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باسمه تعالی
پیام هاي آسمان: نام درسوزارت آموزش وپرورش:                                                               شماره داوطلب 

صفحه3:ورش استان سیستان وبلوچستان                           تعدادصفحهاداره کل آموزش وپر:                                                         نام 
سئوال22: تعدادسئوال اداره سنجش آموزش وپرورش:                                                          نام خانوادگی 

دقیقه  60:  وقت )متوسطه اول(نهم : پایه :                                                                            نام پدر
2/3/96:تاریخ امتحان96خرداماه :نوبت :  نام آموزشگاه 

صبح8:امتحانساعت شروع 
.آرامش خاطر پاسخ دهیدتوکّل به خدا وضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزیز،سؤاالت زیررابه دقّت بخوانید و با 

:وامضا ي مصحح اولنام و نام خانوادگی
نمره با عدد                                      

نمره با حروف

:                             مصحح دوم نام و نام خانوادگی و امضا ي 
نمره تجدید نظر با عدد                                    

نمره تجدید نظربا حروف
بارمسؤاالتسئوال

1

.  گزینه صحیح را انتخاب کنید
مربوط به کدام ویژگی دوست است؟ ) دشمن دانا بلندت می کند        بر زمینت می زند نادان دوست( بیت)الف

دوستیمیانه روي در) 4خیرخواه بودن  )3دوري از گناه                ) 2اهل فکر واندیشه                 )1
؟نمی باشدکدام یک از موارد زیر جنگ نرم علیه ملت وفرهنگ ما )ب
تفرقه افکنی ) 4ترور وبمب گذاري         ) 3کم اهمیت جلوه دادن حجاب          ) 2تولید فیلم هاي ضد ایرانی ) 1

کدام یک از جنگ هاي زیر جهاد ابتدایی است ؟ )ج
جنگ احزاب) 4جنگ نهروان       ) 3جنگ مسلمانان با رومیان      ) 2جنگ احد                     ) 1

75/0

2

.  جاهاي خالی را کامل کنید
.است ................................حمد به معناي)الف

.است ........ ..........................از اثرات مهم ایمان دست یافتن به ) ب
.است ...............................آنچه ایمان را در دل پایدار می کند دوري از ) ج
.نامیده می شود............................وباز داشتن هم از کار ناپسند ........ ....................توصیه یکدیگر به کار خوب ) د

25/1

3

. درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید 
نادرستدرست     .                                   وهو الغفور الودود یعنی اوبسیار توبه پذیر ومهربان است )الف

نادرستدرست    .  دوستانی باید انتخاب کنیم که در نهایت باعث رشد فکري واخالقی ما بشوند)ب
نادرستدرست      .         دومین گام ابر قدرتها براي شکست انقالب ایران تحریم اقتصادي است )ج

75/0

.به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید 
5/0.راههاي شناخت صفات خداوند را نام ببرید 4

5/0. از راههاي تقویت ایمان را نام ببرید دومورد 5

6
.از موارد تسلیم پیامبران را توضیح دهید یک مورد

1

ادامه سواالت درصفحه دوم
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بارمپیام هاي آسمان: درس سؤاالتادامه سئوال

7
. در میانه روي در دوستی چه نکاتی را باید رعایت کنیم 

1

8
چرا از دوستی با افراد نادان باید پرهیز کنیم ؟ 

1

5/0هدف دشمن از اجراي نقشه هاي مختلف در کشورهاي اسالمی چیست ؟ 9

10
.را بنویسید)) وال تهنوا وال تحزنوا وانتم االعلون ان کنتم مومنین  (( ترجمه آیه شریفه 

5/1

11
.بیان کنید آثار ترك امر به معروف ونهی از منکر را 

1

12
چرا خداوند اقوام پیشین را عذاب کرده است ؟ ) ع(باتوجه به سخن حضرت علی 

1

75/0جهاد در لغت وفرهنگ اسالمی به چه معناست ؟ 13

1جهاد دفاعی در چه زمانی وبر چه کسانی واجب می شود ؟ 14

سواالت مخصوص تشیع

15

. پیدا کرده شماره سوال را در کنار جواب  بنویسید ستون برا از ستون الفجواب سواالت 
الف                                                                        ب

صبور بودن-)                                         عج(از شرایط ظهور امام زمان - 1
گسترش عدالت ومهربانی -)                                       عج(مام زمان از اهداف قیام ا-2
آمادگی مردم براي همراهی با قیام امام –.                                       از بهترین کارهاي امت است - 3
انتظار فرج–.                                             از شرایط منتظران ظهور - 4

1

16

.کامل کنید
.گرفته شده است ................. و............. فتواهاي فقیهان از )الف

.ثواب قرار داده است................ ده ثواب وبراي قرض دادن .............. در دین اسالم براي ) ب
)مضاف –مطلق ( .شود  شمرده می ....................... آب چشمه ها وچاه ها آب )ج
)مواالت –ترتیب .( یعنی کارهاي وضو پشت سر هم وبدون فاصله انجام شود .............. )د

5/1

پاسخ دهید
5/0.دومورد ازویژگی هاي فقیهانی که رهبري مردم را بر عهده دارند را بیان کنید ) ع(باتوجه به سخن امام صادق 17

درصفحه سومادامه سواالت 
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بارمپیام هاي آسمانی: درس سؤاالتادامه سئوال

5/0دو مورددر چه مواردي باید به جاي وضو یا غسل تیمم کرد ؟ 18

19
.از مبطالت نماز را نام ببرید سه مورد

5/1

20
خمس چیست وبه چه کسی پرداخت می شود ؟ 

25/1

.نوع انفاق هاي زیر را مشخص کنید 21
:وقف :   قرض :           زکات  

75/0

5/0اگر نماز گزار در نماز مغرب شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت خوانده نمازش چه حکمی دارد ؟22

مخصوص اهل تسننسواالت 

15
.یک انفاق واجب ویک انفاق مستحب نام ببرید 

1

16
.از فایده هاي انفاق را نام ببرید دومورد

1

17
تیمم چیست ؟

1

18
.سه مورد از باطل کننده هاي نماز را بنویسید 

5/1

19
حقوق حکومت بر مردم چیست ؟

1

20
محیط خانوادگی عمر بن عبد العزیز چگونه بود ؟ 

1

21

.کامل کنید 
.است ................ صدقه ,بهترین نوع صدقه )الف

.است ................ نماز خواندن در حمام وراه عبور مردم )ب
...... ............دین تعیین کرده در شریعت اسالم به بخشش مقدار معینی از اموال مومن به چند گروه از انسان ها که )ج

.می گویند 
.است ................. وضو در هنگام نماز خواندن )د

1

20جمع کل نمره


