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 بسمه تعالی

 دقیقه   06س .............. مدت امتحاننام .............................نام خانوادگی .......................شماره دانش آموز................................ شعبه کال

 4931/ 46/ 41تاریخ امتحان :                          پیام های آسمانیسواالت امتحانی :                         نام مدرسه : 

 تعداد صفحات           دوره تحصیلی : اول متوسطه           نوبت : اول              استان : گیالن  شهرستان:      نهمپایه :   

 ....................    نام و نام خانوادگی)معلم مربوطه( امضاء:....................نمره تکوینی : .....................  نمره پایانی : .................... جمع : ..

 بارم سواالت ردیف

 بزنید.× با توجه به جمالت گزینه ص یا گزینه غ را  4

 □غ   □ص                                 ( از اهداف احکام و قوانین الهی سخت گرفتن بر بندگان نیست.4/4

 □غ   □ص              حضرت علی)ع( ایمان و عمل را به رفیق قدیمی و صمیمی تشبیه کرده است. (2/4

 ( تنها کسی که می تواند بهترین و کاملترین پاسخ ها را به سواالت انسان بدهد پیامبران هستند. 9/4

 □غ   □ص                                                                                                                   

 □غ   □(پس از رحلت پیامبر)ص( وظیفه ی هدایت و رهبری مردم بر عهده ی امامان قرار گرفت. ص 1/4

2 

2 

 مشخص کنید.× گزینه های درست را باعالمت 

 (کدام گزینه نادرست است؟4/2

 □الف(بسیاری از آیات قرآن به بیان صفات خداوند می پردازد.  

 □ب(صفاتی که جنبه کمال خدا را بیان می کنند صفات سلبیه نام دارند.

 □ج(توصیفی که خدا از خود می کند توصیفی دقیق و بی نقص است 

 □د(صفاتی که از نقص و محدودیت مخلوقات سرچشمه می گیرند در خدای متعال نیست. 

5/6 

 خداوند چه کسانی را به سختی عقوبت می کند؟« وَ مَن یَشاقَّ اهللِ شدیدُ العِقاب»( با توجه به آیه ی 2/2

 □د(کم فروشان              □ج(دشمنان خدا            □ب(گران فروشان     □الف(دروغ گویان 

5/6 

 رسیدند؟(کدام امامان قبل از حضرت مهدی)عج( در سن جوانی به شهادت 9/2

          □ الف(امام رضا)ع( و امام محمد تقی)ع(

 □ب(امام رضا )ع( و امام علی)ع( و امام حسن عسگری 

  □، امام علی النقی )ع( ، امام حسن عسکری)ع(ج(امام محمد تقی)ع( 

 □د(امام محمد تقی)ع( و امام حسن عسگری  

5/6 

 از انسان در هراس است؟(بنا به فرموده ی پیامبر )ص( چه هنگامی شیطان 1/2

 □ب(وقتی به پدر و مادر احترام می گذاریم                  □الف( وقتی صله ی رحم می کنیم 

 □د(وقتی که اَعوذ باهلل می گوییم و گناه نمی کنیم       □ج(وقتی به نماز پنج گانه اهمیت می دهیم 

5/6 

 در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید. 9

 (ارزشمندترین کتاب روی زمین ................................... نام دارد.4/9

 (به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط را ......................... می گویند.2/9

 ........... به انسان ها ابالغ شده است.(دین الهی توسط انسان های شایسته به نام ....................... یا .................9/9

 (ایمان به دو اصل اساسی ...................... و ........................... زیربنای دعوت انبیاء را تشکیل می دهد.1/9

9 

 به سواالت پاسخ کامل دهید.
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 صفات ثبوتی و سلبی را تعریف کنید و برای هر کدام مثالی بیاورید. 1

 

 

 

5/4 

می باشد. آنرا توضیح « انجام نیکی ها و دوری از گناهان »یکی از راههای دستیابی و تقویت ایمان به خدا  5

 دهید.

 

 

2 

 تنها کسی که صالحیت ارائۀ دین به انسان ها را دارد چه کسی است؟ چرا؟ 0

 

 

4 

 دهید.مردم پس از دریافت دین خدا از پیامبران به دو گروه تقسیم می شدند توضیح  7

 

 

2 

 

 دو مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید. 8

 

 

4 

 گام های بهره مندی از قرآن کریم را بیان کنید. 3

 

 

 

5/4 

 دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی)عج( را بنویسید. 46

 

 

 

2 

 چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟ 44

 

 

 

2 
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 نهمریز بارم پیام آسمانی 

1- 

 الف(ص         ب(غ               ج(غ                د(ص

 ج-5ج                -4ج                -3ب                 -2

 معاد-توحید-9رسول                     –پیام آور -8والیت فقیه            -7قرآن              -6

می نامیم و به خدا نسبت می دهیم یعنی خدا این ها را داراست . جهل و قدرت عدالت و ... این صفات را ثبوتی -11

 گرسنگی و ... این صفات را سلبی می نامیم و از خدا سلب می کنیم یعنی خدا این ها را دارا نیست و از آن مبّراست.

 

یگری را تقویت می عمل به دستورات الهی نیز موجب تقویت ایمان می شود یعنی یک رابطه دوطرفه است هرکدام د-11

کند هر عمل نیکی ایمان را قوی می کند و هر گناه صفحۀ دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور ایمان به 

 قلب می شود.

استعدادها و نیازهای اوست. خدا تنها کسی است که می تواند بهترین و کاملترین خدا خالق انسان و آگاه به تمامی -12

 سواالت و نیازهای انسان بدهد. پاسخ ها را به

گروهی دعوت پیامبران را می پذیرفتند و با عمل به تعالیم آن نه تنها خود را از مشکالت متعدد نجات می دادند بلکه -13

رستگاری ابدی را نصیب خود می کردند. گروهی به لذت های زودگذر دنیا دل خوش می کردند و با این تصور که به 

 آنها به خطر می افتد زندگی ابدی خود را نابود می کردند.پذیرش دین دنیای 

 استقامت و پایداری در راه خدا –تسلیم در برابر خدا -14

گام دوم: بعد از توانایی قرائت آن را بفهمیم معانی آیات را درک کنیم. گام  -گام اول بتوانیم قرآن را به راحتی بخوانیم-15

 کنیم.سوم: به پیام ها و معارف قرآن عمل 

یکی آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است. شرط دیگر وجود یاران باوفایی است که تا پای جان در راه -16

 اهداف و آرمان های امام می ایستند.

چون پذیرفتن فتوای فقیهان که برگرفته از قرآن و احادیث ائمه است در واقع پذیرفتن سخنان امامن است. و مخالفت -17

فقها مخالفت با احادیث ائمه می باشد. اسالم شناسان واقعی کسانی هستند که در سخنان خود پیرو سخنان معصوم  با

 هستند.

 




