
 01/03/1401 امتحان:تاریخ                                                                                                                                             م:                       نا 

                                                                         صفحه 3   صفحه: تعداد                                                                                                                                                    نام خانوادگی:

  سوال 15    :تعداد سوال                                                                                                                                                            نام پدر:

 صبح  9:  30 زمان شروع:                                                                                                                                                   وزشگاه:نام آم

 پیا م های آسمان نام درس:                                                                                                                                                           نهم پایه:

 دقیقه 60 وقت:                                                                                                                                    1401ماه  خرداد :نوبت 
 

 1 

 باسمه تعالی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی   

 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وسؤاالت زيررابه دق   ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،

 :مصحح اول نام ونام خانوادگی

                                      باعدد:  نمره
 

                                                         :نمره باحروف

                              :مصحح دومنام ونام خانوادگی 

                                     :نمره تجدیدنظرباعدد
 

                                                :نمره تجدیدنظرباحروف

 بارم سؤاالت ردیف

 ضوع اضافی است()یک موبنویسید.مقابل موضوع مربوط آیه را  شماره هر 1

 .(        انفاق در راه خدا)...........   ِلمَ َتعبُدُ ما ال یَسمَعُ وَ ال یُبصِرُ                      .1

 )............(    جهاد در راه خدا        . وَ أنتمُ األعلون إن کُنتم مومنین             2

 .... (       مبارزه با عقاید باطل و خرافات).......                     . َالّذینَ یُنفِقونَ أموالَهُم              3

 زنده شدن روحیه خود باوری) .......... (                                                                           
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.  2

 چیست؟الزمه دوستی پایدار  .1

       گفتن اسرار به دوست .ب                           ایت میانه رویرع .الف

 نام ناپسند نهادن .د                         رابطه ی صمیمانه  .ج    
 

 ؟. در کدام یک از آیات زیر به تسبیح خداوند اشاره شده است2

          إیّاکَ نَعبُدُب.                                          أستَغفراهلل الف. 

  الحمدهلل رب العالمین د.                بِحمده سُبحانَ ربّیَ العَظیم و ج.  

 

 ؟بین نماز سهوا چیزی بگوید نمازش .................  اگر نمازگزار در. 3

          یک کلمه باشد باطل است حتی اگرب.                                 صحیح استالف. 

  باید دو سجده سهو به جا بیاورد صحیح است و د.                باطل است اگر زیاد باشد. ج
 

 ؟نمی باشدمهارت نظامی یک کشور  کدام مورد از فواید آگاهی و.4

      کشور گشاییب.              جلوگیری از آغاز جنگ الف.  

  پیروزی در جنگد.                            ترساندن دشمن ج.   
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 ادامه در صفحه بعد
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 )غ( مشخص کنید. جمله صحیح را با )ص( و غلط را با 3

ردن ملت ایران تحریم گام دوم غارتگران بعد از پیروزی انقالب اسالمی برای به زانو در آوالف: 

 (     )                                                                                                             .   اقتصادی است

 (      )        .   طاکار به اشتباهش ادامه ندهدکه انسان خ استاز منکراین  هدف ما در نهی ب: 

 (           )                          .و آگاهی از یک مطلب برای عمل به آن کافی استشناخت تنها  ج: 

 )             (             .          نمی کندصدا که عمدی نباشد نماز را باطل  لبخند زدن یا خنده با د:

1 

 جمله های زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید.) یک کلمه اضافی است( 4

 (شبیخون فرهنگی   - دوری از گناهان -  صحیح - هواداران شیطان -باطل  )                 

 ..........................  بیان می کنندپایداری ایمان در دل مردم را  علیه السالم دق امام صا  .1

 است. ...............جنگ علیه انقالب اسالمی .............. خطرناکترین سالح دشمن در. 2

 . .... استاگر خانه ای خریداری شود نماز در آن ........... است .   با پولی که خمس آن پرداخت نشده 3

 ا. حاکمان زور گو که مردم ناتوان را زیر سلطه خود نگاه داشته اند و نمی گذارند پیام خدا به آنه4

 نام دارند..........................   برسد 

2 

        به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 5

 .را نام ببرید  واجب انفاقدو مورد : الف 

 دگار هر ورقش دفتری است معرفت کر     برگ درختان سبز در نظر هوشیار     :         در شعرب: 

 دارد؟ ام یک از راه های شناخت خداوند اشارهبه کد

 ؟کلید دست یافتن به  وعده های بزرگ الهی چیستج: 

  یعنی چه؟ جهاد در فرهنگ اسالمید: 

 ؟به او سالم کرده است ندهدنماز  در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که درو: 

 چگونه دوستی است؟علیه السالم : محبوبترین دوست از نظر امام صادق ـه

3 

  .به سواالت پاسخ کامل دهید 

 1 مورد( 4؟ )یتگران واقعی را چه کسانی می داننداهدعلیه السالم امام صادق  6

 ادامه در صفحه بعد
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 ؟حیح و در کدام یک باطل است  صموارد زیر کدام یک از در  وضو حکم دلیل بیان کنید  با ذکر 7

 باطل     صحیح                                           در هنگام سفر از آب رود خانه وضو می گیریم :1

 باطل     صحیح              آب پاک در اختیار نداریم به همین دلیل با گالب وضو می گیریم .:2

 

1 

 .ه های مختلف در کشورهای اسالمی بیان کنیدهدف اصلی دشمنان از اجرای نقش 8

 
 

1 

 .از منکر را بیان کنید مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی سه 9
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  از منکری یک موفقیت است؟ چرا هر امر به معروف و نهی 10

 
 

1 

 .را بنویسیدعجل ا... تعالی فرجه دو شرط مهم از ظهور حضرت مهدی  11

 
 

1 

 ؟در اسالم پاداش قرض بیشتر از صدقه می باشدچرا  12

 
 

1 

 .مورد از ویژگیهای یک دوست واقعی را نام ببرید سه 13

 
5/1 

 هریک از موارد زیر به کدام یک از انواع جهاد مربوط است؟ 14

 )                     (     جهاد ماموران انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح. الف

 ر اسالم   )                   (          در صد ب.جنگ احد

5/0 

 .توضیح دهید ؟کم یا زیاد کردن واجبات در نماز چه حکمی دارد 15

 

 

1 

 «موفق و سربلند باشید»  
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