
کالس: :                  یشماره صندلیباسمه تعالنام : ....................                                                              
اداره کل آموزش و  پرورش استان زنجان             نام خانوادگی : ................                                        

2/1399/ 29امتحان :   یخ تارزنجان2ناحیه اداره آموزش و  پرورش  نام پدر : ......................                                      
یقه دق 60مدّت   امتحان :      سهروردي تهممتوسطه دوره اول دبیرستان :/نهم: یهپا

)             1: (صفحه2تعداد صفحات :  امتحان نوبت دوم درس: پیام آسمانینام طراح: عباس نوري 

بارم  دانش آموزان عزیز :   با توکّل به خدا، ابتدا سواالت را به دقّت بخوانید وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنویسید. 
)  بگذارید.                                                                               ) و در مقابل جمله غلط عالمت (   در مقابل جمله صحیح  عالمت (  ) 1

1

(          ) .گریه کردن براي آمرزش گناهان در حال نماز عمل پسندیده اي استالف)
. (          ) اعتقاد به ظهور منجی،تنها به ما شیعیان اختصاص دارد)   ب
(          ) .برخی از مردم زمان حضرت ابراهیم(ع) معتقد بودند که ستاره وخورشید منشأ ثروت وبرکت هستند)  ج
. (          ) هدف زندگی انسان هاي مومن، برخاسته از اعتقاد به خداست)د
ید.با عالمت(×) مشخص کنیردر سواالت زرادرستینهگز)2

2

؟ یک از موارد زیر نماز باطل نمی شوددر کدام  ).الف
حرف زدن بین نماز بصورت عمدي)  2خندیدن با صداي بلند که سهوي باشد)  1

کم یا زیاد کردن ارکان نماز عمدا یا سهواً)  4روي برگرداندن از قبله عمداً یا سهواً)  3

؟صادق(ع) « آنچه ایمان را در دل پایدار می کند» چیستاز نظر امام  ب)
انجام کارهاي نیک)  4دوري ازگناهان)  3تقویت ایمان)  2کمک به دیگران)  1

؟ بریداز آیه« إنّه یَعلمُ الجهر وما یخفی» به کدام صفت خداوند  پی می  )  ج
بسیار توبه پذیر)  2بهترین یاري کننده)  1

عالم به غیب وآشکار)  4بهترین سرپرست)  3

؟در کدام مورد وضو واجب است)  د
زیارت حرم هاي امامان)  2تالوت قرآن)  1

دست زدن به آیات قرآن) 4زیارت اهل قبور)  3

جمله هاي زیر با  استفاده  از کلمات داده شده کامل کنید(یک کلمه اضافی است))3
آرامش روحی)/ جنگ هاي نظامی/باطل/ حرام(والیت فقیه/  

. است..............استفاده از آب غصبیالف)
است. ..............اگر نماز گزار در دو رکعت اول نماز هاي چهار رکعتی شک کند، نمازشب)
.هزینه هاي زیاد باعث نفرت ملت ها می شودعالوه بر  ..............امروزه قدرت هاي استکباري به خوبی می دانند کهج)
. گفته می شود.............به رهبري  وهدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط د)

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
/    5؟ چراما انسان ها از شناخت کامل خداوند ناتوان هستیم -4
/ 5؟ دلیل پیامبران الهی در راه انجام دستورات الهی استقامت فراوانی می کردندبه چه  - 5
/ 5؟انتخاب دوست در چه دورانی اهمیت وحساسیت باالیی دارد- 6
/ 5؟یک مورد از شرایط ظهور حضرت مهدي(عج) را بنویسید- 7

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 
1حمد به چه معنا است؟ -8

هر مدرسهمُ

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



2:صفحه 1398- 1399سال: دوم      نوبت : سهروردي تهم آموزشگاه : نهم: پایهپیام آسمانی ادامه سؤاالت درس:

1؟دو مورد از راه هاي تقویت ایمان به خدا را بنویسید-9

5/1؟ سه مورد از ویژگی هاي منتظران واقعی را بنویسیدامام رضا(ع)با توجه به سخن  -10

1؟ از شرایط وضوي صحیح چها رمورد را بنویسید-11

1/ 5توضیح دهید چرا مردم باید از فتواي فقهاپیروي کنند؟ - 12

1دو مورد از ویژگی هاي امام خمینی(رحمۀ اهللا علیه)را بنویسید؟-13

2؟ چهار مورد از مبطالت نماز را بنویسید- 14

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

2؟ عالقه افراطی به دوست چه آثاري دارد- 15

حضرت علی(ع) درباره پاداش انسان عفیف و پاکدامنی که قدرت انجام گناه را دارد، ولی خود راآلوده نمی کند چه -16
؟ می فرماید

2

2؟چهار مورد ازآثار ترك امر به معروف ونهی از منکر رابنویسید- 17

2؟خمس به چه کسی پرداخت می شود ودر چه راه هایی هزینه می شود- 18

با آرزوي توفیق براي شما عزیزان در عرصه علم و دانش عباس نوري طراح: نام  و نام خانوادگی 
20
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پاسخنامه سواالت 

صالف)   ص   ب)    غ             ج)  غ                  د)- 1

4د)4ج)   3ب)    1الف)   - 2

الف)  حرام   ب)    باطل           ج)  جنگ هاي نظامی             د)والیت فقیه - 3

به دلیل توانایی هاي محدود خود- 4

چون ایمان واستقامت کلید دست یافتن به وعده هاي بزرگ الهی است   - 5

دوران نوجوانی   - 6

آمادگی مردم جهان، وجود یاران باوفایی که  تا پاي جان در راه اهداف و آرمان هاي امام بایستند - 7

حمد به معناي ستایش است وکسی  وچیزي قابل ستایش است که کماالت و زیبایی دراو باشد- 8

یاد وذکر خدا، انجام نیکی ها ودوري از گناهان- 9

صبور بودن، خوش رفتاري همسایه داري - 10

ك بودن آب وضوپاك بودن اعضاء وضو، مطلق بودن، آب وضو، مباح بودن آب وظرف آن، پا-11

فته از قرآن واحادیث است فقیهان در سخنان خود پیرو سخنان پیرو سخنان معصومین هستند بنابراین پذیرفتن فتواي فقها برگر- 12
در واقع پذیرفتن سخن امامان است مخالفت با  فتواي فقها مخالفت با احادیث  معصومین است 

او عابدي شب وزنده دار وسیاستمداري آگاه بود، مانند عادي ترین مردم زندگی می کرد-13

ازبین رفتن یکی از شرایط نماز، باطل شدن وضو، روي برگراندن از قبله، خندیدن با صداي بلند، حرف زدن بین نماز، -14

موجب اضطراب وپریشانی خاطر می شود وآرامش زندگی انسان را بر هم می زند زیرا فرد همواره نگران از دست دادن دوست خود  - 15
ویا دور شدن از او است.

کمتر از پاداش (ع) درباره پاداش انسان عفیف و پاکدامنی که قدرت انجام گناه را دارد، ولی خود راآلوده نمی کندحضرت علی-16
مجاهد شهید در راه خدا نیست، انسان پاکدامن نزدیک است فرشته اي از فرشته ها شود.

. بین مردم ه رواج می یابد. تعالیم ودستوراتمردم به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند، کارهاي نادرست وناپسند در جامع- 17
فراموش می شود، انسان هاي فاسد بر مردم مسلط می شوند. 

به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت می شود در آشنا کردن مردم با معارف دینی، دفاع از کشورهاي اسالمی، تربیت دانشمندان - 18
دینی، تالیف وتوزیع کتاب هاي دینی.
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