
 باسمه تعالی

 استان گیالنمدارس دانش آموزان روزانه، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد درس : معارف اسالمی  هماهنگسواالت 

 پایه :  نهم        صبح 11ساعت  1041نوبت خرداد سال  اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی

 دقیقه 04 مدت امتحان :   5تعداد صفحات :     1041/  40  /52تاریخ امتحان :  نام و نام خانوادگی دانش آموز :
 

 نمره سؤاالت ردیف
 

1 
 

  حضرت علی علیه السالم: کم ارزش ترین علم آن است که بر سر زبان باشد و باالترینش آنچه به عمل درآید. 

 غلط             صحیح                           مشخص کنید.                        )×( صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت  1

 ⃝  ⃝ جهاد در فرهنگ اسالمی به معنای مبارزه )جنگ( مسلحانه با دشمنان اسالم است. –الف 

 ⃝  ⃝ هدف ما در نهی از منکر این است که انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد. –ب 

 ⃝  ⃝  در عین اعتماد به دوست، باید همه اسرار زندگی خود را به او بگوییم. –ج 

 ⃝  ⃝    سرفه، عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل نمی کند. –د 

5 

 پاسخ مناسب را از سمت چپ انتخاب کرده و حرف مربوطه را داخل ) ( بنویسید. )یک پاسخ اضافه است.( 5

 به معنای پاک و منزه دانستن –الف   گذارترین عقاید ما شیعیانیکی از اثر  -1/2)      ( 

 زکات –ب      تسبیح -2/2)      ( 

 اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی )عج( –ج      انفاق واجب -3/2)      ( 

 وقف –د        

2/1 

 مشخص کنید.)×( پاسخ درست را با عالمت  0

 «بهترین کار های امت من ....................... است.»پیامبر اکرم )ص( می فرماید:  -1/3

 ⃝ا     خدیاری دادن دین  –ب           ⃝     لیاانتظار ظهور حضرت مهدی عج اهلل تع –الف 

 ⃝     عجشناخت یاران حضرت مهدی  –د       ⃝     الیتعقیام برای ظهور حضرت مهدی عج اهلل  –ج 

ناشی از این بود که آنان اطمینان داشتن که ....................... و ....................... کلید  پایداری فراوان پیامبران، -2/3

 دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است.

 ⃝     استقامت –ایمان  –ب                   ⃝    استقامت  –صبر  –الف 

 ⃝    فداکاری –استقامت  –د        ⃝     راستگویی –ایمان  –ج 

 خود را با چه ویژگی معرفی کرده است؟« وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ»خداوند در آیه  -3/3

              ⃝    دوستدار اهل بیت –ب                                   ⃝   دوستدار شیعیان  –الف 

 ⃝     دوستدار توبه کنندگان –د                                        ⃝    دوستدار بندگان –ج 

2/1 

0 
 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 ایمان و ....................... دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند. -1/4

 از تأثیرات مهم .......................، دست یافتن به آرامش روحی است. -2/4

حضرت ....................... ستاره و خورشید و ماه را می پرستیدند و معتقد بودند اینها اثر برخی از مردم زمان  -3/4

 خوبی در زندگی آنها دارند.

 اگر اعضای وضو نجس باشند، وضو ....................... است. -4/4

5 

 «ی دوم سواالت در صفحه ادامه» 
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 نمره سؤاالت ردیف
 

2 
 

 دهید.به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه  2

 که خالص نیست و آن را از چیز دیگری گرفته اند را چه می نامند؟ آبی -1/5

 بیدارگر قرن کیست؟ -2/5

 پذیرفتن فتواهای فقیهان برگرفته از چیست؟ -3/5

 یک مورد از حدود و وظایف دوستی را فقط نام ببرید. -4/5

5 

 

6 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

عمران،  )سوره آل ﴾ ََتُِنوا َوََل ََتْزَنُوا َوأَنْ ُتُم اْْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَ َوََل  ﴿ معنی و مفهوم آیه ی شریفه ی

  را بنویسید. (131آیه 

 

2/1 

 هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی، جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی چیست؟ 0

 

 

1 

 او سالم کرده است را ندهد؟در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به  8

 

 

2/1 

 هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟ )سه مورد بنویسید.( 9

 

 

2/1 

بنابر فرمایش پیامبر اکرم )ص( خداوند بلند مرتبه سه نفر را به واسطه یک تیر به بهشت می برد، آن ها را  14

 بنویسید.

 

2/1 

 درباره ضرورت انجام امر به معروف و نهی از منکر چه فرموده اند؟امام کاظم علیه السالم  11

 
5 

 خُمس در چه راه هایی هزینه می شود؟ چهار مورد آن را بنویسید. 15
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