
 
 

 کالس:        :                  یشماره صندل                                      یباسمه تعال                    نام : ....................                                                              

 اداره کل آموزش و  پرورش استان زنجان                        نام خانوادگی : ................                                       

                    0311/      3/  01امتحان :     یختار                                    زنجان 2ناحیه اداره آموزش و  پرورش  نام پدر : ......................                                     

                                                                                                                                                                      یقهدق   01مدّت   امتحان :                            سهروردی تهممتوسطه دوره اول   دبیرستان :            / نهم: یهپا

 (                0: ) صفحه     2   تعداد صفحات :                            امتحان نوبت دوم درس: پیام آسمانی مربوطه: یرنام دب

 دانش آموزان عزيز :   با توكّل به خدا، ابتدا سواالت را به دقّت بخوانيد وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنويسيد.
 (  بگذاريد.                                                                                ( و در مقابل جمله غلط عالمت )   در مقابل جمله صحيح  عالمت ) ( 1

     

     1 

 )          ( می توانيم به شناختی محدود از خداوند دست يابيم.، ما به قدر توان و درک خود الف(

 )          ( .خدا در  تمام طول شبانه روز استيکی از حکمت های نماز های پنجگانه ، زنده نگه داشتن ياد (  ب

 )          ( .اگر ايمان به خدا در انسان افزايش يابد، ميل به خرافات نيز افزايش پيدا می كند( ج

 . )          (اعتقاد به ظهور منجی،تنها به ما شيعيان اختصاص دارد (د

      يد.مشخص كن×( با عالمت) يردر سواالت ز را درست ينهگز (2

     

 

 

 

     2 

 ؟در كدام مورد وضو مستحب است (.الف

             دست زدن به نام های خداوند(    4 تالوت قرآن(  3 نماز خواندن(   2 دست زدن به آيات قرآن( 1

 ؟ ب(كدام يک از موارد زير نماز را باطل می كند

                        اشاره كردن با دست (       4خميازه كشيدن   (      3خنده بلند عمدی كه باشد    (         2سرفه    ( 1

 ؟هدف اصلی دشمن از تحريم اقتصادی، جنگ نظامی وشبيخون فرهنگی چيست( ج

   روحيه خودباوریايجاد (                                         2ترويج فرهنگ اسالمی( 1

 نابودی باورهای دينی مردم(                                4سربلندی وعزت ملت ايران( 3 

 ؟كدام يک از موارد زير پيوند دوستی را سست می كند( د

   تمامی اسرار به دوستپرهيز از گفتن (                                            2شوخی های آزار دهنده ( 1

 پرهيز از عالقه افراطی (                                     4 نداشتن توقع بيجا از دوست( 3

جمله های زير با  استفاده  از كلمات داده شده كامل كنيد)يک كلمه اضافی است( 

 /آرامش روحی( )والیت فقیه/ نبودن مانع در اعضای وضو/تدریجی/باطل

 گفته می شود.به رهبری و هدايت مردم توسط فقيه جامع الشرايط .............. الف(

 است.از تاثيرات مهم ايمان به خدا .............. ب(

 است.از شرايط وضوی صحيح .............. ج(

 است.اثر پذيری از دوست بسيار آرام و  .............. د(

2 

         پاسخ کوتاه دهید.به سواالت زیر 

 /    5    ؟يکی ازبهترين راه های دستيابی به شناخت خداوند مراجعه به چيست-4

 /5    از نظر امام صادق)ع( آنچه ايمان رادر دل پايدار می كند چيست؟ -5

 /5      در چه صورتی شکستن نماز واجب اشکالی ندارد؟ -6

 روايات به چيزی تشبيه شده است؟همنشين بد در  -7

 
      5/ 

  امضاء  وتاریخ دبیر: نام و نام خانوادگی دبیر:    نمره کتبی:               نمره با حروف:

 هر مدرسهمُ
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2: صفحه     9319-9311سال: دوم      نوبت :      سهروردی تهمآموزشگاه :  نهم: پايهپیام آسمانی ادامه سؤاالت درس:
 

      زیر پاسخ کامل دهید. به سواالت

   ؟حمد وتسبيح  خداوند به چه معنا است-8
1 

 5/1 م؟يده یانجام نم را اما آن كارها ميكارها آگاه هست یبرخ یكه از خوب نيچرا با ا ديده حيتوض -9

 5/1 ؟سه مورد از ويژگی های پيامبران را بنويسد -01

   1   بيان كنيد؟را امام زمان)ع( دو شرط مهم ار شرايط ظهور -00

 5/1    توضيح دهيد چرا مردم بايد از فتوای فقهاپيروی كنند؟-02

 5/1    .)سه مورد(؟می توان به جای وضو، تيمم كرددر چه مواردی  -03

 1     ؟چهار مورد از مبطالت نماز را بنويسيد-14

 سواالت انتخابی

 انتخاب کرده وبه آن پاسخ دهید؟  را دانش آموزان عزیز از چهار سوال زیر  دو سوال 

      

 2    چرا انتخاب دوستی در دوران نوجوانی از اهميت بيشتری برخوردار است؟ -15

    2    مورد را بيان كنيد؟چهار از ثمرات انقالب اسالمی  -16

 2    يک موفقيت است؟چرا هر امر به معروف ونهی از منکر  -17

 انفاق را تعريف كرده وسه مورد از فوايد آن را بنويسيد؟ -08

 

 

    2 

      با آرزوی توفیق ربای شما زعزیان رد رعهص علم و دانش                                                        عباس نوریطراح: نام  و نام خانوادگی 

  22 
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   99خرداد – نوبت دوم نهم آسمان های پيام تصحيح راهنمای و پاسخنامه

 «با عرض سالم وخسته نباشيد به همکاران گرانقدر، نظر عزيزان محترم و مقدم است » 
 نمره( 25/2(   هرمورد صحيح )          )4( )(          ج( )  (           ب( )  ( الف )  1

      خنده بلند عمدی كه باشد     -2ب(                          تالوت قرآن -3( الف(  2

نمره( 5/2هرمورد صحيح )شوخی های آزار دهنده -1د(    نابودی باورهای دينی مردم -4ج(  

نمره( 5/2الف( واليت فقيه  ب( آرامش روحی      ج(نبودن مانع در اعضای وضو      د(  تدريجی      .هرمورد صحيح ) (3

 نمره( 5/2( مراجعه به سخن او است   )4

نمره( 5/2( دوری از گناهان )5

نمره( 5/2( ضرر مالی وبدنی )6

نمره( 5/2( تدريجی )7

 (حمد به معنای ستايش است وكسی  وچيزی قابل ستايش است كه كماالت و زيبايی دراو باشد/تسبيح: وقتی می گوييم سبحان اهلل: 8

(/5خداوند از هر عيبی و نقضی، مبرا است يعنی نقض هايی در ساير موجودات هست در او نيست . هرمورد صحيح )می خواهيم بگوييم 

( علم وشناخت مانند چراغی است كه راه را نشان می دهد، اما داشتن چراغ به تنهايی انگيزه الزم برای حركت درآن را ايجاد نمی 9

نمره( 5/2سمت عمل است. هرمورد صحيح )كند، ايمان مشوق و محرک ما برای رفتن به 

. (     5/2هرمورد ) تسليم در برابر خدا، استقامت وپايداری در راه خدا، مبارزه با عقايد وخرافات( 12

نمره( 5/2هر موردآمادگی مردم جهان، وجود ياران باوفايی كه  تا پای جان در راه اهداف و آرمان های امام بايستند. )(11

در سخنان خود پيرو سخنان پيرو سخنان معصومين هستند بنابراين پذيرفتن فتوای فقها برگرفته از قرآن واحاديث است در فقيهان (12

نمره(   5/2. هرمورد صحيح )واقع پذيرفتن سخن امامان است مخالفت با  فتوای فقها مخالفت با احاديث  معصومين است

نمره(   5/2هرمورد صحيح ) ايش ضرر دارد. وقت برای وضو گرفتن كم استآبی در دسترس دارد ولی غصبی است ، آب بر -13

ازبين رفتن يکی از شرايط نماز، باطل شدن وضو، روی برگراندن از قبله، خنديدن با صدای بلند، حرف زدن بين نماز، به هم زدن  -14

هرمورد صحيح  مورد4   های نماز دو يا سه ركعتی صورت نماز، خوردن وآشاميدن، كم وزياد كردن اركان و واجبات نمازو شک در ركعت

(نمره 25/2)

دليل اول: در سنين بلوغ، عواطف انسانی در حال رشد وشکوفايی است وبرقراری پيوند دوستی در اين دوران به اين شکوفايی  -15

بين دو دوست ايجاد شد آن دو وباعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبت ورزی می شود دليل دوم: وقتی عالقه قلبی   كمک می كند

از صفات همديگر تاثير می پذيرند.

قدرت  اول نظامی منطقه و دارای امن ترين آسمان منطقه، جز چهار كشور موفق در شبيه سازی حيوانی، جزء ده كشور برتر دنيا در  -16

  نمره( 5/2) هرمورد صحيحعلوم نانو تکنولوژی، تنها كشور مستقلی به نکنولوژی هسته ای دست يافت 

زيرا اگر به نتيجه برسد عالوه بر رسيدن به رضايت  پاداش الهی به اصالح اطرافيان وجامعه كمک كرده ايم واگر به نتيجه نرسد به  -17

  نمره( 5/2هرمورد صحيح ) وظيفه خود عمل كرده ايم واز اجر وثواب خداوند بهره برده ايم

  دان/ثروت به دست نيازمندان می رسد، فاصله طبقاتی ميان ثروتمند وفقير كمتر می شودبخشش قسمتی از اموالشان به نيازمن -18

،بخش زيادی از گناهان  وجرم های ناشی از فقر از جامعه ريشه كن می شود.
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