
 دومنوبت امتحانی: نوبت                            سازمان آموزش و پرورش استان فارس نام و نام خانوادگی:

 24/3/99تاریخ امتحان:                      اداره آموزش و پرورش شهرستان اوز نام پدر:

 دقیقه 45مدت امتحان:  )ص( اول آل محمدآموزشگاه متوسطه  پیام های آسماندرس : 

 2تعداد صفحه:  )محل مهر آموزشگاه( پایه : نهم

 در این قسمت چیزی ننویسید! 
 :مصحح اول، امضا و تاریخ                                         :به عددنمره 

 :به حروفنمره 

 :مصحح دوم، امضا و تاریخ                   :                      به عددنمره 

 :حروف بهنمره 

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

 مشخص کنید. گزینه درست را با عالمت  1

 ؟شده است هیتشب یزیبه چه چ اتیدر روا خوب نیهم نشالف( 

  هیچکدام                   زهرآلودشمشیر                    شمشیر زیبا                   شمشیر برّاق

  تسبیح یعنی چه؟ب( 

 پاک کردن                      فال نیک                       دانستن پاک                     ستایش

1 

 عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

 ........ است............................رانیا یانقالب اسالم هیسالح دشمن در جنگ عل نیتر رناکخطالف( 

مانند  امر به معروف و نهی از منکربا  سهیدر مقا ................................... یحت کوین یهمه کارهاب( 

  است. قیعم پهناور و ییایقطره در برابر در

  .هاست یآلودگ و ها یپاک شدن از دلبستگ یعنادر اصل به م ........................... (ج

 قیتشو ازمندانیاز اموالشان به ن یسان ها را به ببخشش قسمتنهمواره ا میقرآن کر خداوند درد( 

 .............. می گویند......مال را ............ یاعطا نیا کرده و

بدون آب و  ینیدستورداد زن و فرزند کوچک خود را در سرزم ................................خداوند به هـ( 

 .نداشت سکونت دهد یزندگ یبرا یبود و امکان یآبادان

3 

 پاسخ دهید. کاملبه صورت  3

 دهیم. انجام دیبا مانیها یدر دوست یرو انهیم یکه برا بنویسیدرا  ییدو مورد از کارهاالف( 

 

 

 .بنویسیدمورد از مبطالت نماز را  چهارب( 
 

 

 

 .بنویسیدرا  امبرانیمهم پ یها یژگیسه مورد از وج( 

 

 

 

 .دیسیبه خدا را بنو مانیا تیتقو یدو مورد از راه هاد( 
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 . بنویسیدناخت صفات خداوند را شهای  راهاز  دو مورد  هـ(

 

 

 

 .بنویسیداز منکر را  یترک امر به معروف و نه یمورد از آثار منف و( دو

 

 

 

 .کامل کنیدآنها را  .ردیگ یتعلق م زیر ییزهایبه چزکات ز( 

 ...... و کشمش........، جو، ...............................غلّات: 

 ......... ، گاو و گوسفند. ..دام ها: .........

 ......................... و ........سکه ها : ..........

 

 .بنویسیدرا  رانیا یثمرات انقالب اسالممورد از  سهح( 

 

 

 

 .بنویسید یاسالم یمختلف در کشورها ینقشه ها یدشمنان را از اجرا یهدف اصلط( 

 

 

 

 .بنویسیدمورد را  پنج، حیصح یوضو طیاز شرای( 

 

 

 

 

 ؟واجب است یچه کسان بر و یدر چه زمان یجهاد دفاعک( 
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 99پیام های آسمان نهم آل محمد نوبت دوم خرداد  پاسخنامه

 الف( هیچکدام                           -1

 ب( پاک دانستن
 

 یفرهنگ خونیشب ایجنگ نرم الف(  -2

 ب( جهاد در راه خدا

 ج( زکات

 د( انفاق

 هـ( حضرت ابراهیم )ع(

 

 دوستپرهیز از گفتن تمامی اسرار به  -2از دوست  جاینداشتن توقع ب -1الف(  -3

 خوردن و آشامین -باطل شدن وضو -برگرداندن از قبله  یرو -(بلند)قهقه یبا صدا دنیخند -صورت نماززدن ب( به هم 

 اباطل و مبارزه با آنه دینکردن از عقا یرویپ -ا در راه خد یداریاستقامت و پا -د در برابر امر خداون میتسلج( 

 انسان های مؤمن.الگوقراردادن  – یاد و ذکر خدا – انجام کارهای نیک و دوری از گناهاند( 

 .خلقتتفکر در کتاب  -ی تفکر در کتاب آسمانهـ( 

از  یاریانجام بسی وزشت ابدی ینادرست وناپسند درجامعه رواج م یشوند. کارها یتفاوت م یب گرانیمردم نسبت به سرنوشت دو( 

مردم  انیدرم نیرات دوودست میتعال شود.ی ها به عنوان کار معروف وخوب شناخته م یبخ زشت یرود.تاآنجا که حت یم نیکارها ازب

که رحمت وبرکت خداوند از آن جامعه برداشته شده  شودی فساد در جامعه فراوان م کم کم آن قدر گناه و شود و یفراموش م

 .گردد یم یوجامعه مستحق عذاب اله

 طال و نقره –شتر  –ز( گندم، خرما 

جزء چهار کشور موفق  -آسمان منطقه  نیامن تر یمنطقه ودارا یاول نظام قدرت – لیبه حدود مشغول تحص ینرخ باسوادرشد ح( 

جزء هشت  -بدن  یاعضا وندیپ راز نظ ایمغزونخاع وجزء ده کشور دن قاتیدر تحق ایکشور برتر دن نیدوم - یوانیح یشبه ساز رد

در  ایجزء ده کشور برتر دن -کشور ازنظر رشد شبکه برق  نیوسوم ایسدساز دن شورک نیسوم - ییکشور صاحب چرخه کامل فضا

جزءچهار کشور سازنده پهپاد  - ایاژدر دن نیتر عیودارنده رکورد سر ایکشور سازنده ناوشکن در دن ستیب جزء –ی علوم نانوتکنولوژ

 .افتیدست  یهسته ا یکه خود به تکنولژ یتنها کشور مستقل - ایدن رموشک انداز د

 ممردم ودور کردن آنها از اسال ینید یباور ها ینابودط( 

، مواالت، مباح بودن آب و ظرف اعضا، ترتیب نبودن مانع در وضو، یپاک بودن اعضا مطلق بودن آب وضو، پاک بودن آب وضو،ی( 

 آن.

آنچه در توان  واجب است با -روجوانیمردوزن.پ-مسلمانان یبر همه  ردیگ یدشمنان قرار م یحمله  موردی کشور اسالم یوقتک( 

 .کنند رونیخود ب نیو دشمن را از سرزم زندیبرخ یدارند به دفاع از کشور اسالم
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