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 نام :                                            

نام خانوادگي :                                                                                             

               نام پدر:                                                                                           

 نام آموزشگاه :                      

                                                                                                                                                         نهم : پایه 

 بسمه تعالي     

 وزارت آموزش و پرورش

 

 سنجشاداره 

 پیام های آسمان   نام درس :

   تاریخ امتحان :

  4  تعداد صفحه :

 17 تعداد سؤال :

   : زمان شروع

 دقیقه 60وقت: 

 دهيد. طر پاسخآرامش خال به خدا وتوک   با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دق  
 : مصحح اول نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                                      
 

                                                         نمره با حروف

                              : مصحح دومنام و نام خانوادگی 
 نمره تجدید نظر با عدد                                    

 

                                                ا حروفنمره تجدید نظرب

 بارم سؤاالت ردیف

 ( عتُممااستَطَ –رِباطِ الخَیل  –دٌواهللِ )عَ .و مفهوم آن را بنویسید آیه زیر را کامل نمایید 1

   ﴾ دُوَّکُمعَ........ وَ ............ هبِ ... تُرهِبونَمِن قُوَّةٍ وَ مِن ................. ................وَ اَعِدّوا لَـهُم  ﴿

 

1 

 غ           ص                                      درستي یا نادرستي عبارات زیر را با )ص( و )غ( مشخص نمایید. 2

  با تفکر درجهان خلقت عالوه بر پی بردن به خالق بی همتا،امکان آشنایی با برخی از  الف(

 □         □                                                                                         اوست.ویژگی ها و صفات 

 □         □                                                          ب( نمازگزار می تواند در نماز به دیگران سالم کند.

 □         □    است. ( آنچه ایمان را در دل پایدار می کند، دوری از گناهانج( با توجه به فرموده امام صادق)ع

 

0.75 

 د(ط بکشی)زیر پاسخ مناسب خدر هریک از عبارت های زیر، پاسخ مناسب در داخل پرانتز را انتخاب کنید. 3

 وضو داشت. است مستحب/ واجب( می توان وضو گرفت و هنگام همراه داشتن قرآن) مضاف( مطلق/ ) الف( با آب

ی کند/  مشکار آب( از نشانه های دوست) خردمند/ خیرخواه(، آن است که ) عیب های دوستش را در نزد دیگران 

 به دوستش پنهانی کمک می کند تا عیب هایش را برطرف کند(.

1 

 جاهای خالي زیر را با عبارت مناسب کامل کنید. 4

 ت.س.......... ا...........................................الف( بهترین راه برای شناخت صفات خداوند، 

 د؛ر عذاب کرز منکاب( بنا به فرموده حضرت علی)ع( خداوند، اقوام پیشین را به خاطر ترک امر به معروف و نهی 

 ................................................دلیلِ.. ان بهپس بی خردان را به دلیلِ................................................... و خردمند

 ... باعث ........................ج( قدرت های استکباری دریافتند که جنگ های نظامی عالوه بر............................

 

 کل می کند.رهای دیگر را مشن در کشواکارش ..................................................... نیز می شود و این مسئله، ادامه

 

 

2.5 



 

 2 

 هریک از موارد زیر به کدامیک از انواع جهادها مربوط مي باشد؟ 5

 (               الف( مبارزه نظام اسالمی با گروهک تروریستی منافقین )  

 (              ب( نبرد سپاه اسالم با حکومت ایران )  

 (               ج( جنگ احزاب در صدر اسالم )   

0.75 

 در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید. 6

ی مِنَ العِلمِ ما لَم نّی قَد جاَءنبَتِ اِاَ اً یا لِمَ تَعبُدُ ما الیَسمَعُ وَ الیُبصِرُ وَ الُیغنی عَنکَ شَیئ ﴿آیه شریفهالف(

 ﴾ یَأتِکَ فَاتَّبِعنی اَهِدکَ صراطاً سَوِّیاً
 .مبران استپیا که بیانگر ویژگیِ ..............ت اس .............. خطاب به از سوی ..............

                        □ استقامت و پایداری در راه خدا –نمرود  –حضرت ابراهیم)ع( -1

 □  تسلیم در برابر امر خدا –فرعون  –حضرت موسی)ع(  -2

 □  مبارزه با عقاید باطل و خرافات –آزر  –حضرت ابراهیم)ع(  -3

 □  استقامت و پایداری در راه خدا  –بنی اسرائیل  –حضرت موسی)ع(  -4

 

 ب( خداوند در قرآن، چه کسانی را هواداران شیطان نامیده است؟

 □به قوانین اسالم بی توجه اند  حاکمانی که-1

 □   زورگویانی که به کشورهای غیر مسلمان حمله می کنند-2

 □  حاکمان سرکشی که مردم ناتوان را زیر سلطه خود نگه داشته اند-3

 □  مردمی که به حکومت ظالمان و زورگویان، راضی می شوند -4

1 

 ا در هر یک از موارد زیر بنویسید.صحیح یا باطل بودنِ وضو و نماز ر 7

 (                وضو با آبی که فراموش کردیم نجس بوده است )  الف(

 (           ب( حرف زدن از روی بی توجهی در نماز )   
0.5 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 8

 الف( خداوند چه کسانی را از رحمت خود محروم و به عذاب دردناک گرفتار می کند؟

 ب( دو مورد از راه های تقویت ایمان را نام ببرید؟

 خداوند استقامت فراوانی می کردند؟ج( چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات 

 مانعی ندارد؟واجب د( چه زمانی شکستن نماز 

 

 و( هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی و شبیخون فرهنگی چیست؟

2.5 

 سواالت زیر پاسخ دهید.در رابطه با انتخاب دوست و ویژگي های آن، به  9

 برخوردار است؟ الف( چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری

 

 نهی می کردند؟  فراد بی بند و باراب( چرا حضرت علی)ع( انسان را از دوستی با 

 

1 

 

 

0.5 

 پیشرفت های علمی و فناوری ایران چه فوایدی داشته است؟ )دو مورد( 10

1 

 چه کسانی می توانند از یاران امام زمان محسوب شوند و آن حضرت را یاری نمایند؟ 11

 
1 

 مورد(4) آثارِ منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را نام ببرید؟ 12

 

 
1 

 نمونه از جنگ نرم علیه ملت و فرهنگ ایران را نام ببرید؟ 4 13

 

 

1 
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 مانع بزرگ امامان برای اجرای دستورهای الهی و هدایت مردم، چه بود؟ 2 14

 

 

 
1 

 انفاق بر چند نوع است؟ برای هریک مثال بزنید. 15

 1 

 دو مورد از مواردی که مکلّف باید به جای وضو یا غسل، تیمّم کند را بیان کنید؟ 16

1 

 نتیجه وقف چیست؟ بنویسید وقف را تعریف نمایید و  17

 

 
1.5 

 20 جمع بارم

 «موفق و سربلند باشید» 
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