بسمه تعايل

نام :

آزمون نوبت اول

نام خانوادگي :

درس  :پيام هاي آمساني

نام پدر :

پايه  :نهم

مشاره كارت :

مدت آزمون  06 :دقيقه

امضاء:

نام كالس :

تاريخ آزمون49/56/51 :

طراح  :سلمان پور  -سهرابيان

رديف
5

2

3

منره به حروف :

نام دبري :

سئواالت

بارم

درسيت يا نادرسيت مجالت زير را مشخص کنید.
الف ) اولني ويژگي فقيهان علم به احاديث پيامرب است.
ب ) اميان به خدا عمل به دستورهاي اهلي را در پي دارد.
ج ) قرآن كريم  111 ،سوره دارد.
د ) يكي از شرايط ظهور امام زمان (عج) وجود ياران باوفاي ايشان است.
مجالت زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.
الف) خداوند كساني كه از گناه خويش  . . . . . . .شوند و  . . . . . . .كنند را با آغوش باز مي پذيرد.
ب ) عمل به دستورات اهلي سبب  . . . . . . . .اميان مي شود.
ج )  . . . . . . . .كليد دست يافنت به وعده هاي بزرگ اهلي است.
د ) صفاتي كه جنبه كمال دارند را صفات  . . . . . . .و صفاتي كه از نقص ناشي مي شوند را صفات  . . . . . .مي نامند.
صحیح

غلط

2

3

گزينه صحيح را انتخاب كنيد.
 -1كدام يك از موارد زیر مني تواند از سئواالت اساسي انسان باشد؟
ب ) وظايف و مسئوليت هاي ما در اين جهان چيست؟
الف ) هدف از خلقت انسان چيست ؟
ج ) ويژگي دنياي ديگر چيست ؟

9

مهر آموزشگاه
دبريستان فرزانگان
( دوره اول )

منره به عدد :

د) معجزه پيامربان اهلي چگونه است؟

 -1گام اول در مهارت استفاده از قرآن چيست ؟
د)نوشنت آيات قرآن
ج) توجه به معارف قرآن
ب) يادگريي ترمجه قرآن
الف) قرائت قرآن
 -3اعتقاد به ظهور منجی در کدام دین وجود دارد؟
د) همه موارد
ج) مسیحیت
ب) یهود
الف) اسالم
 -4امام صادق (ع) دستور دادن که مردم برای حل اختالفات خود به کجا مراجعه کنند؟
ب)امامان معصوم درهر زمان
الف) حاکمان جامعه
د ) قاضی های منصوب حاکمان
ج ) کسانی که سخنان ائمه را بازگو می کنند
من کیستم؟ فقط نام مرا بنویسید.
 -1بهرتین کارهای امت در زمان غیبت امام زمان (عج) هستم . . . . . . . . . . ،
-1به معنی ت سلیم حمض خواسته های خداوند هستم . . . . . . . . . ،

1

ادامه سئواالت در صفحه بعد
صفحه دوم پیام های آمسانی مورخه 49/56/51
والیت فقیه یعنی چه؟ دو شرط ولی فقیه را بنویسید.

0

اتفاقات بعد از ظهور امام زمان(عج) را توصیف کنید ؟ ( 2مورد)

7

کسی که از قرآن استفاده منی کند  ،مانند چه کسی است ؟

8

سه مورد از ویژگی های اصلی پیامربان را نام بربید؟

4

چگونه می توانیم تأثیر بی نظیر دین را در زندگی و جامعه خود مشاهده کنیم؟

56

به کسانی که معتقدند قلب انسان باید پاک باشد و ظاهر و عمل انسان مالک نیست ،چه پاسخی می دهید؟
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كليد پيام هاي آمسان پايه نهم
رديف
1
2
3
4
5
6
7

بسمه تعايل
آزمون نوبت اول

دبريستان فرزانگان

دوره اول

سئواالت
د) درست
د) ثبوتي-سليب
 ( -4ج )

ج) نادرست
ب) درست
الف) نادرست
ج) استقامت
ب) تقويت
الف)پشيمان-توبه
( -3د )
 ( -2الف )
 ( -1د )
 -2مسلمان
-1انتظار َف َرج
به رهربي و هدايت مردم جامعه توسط فقيه جامع الشرايط واليت فقيه مي گويند .دانا-شجاع-مدير-مدبر(دو مورد)
فراگري شدن عدالت در سراسر جهان -شكوفايي علم و دانش –شلوغ نبودن دادگاه ها و زندان ها -نبودن حرص و طمع و ثروت اندروزي در جامعه ( 2
مورد )
مانند كسي است كه گنج بسيار بزرگي در اختيار دارد ويل متوجه آن نيست و همواره به اين فكر مي كند كه از چه كسي براي تامني هزينه زندگي اش وام
بگريد.

8
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-1تسليم در برابر امر خدا

11
12
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-1تفكر پريامون آيات خدا در جهان آفرينش -2ياد و ذكر خداوند -3اجنام نيكي ها و دوري از گناهان ( 2مورد)
 -2تفكر در كتاب خلقت :يعين از طريق آثار و نشانه هاي او كه در سراسر جهان آفرينش متجلي است به ويژگي هاي او پي بربيم.
-1تفكر در كتاب آمساني
زيرا فقيهان ،نائب و جانشني امام زمان (عج) به مشار مي روند و همان گونه كه مردم در زمان امامان معصوم موظف بودند از آنان اطاعت كنند در عصر غيبت نيز بايد
از جانشينان امام زمان (عج) يعين فقيهان پريوي كنند.
خداوند – زيرا خالق انسان و آگاه به متامي استعدادها و روحيات و نيازها و آرزوي اوست .او به دليل اين آگاهي تنها كسي است كه مي تواند بهرتين و كامل ترين پاسخ
ها را به سئواالت و نيازهاي انسان بدهد.
مردم را فريب مي دهند و موجب از هم پاشيده شدن خانواده هاي فراوان و يا از دست رفنت اموال و آبرويشان مي شوند.

14
15

-2استقامت و پايداري در راه خدا

-3پريوي نكردن از عقايد باطل و مبارزه با آنها

بايد مطالعه و شناخت دين و سپس اطاعت از دستورهاي آن را سرلوحه كار خود قرار دهيم.
اگر كسي اميان داشته باشد عمل نيز به همراه آن خواهد آمد.پس اگر ادعا كند كه در قلب به خدا اميان دارد اما در ظاهر و اعمال او اثر اميان به خدا
مشاهده نشود  ،بايد در اميان خود شك كند.
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55

دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید؟

52

راه های شناخت صفات خداوند را نام بربید و یکی را به اختصار توضیح دهید.

53

توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟

59

تنها کسی که صالحیت ارائه دین به انسان ها را دارد چه کسی است؟ چرا؟

51

نتیجه مراجعه به کف بین و رمال و فال گیر در زندگی انسان چیست ؟
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موفق باشید

