
10/10/99  تاریخ امتحان : بسمه تعالینام و نام خانوادگی :  

شهرری2ناحیهاداره آموزش و پرورش  کد دانش آموز: صبح 00:9 ساعت امتحان :   

دقیقه 60  زمان امتحان : دبیرستان پسرانه)دوره اول(میرداماد نهمپایه   

آقای سیل سپور دبیر : نام99-1400سال تحصیلیاولنوبت ی آسمان های پیامنام درس:  

 بارمامتحانی  سواالت ردیف

1 
ترجمه آیات قرآنی زیر را کامل کنید :

او آمرزنده و .............................. است.  وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ الف( 

آگاه باشید که ........................................  أَال بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ ب(
1 

2 

مشخص کنید :)×( گزینه درست را با عالمت 

بنا به فرموده امام صادق ) ع ( کدام عامل ایمان را در دل پایدار می کند ؟ -1

شناخت خدا   د(            دوری از گناهان  ج(    صدقهب(           جهادالف (

؟ کدام یک از موارد زیر یکی از بهترین راههای شناخت صفات خداست -2

مهروزی بر بندگان د( شکرگزاری            ج(           مراجعه به کالم او   ب(    رستگاری         الف(

؟ نیستکدام مورد جزء ویژگی های پیامبران  -3

استقامت و پایداری در راه خدا  ب(                       تسلیم در برابر خدا الف( 

مبارزه با عقاید باطل و خرافات   بعد از خود                    د(معرفی پیامبر ج(

؟ بنا به فرموده پیامبر ) ص ( از بهترین کارهای امت ایشان ..................... است -4

(د(انتظار ظهور حضرت مهدی)عج  انفاق ج(          صبور بودن ب( خواندن نماز شب        الف(

2 

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

.اعتماد و باور قلبی به یک موضوع یا حقیقت را ............................ می گویند الف(

 ....... به خود ظلم می کنندنسان ها هستند که با .......... و ...نمی کند بلکه این اخدا به بندگانش ظلم  ب(

.حضرت مهدی ) عج ( حکومت .................... را بوجود آورده و آرزوی تمامی پیامبران و مومنان را برآورده می کند ج(

......................... گفته می شودبه رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط  د(
5/2  

4 

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید :

نادرست  درست                          . نیستهای نمازهای پنج گانه زنده نگه داشتن یاد خدا از حکمت الف( 

نادرست      درست  . را نداریمما انسان ها امکان شناخت کامل خدای نامحدود ب( 

نادرست       درست   .فقیهان نایب و جانشین امام زمان ) عج ( به شمار می آیندج( 

نادرست        درست        .  وضو گرفتن با آب مضاف صحیح استد( 

2 

5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :

تسبیح خداوند به چه معناست ؟ -1

مورد ( 2ضو گرفتن مستحب است ؟ ) برای چه مواردی و -2

؟ شودمی ی چه زمانی ایجاد احساس سردرگمی و بیهودگ -3
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6 

عبارت زیر را مرتب کنید و به سخنی زیبا از رسول اکرم ) ص ( دست یابید.

عبارت : ................................................................................................................... -

 ب( این کار را انجام بده کسی که با وضو می خوابد                              الف( بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید 

د( اگر برایت میسر است که شب و روز با وضو باشی       ج( بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز

1 

7 

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید :

قوانین چیست ؟هدف خداوند از وضع احکام و  -1

مهم ترین دلیلی که باعث می شود انسان های مومن از آرامش روحی برخورد باشند چیست ؟ -2

1 

5/1  
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یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید ؟ -3

چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند ؟ -4

دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی ) عج ( را بنویسید ؟ -5

توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند ؟ -6

مورد از ویژگی های امام خمینی ) ره ( را بیان کنید ؟ دو -7

از شرایط وضو مواالت را تعریف کنید ؟ -8

تمیم کند را بیان کنید ؟ دو مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز -9

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

حجازی –تان بادیلحظه ها همراه خوش ، نفسهایتان سبز و موفقیت ، یتانروزها
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1 

پاسخنامه

الف( مهربان   ب( دلها1

د -4ج               -3            ب -2ج             -21

ج( عدل الهی          د( والیت فقیه.          خطاهایشان    –ب( گناهان   ایمانالف( 3

4
درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید :

د( نا درست       درستالف( درست       ب( درست    ج( 

5

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :

تیمنزه دانستن خداوند از نقص و محدود یعنی  - 1
و حتی خوابیدن –زیارت اهل قبور  –ه مسجد رفتن ب –زیارت حرم امامان معصوم ع  –همراه داشتن قرآن  –تالوت قرآن  -2

نگامی که در زندگی هدف واال و ارزشمندی نداشته باشیمه  -3

6 
جام بده کسی که با وضو بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید ،اگر برایت میسر است که شب و روز با وضو باشی  این کار را ان 

می خوابد بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز 

7 

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید :

ها و ناپاکی ها دور کند ها از پلیدیاحکام و قوانین الهی می خواهد انسانهدف خداوند از قرار دادن  -1

کسی که به خدا ایمان داشته باشد مقصد نهایی خود را نه در دنیا بلکه نزد خدا جستجو می کند بنابراین از نامالیمات دنیا دنیا -2

دچار اضطراب و ناراحتی نمی شود.

با آن مواجه می شوند به خواست خدا و برای امتحان کردن ایشان)پیامبران( است بنابراین مشکالت و سختی هایی که در زندگی -3

در برابر همه سختی ها صبر می کنند و به خواسته خدا عمل می کنند

زیرا به راه خود و به آنچه عمل می کردند ایمان داشتند -4

امام )عج(  یجان در راه اهداف و آرمان ها یکه تا پا ییباوفا ارانیوجود   _امام )عج(   امیبا ق یهمراه یمردم جهان برا یآمادگ _ 5

ستنیبا

سخنان معصومان هستند و در  رویپ شان،یها ییاند که در سخنان و راهنما یاند  کسان یچه کسان یواقع هانیاسالم شناسان و فق6-

که برگرفته از  هانیفق یفتواها رفتنیپذ  نیبنابرا کنندیمردم بازگو م یاکرم ص و امامان معصوم ع را برا امبرینظر پ یهر مسئله ا

ص و امامان معصوم ع است امبریسخنان پ رفتنیاست، در واقع پذ نمعصوما ثیقرآن و احاد

-ظلم نکرد  کسی به – استمدارسی –شب زنده دار 7--

چنان به جا آورد که بگویند پشت سر هم و بدون فاصله انداختن انجام دهد و اگر چنین کند وضوى او که کارهاى وضو را این  8-

صحیح است

آلوده است ای یآب غصب -ضرر دارد شیآب برا -ندارد یآب اصال در دسترس9-
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