نمونه سواالت دینی پایه نهم

ردیف
الف

بارم

گزینه درست را انتخاب کنید و با عالمت × مشخص کنید؟
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 -1مهم ترین رسالت پیامبران چه بود؟
الف) دعوت به یکتاپرستی

ب) صحبت درباره ی معاد

ج) مقابله با خرافات

د) برپایی عدالت

 -2این حدیث از کیست؟ " ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند"
الف) امام حسین (ع)

ب) پیامبر اکرم (ص)

ج) امام علی (ع)

د)امام صادق (ع)

 -3این آیه به کدام صفت خداوند اشاره دارد و چه نوع صفتی است؟
"ومن یشاق اهلل فان اهلل شدید العقاب"
ب) ظلم کردن خداوند – مربوط کمال

الف) ظلم کردن خداوند – مربوط نقص
ج) مجازات کردن خداوند -مربوط به کمال
د) مجازات کردن خداوند -مربوط به نقص
 -4اعتقاد به ظهور منجی در کدام دین نیست؟
الف) اسالم

ب) یهود

د) هیچکدام

ج) مسیحیت

 -5کدام نهاد رهبر انقالب اسالمی را برمی گزینند؟
الف) مجلس شورای اسالمی

ج) شورای نگهبان

ب) مجلس خبرگان

د) مجمع تشخیص مصلحت

 -6در کدام یک از کارهای زیر وضو واجب است؟
ب) زیارت حرم امامان (ع)

الف) زیارت اهل قبور

د) خواندن قرآن

ج) دست زدن به نام خدا
 -7کدام یک از موارد زیر باعث باطل شدن نماز می شود؟
الف) عطسه
ب

ب) سرفه

د) قهقه زدن

ج) خمیازه کشیدن

3

جاهای خالی را با کلمه یا کلمه های مناسب پر کنید.
 -1خداوند ،آشکار و  ----------را می داند.
 -2یکی از حکمت های نماز های پنجگانه زنده نگه داشتن  --------در تمام طول شبانه روز است.
 -3دین الهی رستگاری  ----------و  ------------را برای انسان با هم به ارمغان می آورد.
 -4کسانی با  -------------واجبات دینی و  -------------گناهان ،باعث  ----------امام زمان (عج) می باشند.
 -5امام خمینی (ره) در قرنی قیام کرد که  -----------و  ------------کامال منزوی شده بود.
 -6کسی که به حاکمان ظالم مراجعه کند در حقیقت به  ---------مراجعه کرده است.
 -7اگر بدانیم یا فراموش کنیم که آبی نجس است و با همان آب وضو بگیریم وضوی ما  --------است
 -8اگر نمازگزار ذکر  -----------را در حالی که حرکت می کند بگوید نمازش باطل است.

ج

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -1صفات نقص از محدود بودن و مخلوق بودن سرچشمه می گیرد.
 -2ایمان به خدا عمل به دستورهای الهی را در پی دارد.
 -3پیش از آمدن امام زمان (عج) جهان در آرامش به سر می برد
 -4پیامبران الهی در مقابل امور باطل و خرافه می ایستادند.
 -5وظیفه ی هدایت مردم پس از پیامبر (ص) با فقها است.
 -6برای تیمم باید به خاک پاک دست بزنیم
 -7اگر سهوا روی نمازگزار از قبله برگردد نمازش باطل است
 -8بهترین کارهای امت ،انتظار برای فرج است.

درست

نادرست

4

ردیف
د

نمونه سواالت دینی پایه نهم

بارم

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید؟
 -1نتایج ایمان چیست؟

1

 -2یاد و ذکر خداوند چگونه سبب افزایش و تقویت ایمان می شود؟

1

 -3مهمترین رسالت پیامبران الهی چه بود؟
 -4چهار نمونه از خرافات عصر حاضر را بنویسید؟
 -5با توجه به سخن امام رضا (ع) وظایف و ویژگی های منتظران واقعی امام زمان (ع) را بنویسید؟ (دو مورد کافی است)

1
1
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 -6والیت فقیه یعنی چه؟

1

 2 -7مورد از ویژگی های شخصیتی امام خمینی (ره) را بنویسید؟

1

 -8منظور از ترتیب و مواالت در وضو چیست؟

1

 -9فرق آب مطلق و آب مضاف در چیست؟

1

 -10در چه مواردی شکستن نماز اشکالی ندارد؟

1

 -11آیه ی " اال بذکر اهلل تطمئن القلوب" را ترجمه کنید؟ و این آیه به چه موضوعی اشاره می کند؟

