
  پيامهاي آسماني نهم درس:                                                                               باسمه تعالي                                                                              نام ونام خانوادگي:                

  2ن ترم آزمون ميا                                          استان اصفهان كارشناسي تكنولوژي وگروههاي آموزشي                                                                           :نام پدر

  دقيقه50:ت امتحانمد                           آموزشي ديني وقرآن استان                                      گروه                                                                  شماره داوطلب:               

  95-96سال تحصيلي 

  بارم  بهرتین نوع ای�ن آن است که بدانی  هر جا هستی خدا با توست  ردیف

     چرا؟ ید می کند وجوانان مسل�ن را تهد از سوی دشمنان توجه به آیه زیر چه خطری با  ١
  .دیُقاتِلونَکم حتّی یَرُّدوکُم َعن دیِنکم اِِن استَطاعوا:و آنان پیوسته با ش� می جنگند تا ش� را از دینتان برگردانند اگر بتوانن َوال یَزالونَ 

  ..........................................................................................................                     زیرا............
  

١  

  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  ٢

                   ☼غ       ☼ص    در دوران هشت سال دفاع مقدس استع�رگران به اهداف خود در ایران رسیدند.  # 

                      ☼غ        ☼ص.    برخوردار استانتخاب دوست در دوره کودکی از اهمیت و حساسیت باالیی # 

                         ☼غ        ☼ص                                             اولین مرحله در غسل ،وضو، تیمم نیت است.# 

                            ☼غ         ☼صفقط پیامرب خاتم (ص) مسل�ن بوده اند.                                               # 

                               ☼غ         ☼ص.                                            یاری امام زمان مختص زمان ظهور است# 

                         ☼غ         ☼ص                                  ست.رین شکل شکر گزاری خداوند ، دعا زیبات# 
             

٥/١  

   با فاصله انداخV بین کارهای وضو رشط ............... را در وضو گرفV رعایت نکرده ایم.    #   ٣
         پس از رحلت رسول خدا رهربی مردم بر عهده .............قرارگرفت.# 
  .     رسالت مهم همه پیامربان............................است# 
  .از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار است ............انتخاب دوست در دوره # 

١  

    .کدام عبارت قرآنی به تأثیر مهم ای�ن اشاره دارد؟#  ٤

  د) َو کاَن اللَه شاکِراً َعلی�ً            .نج) ِإنَّ اللَه یُِحبُّ التَّوابی        ب) أَال ِبِذکرِاللِه تَطَمنئَّ الُقلوب.      الف) َو ُهَو الَغفوُر الَودود.
  ؟   انتظار فداکاری بیش ازحد از دوست کدام وظیفه دوستی را از بین می برد .#

 د) نداشV عالقه افراطی         ج) میانه روی در دوستی                 ب) احرتام به دوست             الف) خیر خواهی 
  کدام یک از فواید و تأثیرات رعایت کردن آداب و احکام 6از نیست؟ .#

                                      qاز صحیح شدن) د   ب) شاداب شدن روح و روان انسان    ج) بخشش mام گناهان انسان     الف) خشنودی و رضایت پروردگار 
                  در چه مواقعی مکلف می تواند به جای وضو تیمم بگیرد؟.#

  .د استب) آب دارد ولی هوا کمی رس                     .الف) آب کمی دارد و از تشنگی خواهد مرد
  د) آب دارد و غصبی نیست.                                           .گل آلود است کمیج) آب دارد ولی 

  کدام شیوه نهی از منکر درست 6ی باشد؟ .#

              ب) باز گو کردن خطای گناهکار به همه                  الف) برگرداندن صورت خود از فرد خطاکار
   د) با ناراحتی محل انجام گناه را ترک کردن           محرتمانه برای انجام ندادن گناه درخواستج) 

  عد از انقالب اسالمی حاصل شد کدام است؟مهمرتین نتیجه ای که از پیرشفت های ایران ب .#

  ب) دست یافV به انرژی هسته ای                                               الف) افزایش نرخ باسوادی 
  در جنگ و بیرون راندن متجاوزان د) پیروزی                          ج) زنده شدن روحیه خود باوری 

  

٣  

    )5/0پاسخ كوتاه دهيد.(هرمورد  

          چیست؟ تاریخ طول در ها سختی برابر در تالش و حرکت و ایستادگی به تشویق شیعیان عامل.#  ٥

                                  .دلیل خرافه پرستی وبت پرستی مردم دوران پیامربان :                       #
                                                    ..................................   چه؟  خداوند شکر گزار است یعنی.#
                  .دلیل رسزنش برخی یهودیان در قرآن :                                                            #

  

٢  

  هریک ازعبارتهای زیر به کدامیک از موارد حمد وتسبیح اشاره دارد
  ........وبحمده االعلی ربی سبحان )الف

  ..................الرحیم الرحمن) ب

  

٥/  



  من کیستم وچیستم؟

                 که پخش فیلم های مبتذل qونه ای ازآن است؟  هستم، مخرب ترین سالح استع�رگران برای مقابله با ملت ایران#.

  این توصیف درموردچه شخصیتی است؟#.
ه�ن گونه که محکم واستوارمی گفت آمریکا هیچ غلطی qیتواندبکند،وقتی نام امام حسین علیه السالم ویارانش رامی شنیداشک ازچش�نش «

                   »............رسازیرمی شد

٥/  

  (یک اصطالح اضافه است)» ، مستحبصحیح، باطل، حرام: «چه حکمی دارد  »وضو « و »6از  «،هر یک از موارد زیردر   ٦

      ........................ گریه می کند. با صدای بلندqره خوبی در امتحان نگرفته و در qاز الف) 
  .............د شدن می گوید.عجله زیاد بخشی از ذکر سجده را در حال بلن دلیلب) به 

  .................د.بدون دلیل qازگذار qازش را قطع میکن )ج
  ...................دو شمی وضو  چیزی مانع رسیدن آب به اعضاهنگام وضو د) 

  ....................ضو می گیردبا آب مطلق و وضو گیرنده ه) 

٢٥/١  

  هریک از کارهای زیرچه نتایجی دارد؟  ٧

                               :......................................... امر به معروف ونهی از منکرترک  #
                                 :.............................................داشV هدف ارزشمند در زندگی# 
                              .................................:...............شناخت بیشرت به امام زمان (ع)# 

٥/١  

  به سؤاالت زيرپاسخ كامل دهيد.

 بعرفان می خواست خدای خود را بیشرت بشناسد . پدرش او را برای تفریح به دامن طبیعت برد توجه او را به زیبایی ها و شگفتیهای اطراف جل  ٨
  کدامیک از راههای خداشناسی هدایت کرد؟            کرد. به نظر ش� پدر ،او را به 

  

٥/  

همکالسیهایش ناراحت qی شود ، آیا او میتواند دوست دیگر از رفتارهای زشت لی همکالسی احسان اهل گناه وآلودگی های اخالقی نیست و   ٩
  واقعی احسان باشد؟چرا؟   

  

٧٥/  

  اصطالحات زیرراتعریف کنید.  ١٠
         :ای�ن

       فقیه والیت

١  

            قبل وبعد انقالب مقایسه کنید. در باتوجه به موضوع تصاویر وضعیت ایران را  ١١
  
  
  
  
  

٥/  

  پیامربان الهی با وجود مشکالت ، با mام توان به راه خود ادامه می دادند؟      چرا  ١٢

  
  

٥/  

  ؟    یبت هستندچرا مردم موظف به  اطاعت از جانشینان امام زمان  در عرص غ  ١٣
  
  

١  

  qود؟ پرهیز زیر افراد توجه به آیات وسخنان پیشوایان ،چرابایدازدوستی با با  ١٤
   نادان.....................................                                       *افراد

  ...............................بی بندوبار............. *افراد

١  

   مسل�نان است؟ توضیح دهید.     یاد آور اهمیت کدام مسئولیتشبیه جامعه ومردم به کشتی وکشتی نشینان ت  ١٥

  
١  

  مورد)              ٣چگونه می توانیم قبل ظهور از یاران امام زمان (ع) باشیم؟  (   ١٦
  
  
  

٧٥/  

                 رابنویسید..(سه مورد) رسیدن یک ملت به قله های پیرشفت و عزتعوامل   ١٧

  

٧٥/  

   




