باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

اداره سنجش

نمره کتبی:

تاریخ امتحان79/6/11 :

مدت امتحان 66 :دقیقه

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 7 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

نام آموزشگاه:
نمره شفاهی -عملی:

نام درس :پیام های آسمان
سواالت در  2صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931

نمره

سواالت چهارگزینه ای

-1کدام آیه اشاره به این دارد که خداوند مجازات کننده است؟
ج :إِنَّهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَ مَا یَخفي 
ب :إِنَّ اهللَ شَدیِدُ العِقاَب 
الف :وَ هُوَالغَفوُرُ الوَدوُد 

د :إِنَّ اهللَ لَایَظلِمُ النَّاسَ شَیئاً 

-2محرک و برانگیزنده انسان به سوی عمل صالح کدام است؟
ج) تفکر 
ب) علم
الف) شناخت 

1

-3کدام مورد از جهاد ابتدایی است؟
ب) جنگ بدر 
الف) جنگ احد 

د) ایمان

ج) جنگ مسلمانان صدر اسالم با رومیان 

-4کدام مورد از انفاق های واجب است؟
الف) قرض 
ج) خمس 

د) جنگ ایران و عراق
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ب) صدقه 
د) وقف 

-5حضرت علی (ع) کدام عبادت را دریای پهناور نسبت به بقیه عبادات می داند؟
ج) تفکر در آفرینش
ب) امربه معروف و نهي از منکر 
الف) نماز

د) جهاد در راه خدا 

سواالت صحیح و غلط

کدام مورد صحیح و کدام مورد غلط است؟
2

3

 -1هر صفتي که در مخلوقات است را مي توان به خداوند نسبت داد.

ص

غ

 -2عقاید باطل و خرافي مربوط به زمان پیامبر بوده و امروز از آن خبری نیست.

ص

غ

 -3در تعالیم یهود و مسیح در مورد منجي در آخرالزمان سخن به میان آمده است.

ص

غ

 -4امر به معروف و نهي از منکر مسئولیت همگاني است.

ص

غ

در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید.
یک پنجم باقیمانده از درآمد سالیانه که به مرجع تقلید پرداخت مي گردد  ..............................................نام دارد.
با توجه به سخن امام صادق(ع) آنچه ایمان را در دل پایدار مي کند  ..............................................است.
به رهبری و هدایت مردم توسط فقیه جامع الشرایط  .....................................................گویند.
اگر در نماز دو رکعتي شک کردیم دو رکعت خواندیم یا سه رکعت نماز  ............................................است.
به پشت سر هم انجام دادن و فاصله نینداختن بین کارهای وضو  ................................................گویند.
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سواالت تشریحی

مفهوم آیه ( 7سوره توبه ) « وَالموُمِنوُنَ وَالمُومِنَاتِ بَعضُهُم اَولیَاءُ بَعضٍ یَامُروُنَ بِالمَعروُفِ وَ یَنهَونَ عَن ِالمُنکَرِ » را بنویسید.
4
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1

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

اداره سنجش

نام آموزشگاه:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

نام درس :پیام های آسمان
تاریخ امتحان79/6/11 :
ساعت امتحان 7 :صبح

مدت امتحان 66 :دقیقه
سواالت در  2صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931

نمره

زکات فطره چیست؟
5

1
جهاد دفاعی را با ذکر مثال توضیح دهید.

6

1/5

سه مورد از نتایج ترک امربه معروف و نهی از منکر را بیان کنید؟

9

1/5

سه مورد از جنگ نرم و شبیخون فرهنگی بر علیه ایران را نام ببرید.

8

1/5

برای حفظ میانه روی در دوستی چه اقداماتی را باید انجام داد؟(2مورد)

7

1
زهرا در حال نماز خواندن است که برادرش در حال بازی است به او برخورد می کند و ناخودآگاه از طرف قبله روی می گرداند و

16

دوباره به حالت اول برمی گردد توضیح دهید حکم نمازش چیست؟

1

احمد رفتار زشتی را از دوست خود در مدرسه مشاهده می کند به نظر شما بهترین روش برای اینکه دوستش از این کار دست

11

بردارد چیست؟

1

شیوه انجام صحیح تیمم را بنویسید.

12

1
برای ظهور حضرت مهدی (عج) چه شرایطی الزم است؟

13

1
کشاورزی بعد از برداشت محصول خود زکات محصوالت خود را می پردازد به نظر شما این کار چه فوایدی را برایش دارد؟

14

1

موفق و پیروز باشید.

2

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

تاریخ امتحان79/6/11 :

اداره سنجش

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

نام درس :پیام های آسمان

مدیریت آموزش و پرورش .............................

پایه نهم شهریور 1979

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

سواالت چهار گزینه ای
-2د

-1ب

-4ج

-3ج

-5ب

-2صحیح و غلط
-1غ

-2غ

-4ص

-3ص

جاهای خالی
-1خمس

 -3والیت فقیه

-2دوری از گناه

 -4باطل

-5مواالت

سواالت تشریحی
-1مردان و زنان مومن ولی و سرپرست یکدیگرند امر به معروف و نهی از منکر می کنند
-2کسی که هنگام غروب شب عید بالغ عاقل و هوشیار باشد و فقیر هم نباشد باید برای خود و کسانی که او هزینه زندگی شان را
می دهد به ازای هر نفر سه کیلو گندم جو یا برنج یا هر غذایی که بیشتر استفاده کرده را به مستحق بدهد
-3وقتی کشور اسالمی مورد حمله دشمنان قرار بگیرد بر همگان چه زن و چه مرد و چه پیر وچه جوان واجب می شود در حد
توان از کشور اسالمی دفاع کنند مثل احزاب بدر خندق و جنگ ایران و عراق
-4مردم نسبت به سرنوشت همدیگر بی تفاوت می شوند
از بین می رود

ب)کارهای زشت در جامعه رواج پیدا می کند ج) زشتی کارهای بد

د)برکت از جامعه برداشته می شود

-5نداشتن توقع بیجا از دوست

ب)پرهیز از گفتن تمام اسرار به دوست

-6نمازش باطل است چون اگر نماز گزار عمدا یا سهوا از نماز روی برگرداند نمازش باطل است
-7اول با روی گرداندن از او او را متوجه کار زشتش می کند اگر متوجه زشتی رفتارش نشد با خوبی و مهربانی به او تذکر می دهد
-8ابتدا نیت می کنیم دو کف دست را بر خاک یا چیزی که تیمم بر آن صحیح است می زنیم دو کف دست را از باالی پیشانی تا
روی ابروها می کشیم پشت دست چپ را روی دست راست از مچ تا سرانگشتان می کشیم پشت دست را از مچ تا سرانگشتان
دست چپ می کشیم
-9جلوگیری از از بین رفتن محصول می شود

ب)باعث با برکت شدن محصول می شود

موفق و پیروز باشید.

1

