
 

 

  باسمه تعايل

  اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان  

     مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرگان         

  □عرص        ■نوبت :صبح    :نام آموزشگاه   نام :

  صبح  10ساعت رشوع :   پیام   :درسؤاالت امتحان  س  نام خانوادگی :

هنگ دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه نوبت    کد کالس : امتحان ه

  1399- 1400دوم سال تحصیلی 

  دقیقه  80مدت آزمون :

  10/3/1400تاریخ آزمون :  2تعداد صفحه :

 صفحه تعداد  سئوال در

  بارم  سواالت  ردیف

  بودن جمالت زیر را مشخص کنید .درست یا نادرست    1

از عمل پسندیده ای است .     درست        □ نادرست              □الف)گریه کردن برای آمرزش گناهان در حال 

  □   نادرست             □درست                          ب)اعتقاد به ظهور منجی ،تنها به ما شیعیان اختصاص دارد .   

ی کند .            ج)   از را باطل    □  نادرست              □درست                                   اشاره کردن با دست 

  □  نادرست               □درست                 د) هدف زندگی انسانهای مومن ،برخاسته از اعتقاد به خداست .      

  

      1  

  گزینه درست را مشخص کنید .  2

ی شود ؟1 از باطل    )در کدام یک از موارد زیر 

از بصورت عمدی                   □الف)خندیدن با صدای بلند که سهوی باشد .       □  ب)حرف زدن بین 

  □  از عمدا یا سهوا   کم یا زیاد کردن ارکاند)                         □ج) روی برگرداندن از قبله عمدا یا سهوا     

ن را در دل پایدار می کند چیست ؟)از نظر امام صادق ( ع) 2   آنچه ای

ن              □الف)کمک به دیگران      □ د) انجام کارهای نیک       □ج)دوری از گناهان                □ب)تقویت ای

  خداوند پی می برید ؟) از آیه ((اِنَُه یَعلَُم الَجهر َوما یَخَفی ))به کدام صفت  3

  □ د)عا به غیب و آشکار         □ج)بهرتین رسپرست           □ب)بسیار توبه پذیر          □الف)بهرتین یاری کننده    

  ) در کدام مورد وضو واجب است ؟4

  □ات قرآند)دست زدن به آی     □ج) زیارت اهل قبور           □ب)زیارت حرم امامان          □الف )تالوت قرآن   

  

    2  

  

       

  

ت مناسب کامل کنید .  3   جمله های زیر را با کل

  است .اده از آب غصبی ..............الف) استف

ازش ...............است .  ازهای چهار رکعتی شک کند ، از گزار در دو رکعت اول    ب) اگر 

  ای زیاد باعث نفرت ملتها می شود عالوه بر هزینه ه............ج) امروزه قدرت های استکباری به خوبی می دانند که .......

  د) به رهربی و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الرشایط ......................گفته می شود .

  

  

     2  

  چرا ما انسانها از شناخت کامل خداوند ناتوان هستیم ؟  4

  

5/0  

  انتخاب دوست در چه دورانی اهمیت و حساسیت باالیی دارد ؟   5

  

5/0  

  دو مورد از رشایط ظهور حرضت مهدی (عج)را بنویسید .  6

  

1  

  حمد به چه معناست ؟در یک جمله توضیح دهید.  7

  

1  

ن به خدا را بنویسید .   8   دو مورد از راههای تقویت ای

  

1  

  د از ویژگیهای منتظران واقعی را بنویسید .با توجه به سخن امام رضا (ع) سه مور   9

  

  

5/1  
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  از رشایط وضوی صحیح چهار مورد را بنویسید .  10

  

1  

  توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند ؟   11

  

  

5/1  

  دو مورد از ویژگیهای امام خمینی (ره) را بنویسید .  12

  

1  

از را بنویسید .  13   چهار مورد از مبطالت 

  

1  

  جهاد در زبان عربی و در فرهنگ اسالمی به چه معناست ؟  14

  

1  

  سواالت انتخابی     

  دانش آموزان عزیز از چهار سوال زیر دو سوال را انتخاب کرده و به آن پاسخ دهید .

  

  حرضت علی (ع)درباره پاداش انسان عفیف و پاکدامنی که قدرت انجام گناه را دارد ،ولی خود را آلوده   15

  ی کند چه می فرماید ؟ 

  

2  

  چهار مورد از آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید .  16

  

  

     2  

  مس به چه کسی پرداخت می شود و در چه راههایی هزینه می شود ؟خُ   17

  

  

2  

  عالقه افراطی به دوست چه آثاری دارد ؟  18

  

  

2  

  

 ((موفق باشيد))


