
 میان نوبت اول: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................

 نهمپایه :         .............................................نام خانوادگی 

 22/8/59: تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 

 ................... ردیفشماره  مذیریت آموزش و پرورش الرستان پیام های آسمان :نام درس 

 دقیقه  06    مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 1شماره صفحه : 

   

 

 2    الف( سواالت صحیح و غلط  

 غ     ص  .گَسالِ ای را ساختٌذ ٍ بِ دٍر آى طَاف هی وردًذبٌی اسرائیل در زهاى حضرت ابراّین   1

ذ  2 َْدگی ًوی ٌو ِ باشذ احساس بی ٍ ارزشوٌذی داشت ٍاال  ذف  ِ در ًزذگی خَدّ   غ      ص       .وسی و

 غ     ص    .از اثرات هْن ایواى بِ خذا ، دست یافتي بِ آراهش جسوی ٍ خاًَادگی است 3

 غ      ص             .َلات هی بیٌین هی تَاًین بِ خذاًٍذ ًسبت دّینّر صفتی وِ در هخل 4
 

 5     ب( سواالت تکمیلي 

گرٍّی وِ در همابل پیاهبراى سروشی هی وردًذ پیاهبراى را ............................... هیی ًاهیذًیذ ٍ    1

 .اگر در ًمشِ خَد هَفك ًوی شذًذ .............................. 

  .الزهِ سرهشك لراردادى پیاهبراى در زًذگی .............................................. آًاى است  2

 .شَد ایواى بِ خذاًٍذ ............................... بِ دًبال دارد ٍ عول بِ دستَرات الْی هَجب ............................ هی 3

 ............................ ٍ تسبیح بِ هعٌی .............................................. حوذ بِ هعٌای ............ 4

 ................................... باعث از بیي رفتي ایواى هی شَدّن ًشیٌی با  5

 آثار هْن ایواى ، آراهش ٍ ........................................ است. 6

 ِ بٌذگاًش ظلن ًوی وٌذ بلىِ اًساى ّا با ......................................... بِ خَد ظل هی وٌٌذ.خذاًٍذ ب 7
 

 4   سوال به دلخواه پاسخ دهیذ( 4. )به سواالت پاسخ کوتاه 

 ها چگًَِ هی تَاًین در گفتار ٍ رفتار ٍ پَشش خَد تسلین در برابر اهر خذا باشین؟ 1

 یت ایواى را بٌَیسیذ.دٍ هَرد از راُ ّای تمَ 2

 را هعٌی وٌیذ.« ها عَرَفٌانَ حَكِّ هَعرِفَتِهَ »  3

 خذاًٍذ شىرگسار است یعٌی چِ؟ 4

 اهام صادق )ع( در هَرد دٍری از گٌاّاى چِ هی فرهایذ؟ 5
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صحی

ت
 

 نمره به عدد :  عبدالرسول فاتحینام و نام خانوادگی دبیر : 
 نمره به حروف :   تاریخ و امضاء :

تجدید نظر
 

 نمره به عدد :  عبدالرسول فاتحی وادگی دبیر : نام و نام خان
 نمره به حروف :    تاریخ و امضاء :

 



 

 11     سواالت دارای پاسخ بلنذ

 راُ ّای شٌاخت صفات خذاًٍذ را ًام ببریذ. 1

 ًیي چیست؟ّذف خذاًٍذ از ٍضع احىام ٍ لَا 2

 پیاهبراى ، دارای چِ ٍیژگی ّایی ّستٌذ؟ ًام ببریذ. 3

 پیاهبراى الْی در همابل خرافات چگًَِ با هشرویي هبارزُ هی وردًذ؟ 4

  ایواى چیست؟ آى را تَضیح دّیذ. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 



 

 

 




