
 79 بهمن 52***  نهمپایه ***  پیامهای آسمانآزمون 

 فدبیرستان غیردولتی هوشمند هد

 

 چه صفت هایی را نمی توان به خدا نسبت داد؟  1
 
  نیازمند الف(  

  مالک ب( 

   عظیم ج( 

   رحیم د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدام صفت را می توان به خدا نسبت داد؟  2
 
 

 

  مادی بودن الف( 

  جسمانی بودن ب( 

 

   کریم بودن ج(

   شریک بودن د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدام یک از موارد زیر از راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا می باشد؟  3
 
 

 

  یاد و ذکر خدا الف( 

  انجام کارهای نیک و دوری از گناهان ب( 

   الگو قرار دادن انسانهای مؤمن ج( 

 

   همه موارد د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 می باشد؟ "اَفَحَسِبتُم اَنّما خَلَقنا کُم عبثاً وَ اَنّکُم اِلینا التُرجعون؟"کدام گزینه ترجمه صحیح آیه   4
 
 

 

  آیا مردم را ما خلق نکردیم و به سوی ما بازگردانده نمی شوند؟ الف( 

  بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازنمی گردند؟آیا گمان کردید که آنها را  ب( 

 

   آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ ج(

   آیا آنها را که خلق کردیم به سوی ما باز نمی گردند؟ د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1992
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1992
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2032
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2032
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2033
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2033
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2034
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2034


     

 های پیامبران می باشد؟کدام یک از گزینه های زیر، از جمله ویژگی   5
 
 

 

  تسلیم در برابر امر خدا الف( 

  استقامت و پایداری در راه خدا ب( 

   مبارزه با عقاید نادرست ج( 

 

   همه موارد د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدام یک از گزینه های زیر، نمونه هایی از عقاید خرافی و باطل می باشند؟  6
 
 

 

  نحس است و به تخته زدن بد شانسی را از انسان دور می کند 13عدد  الف( 

  اگر گربه سیاه سر راه کسی باشد، بد شانسی می آورد و مهره فیروزه ای بال را انسان دور می کند ب( 

 

   موارد الف و ب صحیح است ج(

   هیچکدام د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدام گزینه غلط است؟  7
 
 

 

  کلید حل تمامی مشکالت، در پیروی از خدا و دستورات او نهفته است الف( 

 
خرافه به یک سری باورهای غلط گفته می شود که دین آن ها را تأیید نمی کند و از نظر علمی و عقلی ثابت  ب(

 نشده اند

 

   الزمه سرمشق قرار دادن پیامبران، آشنایی با ویژگی های آنها می باشد ج( 

 

مردم با آوردن دالیل محکم، مشرکان را به اندیشه ورزی و تفکر دعوت می کردند و از آنها می خواستند که  د(

 به جای پیروی از خرافات از دستورات الهی اطاعت کنند

 
 

 
  - جواب تشریحی: 

 

     

 کدام گزینه صحیح است؟  8
 
 

 

  ما شیعیان دارداعتقاد به ظهور منجی و مصلح اختصاص به  الف( 

 
امام حسن مجتبی )ع( فرمودند: خداوند با قدرتش مهدی )عج( را در چهره جوانی کمتر از چهل سال آشکار  ب(

 می کند

 

 
از مهم ترین شرایط آمادگی برای همراهی امام زمان )عج(، آمادگی جهانی و وجود یاران باوفاست که تا پای  ج(

 امام بکوشندجان در راه اهداف و آرمان های 

 
 

 

   موارد ب و ج صحیح است د(

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2035
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2035
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2036
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2036
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2037
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2037
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2038
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2038


     

 پیامبر اکرم )ص( درباره قیام حضرت مهدی )عج( چه فرمودند؟  9
 
 

 

  شما را بشارت باد به مهدی، مردی از خاندان من الف( 

  در روزگاری که مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند، قیام می کند ب( 

   زمین را همچنان که از جور و ستم پر شده است، از عدل و داد آکنده می سازد ج( 

 

   همه موارد صحیح است د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدام گزینه، جای خالی را به درستی پر می کند؟  11

 "................................ است.پیامبر اکرم )ص( فرمودند: از بهترین کارهای امت من، "
 
 

 

  نماز الف( 

 

  انتظار ظهور حضرت مهدی )عج( ب(

   جهاد در راه خدا ج( 

   روزه د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 پس از رحلت رسول خدا )ص( امامان ما برای اجرای دستورات الهی با چه مشکالتی روبرو بودند؟  11
 
 

 

  صلح طلبی و سازش مردم الف( 

  حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار می دادند و فرصت هر اقدامی را از آنان می گرفتند ب( 

 
مردم به دلیل ترس از حاکمان و دل بستن به دنیای زود گذر، وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان  ج(

 انجام نمی دادند

 
 

 

   صحیح استموارد ب و ج  د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 با توجه به فرمایش امام صادق )ع( فقیهان باید چه ویژگی های داشته باشند؟  12
 
 

 

  فقیهان پرهیزگار و مخالف هوای نفس باشند الف( 

  مطیع امر خدا و محافظ دین باشند ب( 

   همه عالمان دینی این ویژگی ها را دارند ج( 

 

   موارد الف و ب صحیح است د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2039
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2039
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2040
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2040
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2041
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2041
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2042
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2042


     

 برخی از ویژگی های آیت اله خامنه ای در کدامیک از گزینه های زیر جمع شده است؟  13
 
 

 

  دور اندیشی، جانباز بودن، ساده زیستی الف( 

  آینده نگری و مؤمن بودن به اهداف ب( 

   امام و انقالبپرهیزکاری و وفاداری ایشان به  ج( 

 

   دور اندیشی، شجاعت، پرهیزکاری و وفاداری به امام و انقالب د(

 

 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 در چه مواردی باید وضو داشته باشیم؟  14
 
 

 

  موقع نماز الف( 

  وقتی می خواهیم دستمان را به آیات قرآن بزنیم ب( 

   دست می زنیموقتی به یکی از نام های خداوند  ج( 

 

   همه موارد د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 شرایط وضوی صحیح چندتاست؟  15
 
 

 

  مورد 7 الف( 

  مورد 6 ب( 

   مورد 8 ج( 

   مورد 9 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 کدام گزینه غلط است؟  16
 
 

 

  نشده باشدآب مطلق آبی است که با چیز دیگری آمیخته  الف( 

 

  با آب مضاف می توان وضو گرفت ب(

   خوابیدن به حالتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود، وضو را باطل می کند ج( 

   بر سنگ و ریگ و کلوخ و آجر می توان تیمم کرد د( 

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2043
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2043
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2044
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2044
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2045
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2045
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2046
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2046


     

 کدامیک از گزینه های زیر از مبطالت نماز می باشد؟  17
 
 

 

  روی برگرداندن از قبله الف( 

  خندیدن با صدای بلند ب( 

   خوردن و آشامیدن ج( 

 

   همه موارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 مبطالت نماز چندتاست؟  18
 
 

 

  مورد 11 الف( 

 

  مورد 9 ب(

   مورد 7 ج( 

   مورد 8 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 های دوست خوب آنست که:از ویژگی   19
 
 

 

  اهل فکر و اندیشه باشد الف( 

  اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شود ب( 

   خیرخواه دوستانش باشد ج( 

 

   همه موارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 از جمله مواردی که پیوند دوستی را ضعیف می کند، کدام است؟  21
 
 

 

  نام ناپسند بر روی دوست خود قرار دادن الف( 

  استفاده بیش از حد و بدون اجازه از وسایل وی و مسخره کردن او ب( 

   شوخی های آزار دهنده ج( 

 

   همه موارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2047
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2047
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2048
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2048
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2049
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2049
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2050
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2050

