
1400دی  نوبت محل مهر آموزشگاه:  نام و نام خانوادگی : بسمه تعالی 

دقیقه 07مدت امتحان:   

 تاریخ امتحان:

  استان گیالن اداره آموزش و پرورش

رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه   

 دبیرستان غیردولتی دوره اول اندیشه های شریف

نهمپایه:   

  پیام های آسمانی امتحان درس:

نمره با عدد:         نمره با حروف:                            نمره پس از تجدیدنظر:                   نیازینام و نام خانوادگی دبیر و امضا:    

 ردیف سواالت بارم

 ترجمه کنید.آیه زیر را تکمیل کنید و آن را  1

 وهو الغفور.............................

.....ترجمه: ..................................................   

 الف

 ب مشخص کنید.                                                        ص         غ صحیح یا غلط بودن جمله ها را با  

  است.                                       خت صفات خداوند مراجعه به سخن خود اوبهترین راه شنا -1 5/0

                                             دستوراتش میشود.شناخت ما از خداوند به تنهایی منجر به اطاعت از او وعمل به   -2 5/0

                                            به وعده الهی است. پایداری پیامبران ناشی از این بود که اطمینان داشتند تسلیم کلید دستیابی -3 5/0

  اعتقاد به ظهورو قیام حضرت مهدی یکی از اثرگذارترین عقاید شیعیان است.                       -4 5/0

  عمر طوالنی ناممکن نیست. از نظر علمی -5 5/0

  استفاده از اب غصبی وضو را باطل نمیکند. -6 5/0

 ج مشخص کنید. پاسخ درست را با عالمت  

  قلبی به یک موضوع و یا حقیقت است.اعتماد و باور  -1 5/0

  عمل صالح                   دین                    ایمان                         تقوی   

  یاری امام زمان به چه معناست؟ -2 5/0

  یاری دین خدا          کمک به امام زمان  

 د کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل  

پیامبران مشرکین را به تفکر دعوت می کردندواز انها میخواستند به جای پیروی از خرافات از...........................اطاعت  -1 5/0

 کنند.
 

  به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط ........................ گفته می شود. -2 5/0

  گرفتن فقط با اب...........................صحیح است.وضو  -3 5/0

 هـ به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 الحمدوهلل وسبحان اهلل به چه معنا است؟ -1 1

 
 

 ایمان به خداوند را بنویسید. دو مورد از  آثار -2 5/0

 
 



 

 سه مورد از ویژگی های مهم پیامبران را نام ببرید. -3 5/1

 
 

  .بنویسید را( عج) مهدی حضرت ظهور شرایط از شرط دو -4 1

 مورد از ویژگی های امام خمینی )ره( را بنویسید. دو -5 1

 
 

 مورد( 2است وضو داشته باشیم؟ ) در چه موردی مستحب -6 1

 
 

 ه به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید. 

 مورد را به دلخواه توضیح دهید.راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و یک  -1 5/1

 

 راههای تقویت ایمان به خدارا بنویسید ویک مورد را به دلخواه توضیح دهید. -2 1

 

 پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید.یک نمونه از موارد استقامت و پایداری  -3 1

 

 جمله( 2زمان )عج( را توصیف کنید. )در چند جمله کوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام  -4 1

 

 توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند. -5 1

 

1 

 

 

1 

 مورد را نام ببرید. 4از شرایط وضوی صحیح  -6

 

 

 دو مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند راتوضیح دهید. -7

 

 

 



 پاسخ نامه پیامهای آسمان پایه نهم

 5/0اوبسیار آمرزنده و دوستدار بندگان است    5/0الودود  -الف

 5/0غ  -6  5/0ص  -5   5/0ص  -4   5/0غ  -3  5/0غ  -2  5/0ص  -1 -ب

  5/0یاری دین خدا  -2  5/0ایمان  -ج

 5/0مطلق   -3  5/0والیت فقیه -2  5/0دستورات خداوند -1 -د

  5/0سبحان هللا خداوند از هر نقص وعیبی منزه است    5/0الحمدوهلل ستایس برای خداست  -1 -ه

  25/0رهایی از سردرگمی و بی هدفی   25/0آرامش  -2

   5/0مبارزه با عقاید باطل و خرافات    5/0تسلیم در برابر خداوند   5/0استقامت وپایداری -3

  5/0وجودیاران با وفایی که تا پای جان در راه اهداف و آرمانهای امام بایستند    5/0امادگی مردمجهان برای ظهور -4

  5/0هرگز به کسی ظلم نکرد ودربرابر هیچ ستمگری سکوت نکرد – 5/0عابدی شب زنده دار وسیاستمداری آگاه بود -5

  5/0همراه داشتن قران --  5/0هنگام تالوت قرآن -6

 5/0اب خلقت تفکر در کتاب آسمانی و کت-1  -و

کتابهای آسمامی بهترین راه شناخت صفات خداوند است.توصیف خداوند از خود توصیفی دقیق و بی نقص است می توانیم با 

 (1به قرآن و سخن خداوند هرچه بهتر او را بشناسیم. ) مراجعه

 55/0الگو قراردادن انسانهای مومن -انجام کارهای نیک و دوری از گناهان-یاد و ذکر خداوند-2

درطول روز وتا انتهای شب سبب ارتباط ما با خداوند میشود وایمان -یاد و ذکر خداوند:حضور خداوند در همه لحظات از صبح

 25/0را تقویت می کند.

بعد از اینکه کشتی سازی  حضرت نوح )ع( که نهصدوپنجاه سال فقط مردم را هدایت می کردند مردم اورا مسخره می کردند-3

ولی آن حضرت چون به خداوند و وعده او ایمان داشت استقامت کرد وساخت کشتی را متوقف نکرد.تا اینکه را آغاز کرد 

 (1کافران همه هالک شدند )

  5/0حرص و طمع وثروت اندوزی از میان جوامع رخت بربسته است   5/0عدالت سراسر جهان را فرا گرفته -4

ث معصومین است در واقع پذیرفتن فتوای امامان است و مخالفت با فتوای فقها پذیرفتن فتوای فقها برگرفته از قرآن و احادی-5

 (1مخالفت با احادیث معصومین است. پس مردم موظف هستند در زمان غیبت از آنان پیروی کنند)

  25/0نبودن مانع در اعضا  25/0مباح بودن اب و ظرف  25/0مطلق بودن آب  25/0پاک بودن آب وضو -1  -6

 آب کمی داریم اگر باآن وضوبگیریم ازتشنگی به سختی می افتیم 5/0سترس دارد ولی غصبی،نجس یا گل آلود است آب درد-5
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