سواالت امتحان درس :پیام های آسمان

رشته :معارف

نام ونام خانوادگی:

تاریخ امتحان97/ 10/19 :

نام آموزشگاه :دبیرستان دوره اول امام رضا علیه السالم واحد12
خدایا چگونه فراموش کنم تورا ،در حالی که تو همیشه به یادمنی
ردیف

پایه :نهم

ساعت شروع:

مدت امتحان 45 :دقیقه

تعداد صفحات2 :

شماره صندلی:

وچگونه دل ازیادتو بردارم ،در حالی که همیشه در کنارمنی

بارم

سؤاالت

1

باتوجه به آیه شریفه « إِ َّنما المؤمنونَ أَلَّذینَ إِذا ُذک َِر هللا ُ َو ِجلَت قُلو ُبهم وإذا ُتلِ َیت َعلَیهم آیا ُت ُه زادَت ُهم ایمانا» عامل خضوع قلب ها وعامل
افزایش ایمان چیست؟ یاد خدا عامل خضوع قلب ها وتالوت قرآن عامل افزایش ایمان می باشد.

2

هریک ازآیات شریفه زیربه کدام صفت الهی از صفات زیر اشاره می کند؟ یک مورد اضافی می باشد.
(

1

1/5

الجهر وما َیخفی »....دانایی...
 « -1إِ َّنه َیعلَ ُم
َ

دوست دار بندگان – توبه پذیری – دانایی – مجازات کننده)

شاق هللا َفإِنّ َ َ
هللا َ
ب ».......مجازات کننده......
شدی ُد العِقا ِ
َ «-2و َمن ُی ِ

الودود»....دوست داربندگان....
َ « -3وه َُو ال َغفو ُر َ

گزینه صحیح را مشخص کنید:
3

ازنظر امام صادق(علیه السالم) چه عاملی ایمان را در دل پایدار می کند؟
یاد وذکر خدا

4

دوری از گناهان√

0/5
دوستی با افراد باایمان

تفکردرآیات هستی

در احادیث معصومین(علیهم السالم) کسانی که برای آمدن امام زمان(عج) وقتی رامعین می کنند؛ باچه صفتی یادشده اند؟
ریاکار

دروغگو

سخن چین

0/5

کافر

صحیح یا غلط بودن جمالت زیررا مشخص کنید:
5

پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی هللا علیه وآله) وظیفه رهبری جامعه پایان یافت؛ چون مردم به درک حقیقی از دین رسیده بودند.
صحیح

6

اعتقاد به ظهور منجی فقط به شیعیان اختصاص دارد.

صحیح

0/5

غلط
غلط

0/5

درجای خالی کلمه مناسب بنویسید:
 7استفاده از آب غصبی برای وضو....حرام....است.ووضوبااین آب....باطل....است.

0/5

 8رعایت پیوستگی «فاصله ننداختن» در کارهای وضو را ....مواالت....می گویند.

0/5

 9اعتقاد وباور قلبی کامل به یک موضوع و مطلب را .....ایمان......می گویند.

0/5

منظور از اصطالحات زیررابنویسید:
 10والیت فقیه :به رهبری وهدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرائط والیت فقیه می گویند.
 11تسبیح:

تسبیح به معنای پاک و منزه دانستن است .

1
1

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
 12به آب خالصی که از چیزی گرفته نشده باشد وبا چیزی مخلوط نباشد چه می گویند؟ آب مطلق

0/5

 13فتواهای فقیهان برگرفته از چیست؟ ازقرآن واحادیث معصومین

0/5

 « 14همان گونه که محکم واستوار می گفت :آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند،وقتی نام امام حسین(ع) را می شنید؛ اشک از چشمانش
جاری می شد» این مطلب در مورد کدام شخصیت است؟ امام خمینی

0/5

هریک از مفاهیم گروه «الف» را به مفاهیم گروه «ب» که باهم مرتبط است وصل کنید:
15

«الف»

«ب»

کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی.

ترتیب

یک مورد از گروه «ب» اضافه است

یکی از موانع بزرگ امامان برای اجرای دستورات الهی .

آمادگی کامل مردم جهان

یکی از شرائط ظهور حضرت مهدی «عج».

تسلیم دربرابرخدا

انجام تمام کارهای وضو به نوبت رامی گویند.

استقامت

1

حاکمان زورگو
به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید:
16

دومورد از مواردی را که نمازگزار به جای وضو ،باید برای نماز تیمم کند بنویسید -1 :آب دردسترس دارد؛ ولی غصبی ،نجس یا
خیلی گل آلود است  -2 .آب کمی دراختیار داردکه اگر با آن وضو بگیرد  ،ازتشنگی به سختی خواهد افتاد.

1

17

چه ویژگی هایی در آیت ...خامنه ای وجود داشت که مجلس خبرگان رهبری ایشان را برای رهبری جامعه اسالمی معرفی کردند؟

1

دور اندیشی ،شجاعت ،پرهیزکاری ووفاداری ایشان به امام وانقالب اسالمی
18

یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی دربرابر دستورات خداوندرا بنویسید:حضرت ابراهیم (ع) به دستور خدا زن وفرزند خود را در
سرزمین بدون آب وآبادی مکه سکونت داد .حضرت موسی(ع) به دستور خدا به قصر فرعون رفت تااورابه یکتاپرستی دعوت کند.

1

حضرت ایوب(ع) در برابرتمامی مشکالت صبر کرد«.یک مورداز سه مورد کافی است»
19

1

آیا یاران امام زمان«عج» فقط کسانی هستند که ظهور امام را می بینند وبه آن حضرت می پیوندند؟توضیح دهید:
خیر کسانی که با انجام واجبات دینی؛ دوری از گناهان؛ گره گشایی از کار گرفتاران واخالق نیک باعث خوشحالی امام زمان می
شوند؛ یار امام محسوب می شوند.

1

 -2تفکر درکتاب خلقت

20

دومورد از راه های شناخت صفات خداوند را بنویسید -1 :تفکر در کتاب آسمانی

21

علت وضع احکام و قوانین از سوی خداچیست؟خداوند با احکام وقوانینش نمی خواهد بر بندگانش سخت بگیرد؛ بلکه برای هدایت
وراهنمایی انسان به سمت سعادت وخوشبختی وجلوگیری از گمراهی او این قوانین را قرارداده است.

1

22

نتیجه مراجعه به ر ّمال وکف بین وفال گیر در زندگی انسان چیست؟ موجب از هم پاشیده شدن خانواده ها یا از دست رفتن اموال
وآبروی افراد می شود.

1

23

در کدام یک از موارد زیر وضوداشتن واجب ودر کدام مورد مستحب می باشد؟

1/5

الف) برای خواندن نماز مستحبی« .واجب» ب) برای دست زدن به آیات قرآن« .واجب» ج) زیارت حرم امام رضا (ع)«.مستحب»
دختران عزیزم ،خسته نباشید

تصحیح ونمره گذاری
با عدد

نام ونام خانوادگی دبیر

باحروف
امضاء:

نمره نهایی پس از رسیدگی به
اعتراضات
باحروف
باعدد

باقری

جمع بارم 20

نام ونام خانوادگی مصحح
/دبیر
امضاء:

