نام ............. .................................... :

باسمه تعالی

نام خانوادگی .............................. :

وزارت آموزش و پرورش

شماره :



نام آموزشگاه  .............................. :اهتحاى ّواٌّگ درس پیامهای آسمان ( بسرگساالن) پایِ نهم دٍرُ اٍل هتَسغِ


 -1طحیح یا غلظ تَدى ػثارتْای سیز را تا ػالهت (×) هشخض وٌیذ.

ص
 الف) تَطیِ یىذیگز تِ اًجام وار خیز ٍ پسٌذیذُ ّواى اهز تِ هؼزٍف است.
ص
 ب) استفادُ اسآب غظثی حالل ٍ ٍضَگزفتي تا آى طحیح است.

ص
 ج) اًفاق تِ هؼٌی تخشش لسوتی اس اهَال تِ ًیاسهٌذاى است.

ص
د) آیِ شزیفِ « ٍَ ََُّ الغَفَرُالََدٍدُ » تز تَتِ پذیزی خذاًٍذ اشارُ دارد.
نام پدر ......................................... :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ص

ُ) شه وزدى در روؼتْای ًواس دٍ یا سِ روؼتی ًواس را تاعل ًوی وٌذ

کالس :

تاریخ اهتحاى 96/03/20 :

هذّت اهتحاى  60 :دلیمِ
sanjesh.zanjansch.ir
طفحِ  1 :اس  2
بارم

ؽ

0/25

ؽ

0/25

ؽ

0/25

ؽ

0/25

ؽ

0/25


ؽ
ص
 )ٍ ایواى ،هشَق ٍ هحزن ها تزای رفتي تِ سوت ػول است

 -2جاّای خالی ػثارتْای سیز را واهل وٌیذ.

 الف) اس اثزات هْن ایواى تِ خذا دست یافتي تِ ................................است.
 ب) خغزًاوتزیي سالح دشوي در جٌگ ػلیِ اًمالب اسالهی ایزاى .................................است.

 ج) تِ رّثزی ٍ ّذایت هزدم جاهؼِ تَسظ فمیِ جاهغ الشزایظ .....................................گفتِ هی شَد.

0/25

0/25
0/25
0/25

د )ولوِ جْاد در فزٌّگ اسالهی تِ هؼٌای  ...............................تا دشوٌاى اسالم است.

0/25

ُ) خذاًٍذ خَد را در لزآى تْتزیي ٍ..........................تْتزیي ٍ...........................تْتزیي....................... ....هؼزفی هیوٌذ.

0/75

 -3گشیٌِ هٌاسة را اًتخاب ًواییذ.
الف) السهِ دٍستی پایذار  .............................است.

 -1شیفتگی فَق الؼادُ

 -2رػایت هیاًِ رٍی

0/25

ّ -3زدٍ هَرد

ب) جْادتاسزوشاى ًوًَِ ای اس  ..................................است.
 -1جْاددفاػی

 -2جْاداتتذایی

0/25

ّ -3یچىذام

ج) اگز ًواسگشار آب در دستزس دارد ٍلی ًجس یا گل آلَد است تایذ .............................وٌذ.
 -1غسل

ٍ -2ضَ

0/25

 -3تیون

د) ٍلتی هی گَیین « اَلحَوذُلِلِّ »یؼٌی هی خَاّین تگَیین. .............................. :
 -1ستایش تزای خذاست 

 -2خذاًٍذ آهزسًذُ است

 -3خذاًٍذ واهل ٍ تی ًمض است

ُ ) ٍضَ گزفتي فمظ تا .............................طحیح است.



 )ٍ در رٍایات  ..................................تِ شوشیز سّزآلَدی تشثیِ شذُ وِ ظاّزی تزّاق ٍلی اثزی خغزًان دارد.

ّ -3یچىذام
ّ-2وٌشیي تذ
 -1دٍست ٍالؼی
-1آب هضاف

-3آب هغلك

 -2گالب 

ادامه سؤاالت در صفحه  2

ومره با عدد

ومره تجديد وظر
در صورت داشته اعتراض :

ومره با حروف
وام و امضاي دبير:

ومره باعدد
ومره با حروف
وام و امضاي دبير  :

0/25

0/25
0/25


اداهِ سؤاالت ّواٌّگ درس

پیامهای آسمان (بزرگساالن)

پایِ نهم دٍرُ اٍل هتَسغِ استاى سًجاى

خرداد هاُ 96

 -4 دٍ شزط هْن اس شزایظ ظَْر حضزت هْذی(ػج) را تٌَیسیذ.


 -5 در چِ سهاًی اًساى هی تَاًذ جَاب سالم وسی را وِ در ًواس تِ اٍ سالم وزدُ را ًذّذ؟




 -6سِ هَرد اس آثار هٌفی تزن اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌىز را تٌَیسیذ.




 -7 چزا پیاهثزاى الْی در راُ اًجام دستَرات خذاًٍذ استماهت فزاٍاًی هیوزدًذ؟


 -8 راّْای شٌاخت طفات خذاًٍذ را ًام تثزیذ.


ّ -9 ذف اطلی دشوٌاى اس اجزای ًمشِ ّای هختلف دروشَرّای اسالهی چیست؟



 -10 خوس تِ چِ وسی پزداخت هیشَد ؟ ٍ در چِ راُّایی ّشیٌِ هیشَد؟ (سِ هَردوافی است)





-11 رسَل اوزم(ص) هی فزهایذ :خذاًٍذ تلٌذ هزتثِ سِ ًفزرا تِ ٍاسغِ یه تیز تِ تْشت هیتزد،آى سِ ًفزوذاهٌذ؟

طفحِ 2 :اس 2
بارم

1/5

1

1/5

1
1

1/5

2

1/5

 -12دٍ هَرد اس راُّای تمَیت ایواى تِ خذا را ًام تثزیذ.
1

 -13تا تَجِ تِ سخي اهام رضا(ع) چْارهَرد اس ٍیژگیّای هٌتظزاى ٍالؼی اهام سهاى(ػج) را تٌَیسیذ.
1

 -14سوات تِ چِ چیشّایی تؼلك هیگیزد؟ آًْا را ًام تثزیذ.
2/25

موفق باشيد 

جمع بارم 20

