
 

 نام :
 نام خانوادگي :

 دخترانه اُمّ أبیها )س( :آموزشگاه

 ي داوطلب :شماره

 « باسمه تعالي» 
 ویـرضخراسان ره كل  آموزش و پرورش ادا

 وارـرشتخشهرستان پرورش  اداره آموزش و
 نهـمپایه  -  های آسمانپیام:   سواالت امتحان  درس

 ( 1399دوّم )خرداد ماه  نوبت: - رحمان پوردبیر مربوطه : 

 
 

  1399/ 21/03تاریخ امتحان : 
 دقیقـه 60مدت امتحان :  

 صبـح 9 شروع :ساعت
 3تعداد صفحات: 13تعداد سوال: 

 

 بارم شرح سواالت ردیف
 

 

 

 سؤاالت 3 از  1  صفحه 

 

 خداوند متعال در آیات زیر خود را چگونه توصیف نموده است: )فقط ترجمه( 1

 : الف( 

 : ب( 

1 

 کنید.گزینه درست را در هر مورد مشخص  2

 شود؟با توجه به فرمایش امام صادق )ع( چه عاملی سبب پایداری ایمان در دل میالف( 

 دوری از گناهان( 4 یاد و ذکر خدا( 3 شناخت خدا( 2 انجام کارهای نیک( 1

 های بزرگ الهی چیست؟در کنار ایمان به خدا، کلید دست یافتن به وعدهب( 

 پایداری در راه خدااستقامت و ( 2  تسلیم امر خدا بودن( 1

 دوری از هرگونه گناه( 4  مبارزه با عقاید باطل( 3

 ؟یاری امام زمان به چه معناستج( 

 صدقه دادن( 2  یاری دین خدا( 1

 جهاد کردن علیه حاکمان ظالم( 4  درک حضور امام زمان( 3

 شود؟به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط گفته مید( 

 مجتهد( 4 والیت فقیه( 3 اسالم( 2 هدایتگر( 1

2 

 

 درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. 3

 کند.الف( سرفه، عطسه و خمیازه نماز را باطل می

 .نیستب( هر امر به معروف و نهی از منکر یک موفقیت 

 تر است.پ( حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل

 خورد.خودباوری و عزت و بزرگی داشته باشد شکست نمیت( ملتی که روحیه 

2 

 های مناسب پر کنید:جاهای خالی را با کلمه 4

 ی فقیهان است.رهبری و هدایت مردم در عصر ..................... بر عهدهالف( 

 ب( جهاد در زبان عربی به معنای ........................... است.

 رابطه ........................ است.پ( رابطه میان مسلمانان 

 ت( وضو گرفتن با آب غصبی .................... است.

2 

 های داده شده، حدیث امام کاظم )ع( در مورد ترک امر به معروف و نهی از منکر کامل کنید.با توجه به عبارت 5
 * شرورترین افراد بر شما مسلط خواهد شد.

 شود.فراموش می* تعالیم دین در میان شما 

 های شما هم، اگر دعا کنند دیگر مستجاب نخواهد شد.* بهترین

 شود.* گناه و فساد در جامعه زیاد می

 ....................................................................... و ..........حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه ...........................» 

5/1 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید.به سؤال 6

 های مهم پیامبران را نام ببرید.دو مورد از ویژگیالف( 

2 
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 سؤاالت 3 از  2  صفحه 

 

 ب( یکی از شرایط مهم برای ظهور حضرت مهدی )عج( را بنویسید.

 های تقویت ایمان به خدا را بنویسید.پ( دو مورد از راه

 صحیح دو مورد را بنویسید.ت( از شرایط وضوی 

 دو)ارتباط دارد به وسیله خطی آن را مشخص کنید. « ب»با کدام عبارت قسمت « الف»هر عبارت در قسمت  7

 (اضافی است.« ب»مورد در قسمت 

 «ب»قسمت  «الف»قسمت 

خیلی عجله دارد به همین خاطر برخی از ذکرهای نماز را در حال حرکت الف( 

 گوید.می

 زند نادان دوستکند  /  بر زمینت میدانا بلندت می دشمنب( 

 پ( گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن ملت ایران.

 ت( امر به معروف و نهی از منکر دارای جایگاه واالیی است.

 ( جنگ1

 ( صحیح2

 اهل فکر و اندیشه بودن دوست( 3

 ( تحریم4

 دوستل گناه نبودن اه( 5

 ( باطل6
 

2 

 مشخص کنید. ضربدر شناسید با عالمتهای واجب را که میانفاقانواع  8

 زکات  قرض  خمس  وقف 

5/0 

 1 تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او سالم کرده است، ندهد.در چه زمانی انسان می 9

 5/1 چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. 10

 5/1 را به طور خالصه بیان کنید. مورد 3از ثمرات انقالب اسالمی ایران  11

 5/1 را بنویسید. دو مورداز فواید انفاق مال در جامعه  12

 5/1 جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟ 13

 20 .مـوفـق و مـؤیـد بـاشیـد ***

 نمره
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 سؤاالت 3 از  3  صفحه 

 

 درس : پیام های آسمان پایه نهــم دبیرستان ام أبیها )س(راهنمای تصحیح امتحان 

  .او بسیار آمرزنده و دوست دار بندگانش است( الف           -1

   .همانا خدا توبه کنندگان را دوست دارد( ب                 

 (هر مورد نیم نمره) -( ج 4                     الف(3          ب(2        د(1    -2

 ( درست.4( درست                       3( نادرست                                 2     نادرست                 -3

  .(باطل  4            برادری ( 3                ش و کوششالت ( 2                    غیبت( 1 -4

 . شد نخواهد مستجاب دیگر کنند دعا اگر هم شما بهترین  – شما مسلط خواهد شد  شرورترین افراد بر -5

 . خرافات و باطل عقاید با مبارزه خدا راه در پایداری و استقامت خدا برابر در جزء تسلیم -الف -6

 وفا. با یاران وجود زمان امام قیام با همراهی برای جهان مردم آمادگی-ب

 . مومن انسانهای دادن قرار الگو گناهان از دوری و ها نیکی انجام خدا ذکر و یاد -ج

 مواالت. ترتیب اعضا در مانع نبودن اعضا بودن پاک آب بودن مباح بودن مطلق وضو آب بودن پاک -د

  خمس . –زکات  -7

8-  

 . غلط = حرکت حال در را ها ذکر برخی و داری عجله خیلی .1

 . اندیشه و فکر اهل = میکند بلندت دانا دشمن .2

 . = جنگ دوم گام .3

 است = صحیح. واالیی جایگاه دارای منکر از نهی و معروف به امر .4

 .نیست واجب می شود انجام تمسخر روی از یا آید نمی حساب به سالم که غلطی سالم به دادن جواب -9

 یم شکوفایی کمک این به دوران این در دوستی پیوند برقراری و است شکوفایی و رشد حال در انسانی عواطف بلوغ سنین در زیرا -10

 .شود می ورزی محبت و دوستی نوع عواطف پرورش باعث و کند

11-  

 . درصد 90 حدود به سوادی با نرخ رشد .1

 .  منطقه نظامی اول قدرت .2

 .  حیوانات سازی شبیه در موفق کشور چهار جزء .3

 .  .... و نانو علوم در برتر کشور ده جزء فضایی کامل چرخه صاحب کشور هشت جزء .4

12-  

 .می شود کمتر فقیر و ثروتمند میان طبقاتی فاصله و رسد می نیز مندان نیاز دست به ثروت .1

 .شود می کن ریشه فقر از ناشی گناهان از زیادی بخش .2

 .کنند می بیشتری مسئولیت احساس و شوند می مهربان تر یکدیگر به نسبت مردم .3

 .می شود حاکم جامعه در امنیت و آرامش .4

 در توان آنچه با است ( واجب مرد و وزن جوان و مسلمانان) پیر ی همه بر گیرد می قرار دشمنان حمله مورد اسالمی کشور وقتی -13

 .کنند بیرون خود سرزمین از را دشمن و برخیزند اسالمی کشور از دفاع به دارند
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