
 به نام خدا
  97_98سال تحصیلی   نوبت اول امتحانات 

 پیام آسمانی آزمون درس: دبیرستان غیر دولتی ساه نام و نام خانوادگی:
 2/10/97   تاریخ آزمون:  نام دبیر:

 دقیقه     60 مدت آزمون: شماره صندلی: نهم پایه کاس:
 2 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.  -1                                                               

 

 حضرت علی )ع( می فرمایند ایمان و ........... دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند. -الف
 اعتقاد به ............ حضرت مهدی ) عج ( یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان است. -ب 
 برگرفته از ............ و .............. است. فتواهای فقیهان -ج
 بنا به سخن پیامبر صلی اه علیه وآله کسی که با وضو بخوابد بسترش تا صبح برای او ............... خواهد بود.  -د
 
 ۵/0 عبارات قرآنی به کدام یک از صفات خداوند مرتبط است.) یک مورد اضافی است( -2

 توبه پذیری  )........( دود                                                 الف . و هو الغفور الو
 شکرگذاری      (......)...        ب . ان اه یحب التوابین                                        

 ( آمرزندگی).........                                                                                      
 2صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. -3                                                        

 
 )      (درست                  )      ( نادرست         وضو گرفتن با آب مضاف مثل گاب مشکلی ندارد.                                          -الف
 )      ( درست                )      ( نادرست                                       اعتقاد به ظهور منجی تنها به شیعیان اختصاص ندارد.        -ب 
 )       (درست                )       ( نادرست                                     .است یکی از راه های شناخت خداوند تفکر در کتاب خلقت  -ج 
 )       ( درست               )       ( نادرست            انسان ها به دلیل توانایی های خود امکان شناخت کامل خداوند را ندارند.        -د
 

 را مشخص کنید  گزینه صحیح                                                                          
 ۵/0  ؟در کدام مورد وضو گرفتن مستحب است  -4

 (     ب.  هنگام دست زدن به یکی از نام های خداوند )       (                                                                                      الف.هنگام نماز)
 (   د. تاوت قرآن کریم)      (                                                         ج.هنگام دست زدن به آیات قرآن )

  ۵/0راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا چیست؟  -۵
 (   ب . انجام کارهای نیک )      (                                                                               الف . یاد و ذکر خدا )

 (    د. همه موارد )     (                                                       ج . الگو قرار دادن انسان های مومن )
 ۵/0چه چیزی را بهترین کارهای امت خویش معرفی میکند؟ و آله پیامبر اکرم صلی اه علیه  - 6

 )   ( ب . نیکی به ستم دیدگان      (                                                                           الف . جهاد در راه خدا )
 )   (د . کمک به مستمندان                                            (                                               ج . انتظار ظهور )

 ۵/0هدایت و رهبری مردم در زمان غیبت برعهده ی چه کسانی است ؟ -7
 (د. مصلحان )                        ج . عالمان )   (               (       ب . دولتمردان )   (                    الف . ولی فقیه )   

 
 4به سواات زیرپاسخ کوتاه دهید.                                                                       

 ایمان را تعریف کنید:  -8
 سبحان اه به چه معناست:  -9
 غصبی چه آبی است:آب  -10
 ولی فقیه چه کسی است: -11

                                                



 به سواات زیر پاسخ دهید                                                                              
 

 1مهمترین دلیلی که باعث می شود انسان های مومن از آرامش روحی برخوردار باشند چیست ؟   -12
 
 

  1یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند بیان کنید .  -13
 
 

 1دو مورد از ویژگی های امام خمینی رحمه اه علیه را بیان کنید .  -14
 
 

 1دو مورد از مواردی که به جای وضو یا غسل می توان تیمم کرد را بنویسید .  -1۵
 
 

  1؟ چه بود پایداری فراوان پیامبران ناشی از -16
 
 
 

 ۵/1سه مورد از ویژگی های مهم پیامبران را نام ببرید؟  -17
 
 
 
 
 

 ۵/1امام زمان علیه السام را بنویسید . قعی  یه السام سه ویژگی منتظران وابا توجه به سخن امام رضا عل -18
 
 
 
 

 ۵/1سه شرط از شرایط وضوی صحیح را نام ببرید .  -19
 
 

 

 موفق باشید                                                                                                                                                             

 




