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 نهم پایه 

.......................... مدیریت آموزش و پرورش

 دبیرستان دوره اول .........................  

امتحان نوبت اول درس  پیامهای آسمان پایه نهم    

بارم شرح سواالت ردیف 

ی زیر را ترجمه کنید.آیه ها 1

............................  و هو الغَفورُ الوَدود

.... .............................  اَال بذکرِاهلل تطمئنُّ القلوب

1

 با عبارت صحیح یا غلط پاسخ دهید. 2

..............   ایمان و عمل دو چزی جدای از هم هستند 

..............  به ختته زدن بد شانیس را دور یم کند            

..............     باطل نیم کند گریه کردن برای آمرزش گناهان، نماز را 
...................    با فتوای فقها مخالفت با احادیث معصومین استمخالفت 

2

گزینه های صحیح را عالمت بزنید.  3

. محد به معنای ...........است و تسبیح به معنای ...........یم باشد -1
 )پاک و منزّه دانستن-ستایشالف   )ستایش- پاک و منزّه دانستنب  )دو مورد هر ج

. آچنه ایمان را در دل پایدار یم کند .................است  -2
  )عمل الف  )دوری از گناهان ب    )نماز ج

اگر ایمان به خدا در انسان کمرنگ شود .............در او افزایش یم یابد.  -3
  )وسوسه الف )گناهب  )خرافاتمیل به  ج

مدت حضور حضرت نوح در میان قومش و راهنمایی آنها...........سال ذکر شده است.  -4

  )950الف )900ب  )1000ج 

2

 کلمه مناسب را در جای خالی قرار دهید .)دو کلمه اضافی است( 4

ترتیب- دروغگو – امامان – انتظار – راستگو - مواالت

 .از بهترین کارهای امت من ...................است)پیامبر اکرم ص(

 پس از رحلت رسول خدا وظیفه هدایت و رهبری مردم بر عهده ................قرار گرفت.

 . واجب است کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهیم به این کار ............گفته می شود.

 . آمدن امام زمان وقت تعیین کند یا ادعا کند ایشان را مالقات کرده .............استهر کس برای 

2

پاسخ کوتاه بدهید  5

 راههای شناخت خداوند کدامند؟بهترین آنها کدام است؟  الف(

.آیا می توان هر صفتی که در مخلوقات است به خداوند نسبت داد؟ ب(

 ؟ ایمان چیست ج(

 کدامند؟ آثار ایمان  د(

        سه ویژگی مهم پیامبران را بنویسید. (ه

1
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 دقیقه  60 آزمون: مدت

1399دی ماه : آزمونتاریخ 

 نهم پایه 

آذربایجان شرقی/ملکان مدیریت آموزش و پرورش 

 نخبگان دبیرستان دوره اول متوسطه 

    نهمپایه  پیامهای آسمان  امتحان نوبت اول درس

 علی مهر دبیر مربوطه:

بارم شرح سواالت ردیف 

علی مهر  –موفق باشید 

به سواالت زیر جواب کامل بدهید.

2؟ والیت فقیه و ولی فقیه را تعریف کنیدالف (  6

1؟ زمان را بنویسیددو شرط مهم از شرایط ظهور امام ب(  7

2؟اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را در چند جمله کوتاه بنویسیدج( 8

2یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات الهی را بیان کنید. د( 9
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کلید سؤاالت 

پاسخنامه تشریحی 

شرح سواالت ردیف 

 او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است1

آگاه باشید که دلها فقط با یاد خدا آرام می شود 

 ص-ص-غ -غ 2

الف   -ج  –ب  –الف 3

انتظار 4

امامان

مواالت

دروغگو

 کتاب آفرینش و بهترین راه تفکر در کتاب آسمانی است. تفکر در کتاب آسمانی و تفکر در الف(5

صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچضشمه میگیرد در خدای متعال نیست. –خیر ب( 

 ایمان اعتماد و باور قلبی به یک موضوع یا حقیقت است. ج ( 

 آرامش و رهایی از سردرگمی د(

 مبارزه با عقاید باطل و خرافات  –استقامت و پایداری  –ه( تسلیم دربرابر امر خداوند 

به رهبری وهدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط والیست فقیه گفته می شود.ولی فقیه اسالم شناسی است دانا  الف(  6

اسالمی از دین و اجرای احکام الهی با تمام توان استفاده می  شجاع مدیر و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه 

کند.

یکی از این شرایط آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است شرط دیگر وجود یاران باوفایی است که تا پای جان در  ب( 7

راه اهداف و آرمانهای امام بایستند. 

گرفته است خبری از حکومتهای ظالمانه نیست علم و دانش آنچنان شکوفا شده است که تمام  عدالت سراسر جهان را فرا ج(ج( 8

 پیشرفتهای بشر در مقابل آن ناچیز استحرص و طمع و ثروت اندوزی از میان مردم رخت بربسته است... 

ان سرزمینی بدون آب و آبادانی بود  خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند کوچکخود را در سرزمین مکه که در آن زمد( 9

و امکانی برای زندگینداشت سکونت دهد ... 
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