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سؤاالت را به دقت بخوانید و سپس پاسخ دهید.

ف 
بارمنمره)16اجباري: به همه سؤاالت این بخش پاسخ دهید. (سؤاالت ردی

سؤاالت صحیح و غلط - الف 

1

مشخص کنید.) × درست یا نادرست بودن جمالت زیر را با (  
نادرستدرست 

☐☐دستور داد زن و فرزند کوچک خود را در سرزمین مکه سکونت دهد. نوح خداوند به حضرت  - الف 
☐☐باشد. می ن صحیح  مطلق وضو گرفتن با آب  - ب 
☐☐کند.اشاره کردن با دست، نماز را باطل نمی - پ 
☐☐کند. شک در دو رکعت اول نمازهاي چهار رکعتی، نماز را باطل نمی - ت 

1

اي سؤاالت چهار گزینه - ب 

2

گزینه درست را عالمت بزنید. 

رود؟ می ن به شمار  مضاف هاي زیر آب  کدام یک از گزینه - ١

☐آب گل آلود  - د ☐آب میوه  - ج ☐گالب  - ب ☐آب دریا  - الف 
باشد؟هاي زیر می بیدارگر قرن لقب کدام یک از شخصیت - ٢

☐فقیهان - د ☐اي آیت اهللا خامنه - ج ☐امام خمینی (ره) - ب ☐امام زمان (عج) - الف 

5/0

سؤاالت کامل کردنی- ج 

3

جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
..................، مشوق و محرك ما براي رفتن به سمت عمل است. -الف
است. .................. کند، دوري از آنچه ایمان را در دل پایدار می-ب
نفر است.  .................. تعداد یاران ویژه امام زمان -پ
است................... اگر فراموش کنیم که آبی نجس است و با همان آب وضو بگیریم، وضوي ما -ت

1

سؤاالت با پاسخ کوتاه -د

4
به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

چرا همه صفاتی که در مخلوقات وجود دارد، در خداوند وجود ندارد؟ -الف
ایرادي ندارد؟ شکستن نماز واجب در چه صورتی -ب
اي در بر دارد؟ کم رنگ شدن ایمان به خدا در انسان، چه نتیجه-پ

5/1

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.: سؤاالت تشریحی-هـ
1کند؟ تفکر در کتاب خلقت، چگونه ما را در شناخت صفات خداوند، یاري می5
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1باشد. توضیح دهید.هاي مؤمن میانسانقویت ایمان به خدا، الگو قرار دادن ت هاي راهیکی 6
1در دو جمله توصیف کنید.ز ظهور امام زمان را  ااتفاقات بعد 7
1اسالم شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟ 8
1مورد)   2است وضو داشته باشیم؟ ( مستحب در چه مواردي 9
1مُباح بودن آب وضو به چه معناست؟ 10
انجام غسل را به ترتیب بنویسید. شیوه 11

٢-١-
٤-٣-

1

1یکی از شرایط وضوي صحیح مُواالت است. توضیح دهید.  12
1هاي دوست واقعی، خیرخواه بودن براي دوستانش است. توضیح دهید.  یکی از ویژگی13
5/0؟ کند در چه صورتی، خنده نماز را باطل می14
1گیرد، باشد.» ها آرام میاي از قرآن بنویسید که ترجمه آن عبارت « تنها با یاد خداست که دلآیه15
5/0اگر نمازگزار در حین نماز، یک کلمه عمدي بگوید، نمازش چه حکمی دارد؟ 16
1حدود و وظایف دوستی را نام ببرید. 17

نمره)4(سؤاالت اختیاري:
؛ و از پاسخ دادن به هر دو نمونه سؤال  19پاسخ دهید یا به مجموعه سؤاالت شماره 18مجموعه سؤاالت شماره  در این بخش فقط به  

خودداري کنید.
)2هاي مؤمن را بنویسید. ( هاي انسانچهار تا از ویژگی-الف18

) 1را بنویسید. (استقامت پیامبر خداوند حضرت نوح در راه خداوند -ب
) 1هاي منتظران واقعی را بر اساس حدیث امام رضا بنویسید. (چهار تا از ویژگی-پ

4

)5/0چند آیه از آیات قرآن در مورد جهاد است؟ (حدود -الف19
) 1: ( ﴾ةٍ م مِن قُوَّوَ اَعِّدوا لَهُم مَا استَطَعتُ ﴿این آیه را ترجمه کنید:  -ب
) 5/0هاي مستحب را نام ببرید. (دو نمونه از انفاق-پ
) 1گیرد را نام ببرید. (چهار دارایی که به آنها زکات تعلق می -ت

4

تجدیدنظرنمره) 20( ازنمرهنام و نام خانوادگی دبیر و امضاء

به عدد: 
به حروف: 
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هاي آسمان، پایه نهمدوم پیام پاسخنامه تشریحی امتحان نوبت  
سؤاالت اجباري

نادرست- ت درست- پ نادرست- ب نادرست - الف - ١
امام خمینی (ره)- ب- 2آب دریا- الف- 1- ٢
باطل- ت 313- پ گناهان- ب ایمان- الف - ٣
زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست.  -الف-٤
باشد. در صورتی که براي جلوگیري از ضرر مالی یا بدنی -ب
یابد. میل به خرافات نیز در انسان افزایش می -پ
هاي خداوند که در سراسر جهان آفرینش متجلّی  هاي شناخت صفات خداوند، تفکر در کتاب خلقت است؛ یعنی از طریق آثار و نشانهیکی از راه-٥

هایش  ه وجود نویسنده، به میزان علم و دانایی و نوع افکار و اندیشهاي عالوه بر پی بردن بگونه که با دیدن نوشتههاي او پی ببریم؛ هماماست، به ویژگی 
ها و صفات او نیز آشنا شویم. همتا، با برخی از ویژگی توانیم عالوه بر وجود خالقی بی بریم، با تفکر در جهان خلقت نیز میپی می

شق قرار دادن آنها در مسیر زندگی است. این افراد به دلیل ایمان هاي مؤمن و سرمهاي تقویت ایمان، مطالعه و تفکر در زندگی انسانیکی از راه-٦
هاي مناسبی براي ما هستند تا با پیروي از راه و رسم زندگی آنان و الگو گرفتن از اخالق و رفتارشان، بتوانیم همچون این افراد، بر  باالي خود، نمونه

ایمان خویش به خداوند بیفزاییم.

فرا-٧ را  جهان  سراسر  از حکومتعدالت  خبري  و  است  تمام  گرفته  که  است  چنان شکوفا شده  آن  دانش  و  علم  نیست.  زورگو  و  ظالمانه  هاي 
ها و  ها و عدم دست درازي به حقوق دیگران، دیگر دادگاههاي بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است. به دلیل  رشد فهم و ایمان انسانپیشرفت

نمره)5/0مورد، هر مورد 2ها شلوغ نیستند. (زندان
اي نظر پیامبر اکرم هایشان، پیرو سخنان معصوم هستند و در هر مسألهاسالم شناسان و فقیهان واقعی کسانی هستند که در سخنان و راهنمایی-٨

کنند.و امامان را براي مردم بازگو می
ر و هنگام خوابیدن (دو مورد)هنگام تالوت قرآن کریم، زیارت حرم امامان، رفتن به مسجد، زیارت اهل قبو-٩

یعنی یا آب براي خودمان باشد، یا اگر براي دیگري است، او از وضو گرفتن ما با آب رضایت داشته باشد.  -١٠
شستن نیمه چپ بدن-4شستن نیمه راست بدن         - 3شستن تمام سر و گردن        -2نیت     -1-١١
یم و بین آنها فاصله نیندازیم.  واجب است کارهاي وضو را پشت سر هم انجام ده-١٢
دهند و دوستانشان را در خواهند. براي همین، هر عیبی که از دوستانشان ببینند، پنهانی به او تذکّر میدوستان واقعی، خیر یکدیگر را می-١٣

و ناراحت شود. کنند، گر چه در این میان ممکن است طرف مقابل متوجه خیرخواهی دوستش نباشد برطرف کردن این عیوب یاري می 
کند. خنده بلند در صورتی که عمدي باشد، نماز را باطل می-١٤
أال بِذِکرِ اهللاِ تَطمَئِنُّ القُلوبَ-١٥
نمازش باطل است. -١٦
احترام به دوست؛ میانه روي در دوستی؛  -١٧

سؤاالت اختیاري 
پردازند؛ دامان  کنند؛ زکات مالشان را می فایده دوري می بیآورند؛ از کارهاي لغو و  نمازشان را با خشوع و فروتنی در برابر خداوند به جا می-الف-١٨

کنند. کنند؛ امانتدارند و به عهد خود وفا میعفتی حفظ می خود را از آلوده شدن به گناه و بی 
بارها نوح را آزار و اذیت سال به یکتاپرستی دعوت کرد، ولی در این مدت تنها عده کسی به او ایمان آوردند، آنان  950حضرت نوح مردم خود را  -ب

به قتل می کردند، مسخره میمی ایمان داشت، و میکردند و تهدید  به خداوند  دانست که وعده خداوند حق است، کردند. ولی چون آن حضرت 
استقامت کرد. 

داري، ترویج کارهاي نیک، خودداري از آزار و اذیت دیگران ... صبور بودن، خوش رفتاري، همسایه-پ
ایه 100حدود -الف-١٩
و هر چه در توان دارید، براي مقابله با آنها آماده کنید. -ب
وقف-قرض  -پ
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