مدت آزمون 60 :دقیقه

اداره سنجش آموزش و پرورش استان گیالن

تاریخ آزمون99/3/ :

شهر رشت
سؤاالت امتحان نوبت دوم درس پیامهای آسمان

پایه :نهم
ردیف

1

نام و نام خانوادگی:

شرح سواالت
با استفاده از کلمه های داده شده جاهای خالی را تکمیل کنید( .یک کلمه اضافی است).

بارم

2

یکتا پرستی -کتاب آسمانی-احادیث معصومان (ع) -آرامش روحی-
انتظار فرج
الف) فتواهای فقیهان برگرفته از قرآن و  ............................است.
ب) از تأثیرات مهم ایمان به خدا ،دست یافتن به  ...............................است.
پ) پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :از بهترین کارهای امت من در زمان غیبت  ............................است.
ت) حضرت ابراهیم (ع) بارها عموی خود را به  .....................دعوت میکرد و او را به ترک پرستش بتها فرا میخواند.
2

2

گزینه درست را در هر مورد مشخص کنید.

الف) اعتقاد به ظهور منجی به کدام دین اختصاص دارد؟
 )1اسالم

 )2یهود

 )4همه ادیان آسمانی

 )3مسیحیت

ب) در کدامیک از موارد زیر داشتن وضو مستحب است؟
 )1هنگام تالوت قرآن

 )2دست زدن به نام خداوند

 )3هنگام خواندن نماز

 )4دست زدن به آیات قرآن

ت) حسن به همراه خانواده به کوهنوردی رفته بود ،هنگامی که به مناظر زیبا و باعظمت نگاه میکرد ،با خود
می گفت :خدایا چقدر همه چیز را زیبا و باشکوه آفریدهای ،حسن به کدام یک از راههای شناخت صفات خداوند
اشاره میکرد؟
 )1تفکر در قرآن

 )2تفکر در کتاب خلقت

 )3تفکر در کتاب علمی و دینی

 )4تفکر در کتب اسالمی و تاریخی

ث) کدام یک از گزینههای زیر نادرست است؟
 )1یاران حضرت مهدی (عج) فقط  313نفر نیستند.
 )2هرکس برای ظهور امام زمان (عج) وقتی را معین کند دروغگو است.
 )3اعتقاد به ظهور حضرت مهدی (عج) یکی از تاثیرگذارترین عقاید شیعیان است.
 )4با ظهور امام زمان (عج) ،جهان پایان مییابد و روز قیامت فرا میرسد.
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مدت آزمون 60 :دقیقه

اداره سنجش آموزش و پرورش استان گیالن

تاریخ آزمون99/3/ :

شهر رشت

پایه :نهم

نام و نام خانوادگی:

سؤاالت امتحان نوبت دوم درس پیامهای آسمان

ردیف

شرح سواالت

بارم

12

سه مورد از وظایف منتظران واقعی با توجه به روایت امام رضا (ع) را بنویسید.

0/75

13

با توجه به روایت امام صادق (ع) هدایتگران واقعی چه ویژگی هایی دارند؟

1/5

14

به اختیار به چهار سوال از سوال های زیر پاسخ دهید( .سواالت انتخابی و اختیاری)

1

چهار مورد از ویژگی های ولی فقیه را نام ببرید.
15

با توجه به روایت پیامبر اکرم دو مورد از حکمت های وضو را بنویسید.

1

16

چرا انتخاب دوست در دوره نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟

1

17

هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

1

18

دو مورد از فواید آمادگی نظامی را بنویسید

1

19

زکات به چه چیز هایی تعلق می گیرد؟

1

20

چرا مؤمنان مسئولیت بیشتری دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر دیگران دارند؟

1

21

ثمرات انقالب اسالمی را بنویسید( .ذکر دو مورد)

1
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مدت آزمون 60 :دقیقه

اداره سنجش آموزش و پرورش استان گیالن

تاریخ آزمون99/3/ :

شهر رشت
سؤاالت امتحان نوبت دوم درس پیامهای آسمان

پایه :نهم
ردیف

6

نام و نام خانوادگی:

بارم

شرح سواالت

الف) قرار گرفتن سرنوشت مردم در دست نیکوکاران و عدالت جویان و آرامش و خوشبختی مردم جهان

2

ب) تسلیم در برابر امر خداوند
پ) پاک بودن آب وضو
ث) عابدی شب زنده دار
مبنای کارهای افراد نادان احساسات و هیجانات زودگذر است نه فکر و اندیشه .این مشورت های غلط به
9

دیگران زمینه انحراف و لغزش آنان را فراهم می کنند

1

10

خشوع و خضوع در نماز  -وفای به عهد

1

11

پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست – نداشتن توقع بی جا از دوست

1

12

صبور بودن – خوش رفتاری  -همسایه داری

0/75

13

فقیهان پرهیزکار که از دین خود محافظت و بر خالف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور

1/5

خداوند هستند.
14

اسالم شناس – دانا – شجاع  -مدیر

1

15

شستن صورت در وضو :خدایا هر گناهی که با این صورت انجام دادم آن را شست شو می کنم....

1

مسح پا :خدایا من از رفتن به مکان های نامناسب پا می کشم
16

اول اینکه در سنین بلوغ ،عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی در این

1

دوران به این شکوفایی کمک می کند و باعث پرورش عواطف نو ع دوستی و محبت ورزی می شود .دوم
اینکه وقتی عالقه قلب ی بین دو دوست ایجاد می شود ،آن دو  ،از صفات و حاالت همدیگر تاثیر می پذیرند.
17

پاره ای از آتش – ترسناک تر از هر چیز – شمشیری زیبا اما زهرآلود

1

18

پیروزی در جنگ – ترساندن دشمن و جلوگیری از جنگ

1

19

غالت :گندم ،جو  ،خرما ،کشمش دام ها :شتر ،گاو  ،گوسفند

20

زیرا آنها ولی یکدیگرند و همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت می

سکه ها :طال و نقره

1

1

کنند .آنها می دانند راه سعادت انجام اعمال نیک و ترک محرمات است بنابراین خو د به آن کارها عمل می
کنند و دیگران را نیز به انجام این اعمال سفارش می کنند.
21

قدرت اول نظامی منطقه و دارای امن ترین آسمان منطقه
جز چهار کشور موفق در شبیه سازی حیوانی
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