بسمه تعالی
شماره صندلی:
سواالت امتحانی درس :پیام های آسمان

تعداد صفحات:

پایه  :نهم

شعبه کالس:

صفحه2:

نام و نام خانوادگی.......................:
نمره مستمر .........................:

مهر آموزشگاه
تاریخ امتحان49/21/21 :

دوره :متوسطه اول

نوبت :اول

مدت امتحان 57 :دقیقه

ساعت شروع امتحان:

شماره دانش آموز بر اساس دفتر کالسی :

نام طراح:

نمره پایانی ................ :نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء:

 -1گزینه درست را عالمت بزنید.
بیت (برگ درختان سبز در نظر هوشیار //هر ورقش دفتری است معرفت کردگار) به کدام راه شناخت پروردگار
اشاره دارد؟
الف) تفکر در کتاب آسمانی 

1

ب)تفکر در صفات ثبوتی  ج) تفکر در صفات سلبی  د) تفکر در کتاب آفرینش 

ن
M
ﻮ
زﻣ
ic
وآ
ro
ﮑﺮ
A
zm
ﻣﯿ
oo
n.
ir

 -2کدام مورد زیر باعث رهائی انسان از احساس بیهودگی می شود؟
ب) عدم پرداختن به لذت های زودگذر
الف) فخر فروشی به دیگران 
د) رسیدن به پول و مقام 
ج) دستیابی به شهرت به عنوان هدف اصلی زندگی 
 -3کدام آیه شریفه نشان دهنده این است که خداوند مجازات کننده سرکشان است.
ب) فَاِنَّ ا ...شدیدُ العِقابِ 
الف) اِنَّ ا ...یَحِبُّ التَّوابینَ 
د) وَ کانَ ا ...شاکراً علیماً 
ج) اِنَّهُ یَعلَمُ الجَهرَو ما یَخفی 

صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

2

الف) هر یک از پیامبران در زمان خودشان مردم را به دین جداگانه ای دعوت می داده اند .صحیح  غلط 
ب) هدایت و رهبری مردم در عصر غیبت بر عهده عالمان و دانشمندان دینی است .صحیح  غلط 
ج) برای مشاهده ی تأثیر بی نظیر دین در زندگی ،تنها کافی است که اطاعت از دستورات تعالیم دین را سر
غلط 
لوحه کار خود قرار دهیم .صحیح 

بارم

0/22

0/22

0/22

0/22
0/22
0/22

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) بنا بر سخن پیامبر (ص) حصرت مهدی (عج) در روزگاری که مردم گرفتار  ..............و  ................هستند قیام می کند.

3

ب) یکی از حکمتهای نمازهای پنج گانه زنده نگه داشتن  ..................در طول شبانه روز است.
ج) امام صادق (ع) می فرمایند :آنچه ایمان را در دل پایدار می کند  ....................است.

0/2
0/22
0/22

جدول زیر درباره ویژگی های پیامبران الهی است آن کامل کنید.
نمونه و مثال

4

ویژگی پیامبران

حضرت نوح با وجود تمسخر و اذیت شدن توسط دیگران کشتی ساخت

..........................

حضرت موسی به دستور خدا جهت آزادی بنی اسرائیل به پیش فرعون رفت

............................

حضرت ابراهیم زن و فرزندان خود را در سرزمین بدون آب مکه سکونت داد

تسلیم در برابر خداوند

حضرت محمد (ص) به یکتا پرستی دعوت می کردند و از بت پرستی باز می داشتند

.............................
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بسمه تعالی
شماره صندلی:
سواالت امتحانی درس :پیام های آسمان

تعداد صفحات سوال:

صفحه1:

نام و نام خانوادگی.......................:
نمره مستمر .........................:

2

شعبه کالس:

پایه  :نهم

مهر آموزشگاه

دوره :متوسطه اول

نوبت :اول

مدت امتحان 57 :دقیقه

ساعت شروع امتحان:

شماره دانش آموز بر اساس دفتر کالسی :

تاریخ امتحان49/21/21 :
نام طراح:

نمره پایانی ................ :نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء:

به سئواالت قرآنی زیر پاسخ دهید.
 -1یک آیه کوتاه از قرآن کریم همراه با ترجمه بنویسید که نشان دهد یاد خدا آرامش دهنده انسان است.
)
) ترجمه( :
آیه( :
 -2آیه ای کوتاه از قرآن مجید بنویسید که نشان دهد خداوند آمرزنده و مهرورز بندگانش است.
ترجمه (:او آمرزنده و دوستدار بندگانش است)
)
آیه( :

بارم
1
0/2
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به سؤاالت پاسخ دهید.
 -1راههای دستیابی و تقویت ایمان به خدا را نام ببرید( .دو مورد)

0/2

 -2نیروی عظیمی که در طول تاریخ ،شیعیان را به ایستادگی در مقابل سختی ها تشویق نموده است چیست؟

0/2

 -3صفات ثبوتی خدا را همراه با یک مثال تعریف کنید.

1

 -4ایمان را تعریف کنید.

6

1

 -2دو اصل اساسی که همه پیامبران مأمور به انجام آن بوده اند را بنویسید.

1

 -6دو علت اساسی که باعث شده است برخی جوامع دیندار دچار چالش و مشکالت باشند را توضیح دهید.

1/2

 -7مردم پس از دریافت دین خداوند از طرف پیامبران به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید و توضیح دهید.
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بسمه تعالی
شماره صندلی:
سواالت امتحانی درس :پیام های آسمان

تعداد صفحات سوال:

صفحه3:

نام و نام خانوادگی.......................:
نمره مستمر .........................:

شعبه کالس:

پایه  :نهم

مهر آموزشگاه

دوره :متوسطه اول

نوبت :اول

مدت امتحان 57 :دقیقه

ساعت شروع امتحان:

شماره دانش آموز بر اساس دفتر کالسی :

تاریخ امتحان49/21/21 :
نام طراح:
بارم

نمره پایانی ................ :نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء:

 -8سه گام اساسی برای بهره مندی از قرآن کریم را بنویسید.
2/7

 -9چرا خداوند قرآن کریم و حضرت محمد (ص) را آخرین پیام و آخرین پیامبر خود قرار داده است.
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 -10چرا فقیهان ،نایب و جانشین امام زمان (عج) به شمار می روند؟

2/7

2

 -11با توجه به حدیث امام صادق ویژگیهای راهنمایان مردم را در عصر غیبت بیان کنید 4( .مورد)

2

 -12دالیل ممکن بودن عمر طوالنی برای حضرت مهدی (عج) را بنویسید.

2/7

 -13با توجه به سخنان امام رضا (ع) دو مورد از وظایف منتظران واقعی را بنویسید.

2

«و من ا ...التوفیق»

الهی به امید تو
کلید آزمون پیام آسمان نهم
.2ب

دی ماه 49
 .3ب

نوبت اول

تهیه کننده:

1

 .1د

2

الف .غ

3

الف :اختالف و تزلزل ()0/2

4

جای خالی دوم :تسلیم در برابر امر خدا
جای خالی اول  :استقامت و پایداری در راه خدا
جای خالی سوم  :پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها

2/7

2

 -1االبِذِکرِ ا ...تَطمئنُّ القُلوبُ (آگاه باشید که دلها تنها با یاد خدا آرام می گیرد)  1نمره
 -2وَ هُوَ الغَفُورُ الوَدودُ  0/2نمره

2/7

ب .ص

هر مورد 0/22

بارم

هر مورد 0/22

ج .غ

ب :یادخدا ()0/22

6

ج -دوری از گناهان ()0/22

1/57
1/57
2

به سواالت پاسخ دهید
 -1الف ) یاد و ذکر خداوند

ب :انجام نیکی ها و دوری از گناهان
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 -2صفاتی که جنبه ی کمال دارند مثل قدرت و علم و به خدا نسبت می دهیم یعنی خداوند این صفت را داراست.

 -3ایمان ،اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت است .باوری که شوق عمل به آن حقیقت را در انسان

1/ 7
2
2

ایجاد می کند و آدمی را به سمت آن می کشاند.

 -4الف :دع وت ب پرستش خدای یگانه (توحید)

ب :دعوت به ایمان به جهان پس از این دنیا و جزای عادالنهی

2

انسانها درآن سرا (معاد)

 -2اولین علت :جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها و تعالیم دین است ،آنان با اینکه ادعا می کنند دیندار هستند

2/7

اما از دستورهای دین اطالع درستی ندارند و نه اصول دینشان را می دانند و نه احکام و قوانین آن را در زندگی عمل

می کنند و اینگونه جوامع به ظاهر دینی است اما در واقع بهره ای از تعالیم نجات بخش دین نبرده اند.

دومین علت  :عمل نکردن مردم به دستورات دین است با وجود آگاهی از تعالیم دین اما به دلیل دلبستن به هوسهای

زودگذر به آن عمل نمی کنند و پایبند به دستورهایش نیستند.

 -6مردم پس از دریافت دین خدا از پیامبران دو گروه شدند ،گروهی دعوت پیامبران را می پذیرفتند و با عمل به

2/7

تعالیم آنان ،نه تنها خود را از مشکالت متعدد که به دست خود انسانها به وجود آمده بود نجات می دادند بلکه رستگاری
ابدی را نیز نصیب خود می کردند گروهی دیگری به لذتهای زودگذر دنیا دلخوش می کردند و با این تصور که با

پذیرش دین ،دنیای آنها به خطر می افتد زندگی ابدی خود را نابود می کردند .غافل از اینکه دین الهی رستگاری دنیا و

آخرت را برای انسان با هم به ارمغان می آورد.

 -7امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق
 -8گام اول  :قرآن را به راحتی بخوانیم ()0/2
گام دوم :آن را بفهمیم (معنای آیات و جمالت را درک کنیم و متوجه پیام و مقصود خداوند شویم) ()0/2

1/ 7
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گام سوم :به پیام ها و معارف قرآن عمل کنیم ()0/2
 -9زیرا پیامبر اکرم (ص) همه ویژگی های مثبت اخالقی تمامی پیامبران سابق را دارا بود و از نظر معنوی باالترین

2/7

درجه رشد را نزد خداوند داشت و دینی که آورد کامل ترین دین فرستاده شده از سود خداوند و در کنار این
خصوصیات ،مردم زمان پیامبر به این توان رسیده بودند که وحی الهی را از پیامبر دریافت و درک کنند با ابزارهای
مناسبی که در دست داشتند به خوبی از آن مراقبت کنند تا همانند تعالیم پیامبران گذشته تعریف و یا نابود نشود و
گفته های پیامبر و قرآن بدون هیچ تغییری به آیندگان برسد.
 -10زیر آنان در سخنان و راهنمائی هایشان ،پیرو سخنان معصومین و در هر مسئله ای نظر پیامبر اکرم و امامان
(علیهم السالم) را برای مردم بازگو می کنند .بنابر این پذیرفتن فتواهای فقیهان که بر گرفته از قرآن و احادیث
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معصومین است در واقع پذیرفتن سخنان امامان است و مخالفت با فقها ،مخالفت با احادیث معصومین (ع) است.

 =1 -11پرهیزکار باشد

 -2از دین خود مخالفت کند

 -3بر خالف هوای نفس خود رفتار کند

 -4مطیع

2
2

دستور خداوند باشد.

 -1 -12با توجه به آیه ی  14سوره عنکبوت داشتن عمر طوالنی برای انسان غیر ممکن نیست مثالً حضرت نوح مطابق

2/7

آیه  14عنکبوت  920سال در میان قوم خود بود و آنها را راهنمائی کرد.

 -2از نظر دانش پزشکی نیز داشتن عمر طوالنی ،ناممکن نیست اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی را رعایت کند از عمر
طوالنی تری برخوردار خواهد بود.

 -3همان خدایی که آدم را از گل آفرید و حضرت ابراهیم را از آتش نجات داد (آتش را سرد کرد) و  ........می تواند امام
زمان (ع) را نیز تا به امروز زنده نگه دارد.

 -13صبور بودن  ،خوش رفتاری

«و من ا ....التوفیق»

2

