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  ۱پیام نھم درس                                   بسمھ تعالی

   
1  

 بھ کدام صفات ثبوتیھ خداوند اشاره شده است؟ »َوُھَو الَغفوُر الَودود«در آیھ 
   

بھ کدام یک از »بری از بیم و امیدی ،بری از عیب و خطایی                بری از رنج و گدازی،بری از درد و نیازی«در بیت
 صفات خداوند اشاره شده است؟ 

   
 چھارگزینھ ای 

   
 تباط دارد ؟ ھر ورقش دفتریست معرفت پروردگار) بھ کدام راه شناخت خدا ار           شعر(درختان سبز در نظر ھوشیار

 د) ھمھ موارد               ج) شناخت صفات الھی        ب) تفکر در کتاب آسمانی          الف) تفکّر در کتاب خلقت
 کدام گروه از کلمات زیر صفت ثبوتیھ خداوند است؟ 

د) مورد الف و              یج) قدرت ، حیات ، بخشندگ            ب) جسم ، حیات ، ظلم          الف) رحمت ، عدالت ، جسم
 ج 

  .ھدف خداوند از اجرای احکام و قوانین ............. است
 ب) سوق دادن انسان بھ سوی خوشبختی و سعادت                           الف) دوری انسان ھا از پلیدی از نا امیدی
 ) ھمھ موارد د                            ج) ھدایت انسان بھ سوی بھشت پر نعمت

 کدام مورد از صفات سلبیھ خداوند نیست؟ 
 د) حیات                                ج) خواب                              ب) مرگ                         الف) جھل

  .کسی قابل ستایش است کھ ............ در او باشد
 د) مھربانی                      ج) کمال و زیبایی                             ب) زیبایی                       الف) کمال

  .سخن از کیست: انسان ھا در مواجھھ با شگفتی ھای بی پایان طبیعت ، ھمانند کودکیست کھ وارد کتابخانھ ای بزرگ می شود
 د)نیوتون                                  ج)گالیلھ                            ب) انیشتین                          الف) ارسطو

 چرا انسان امکان شناخت کامل خداوند را ندارد؟ 
 د) محدود بودن خداوند        ج) توانایی نامحدود انسان         ب) نامحدود بودن خداوند     الف) توانایی محدود انسان

 است؟  معنی (َحمد) در کدام یک از موارد زیر آمده
 د) گزینھ الف و ب                       ج) ستایش خدا              ب) منزه دانستن خدا             الف) پاک دانستن خدا

 صحیح غلط 
  .صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید 

                                                .تنھا راه شناخت صفات خداوند تفکر در کتاب خلقت است
  .ما انسانھا ، امکان شناخت کامل خداوند نامحدود را نداریم

  .ھر آنچھ صفت در موجودات است ، می توان آن ھا را بھ خدا نسبت داد
                                                               .آیھ شریفھ ( ُھو الَغفوُر الَوّدود ) بھ صفت ثبوتیھ خداوند اشاره دارد

  .یکی از بھترین راه ھای دستیابی بھ شناخت خداوند مراجعھ بھ کالم خود اوست
  .مھربانی و رحمت خداوند ، ھمھ چیز و ھمھ کس را در بر نمی گیرد

  .خداوند بھ خاطر کارھای خوب بندگانش از آن ھا تشکر می کند و قدردان آنھاست
  .ود بھ علم و قدرت و عظمت خداوند پی می بریمھر چھ بھ میزان علم و دانش ما افزوده ش

   
   

 کامل کردنی 
4  

  .جایگاه ایمان در ................. است
  .در تسبیح صفات ...................... و در حمد صفات .................. بیان می شود
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  ...... استحمد بھ معنای ...................... و تسبیح بھ معنای ..............
  .خداوند کسانی را کھ از گناه خویش ................... با آغوش باز می پذیرد

  .بھ معنای پاک و منزه دانستن خداوند و ................ بھ معنای ستایش خداوند است .................
  .یموقتی میگوییم (ُسبحاَن هللا) بھ صفات ............... خداوند اشاره می کن

  . .................. کسی می تواند کمال و زیبایی را بھ دیگری بدھد کھ
  .مخلوق بودن و محدود بودن از صفات ................. خداوند است

  . احساس .............. وقتی ایجاد میشود کھ کسی در زندگی خود ھدف واال و ارزشمندی ندارد
   

 تشریحی 
 

 ارتباط صفات ثبوتی و سلبی خداوند با حمد و تسبیح چیست؟ 
 صفات ثبوتی خداوند بھ چھ صفاتی می گوییم؟ 

  (صفات را در رابطھ با خداوند بھ دو دستھ تقسیم می کنیم ؟(آنھا را با ذکر مثال بیان کنید
 راه ھای شناخت صفات خداوند را نام ببرید؟   
 ت خداوند پی برد؟ چگونھ می توان بھ آثار علم و قدر 
 ھدف خداوند از اجرای احکام و قوانین چیست؟  
 پیامبر در مورد شناخت خود از خداوند چھ فرمودند؟   
 چرا ما امکان شناخت کامل خدا را نداریم؟   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ۲پیام نھم درس                                   بسمھ تعالی
   

1  
 چھ چیزی را مایھ افزایش ایمان مطرح می کند؟ » َو إذا ُتلَیت َعلَیِھم آیاُتُھ زاَدتُھم ایماناً « در آیھ 

   
 بھ کدام یک از آثار ایمان اشاره می کند؟ »اّال بِِذکِر هللا َتطَمئِن القُلوب «آیھ  
   
   
   

 چھارگزینھ ای 
   

2  
   

 تُھم ایماناً ) چھ چیزی را مایھ افزایش ایمان مطرح می کند؟ در آیھ ( َو إذا ُتلَیت َعلَیِھم آیاُتُھ زادَ 
 د) نماز ھای یومیھ           ج) انجام کارھای نیک          ب) تفکّر در جھان آفرینش         الف) گوش دادن بھ آیات قرآنی

 چھ کسانی راه ھای رسیدن بھ ایمان را بھ ما نشان دادند؟ 
 د)ھمھ موارد          ج) امامان                      ب) پیامبران                     الف) قرآن کریم
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 از دیدگاه امام صادق (ع) چھ چیزی باعث پایداری ایمان در دل می شود؟ 
 د) یاد و ذکر خدا                      ج) شناخت خدا                   ب) عمل نیک              الف) دوری از گناھان

  .در جھان است نشانھ .....................................خداستآنچھ 
 د) زیبایی،قدرت و علم                   ج)قدرت                       ب)علم                    الف)زیبایی

  «ھم نشینی با انسان ھای ھوسران،موجب از یاد رفتن ایمان می شود«این سخن از کیست ؟ 
  (امام باقر (ع                       ج)امام صادق (ع)                   ب)پیامبر (ص)              علی (ع) الف )امام

   
   
   

 صحیح غلط 
   

3  
  .میان ایمان بھ خدا و اجرای دستورات او رابطھ ای دو طرفھ است

  .ندخداوند گوش سپردن بھ آیات قرآنی را یکی از عوامل افزایش ایمان می دا
  .شناخت ما از خالق خویش و فرمانھای او بھ تنھایی منجر بھ اطاعت از خداوند نخواھد شد

 ایمان یعنی ، اعتماد و باور قلبی بھ یک موضوع یا چیزی داریم 
  .علم و شناخت خدا بھ تنھایی انگیزه الزم را برای رفتن بھ سمت خداوند ایجاد می کند

   
   
   

 کامل کردنی 
   
   

4  
 جایگاه ایمان در ................. است 

  . احساس .............. وقتی ایجاد میشود کھ کسی در زندگی خود ھدف واال و ارزشمندی ندارد
  .بنا بھ فرموده امام علی (ع):................و ......................دو برادر و ھمراه ودو دوست جدایی ناپذیرند

  .یقتی بنام .......................استشناخت خدا نیازمند حق
  .از نگاه امام صادق (ع) آنچھ ایمان را در دل پایدار می کند.........................است

   
   

 تشریحی 
   

5  
 راه ھای دست یابی و تقویت ایمان بھ خدا را بنویسید؟ 

   
   
   

6  
  (ا توضیح دھیددو مورد از آثار ایمان را در زندگی بنویسید؟(یکی ر

   
   
   

7  
 چھ وقت احساس پوچی و بیھودگی در انسان ایجاد می شود؟ 
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8  
 آیا شناخت ما از خدا بھ تنھایی برای عمل بھ دستورات او کافیست؟ 

   
   

9  
   
   
   

10  
 چرا انسان با داشتن ایمان بھ آرامش روحی می رسد؟ 

   
   

11  
 ی ھا و دوری از گناھان چھ می فرمایند؟ امام صادق درباره انجام نیک

   
   

12  
 امام علی (ع) درباره ارتباط ایمان و عمل چھ می فرماید؟ 

   
   
   
   

13  
   

 راه ھای دست یابی و تقویت ایمان بھ خدا را بنویسید؟ 
   
   

14  
 چھ کسانی در زندگی دچار یأس و نا امیدی می شوند؟ 

   
   
   

15  
   

 کھ اھداف زندگی آنھا برخاستھ از اعتقاد خداست احساس پوچی نمی کنند؟  چرا افرادی
   
   
-  
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 نمونھ سوال درس سھ پیام آسمانی نھم                                     بسمھ تعالی
1  

 ( ...........إذ َبَعَث فیِھم َرسوالً ِمن اَنفُِسِھم َیتلوا َعلَیِھم ءایاتِة و ُیَزکیِھم َو ُیَعلُِمُھُم الکِتاَب َو الِحکَمة   براساس آیھ شریفھ ( ...........
 تعالیم پیامبران بھ انسان چیست؟ 

 دین خالص از آن کیست؟ » اَال ہلِلِ الّدیُن الخالصُ «بر اساس آیھ 
   
   
   

 چھار گزینھ ای 
   

2  
   

 دو موضوع اساسی مشترک در مأموریت ھمھ پیامبران چیست؟ 
 د) توحید ، عدالت         ج) شناخت ، ایمان           ب) عمل صالح ، ایمان              الف) توحید ، معاد

 ھستند چیست؟  علت اینکھ بعضی از جوامع بھ ظاھر دین دار ، دچار گرفتاری و مشکالت فراوانی
د) تباھی          ج) اتکا بھ علم و عقل خود                ب) دفاع نکردن از دین               جھل نسبت بھ دستورات دین (الف

 و ستمگری 
 پیامبران تنھا راه شناخت خدا را در چھ می دانستند؟ 

 د:الف و ب             ج:اطاعت از خداوند                        ب:شناخت خدا          الف: ایمان بھ خدا
  .عمل بھ دستورات دین را می توان در سیره ......................مشاھده کرد

 د:پیشوایان دینی                           ج:دانشمندان                          ب: امامان                 الف: پیامبران 
   
   
   

 صحیح غلط 
   

3  
  .پیامبران ھمگی مردم را بھ یک دین دعوت می کردند

  .پاسداری از دین فقط بھ صورت دفاع در صحنھ نبرد با دشمنان اسالم میسر است
  .شناخت زیر بنای رفتار انسان است
  .ایمان زیر بنای شناخت انسان است

  .شناخت درست و ایمان بھ آن عمل صالح بھ بار می آورد
  .امی استعداد ھا ، روحیات و نیاز ھای انسان آگاه استفقط خداوند از تم

  .پیامبران ، سعادت انسان ھا را در شناخت خدای یگانھ می دانند
  .پس از آن کھ دین را بھ عنوان راه و روش زندگی شناختیم باید از آن .................................کنیم

   
   

 کامل کردنی 
   

4  
  .و معنوی انسان را کھ از طریق وحی بھ پیامبران رسیده است را ............. می گویند برنامھ زندگی مادی

  .پیامبران راه سعادت انسان ھا را در ...............می دانند
  .نوع رفتار و اخالق ھر کسی بر خواستھ از .......... است
  .شھید مطھری بھ دست گروه ............... بھ شھادت رسید
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  . زمان شھید مطھری یکی از گروه ھایی کھ عقاید انحرافی داشت گروه ............ بوددر 
   
   
   

 تشریحی 
   

5  
 چھ کسی می تواند بھترین و کامل ترین پاسخ ھا را بھ سواالت و نیاز ھای انسان بدھد ؟ چرا ؟ 

   
   

6  
 شھید مطھری چگونھ از دین دفاع کرد؟ 

   
   

7  
  ( یک دانش آموز چگونھ از دین خود دفاع می کنید ؟ ( دو مورد بنویسیدشما بھ عنوان 

   
   

8  
 چھ راه و برنامھ ای می تواند سبب رستگاری جوامع بشری شود ؟ 

   
   

9  
( توضیح           انسان با اتکا بھ علم و دانش تجربی می تواند بھ رستگاری حقیقی برسد؟ ( نظر شما دانش آموزان چیست؟ )

  ( ھیدد
   
   
   

10  
 شھید مطھری در جواب گروه فرقان کھ او را تھدید بھ قتل کردند چھ گفتند ؟ 

   
   

11  
 دین چیست ؟ 

   
   
   

 چگونھ می توانیم تأثیر بی نظیر دین را در زندگی و جامعھ خود مشاھده کنیم؟ 
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  ۴پیام نھم درس                                   بسمھ تعالی
   

1  
یامبران چگونھ خداوند در آیھ ( أَفکُلَّما جاَءُکم َرسوٌل بِما ال َتھوی أنفُُسکُُم اسَتکَبرُتم َفریقاً َتقُتلوَن ) رفتار سرکشان را در مقابل پ

 توصیف می کند؟ 
 بھ کدام ویژگی پیامبران اشاره دارد؟ ».اّال َتخافوا َوال َتحَزنوا ِانَّ الَّذیَن قالوا ربُّنا هللاُ ُثمَّ اسَتقاموا...............«آیھ 

   
   
   

 چھارگزینھ ای 
   

2  
 دعوت نمرود بھ یکتاپرستی توسط حضرت ابراھیم بھ کدام ویژگی پیامبران ارتباط دارد ؟ -1 
ب) استقامت و پایداری در راه             تسلیم در برابر ام خداوند (الف
ج) پیروی نکردن از عقاید                                                                                                                      خدا

 د) دوری از ھرگونھ گناه و زشتی                  باطل
 ط دارد؟ صبر حضرت ایوب در برابر مشکالت و سختی ھا بھ کدام ویؤگی پیامبرانارتبا -2
ب) استقامت و پایداری در راه                   تسلیم در برابر ام خداوند (لف
ج) پیروی نکردن از عقاید                                                                                                                خدا

 د) دوری از ھرگونھ گناه و زشتی               باطل
 کدام پیامبر نمرود زمان خود را با استدالل بھ چالش کشید و از او نھراسید؟  -3

  (د) حضرت ابراھیم (ع          ج) حضرت نوح (ع)            ب) حضرت موسی (ع)          الف) حضرت ایوب (ع)
 نت یافتن حضرت ابراھیم (ع)و زن و فرزندانش در مکھ ،بدون آب و آبادانی بھ کدام ویژگی آن حضرت ارتباط داشت؟ سکو -4
ب) استقامت و پایداری در راه                تسلیم در برابر ام خداوند (لف
د)                  ج) پیروی نکردن از عقاید باطل                                                                                                           خدا

 دوری از ھرگونھ گناه و زشتی 
 کدام پیامبر الھی مردم زمان خود را بھ مدت نھصد و پنجاه سال بھ یکتاپرستی دعوت کرد؟  -5

  (د) حضرت ابراھیم (ع          (ع) ج) حضرت نوح            ب) حضرت موسی (ع)          الف) حضرت ایوب (ع)
 مسلمان بودن پیامبران بھ کدام ویژگی ھای آنھا اشاره دارد؟ 

ب) استقامت و پایداری در راه                   تسلیم در برابر ام خداوند (لف
ج) پیروی نکردن از عقاید                                                                                                                خدا

 د) دوری از ھرگونھ گناه و زشتی               باطل
   
   
   
   

 صحیح غلط 
   

3  
  . عقاید خرافی و باطل فقط در زمان پیامبر بوده است

  .دین الھی توسط پیام آوران بھ انسان ھا ابالغ شده است
  .رین رسالت تمام پیامبران بوده استدعوت مردم بھ یکتا پرستی مھمت
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  .الزمھ سر مشق قرار دادن پیامبران ،آشنایی با ویژگی ھای آنھاست
  .خداوند فقط حضرت محمد (ص) را الگوی انسان ھا در تمامی زمان ھا معرفی کرده است

  .عقاید خرافی منحصر بھ زمان پیامبران بوده است
   
   
   

 کامل کردنی 
   
   

4  
  .پیامبران ............. کلید دست یافتن بھ وعده ھای بزرگ الھی است از نظر

  .ھمھ پیامبران الھی مسلمان بودند ، یعنی ..................................... شده اند
  .خداوند .......... الگوھای انسان ھا در تمامی زمان ھا معرفی کرده است

  .کھ در آن زمان بدون آب و آبادانی بود سکونت داشت حضرت.................در سرزمین مکھ
  .مھمترین رسالت تمام پیامبران بوده است......................... 

   
   
   

 ھمھ پیامبران الھی مسلمان بودند یعنی چھ؟ 
   
   

5  
 تنھا دلیل بت پرستی مردم در زمان پیامبر (ص) چھ بود؟ 

   
   

6  
 ید باطل زمان خود مبارزه می کردند؟ پیامبران چگونھ با عقا

   
   

7  
 نتیجھ مراجعھ بھ فالگیر ، رمال و کف بین در زندگی انسان چیست؟ 

   
   

8  
 در آیھ شریفھ ( َو َخَرقوا لَُھ َبنیَن و َبناِت بَِغیِر ِعلم ) مشرکان بھ خاطر چھ کاری سرزنش شدند؟ 

   
   

9  
 سید کھ در برابر خدا تسلیم بودند؟ دو مورد از کار ھای پیامبران را بنوی

   
   

10  
 دو مورد از استقامت پیامبران در راه خدا را بنویسید؟ 
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11  
  .سھ مورد از وسژگی ھای اصلی پیامبران را بنویسید

   
   

12  
  .مردم پس از دریافت دین خدا از پیامبران بھ چند گروه تقسیم شدند ؟توضیح دھید

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 سواالت درس پنجم پیام آسمانی                             بسمھ تعالی
   
   
   

             سواالت چھار گزینھ ای
   

1  
   

مربوط بھ .» وقتی قرآن خوانده می شود بھ آن گوش فرا دھید و ساکت باشید تا مورد رحمت خداوند قرار گیرید « پیام قرآنی 
 دام گام بھره مندی از قرآن است؟ ک

 د) کسب توانایی مھارت قرآن             ج) عمل بھ دستورات قرآن        فھم معانی قرآن  ب)       الف) خواندن قرآن
 مربوط بھ کدام گام بھره مندی از قرآن است؟ .» وقتی قرآن می خوانید از شر شیطان بھ خدا پناه می برید « پیام قرآنی 

 د) کسب توانایی مھارت قرآن             ج) عمل بھ دستورات قرآن        فھم معانی قرآن  ب)       خواندن قرآن الف)
 مربوط بھ کدام گام بھره مندی از قرآن است؟ » قرآن برای مومنان شفا و رحمت است. « پیام قرآنی 

 د) کسب توانایی مھارت قرآن             ستورات قرآنج) عمل بھ د        فھم معانی قرآن  ب)       الف) خواندن قرآن
 مربوط بھ کدام گام بھره مندی از قرآن است؟ » قرآن بھترین راه ھا ھدایت می کند. « پیام قرآنی 

 د) کسب توانایی مھارت قرآن             ج) عمل بھ دستورات قرآن        فھم معانی قرآن  ب)       الف) خواندن قرآن
 مربوط بھ کدام گام بھره مندی از قرآن است؟ » در قرآن بھترین قصھ ھا برای پند گرفتن انسان وجود دارد. « رآنی پیام ق

 د) کسب توانایی مھارت قرآن             ج) عمل بھ دستورات قرآن        فھم معانی قرآن  ب)       الف) خواندن قرآن
ر « بر اساس آیھ ی  کِّ کِر َفَھل ِمن ُمذَّ رنا القُرآَن لِلذِّ  علت آسان بودن آیات قرآن چیست؟ » َو لََقد َیسَّ

 د) تحریف ناپذیری                ج) پند آموزی                  ب) پاسخ سواالت مردم            الف) ھدایت
   
   
   

 صحیح و غلط 
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2  
   

  .مبر از لحاظ معنوی ھیچ تفاوتی با ھم نداشتھ اندادیان قبل از پیا
  .ھمھ پیامبران ، وعده آمدن حضرت محمد (ص) بھ مردم آن زمان داده بودند

  . یھودیان و مسیحیان پیامبر (ص) را ھمانند فرزند خود می شناختند
  .پیامبر (ص) آخرین راھنمای کاروان بشریت است

  .شریت استپیامبر (ص) اولین راھنمای کاروان ب
   
   
   

                        کامل کردنی                                                                             
   

3  
   

  .حضرت ............ نخستین راھنمای بشریت بوده است
  .ران نزد خدا داشتحضرت ............ از نظر معنوی باالترین درجھ را نسبت بھ سایر پیامب

  .خداوند حکیم.......... را با آخرین فرستاده خود برای انسان ھا فرستاد و برای ھدایت آن ھا در روز قیامت کافیست
   
   
   

 تشریحی 
   

4  
   

 چرا بعد از رحلت ھر پیامبری ، مردم تعالیم آن پیامبر را فراموش یا دگرگون می کردند؟ 
   
   

5  
   

 رم (ص) خاتم ھمھ پیامبران است یعنی چھ ؟ پیامبر اک
   
   

6  
 سخن امام علی (ع) در مورد جایگاه قرآن در زندگی را بنویسید؟ 

   
   
   

7  
 مردم زمان پیامبر چھ خصوصیاتی داشتند کھ باعث شد تعالیم ایشان تحریف یا نابود نشود ؟ 

   
8  
   

 قرآن را راھنمای زندگی خود قرار دھیم؟  چگونھ می توانیم با قرآن ارتباط برقرار کنیم و
   

9  
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 قرآن را چگونھ معرفی می کند؟ » اِنَّ ھَذا القُرآَن َیھدی لِلَّتی ِھَی اَقَوم « خداوند در آیھ 

   
   

10  
ُل ِمَن القُرآِن ما ُھَو ِشفاُء َو َرحَمٌة لِلُموِمنین « خداوند در آیھ   کند؟  قرآن را چگونھ معرفی می» َو ُنَنزِّ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ۶سواالت پیام آسمانی نھم درس                                                   با نام و یاد خدا
   

1  
   
   

 صحیح و غلط 
  .امام زمان (ع) با کمک عدل جھانی آرزو ی تمام پیامبران و مومنان را برآورده می سازد

  .د از ظھور امام زمان (ع) حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعھ رخت می بنددبع
  .بعد از ظھور امام زمان (ع) افراد فقیری در جامعھ وجود دارند کھ باید بھ آنھا کمک شود

  .اعتقاد بھ ظھور امام زمان (ع) تنھا بھ شیعیان اختصاص دارد
  .ش بینی کردمی توان زمان ظھور حضرت مھدی (عج) را پی

  .بعد از شکست حاکمان ظالم و پیروزی امام زمان (ع) جھان پایان می یابد و روز قیامت فرا می رسد
  . نفر می باشد ۳۱۳تعداد یاران حضرت مھدی (عج) فقط 

  .بعضی از یاران حضرت مھدی (عج) ممکن است امام خود را نبیند
  . ھستند از یاران ایشان بھ شمار می روندکسانی کھ پیوستھ در پی خوشحال کردن امام زمان 

  .قیام اما زمان (ع) برای این است کھ سرنوشت مردم در دست نیکوکاران و عدالت جویان قرار گیرد
   
   
   

2  
   

 کامل کردنی 
  .است اعتقاد بھ ................. و ..................... حضرت مھدی (ع) یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان

  .حکومت امام زمان (ع) سال ھا ادامھ دارد و پس از ایشان ........................ اداره جھان را بھ دست خواھند گرفت
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  .تعداد نزدیک ترین یاران حضرت مھدی (ع) ..................... نفر می باشد
  . ......................... یاری کردن امام زمان ( ع ) یعنی یاری کردن

  .پیامبر (ص) درباره حضرت مھدی ( ع ) فرمودند : .................... از بھترین کارھای اّمت من است
   
   
   

3  
   

 چھار گزینھ ای 
 اعتقاد بھ ظھور منجی در مذاھبی یاد آوری شده است ؟ 

 د) ھمھ موارد                ج) یھودیت                       ب) مسیحیت                        الف) شیعھ
   

  «. سال ظاھر می شود ۴۰بھ قدرت خدا حضرت مھدی (ع) در چھره ی کمتر از « این جملھ از کیست ؟ 
  (د) امام صادق (ع            ج) امام علی (ع)                  ب) پیامبر (ص)                         الف) امام حسن (ع)

   
 ایط ظھور امام زمان می باشد ؟ کدام مورد از شر

 د) الف و ب          ج) زمانی کھ بیشتر مردم کشتھ شوند                  ب) وجود یاران با وفا            الف) آمادگی مردم
   

 کدام یک از ویژگی ھای یاران امام زمان (ع) در میان مردم می باشد ؟ 
   ب) کسانی کھ از گناه دوری می کنند                  دھندالف) کسانی کھ واجبات دینی را انجام می 

 د) ھمھ موارد                    ج) کسانی کھ گره گشای گرفتاری مردم ھستند
   

  «.انتظار ظھور از بھترین کارھای اّمت امام زمان (ع) است« این سخن از کیست ؟ 
د) امام حسن                      ج) پیامبر (ص)                       ع))ام رضا ب) ام                           امام علی (ع) (الف

  (ع)
   
   
   

4  
   

 تشریحی 
 چند مورد از اتفاقات و رویداد ھای بعد از ظھور امام زمان را بیان کنید ؟ 

 پیامبر (ص) در مورد قیام امام زمان (ع) چھ می فرماید؟ 
 یستادگی و تالش دعوت کرده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کدام عوامل شیعیان را بھ ا

 امام حسن (ع) درباره طول عمر امام زمان (ع) چھ می فرماید؟ 
  ( قرن عمر کرده است؟ ( خالصھ بنویسید ۱۲حضرت مھدی چگونھ نزدیک بھ 

  ( حضرت مھدی چھ زمانی قیام خواھند کرد؟( خالصھ بنویسید
 را بیان کنید؟  دو شرط مھم قیام امام زمان (ع)

 آیا با شکست حاکمان و پیروزی امام زمان (ع) جھان پایان می یابد و روز قیامت فرا می رسد ؟ چرا ؟ 
 یاران امام زمان در میان مردم چھ کسانی ھستند ؟ 

 امام رضا (ع) درباره منتظران واقعی امام زمان (ع) چھ می فرماید؟ 
سال قوم خود را بھ سوی خدا دعوت کرده است ، از این خبر چھ نتیجھ ای ۹۵۰ قرآن کریم خبری می دھد کھ حضرت نوح (ع)

 می توان گرفت ؟ 
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              ۷سواالت پیام آسمانی نھم درس                             بسمھ تعالی
   

 غلط  -سؤاالت صحیح                                                                                                                                                   
   

              غلط -سواالت صحیح                         
   
   
   

  . پس از رحلت رسول خدا (ص) ھدایت و رھبری بر عھده فقھا قرار گرفت
  . در مسائل دینی اظھار نظر می کند شایستگی الزم را برای ھدایت مردم دارا است ھر کسی کھ

  . مردم ھمانگونھ کھ از امامان معصوم اطاعت می کنند باید از فقھا پیروی کنند
  . مردم در تمام مدت غیبت امام عصر بھ ھدایت و رھبری نیازی نداشتند

  . ران را بر عھده داشتندامام خمینی (ره) تنھا رھبری مردم مسلمان ای
  . فقیھان واقعی کسانی ھستند کھ در راھنمایی و سخنانشان پیرو معصومین باشند

  . فتوای فقیھان فقط بر گرفتھ از احادیث معصومین است
   

 سواالت کامل کردنی 
                                                                                                                                                                           

   
   
   

  . شرایط سخت امامان باعث شد امام .................. صلح را بپذیرد و امام .................. قیام کند و بھ شھادت برسد
  . .............. و ...................... می باشدھدایت و رھبری مردم در عصر غیبت بر عھده .....

خداوند در قرآن در باب پیروی از عالمان گناه کار و ھریس فرمودند : آنھا مانند برخی ............ ھستند کھ در خداوند در قرآن 
  . آن ھا را سرزنش کرده است

  . ..... استفتوای فقیھان بر گرفتھ از ................. و .............
  .بھ رھبری و ھدایت مردم توسط فقیھ جامع الشرایط ................... گفتھ می شود

  . امام خمینی (ره) در برابر مردم محروم می گفت : بھ من ................. بگویید بھتر است از اینکھ مرا امام خود بنامید
  . .................. قرار گرفت بعد از رحلت امام (ره) رھبری جامع اسالمی بر عھده

  . بنابر فرمایش امام صادق (ع) :............. مردم را از مراجعھ بھ طاغوت نھی کرده است
   

  . سواالت چھار گزینھ ای
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 کدام مورد از ویژگی قفھا ھا می باشد ؟ 
ج) بر خالف ھوای نفس خود رفتار                             ب) از دین خدا محافظت کند            پرھیز گار باشد (الف
 د) ھمھ موارد                             نکند

   
 کدام یک از ویژگی ھای ولی فقیھ نیست ؟ 

ج) مدیر و مدبر                                      ب) شجاع باشد                               دانا باشد (الف
 د) سال خورده باشد                               باشد

   
کسی کھ بھ حاکمان طاغوت مراجعھ کند و با حکم آنھا چیزی بھ دست آورد در حقیقت بھ طاغوت « این سخن از کیست ؟ 

ب) امام صادق                                  (الف) امام علی (ع                                            «مراجعھ کرده است
  (د) پیامبر (ص                                 (ج) امام حسین (ع                               ((ع
   

 ھدایت و رھبری مردم بر عھده کیست ؟ 
عالمان و  (د                     ج) شخص پرھیز گار                                               ب) دانشمندان                    عالمان (الف

 دانشمندان دینی 
   
   
   
   
   

 سواالت تشریحی 
   
   
   
   

 چھ مشکالتی بر سر راه امامان برای ھدایت مردم وجود داشت؟ 
 چرا امام مھدی (ع)آخرین امام مسلمانان از نظر ھا پنھان شد؟ 

 جعھ مردم بھ حاکمان و پادشاھان چھ فرمودند؟ امام صادق (ع) درباره مرا
 با توجھ بھ سخن امام صادق (ع) در جواب یکی از اصحاب ،مردم برای حل اختالفاتشان باید بھ چھ کسی مراجعھ کنند؟ 

 امام صادق (ع)در مورد ھدایت گران واقعی چھ می فرمایند؟ 
 داشتھ باشند؟ با توجھ بھ سخن امام صادق (ع)فقیھان باید چھ ویژگی ھایی 

 فتوای فقیھان بر گرفتھ از چیست؟ 
 والیت فقیھ یعنی چھ؟ 

 ولی فقیھ کیست و دارای چھ ویژگی ھایی است؟ 
 چرا مردم باید از ولی فقیھ پیروی کنند؟ 

  .سھ مورد از ویژگی ھای امام خمینی (ره)را بنویسید
  .امام خمینی (ره)بیان کرد را بنویسید خبرنگار آمریکایی درباره»روبین وودزورت«مشھورترین جملھ ای کھ 

  .ویژگی ھای سیاسی امام خمینی (ره) را بنویسید
  .چند مورد از خصوصیات اخالقی امام خمینی (ره) را بنویسید
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  ۸سؤاالت پیام آسمانی نھم درس                    بسمھ تعالی
   
   
   
   

 غلط  –صحیح 
   
   
   
   
   
   
   

  . وضو گرفتن فقط با آب مطلق صحیح است
  . اگر چیزی مانع رسیدن آب بھ اعضای وضو شود وضو صحیح است

  . اگر ھنگام وضو رنگ یا چربی کرم روی اعضای وضو باشد وضو باطل است
  . در صورتی کھ چشم نبیند و گوش بشنود وضو صحیح است

  . دن وضو داشتھ باشدشایستھ است کھ انسان ھنگام خوابی
  . ھنگام زیارت حرم ھای امامان وضو واجب است

  . اگر آب پاک در اختیار نداریم می توانیم با آب گالب وضو بگیریم
   
   
   
   

 کامل کردنی 
   
   
   
   

  . اگر ندانیم یا فراموش کنیم کھ آبی نجس است و با ھمان آب نجس وضو بگیریم ، وضو .............. است
  . آب ................ آبی است کھ با چیز دیگر آمیختھ نشده و یا از چیز دیگر گرفتھ نشده باشد

  . ھنگام رفتن بھ مسجد وضو ................... است
  . ما نمی توانیم با آب ................... وضو بگیریم

  . .............. استوضو گرفتن با آب ھایی کھ در مکان ھای عمومی قرار دارد .....
  . یعنی اینکھ کارھای وضو را پشت سر ھم و بدون فاصلھ انجام دھیم ..................

بنابر فرمایش پیامبر کسی کھ با وضو بخوابد بسترش تا صبح برای او ..................... است و خوابش ...................... 
  . است

  . ................................. مستحب است  و  ..............وضو ھنگام .................
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 چھار گزینھ ای 
   
   
   
   

 وضو گرفتن در کدام مورد واجب است ؟ 
 ب) ھنگام زیارت اھل قبور                                                          الف) ھنگام تالوت قرآن

 د) ھنگام دست زدن بھ یکی از نام ھای خداوند                                                      ه داشتن قرآنج) ھنگام ھمرا
   

 وضو گرفتن در کدام مورد مستحب است ؟ 
د) زیارت حرم                     ج) طواف خانھ خدا        ب) دست کشیدن روی آیات قرآن               الف) نماز خواندن

 مطھر 
   

 با کدام آب نمی توان وضو گرفت ؟ 
 د) آب لولھ کشی                                ج) آب گل آلود                    ب) آب دریا                         الف) آب چشمھ

   
 کدام مورد از شرایط صحیح وضو نیست ؟ 

د) نبودن مانع در                  ج) مباح نبودن آب و ظرف                     ب) مواالت                  الف) مطلق بودن آب
 اعضاء 

   
  «. بسیار وضو بگیر ، تا خدا بر عمرت بیفزاید« این سخن از کیست ؟ 

  (د) امام حسن (ع                          ج) امام صادق (ع)              ب) امام علی (ع)                     الف) پیامبر (ص)
   
   
   
   

 سواالت تشریحی 
   
   
   
   

 رسول خدا درباره وضو گرفتن بھ صحابھ خود چھ فرمودند ؟ 
  برای چھ کارھایی وضو گرفتن واجب است ؟

 برای چھ کارھایی وضو مستحب است ؟ 
 شرایط وضو صحیح را بنویسید ؟ 

  ( آب ھا بھ طور کلی بھ چند دستھ تقسیم می شوند ؟ ( نام ببرید
 آب مضاف را تعریف و دو مورد نام ببرید ؟ 
 آب مطلق را تعریف و دو مورد نام ببرید ؟ 

 مباح بودن آب یعنی چھ ؟ 
 ھ ؟ ترتیب و مواالت در وضو یعنی چ

 در چھ مواردی جای وضو تیمم می کنیم ؟ 
 چھ چیز ھایی وضو و تیمم را باطل می کند ؟ 

 شیوه صحیح تیمم را بنویسید ؟ 
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 ۹سؤاالت پیام آسمانی نھم درس                 بسمھ تعالی

 غلط -سؤاالت صحیح

  

  

  

۱ 

 در آت نماز می خواند غصبی است،نمازش باطل است. اگر نمازگزار یادش بیاید وضو نگرفتھ یا مکانی کھ

اگر نماز گزار در ھنگام نماز از روی فراموشی (سھوی)سرش را برگرداند بھ طوریکھ رو بھ قبلھ نباشد ،نمازش 
 صحیح است.

 لبخند زدن یا خنده با صدا کھ عمدی نباشد ،نماز را باطل نمی کند.

 نمی کند.اشاره کردن بھ چیزی با دست نماز را باطل 

 نماز گزار می تواند قنوت را بھ ھر زبانی بخواند.

 کم یا زیاد کردن ارکان و واجبات نماز ،نماز را باطل می کند.

 گریھ کردن برای آمرزش گناھان در حالت نماز اشکال دارد.

 ل می شود .اگر نمازگزار ذکر ھای نمازش را آنقدر تند و با عجلھ بگوید کھ تلفظ آن صحیح نباشد ، نمازش باط

 پاسخ دادن بھ ھر سالمی حتی سالم غلط در ھنگام نماز اشکال ندارد .

  

 سؤاالت کامل کردنی

اگر نماز گزار بدون توجھ و از روی فراموشی بین نماز چیزی بگویدنمازش صحیح است و باید.................بھ جا   
 آورد.

 نماز بھ ھم بخورد نمازش ............است.اگر نماز گزار بین نماز ،کاری انجام دھد کھ حالت 

اگر نمازگزار در حالی کھ نماز دو یا سھ رکعتی می خواند شک کند کھ در رکعت چندم است نمازش .............. 
 است .

 اگر در دو رکعت اول نماز ھای ............... رکعتی شک کنیم نماز باطل می شود .

 .............. است .شکستن نماز واجب از روی اختیار 

 نماز گزار ................ در حال نماز بھ دیگران سالم کند .

  

 چھار گزینھ ای

 کدام مورد نماز را باطل می کند ؟  

 د) سر برگرداندن                 ج) خمیازه کشیدن                ب) عطسھ             الف) سرفھ
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 ۱۰سؤاالت پیام آسمانی نھم درس                               بسمھ تعالی 

 غلط -سؤاالت صحیح 

 از مھمترین نیازھای روحی انسان انتخاب دوست است .  

 دوستانی کھ ظاھرشان زیباست و اثری خطرناک دارند بھ شمشیر زھر آلود تشبیھ شدند .

 میانھ روی است .الزمھ دوستی پایدار 

شیفتگی فوق العاده بھ دوست باعث می شود کھ حدود دوستی رعایت نشود و ممکن است مشکالتی برای طرفین بھ 
 وجود آید .

 با اعتقاد کامل بھ دوستان می توانیم ھمھ راز ھای زندگیمان را بھ او بگوییم .

 حاالت ھمدیگر تأثیر می پذیرند .وقتی عالقھ قلبی بین دو دوست ایجاد می شود ، آن دو از صفات و 

  

 از ضرر ................ مانعی ندارد ؟ شکستن نماز واجب برای جلوگیری

 د) الف و ب             ج) روحی                    ب) جانی            الف) مالی

  

 کدام مورد نماز را باطل می کند ؟

 الف) گوشی زنگ می زند و آن را جیبش در می آورد و خاموش می کند .

 ا صدای بلندی بی اختیار گردنش را از قبلھ بر می گرداند .ب) مشغول خواندن حمد و سوره است کھ ناگھان ب

 ج) خیلی عجلھ دارد و ذکر ھای نماز را در حال حرکت می گوید .

 د) خوردن ذره ھای ریز غذا بین نماز .

   سؤاالت تشریحی

 چند مورد از مبطالت نماز را بنویسید ؟  

 در نماز بھ او سالم کرده است بدھد ؟در چھ زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را کھ 

 اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند کھ دو رکعت خوانده است یا سھ رکعت نمازش چھ حکمی دارد ؟

 در مورد خوردن و آشامیدن موقع نماز کھ یکی از مبطالت نماز است را توضیح دھید ؟

 ؟ فواید نمازی کھ با رعایت اداب و احکام خوانده شود را بنویسید
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 عالقھ ھای افراطی موجب اظطراب و پریشانی خاطر می شود .

 کامل کردنی

 امام صادق (ع) فرمودند : محبوب ترین دوست کسی است کھ ..................... مرا بھ من ھدیھ دھد .  

 ................. از پیدا کردن دوست مشکل تر است .

(ع) می فرمایند : کسانی کھ از دوست خود جز فداکاری انتظاری ندارند ، ھمواره ................... و امام صادق 
 ................... است .

 انتخاب دوست در دوره ................. از اھمیت و حساسیت باالیی برخورداراست .

  

 چھار گزینھ ای

 مھم تر است ؟انتخاب دوست در کدام دوره زندگی از ھمھ   

ج)                                         ب) جوانی                                   الف) کودکی
 د) میان سالی                                     نوجوانی

  

 میزان تأثیر پذیری دوست در کدام دوران بیشتر است ؟

ج)                                         ب) جوانی                                   کودکیالف) 
 د) میان سالی                                     نوجوانی

  

 .»محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است کھ عیب ھای مرا بھ من ھدیھ دھد « این سخن از کیست ؟ 

ج) امام صادق                                  ب) پیامبر (ص)                           الف) امام علی (ع)
 د) امام حسین (ع)                             (ع)

  

 کدام تشبیھ در مورد دوست خوب صحیح نیست ؟

شمشیری زیبا و زھر  ج)       ب)عامل زنده شدن روح و روان انسان            الف) برترین اندوختھ و سرمایھ
 د) زندیکترین خویشاوند                  آلود

  

 کدام تشبیھ نمی تواند از خصوصیات یک دوست بد باشد ؟

ج) بھترین اندوختھ و                      ب) ترسناک تر از ھز چیز                       الف) پاره ای از آتش
 و زھر آلودشمشیری زیبا   د)              سرمایھ

  

 دوست خوب بھ کدام یک از موارد زیر تشبیھ شده است ؟

ج) نزدیکترین        ب)عامل زنده شدن روح و روان انسان            الف) برترین اندوختھ و سرمایھ
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 د) ھمھ موارد                       خویشاوند

  

 کدام یک از موارد میانھ روی در دوستی است ؟

ج) عالقھ زیاد بھ          ب) دوست ما ھر خواستھ ما را برآورده کند    اسرار زندگی بھ دوستالف) بیان ھمھ 
 د) نداشتن توقع بی جا                دوست

 سؤاالت تشریحی

 چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی اھمیت و حساسیت ھای زیادی دارد ؟  

 چھ می فرماید ؟امام علی (ع) درباره اثر پذیری انتخاب دوست 

 با توجھ بھ آیات قرآن و سخنان پیشوایان دوستان خوب چھ خصوصیاتی دارند ؟

 دوستی با افراد نادان چھ آثار بدی بھ دنبال دارد ؟

 چرا عالقھ ھای افراطی در دوستی موجب پریشانی شخص می شود ؟

 فرماید ؟امام علی (ع) درباره دوستی با افراد گناه کار و بی بند و بار چھ می 

 امام علی (ع) در مورد گفتی اسرار زندگی بھ دوست چھ می فرمایند ؟

 در رعایت میانھ روی در دوستی بھ چھ مواردی باید دقت کنیم ؟

 امام صادق (ع) در مورد کسی کھ خیر خواه دوستانش است چھ می فرماید ؟

 چرا در روایات بھ دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است ؟

 دو مورد از حدود و وظایف دوست را بنویسید ؟

 امام علی (ع) درباره حدود و وظایف دوستی چھ می فرماید ؟

 علی (ع) در مورد توقع بی جا از دوستان چھ می فرماید ؟  امام

  

  

  

  

  

 ۱۱سؤاالت پیام آسمانی نھم درس                         بسمھ تعالی

 صحیح _ غلط

 کشتی است و مردمان آن ھمچون سرنشینان کشتی ھستند کھ سرنوشت آنھا بھ ھم گره خورده است .جامعھ مانند   

 اگر در جامعھ شخصی قوانین الھی یا اجتماعی را زیر پا بگذارد می توان از خطا و گناھان او گذشت .

 در امر و نھی کردن مؤمنان نسبت بھ ھم مسئولیت بیشتری دارند .
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 ا فراموش کنیم افراد شرور بر جامعھ مسلط می شوند .اگر فریضھ امر و نھی ر

 در فریضھ امر بھ معروف و نھی از منکر خداوند فقط بی خردان و جاھالن را عذاب می کند .

 فریضھ امر بھ معروف و نھی از منکر فقط کالمی است .

 در فریضھ نھی از منکر کافیست کھ با دیدن یک گناه روی خود را برگردانیم .

 کامل کردنی

 یکی از مسئولیت ھای افراد جامعھ نسبت بھ ھم .................. و ................... است .  

توصیھ یکدیگر بھ کار خیر و پسندیده را ............................ و جلوگیری از کار بد را ........................ 
 می گویند .

معروف و نھی از منکر را فراموش کنیم .................... افراد بر جامعھ مسلط : اگر امر بھ   امام صادق (ع)
 می شوند .

امام علی (ع) : ھمھ کارھای نیک و حتی جھاد در راه خدا در مقایسھ با ......................... و 
 ........................... مانند قطره در برابر دریای پھناور است .

  

 گزینھ ایچھار 

 کدام مورد از نتایج امر بھ معروف و نھی از منکر است ؟  

د) الف و           ج) اصالح جامعھ و اطرافیان           ب) بھ وظیفھ خود عمل کردیم        الف) رضایت خداوند
 ج

  

 از آثار ترک امر بھ معروف و نھی از منکر :

ب) کارھا نادرست و ناپسند در جامعھ رواج پیدا                           شودالف) جامعھ مستحق عذاب الھی می 
 می کند .

 د) ھمھ موارد                 ج) مردم نسبت بھ سرنوشت دیگران و خود بی تفاوت می شوند .

  

 کدام رفتار نھی از منکر نادرست است ؟

 ا ترک کنیم .الف) برای اینکھ ناراحتی خود را نشان دھیم باید آنجا ر

 ب) با احترام از او بخواھیم کھ خطایش را تکرار نکند .

 ج) با فرد خطاکار بھ سردی رفتار کنیم .

 د) خطایش را در حضور دیگران بھ او یادآوری کنیم.

  

 سؤاالت تشریحی

   چھار مورد از آثار ترک امر بھ معروف و نھی از منکر را بنویسید .  
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 بھ معروف و نھی از منکر چھ می فرماید ؟ امام کاظم (ع) درباره امر

 امام علی (ع) درباره اھمیت امر بھ معروف و نھی از منکر چھ می فرماید ؟

 چرا مؤمنان در امر بھ معروف و نھی از منکر مسئولیت بیشتری نسبت بھ ھم دارند؟

 ھدف از امر بھ معروف و نھی از منکر چیست ؟

 معروف و نھی از منکر باید بھ آن توجھ داشتھ باشیم را بیان کنید ؟چند مورد از نکاتی را کھ در امر بھ 

 چرا ھر امر بھ معروف و نھی از منکری یک موفقیت است ؟

 در صورتی کھ بھ موفقیت برسد چیست ؟  فایده امر بھ معروف و نھی از منکر

 اگر شخص خطاکار متوجھ زشتی کار و رفتارش نشود وظیفھ ما چیست ؟

 شخصی دیگران را غیبت کند نتیجھ و پیامد آن را بنویسید . اگر در یک جمعی
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نمونھ سواالت درسی از ابتدایی تا کنکور 

لینک تمامی کانالھای تخصصی کھ زیر  مجموعھ کانال اصلی ھستند جھت عضویت اعالم 
میگردد. لطفا بھ دوستان و آشنایان خود نیز این پیام را ارسال کنید 

الزم بھ یادآوری می باشد کھ نرم افزار تلگرام گوشی ھا برای پیوستن بھ این کانال ھا 
می بایست آپدیت و بھ روز باشد.  

کانال مادر و اصلی 

 https://telegram.me/questions

کانال کالس پیش دبستانی و مھد کودک ھا 
 https://telegram.me/questionsmahd

کانال کالس اول ابتدایی 

 https://telegram.me/questions1

کانال کالس دوم ابتدایی 

 https://telegram.me/questions2

کانال کالس سوم ابتدایی 

 https://telegram.me/questions3

کانال کالس چھارم ابتدایی 

 https://telegram.me/questions4

کانال کالس پنجم ابتدایی 

 https://telegram.me/questions5

کانال کالس ششم ابتدایی 

 https://telegram.me/questions6

کانال کالس ھفتم 

 https://telegram.me/questions7

کانال کالس ھشتم 

 https://telegram.me/questions8

کانال کالس نھم 

 https://telegram.me/questions9

کالس اول دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دھم  )

 https://telegram.me/questions10

کالس دوم دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( یازدھم ) 

 https://telegram.me/questions11

 ) کالس سوم دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دوازدھم

 https://telegram.me/questions12

کانال ھنرستانی ھا 

 https://telegram.me/questions13

کانال پیش دانشگاھی و کنکور 

 https://telegram.me/questionspish
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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