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 (25/0گزینه صحیح را عالمت بزنید. )هر مورد  -ب

 است. ---------- یکی از بهترین راههای دستیابی به شناخت صفات خداوند مراجعه به -1

 کالم خود اوست -د بزرگان دین -ج احادیث -ب دانشمندان  -الف

 اند.دریافت کرده -------هر کمال و خوبی که مخلوقات دارند از  -2

 های دیگرانسان -د علم -ج  خالق -ب طبیعت  -الف

 داند؟حضرت علی)ع( ارتباط ایمان و عمل را چگونه می -3

 موارد الف و ج -د ناپذیردو دوست جدایی -ج دنیا و آخرت -ب برادر همراهدو  -الف

 واال و ارزشمندی نداشته باشد. -------شود که کسی در زندگی احساس بیهودگی وقتی ایجاد می  -4

 برنامه -د الگو -ج روش -ب هدف -الف

 ایمان آوردند. -----یکتا پرستی دعوت کرد و در این مدت تعداد حضرت نوح )ع( مردم زمان خود را نهصد و پنجاه سال به  -5

 بسیار زیادی -د بسیار اندکی -ج اندکی -ب زیاد  -الف

 آورید.می -------گفتند: تو همراهانت برای ماکرد آنها در جوابش میوقتی حضرت صالح قوم ثمود را به یکتاپرستی دعوت می -6

 هدایت -د بدشانسی -ج شادمانی -ب برکت -الف

 تنها راه رستگاری انسان عمل کردن به چه چیزی است؟ -7

 دستورات عقل -د دستورات دانشمندان -ج دستورات حاکمان -ب دستورات خداوند -الف

 فرستاد. ------ها تاترین دین را برای هدایت همه انسانخداوند با آخرین پیامبر، کامل -8

  زمان امام یازدهم -د روز عاشورا -ج روز قیامت -ب  )ص(زمان حیات پیامبر -الف
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 (5/0جمالت صحیح را با )ص( و جمالت غلط را با )غ( مشخص کنید. )هر مورد  -ج

 خداوند خالق انسان و آگاه به تمامی استعدادها، روحیات، نیازها و آرزوهای اوست )         ( -1

 داد نزد فرعون برود و از او بخواهد بنی اسرائیل را اسیر کند. )    (خداوند به حضرت موسی )ع( دستور -2

 با توجه به آیات قرآن کریم داشتن عمر طوالنی برای انسان غیر ممکن نیست )     ( -3

 (             بنابر فرمایش امام صادق)ع( مراجعه مردم به حاکم یا پادشاه برای حل مشکالت، در حقیقت مراجعه به عدالتخواهی است. ) -4
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 (5/0های زیر را به عبارات مربوط به خودشان متصل کنید. )هر مورد واژه -د

 مطیع دستورات خدا

 قرآن کریم

 صبور بودن

 دفاع علمی

 تنها کتاب آسمانی که هیچ تحریف و تغییری در آن راه نیافته است

 رضا)ع(های واقعی منتظران امام زمان )ع( با توجه به سخن امام از ویژگی

 تواند به این صورت هم باشد.پاسداری از دین می

 های راهنمایان مردم در عصر غیبت با توجه به سخن امام صادق)ع(یکی از ویژگی
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 1394دي نوبت امتحاني:         ياس نبي)س(                 دبيرستاننام واحد آموزشي:           ش صندلي )ش داوطلب(:

   نهمپايه:                                                   نام پدر:    خانوادگي:نام و نام 

 1394-95سال تحصيلي:           خانم حسيني نام دبير/ دبيران: هاي آسمانپيام سئوال امتحان درس:

 صبح8ساعت امتحان:                   

 دقيقه    55       وقت امتحان:          

 23/10/94        تاريخ امتحان           

 صفحه 2تعداد برگ سئوال:             

 

 محل مهر يا امضاء مدير

 سئوال

 



 (5/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. )هر مورد  -ه

 اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت است. ---------- -1

 بشناسند و بپرستند. -------ساختند تا خدا را به ها را بیدار میپیامبران فطرت انسان -2

 کردند.دعوت می ----------رسوالن الهی با آوردن دالیل محکم، مشرکین را به  -3

 تمامی پیامبران سابق را دارا بود. -----------های مثبت حضرت محمد )ص( همه ویژگی -4

 برای مردم خواهد داشت؟ ----------ان به پایان برسد آمدن حضرت مهدی )ع( چه اگر بالفاصله جه -5

 شود.گفته می -----------به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط  -6
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 نمره( 1های زیر پاسخ کوتاه دهید. )هر سوال به پرسش -و

 حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟ -1

 

 اند؟)ع( درباره دوری از گناهان چه فرمودهامام صادق -2

 

 در دو جمله کوتاه، اتفاقات بعد از ظهور امام زمان )عج( را توصیف کنید. -3

 

 های امام خمینی )ره( را بیان کنید.دو مورد از ویژگی -4
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 نمره( 5/1به پرسشهای زیر پاسخ کامل دهید. )هر سوال  -ز

 کنید و برای هر یک مثالی بزنید.صفات ثبوتی و سلبی را تعریف  -1

 

 

 در مأموریت همه پیامبران دو موضوع اساسی مشترک کدامند؟ -2

 

 

 های اصلی پیامبران را نام ببرید.سه مورد از ویژگی -3

 

 

 مندی از قرآن کریم را بیان کنید.های بهرهگام -4
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  موفق باشید



 


