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 ........................نام و نام خانوادگی : 

 ............................... شماره صندلی :

 پیام هاي آسمانی  : نام امتحان

1متوسطه–  نهم  رشته: -پایه

903-902-901 شماره کالس: 

 2 :تعداد صفحه

 نمره 5/1الف ) جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

جامع الشرایط .........گفته می شود. به رهبري مردم جامعه توسط فقیه -1

بنا به فرموده حضرت علی (ع) ...........................و.......................دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند -2

حمد به معنی..................... و تسبیح به معناي ............................است  -3

 نمره  1ص کنید .ب) پاسخ صحیح را مشخ

 مهم ترین رسالت تمام پیامبران چه بوده است ؟ 4

 □ب) دعوت به ایمان به جهان آخرت   □الف ) مبارزه با کفر وبت پرستی

 □) مبارزه با جهل ونادانی و خرافات4  □ج) دعوت مردم به یکتا پرستی 

 کند؟بنا به فرموده امام صادق (ع) چه چیزي ایمان را در دل پایدار می   -5

 □ب) دوري از شیطان    □الف ) دست یافتن به آرامش روحی

 □د) دوري از گناهان   □ج) دوري از جهل و نادانی 

نمره 1دو مورد از مواردي که وضو گرفتن واجب است را بیان کنید.  -6

نمره 1بنویسید.دو مورد از ویژ گی هاي منتظران واقعی امام زمان (ع) ، با توجه به سخنان امام رضا را  -7

چه ویژ گی هایی موجب گردید تا مجلس خبرگان ، ایت اهللا خامنه اي را به عنوان شایسته ترین فرد براي رهبري جامعه -8

نمره 1اسالمی معرفی کند؟ 

دقیقه  30  مدت پاسخگویی:

 10/94/    تاریخ امتحان : 

غشالقی  آقاينام دبیر:

.....................................:نمره 

:امضاء دبیر

 



٢

نمره 5/1سه مورد از سواالت اساسی انسان ها را بیان کنید.  -9

نمره 5/1تقویت ایمان به خدا را بیان کنید. سه مورد از راه هاي دستیابی و  -10

نمره 5/1سه مورد از ویژگی هاي اصلی پیامبران را نام ببرید.  -11

نمره 2دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدي (ع) را بنویسید. -12

نمره 2داد؟  چرا خداوند پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم را آخرین پیامبر و آخرین پیام خود قرار -13

نمره 2صفات ثبوتی و سلبی را تعریف کنید و براي هریک دو مثال بزنید.  -14

نمره 2از شرایط وضوي صحیح ، چهار مورد را نام ببرید.  -15

 نمره 2یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی  در برابر دستورات خداوند را بیان کنید.  16
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