باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

تعداد صفحات 2 :صفحه

نام و نام خانوادگی:

سواالت امتحان هماهنگ منطقه ای درس پیام آسمان

مدت امتحان 60 :دقیقه

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلب آزاد پایه نهم دوره اول متوسطه

ساعت شروع 14 :بعدازظهر

اداره آموزش و پرورش کوچصفهان

نام آموزشگاه:
تاریخ امتحان1400/02/27 :

خرداد سال 1400

ردیف

1

نمره

سواالت

صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را با عالمت  مشخص کنید

الف) اگر از روی فراموشی بین نماز چیزی بگوییم ،نمازمان باطل است.

ب) کلمه جهاد در زبان عربی به معنای تالش و مقاومت است.

ج) رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها با عمل به دستورات دین امکان پذیر است.

د) مستحب است تمام مراحل وضو را به ترتیب انجام دهیم.
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غ

ص

غ

ص

غ

ص

غ

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

2

الف) یکی از راهکارهای اسالم برای حل مشکل فقر ......................... ،است.

ب) گوش سپردن به آیات قرآن یکی از عوامل افزایش  .......................است.
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ج) راهکار جدید دشمنان برای به زانودرآوردن ملت ها  ......................است.

3

د)

در دین اسالم برای  ...................ده ثواب قرار داده شده است.

ه)

الزمه دوستی پایدار ،رعایت  ............................است.

پاسخ درست را با عالمت  مشخص کنید

-1کدام یک از نمونه های جنگ نرم نیست؟
الف) ایجاد تفرقه میان شیعه و سنّی ب) ترور مسئوالن ایران
ج) تمسخر عقاید پاک مسلمانان

د) ترویج بی حجابی

 -2خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه به چه کسانی نهی کرده است؟
الف) حاکمان ستمگر

ب) افراد جاهل و نادان

ج) فرمانروایان بد

د) طاغوت

 -3بهترین راه برای دستیابی به شناخت صفات خداوند کدام است؟
الف) مراجعه به کالم خدا

2

 ب) مراجعه به سخنان بزرگان ج) دوری از گناهان د) مراجعه به دانشمندان

 -4کدام مورد جزو شیوههای امر به معروف و نهی از منکر نیست؟
الف) ترک مکان مورد نظر

4

ب) رفتار سرد 

ج) جبر و زور

د) برخورد خوب و مهربان

با استفاده از تعاریف داده شده ،مفهوم مورد نظر را در جالی خالی بنویسید

الف) حاکمان زورگو و سرکش که مردم ناتوان را زیر سلطه خود می گیرند ( )...........................
ب) پشت سر هم انجام دادن و فاصله نینداختن بین کارهای وضو ( )............................
ج) اسالم شناس دانا ،شجاع ،مدیر و مدبّر که رهبری جامعه اسالمی را برعهده دارد ( )......................
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باسمه تعالی
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نام آموزشگاه:
تاریخ امتحان1400/02/27 :

اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن
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اداره آموزش و پرورش کوچصفهان

خرداد سال 1400

د) یکی از راه های تأمین نیاز جامعه که به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت می شود ( )..........................
ه) از تاثیرات مهم ایمان به خداست ( )..........................
5

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 -1دو مورد از شرایط ظهور امام زمان (عج) را نام ببرید.
 -2زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ آن ها را نام ببرید.
 -3دو مورد از وظایف دوستی را نام ببرید.
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 -4فایده مهمِ آمادگی دفاعی و نظامی یک کشور در چیست؟
 -5دو مورد از ویژگی های دوست واقعی را نام ببرید.

6

احکام نماز را در نمونه های زیر مشخص نمایید

 -1او در حال نماز برای آمرزش گناهانش گریه می کند (صحیح – باطل) ....................
 -2نمازگزار در نماز مغرب شک می کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت (صحیح – باطل) ....................
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 -3مادر در حال نماز با دست به اجاق گاز اشاره می کند (صحیح – باطل) ........................
به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید
7

 -1سه مورد از ثمرات انقالب اسالمی ایران را بنویسید

 -2توضیح دهید که هدف زندگی انسان های مومن چیست؟
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 -3چرا مومنان مسئولیت بیشتری درباره امر به معروف و نهی از منکر دیگران دارند؟

نمره به عدد

نمره به حروف

2

نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء

