محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

دبیرستان دخترانه روشنگران ( دوره اول )
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :دینی

نام دبیر :خانم نوری

ردیف

1

سئوال

نوبت امتحانی :میان نوبت اول
پایه  :نهم
کالس:
سال تحصیلی96-97 :

وقت امتحان ......... :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

بارم
بارم

سواالت

1

معنای آیه ی زیر را بنویسید .
«اال بذکر اهلل تطمئن القلوب»

2

3

1

آیه توبه را بنویسید.

گزینه ی درست را انتخاب کنید.

1/5

 این حدیث از کیست ؟ « آن چه ایمان را در دل پایدار می کند  ،دوری از گناهان است»الف ) امام صادق (ع)

ب ) امام علی (ع)

ج ) امام حسین (ع)

ج ) پیامبر اکرم (ص)

 این حدیث از کیست ؟ « ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند»الف ) امام حسین (ع)

ب )امام علی (ع)

ج ) پیامبر اکرم (ع)

د ) امام صادق (ع)

 این حدیث از کیست ؟ « بهترین اعمال امت انتظار فرج است »الف ) امام حسین (ع)

ب ) امام رضا (ع)

ج) امام صادق (ع)

د) پیامبر اعظم (ص)

 چرا کسی که می گوید امام زمان (عج) را دیده است درغگوست ؟الف) به دلیل ان که هدف او فریب مردم است

ب) چون کسی نمی تواند ایشان را مالقات کند

ج) چون فقط عده ای خاص می توانند ایشان را ببینند د) خدا می داند چه کسی امام زمان را مالقات می کند
 کدام نهاد رهبر انقالب اسالمی را برگزیند؟الف) مجلس شورای اسالمی
4

ب ) مجلس خبرگان

ج ) شورای نگهبان

درستی و یا نا درستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 هرکمال خوبی که مخلوقات دارند از خالق دریافت کرده اند. عقل انسان می تواند راه رسیدن به ایمان را نشان دهد. حضرت موسی (ع) به فرمان خداوند زن وفرزند خود را به سرزمین مکه فرستاد. پیش از امدن امام زمان (عج) جهان در ارامش به سر می برد. -ولی فقیه اسالم شناسی دانا شجاع است.

د ) مجمع تشخیص مصلحت
1/5

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

5

تاریخ امتحان:

سواالت

بارم
بارم

جاهای خالی را با کلمه یا کلمات مناسب پر کنید
 خداوند کسانی که از گناه خویش  .................و  ..................کنند را با آغوش باز می پذیرد. خداوند دل و جان آدمی را به گونه ای آفریده است که جز با  ...................و  .................خدا آرام نمی گیرند. پیامبران الهی با وجود  ..................در راه خدا  ..................و استقامت می کردند. هدف از قیام امام زمان (عج) گسترش  ....................و  ..................است. اولین ویژگی عالمان واقعی  ..........................می باشد. -امام به مردم دنیا نشان داد که برای خوشبختی دنیا و اخرت  ،راهی جز بازگشت به  ..................وجود ندارد.

6

به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید.
 -تسبیح خداوند به چه معناست؟

1

 -حضرت علی چه چیز را برادر دوست جدایی ناپذیز می داند ؟

1

 -کلید حل تمام مشکالت انسان در چیست؟

1

 -والیت فقیه یعنی چه ؟

1

به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.
7

8

9

منتظران حقیقی چه کسانی هستند؟

ولی فقیه چه ویژگی دارد ؟  4ویژگی را نام ببرید؟

سه مورد ا ز ویژگی جهان پس از ظهور (عج) را بنویسید ؟

1/5

2

1/5

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

10

11

12

بارم
بارم

سواالت

سه ویژگی مهم پیامبران را بنویسید؟

1/5

نتایج ایمان چیست؟

1/5

راه های شناخت صفات خداوند کدام اند؟

موفق باشید

1/5

جمع کل

