8( د     ⃝ صفت 7( ج         ⃝ صفت 6(  ب      ⃝ صفت 5( الف

 کنند؟ نمي دعوت چيزي چه به را مردم پيامبران -2

 ⃝ صالح عمل انجام( د    ⃝ معاد به ايمان(   ج   ⃝   جديد دين(  ب    ⃝ خدا به ايمان(  الف

 نيست؟ جامعه رهبري براي فقيه واليت هاي شرط از يک کدام -3

 ⃝ مدبر و مدير( د    ⃝    ديني مرجعيت( ج      ⃝ دانايي( ب    ⃝ بودن شجاع(  الف

 کجاست؟ انسان در ايمان جايگاه -4

 ⃝ دروني احساسات( د    ⃝   عقلي تفکرات( ج      ⃝ جان و قلب( ب ⃝    انسان ذهن(  الف

  نيست؟ دين کدام در منجي ظهور به اعتقاد -5

  ⃝ هيچکدام(  د  ⃝   اسالم( ج     ⃝ مسيحيت( ب    ⃝ يهود(  الف

 ؟وادار مي کند  کردن عمل به را انسان اي انگيزه چه -6

 ⃝زندگي هدف( د   ⃝ خدا به ايمان( ج    ⃝  بهشت ياد( ب   ⃝  خدا ياد(  الف

 الف

4 

 جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد.

 است.هدايت و رهبري مردم در عصر غيبت بر عهده ي ................ و .................... ديني  -1

 هر پيامبري مردم را به ايمان به خداوند و .............. و انجام .................. دعوت مي کرد. -2

 تمام پيامبران الهي الگوي ...................... در راه خدا بودند. -3

 در گام اول بايد بتوانيم قرآن را .................... بخوانيم. -4

 تمامي استعدادها، ................، نيازها، و .................... است.خداوند خالق انسان و آگاه به  -5

 خداوند به .................. دستور داد نزد فرعون برود و از او بخواهد بني اسرائيل را آزاد کند. -6

 توصيفي که خداوند از خود مي کند توصيفي ................. و ..................... است. -7

 انسان ها در اين دنيا در جستجو  ........................  هستند.همه ي  -8

 

 ب



 

 2صفحه 

 

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

نهمپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

2مدیریت منطقه   

مرزداران                              پسرانه اولدبیرستان دوره            

1395-94امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی   

پیام های آسمانی: .نام درس  

10/1394/.17:  تاریخ امتحان  

صبح/عصر.8:00: ساعت امتحان  

.دقیقه 60: مدت امتحان  

 

4 

 نادرست         درست                                      .کنيد مشخص زير سواالت در را نادرست يا درست جمالت

 ⃝                                    ⃝         .دهيم انجام علمي کار فقط دين از دفاع راه در بايد ما  -1

 ⃝             ⃝            .                              هستند ناپذير جداي دوست دو عمل و ايمان  -2

 ⃝                                              ⃝است دل در ايمان تقويت براي قرآن قرائت براي توصيه  -3

  ⃝                 ⃝                .                داشت اي ويژه احترام و ارزش ادب و علم جاهليت در  -4

       ⃝                                        ⃝.        شد مسلحانه جنگ وارد فرقان گروه با مطهري شهيد  -5

  ⃝        ⃝  . نکند پيدا گرايش آنان به کسي تا ناميدند مي دروغگو را پيامبران مردم بعضي  -6

  ⃝           ⃝    .                        است آورده انسان براي را دين ترين کامل پيامبر، آخرين  -7

 ⃝              ⃝                                             .است فرج براي انتظار امت، کارهاي بهترين  -8

                                                        

 ج

5/0 

 

5/0 

5/0 

5/0 

 

5/0 

 

1 

5/0 

 

1 

 به سواالت زير پاسخ تشريحي کوتاه دهيد.

 اسالم شناسان واقعي چه کساني هستند؟ -1

 

 اعتقاد به منجي نزد ساير مسلمانان چگونه است؟ -2

 

 پيامبري کند؟آيا کسي مي تواند پس از پيامبر اسالم ادعاي  -3

 

 چرا حضرت ايوب در برابر مشکالت خود صبر مي کرد؟ -4

 

 پس از هر پيامبر چه کساني مردم را دچار انحراف مي کردند؟ -5

 

 چه هنگام در انسان احساس بيهودگي ايجاد مي شود؟ -6

 

 راه هاي شناخت صفات خداوند کدامند؟ -7

 

 دو ماموريت اصلي پيامبران کدام است ؟ -8

 

 د
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 زير را ترجمه يا تکميل کنيد.آيات و احاديث 

 دودفور الوَالغَ هو -1

 امام صادق )ع( مي فرمايند: آن چه ايمان را در دل پايدار مي کند ...................................... -2

 اال بذکر اهلل تطمئن القلوب .................................................................... -3

 ................................«بدانيد، که در قرآن علم آينده و خبر گذشته است و در آن » مي فرمايند: امام علي )ع(  -4

 

 ه
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 اصطالحات زير را تعريف کنيد.

 الف( واليت فقيه

 

 ب( صفات ثبوتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفق و پيروز باشيدم  
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 پاسخنامه امتحان 
 ردیف سواالت بارم

 

 صفت  8 -1

 دین جدید  -2

 مرجعیت دینی  -3

 قلب و جان  -4

 هیچکدام -5

 ایمان به خدا  -6

 الف

 

 دانشمندان  –عالمان  -1

 عمل صالح  –روز قیامت  -2

 استقامت  -3

 به راحتی  -4

 آرزوها  –روحیات  -5

 حضرت موسی  -6

 بی نقض –دقیق  -7

 رستگاری -8

 ب

 

 نادرست -1

 درست  -2

 درست -3

 نادرست  -4

 نادرست  -5

 درست -6

 درست  -7

 درست -8

 ج

 

 رو سخنان معصومین اند .کسانی هستند که در سخنان و راهنمایی هایشان پی -1

 سایر مسلمانان به ظهور یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای عدالت معتقدند . -2

 ادعای پیامبری کند دروغگوست .بعد از ایشان هر کس  -3

 زیرا می دانست تمام مشکالت به خواست خداو برای امتحان اوست  -4

 برای رسیدن به خواسته های دنیوی خود .ای عده  -5

کسی که در زندگی خود هدف واال و ارزشمندی نداشته باشد زیرا چیزی که به زندگی انسان معنا می  -6

 دهد هدف متعالی و ارزشمند است .

 د
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 تفکر در کتاب خلقت  –قرآن  -7

 دعوت به ایمان به جهان آخرت ) معاد ( –دعوت به پرستش خدا  -8

 

 

 او آمرزنده و دوستدار بندگانش است . -1

 دوری از گناهان  -2

 آگاه باشید دل ها تنها با نام خدا آرام می گیرد . -3

 داروی درد شما و راه سامان یافتن زندگی شما قرار دارد .  -4

 

 

 مردم توسط فقیه جامع الشرایط والیت فقیه گفته می شود . الف ( به رهبری و هدایت

 ب (  صفاتی که جنبه کمال دارند و خداوند آن صفات را داراست .
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