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تاریخ امتحان99/3/24 :

آموزشگاه متوسطه اول آل محمد (ص)

مدت امتحان 45 :دقیقه

(محل مهر آموزشگاه)

پایه  :نهم
نمره به عدد:

در این قسمت چیزی ننویسید!

نمره به حروف:

مصحح دوم ،امضا و تاریخ:

نمره به عدد:
نمره به حروف:

«با یاد و نام خداوند دانا و توانا به سؤاالت زیر به صورت خوانا پاسخ دهید»

ردیف
1

مصحح اول ،امضا و تاریخ:

تعداد صفحه2 :

بارم
1

گزینه درست را با عالمت  مشخص کنید.
الف) هم نشین خوب در روایات به چه چیزی تشبیه شده است؟
شمشیر زیبا 

شمشیر برّاق 

هیچکدام 

شمشیر زهرآلود 

ب) تسبیح یعنی چه؟
ستایش 
2

پاک دانستن 

فال نیک 

پاک کردن 

عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

3

الف) خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران ...................................است.
ب) همه کارهای نیکو حتی  ...................................در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مانند
قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق است.
ج)  ...........................در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست.
د) خداوند در قرآن کریم همواره انسان ها را به ببخشش قسمتی از اموالشان به نیازمندان تشویق
کرده و این اعطای مال را  ...............................می گویند.
هـ) خداوند به  ................................دستورداد زن و فرزند کوچک خود را در سرزمینی بدون آب و
آبادانی بود و امکانی برای زندگی نداشت سکونت دهد.
3

به صورت کامل پاسخ دهید.
الف) دو مورد از کارهایی را بنویسید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم.

ب) چهار مورد از مبطالت نماز را بنویسید.

ج) سه مورد از ویژگی های مهم پیامبران را بنویسید.

د) دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید.
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هـ) دو مورد از راه های شناخت صفات خداوند را بنویسید.

و) دو مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید.

ز) زکات به چیزهایی زیر تعلق می گیرد .آنها را کامل کنید.
غلّات ،........................ :جو .................... ،و کشمش.
دام ها ، .................... :گاو و گوسفند.
سکه ها  ..................... :و ......................
ح) سه مورد از ثمرات انقالب اسالمی ایران را بنویسید.

ط) هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی بنویسید.

ی) از شرایط وضوی صحیح ،پنج مورد را بنویسید.

ک) جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟
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پاسخنامه پیام های آسمان نهم آل محمد نوبت دوم خرداد 99
 -1الف) هیچکدام
ب) پاک دانستن
 -2الف) جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی
ب) جهاد در راه خدا
ج) زکات
د) انفاق
هـ) حضرت ابراهیم (ع)
 -3الف)  -1نداشتن توقع بیجا از دوست  -2پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست
ب) به هم زدن صورت نماز -خندیدن با صدای بلند(قهقه) -روی برگرداندن از قبله  -باطل شدن وضو -خوردن و آشامین
ج) تسلیم در برابر امر خداوند  -استقامت و پایداری در راه خدا  -پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها
د) انجام کارهای نیک و دوری از گناهان – یاد و ذکر خدا – الگوقراردادن انسان های مؤمن.
هـ) تفکر در کتاب آسمانی  -تفکر در کتاب خلقت.
و) مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند .کارهای نادرست وناپسند درجامعه رواج می یابد وزشتی انجام بسیاری از
کارها ازبین می رود.تاآنجا که حتی بخ زشتی ها به عنوان کار معروف وخوب شناخته می شود .تعالیم ودستورات دین درمیان مردم
فراموش می شود و کم کم آن قدر گناه و فساد در جامعه فراوان می شود که رحمت وبرکت خداوند از آن جامعه برداشته شده
وجامعه مستحق عذاب الهی می گردد.
ز) گندم ،خرما – شتر – طال و نقره
ح) رشد نرخ باسوادی به حدود مشغول تحصیل – قدرت اول نظامی منطقه ودارای امن ترین آسمان منطقه  -جزء چهار کشور موفق
در شبه سازی حیوانی  -دومین کشور برتر دنیا در تحقیقات مغزونخاع وجزء ده کشور دنیا از نظر پیوند اعضای بدن  -جزء هشت
کشور صاحب چرخه کامل فضایی  -سومین کشور سدساز دنیا وسومین کشور ازنظر رشد شبکه برق  -جزء ده کشور برتر دنیا در
علوم نانوتکنولوژی – جزء بیست کشور سازنده ناوشکن در دنیا ودارنده رکورد سریع ترین اژدر دنیا  -جزءچهار کشور سازنده پهپاد
موشک انداز در دنیا  -تنها کشور مستقلی که خود به تکنولژی هسته ای دست یافت.
ط) نابودی باور های دینی مردم ودور کردن آنها از اسالم
ی) پاک بودن آب وضو ،مطلق بودن آب وضو ،پاک بودن اعضای وضو ،نبودن مانع در اعضا ،ترتیب ،مواالت ،مباح بودن آب و ظرف
آن.
ک) وقتی کشور اسالمی مورد حمله ی دشمنان قرار می گیرد بر همه ی مسلمانان-مردوزن.پیروجوان -واجب است با آنچه در توان
دارند به دفاع از کشور اسالمی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند.
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