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 تاسم ًوشُ تا حشٍف:           ًام دتیش:                                                                       ًوشُ تا ػذد:                                  سدیف

 گضیٌِ هٌاسة سا ػالهت تضًیذ. 1

  ؟اهام خویٌی)سُ( دسست استکذام گضیٌِ دستاسُ   -1

               .اهام تا هؼیاس ّای ضٌاختِ ضذُ هلت ّا دس دًیا، سخي هی گفت ٍ ػول هی کشد -الف

 تَد. اهام دضوٌی اهام خویٌی تا غشب تش گشفتِ اص تؼالین الْی -ب

 .                           اهام تا غشب دضوٌی سشسختی داضت ٍ ّیچ گًَِ دس ایي تاسُ خلَظ ًیتی ًذاضت -ج

 گشی ستوگشاى خاهَش هی ضذ تا آًْا پی تِ اضتثاُ خَد تثشًذ.اهام ّشگض تِ کسی ظلن ًکشد ٍ دس تشاتش ستو -د

ًفغ احکام خذا سا تِ کِ اگش دس اٍ ًثاضذ تاػث هی ضَد تیي هشدم تِ ػذالت سفتاس ًکٌذ ٍ  استسّثش کذام ٍیژگی  -2

 خَد تغییش دّذ.

 هطیغ فشهاى خذا تَدى -ب                                                دیٌذاسی -الف

 هخالف َّای ًفس خَد تَدى -د                                         پشّیضکاسی -ج

 «استدس آى گزضتِ خثشٍ ػلن آیٌذُ ٍ  داسٍی دسد ضوا » ایي سخي اهام ػلی دستاسُ کذام هَضَع است؟  -3

                         احادیث هؼػَهیي -الف

 ًْح الثالغِ -ب

              ىهسافشت ٍ ػثشت گیشی اص سفتگا -ج

 قشآى-د

 ّش پیاهثشی کِ هی آهذ هشدم سا تِ سِ اهش هْن دػَت هی ًوَد آًْا تِ تشتیة ػثاستٌذاص: -4

 ءاص اًثیااطاػت  – یکتا پشستی –قیاهت سٍص  -ب                ػول غالحاًدام  –قیاهت سٍص  –یکتا پشستی  -الف

 ًثَت  -هؼاد  –تَحیذ  -د               قیاهتسٍص  – ءاص اًثیا پیشٍی - ػول غالحاًدام  - ج

2 

 هطخع کٌیذ.ٍ گضیٌِ غلط سا تا ػالهت  گضیٌِ دسست سا تا ػالهت   2

 هخالفت تا فقْا دس ٍاقغ هخالفت تا هؼػَهیي)ع( است. -1

 )ػح( سشًگًَی دضوٌاى سش سخت اسالم ٍ ًدات هحشٍهیي است.اهام صهاىّذف اص قیام  -2

 اػتقاد تِ قیام ٍ ظَْس حضشت هْذی)ػح( ٍیژُ دیي اسالم تخػَظ ضیؼیاى است. -3

 ًا هوکي ًیست تلکِ کاهالً یک اهش هوکي ٍ ػادی است. اهش یک داضتي طَل ػوش -4

2 

 دس خاّای خالی ػثاست هٌاسة تٌَیسیذ. 3

 پیاهثشاکشم)ظ( ...................................... است صیشا تا آهذى ایطاى سلسلِ اسسال اًثیاء پایاى یافت. -الف

 سا تِ ضْادت سساًذًذ. ٍُ ّای اًحشافی ................................... تَد کِ ایطاىدس صهاى ضْیذ هطْشی یکی اص گش -ب

ٍ یا تِ غَست  هی تَاًذ تاضذدفاع دس غحٌِ ًثشد تا دضوٌاى اسالم یا  است: غَستدٍ دفاع اص دیي خذاًٍذ یا تِ  -ج

2 

Allame amini  :



 

 

 هی تَاًذ تاضذ.................................. 

 ................................ ّستٌذ.خاًطیٌاى اهن صهاى )ػح( دس صهاى غیثت ............... -د

 صفحه دوم آزمون پیام های آسمان پایه نهم

 تا ػثاست کَتاُ خَاب دّیذ.  4

 ؟ )...........................................(پیاهثش قَم ثوَد کیست -الف

؟ کیست« ضَیًٕا ػٌٓکٓ یٔغٌْىِ لَا ٍٓ یٔثٕػِشُ لَا ٍٓ یٓسٕوٓغٔ لَا هٓا تَؼٕثٔذٔ لِنٓ »هخاطة)طشف سخي( حضشت اتشاّین )ع( دس آیِ  -ب

)..............................................( 

؟ ثاس ایواى اضاسُ داسدتِ کذام یک اص آ«  تُشْخٓؼَٔى لَا إِلَیٌَٕا أًََّکُنٕ ٍٓ ػٓثٓثًا خَلَقٌَْاکُنٕ أًََّوٓا فَحٓسِثٕتُنٕ أَ»آیِ  -ج

).............................................( 

؟ تٌا تِ فشهایص اهام ػلی)ع( ّوٌطیٌی تا کذام گشٍُ اص افشاد تاػث اص یاد سفتي ٍ ًاتَدی ایواى هی ضَد -د

)........................................( 

2 

 غفات ثثَتی ٍ سلثی سا تؼشیف کشدُ ٍ تشای ّش یک هثالی تیاٍسیذ؟ 5
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 ؟ ای ٍخَد داسدساتطِ ول غالح چِ تَضیح دّیذ کِ تیي ایواى ٍ ػ 6

 

 

2 

 اص اتفاقات تؼذ اص ظَْس تِ چْاس هَسد اضاسُ کٌیذ. 7

 

 

2 

سِ هَسد اص ٍیژگی ّا ٍ غفات اغلی ّوِ ی پیاهثشاى سا ًام تثشیذ  8
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  ضذُ است آًْا کذاهٌذ؟ هحتَای قشآى هدیذ تِ سِ گشٍُ دستِ تٌذی کلّ 9
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 ٍٓ الْکِتَابٓ یٔؼٓلِّؤْٔنٔ ٍٓ یٔضَکِّیِْنٕ ٍٓ ءٓایٓاتِِِ ػٓلَیِْٕنٕ یٓتْلَُاْ أًَفُسِِْنٕ هِّيْ سٓسَٔلًا فِیِْنٕ تٓؼٓثَ إِرْ الْؤؤْهٌِِیيَ ػٓلىٓ اللَِّٔ هٓيَّ لَقَذٕ»دس آیِ  10

 ِ(ٍظیفِ پیاهثش دس تشاتش هشدم صهاى خَد چِ تَد؟)سِ ٍظیف « هُّثِیي ضَلَالٍ لَفِى قَثٕلُ هِي کاًََُاْ إِى ٍٓ الْحِكْمَة
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 تِ ًظش اهام غادق)ع( ّذایتگشاى ٍاقؼی هشدم چِ کساًی ّستٌذ؟ 11
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