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 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

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

 پیام های آسمان نام درس:

 دقیقه 60 امتحان: مدت    54/1/31 تاریخ امتحان:          نام پدر:                        

 صفحه 3  سواات در صبح 1 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و                                         :جمع نمره با حروف                                                                                                عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 مرهن 5931 مرداد ماه دانش آموزان در نوبت پایه نهم امتحانات هماهنگ استانی یفرد
 

 بعد یدر صفحه ی سوااتادامه                                                        1                                                                                       
 

 امام حسن عسکری. حسد نبرند نآ برفروتنی نعمتی است که 

5 
 

 
  :  ة موالهم باَن لهم الجنَ ا  مؤمنین انفسهم و ـاَن الله اشَی من ال ی با توجه به آیه

 ..............................  ؟کنداز مومنان چه چیزهایی را خریداری میخداوند الف( 
 ...............................   دهد؟ها میو درمقابل چه بهایی به آن ب( 

 
5 

 

 مشخص کنید.  ت زیررا با عامت اپاسخ صحیح عبار
 

2 
  "برگ درختان سبز در نظر هوشیار     هر ورقش دفتری است معرفت کردگار "بیت 

 ارتباط دارد؟ به کدام یک از راه های شناخت صفات خدا
 خودشناسی –    4تفکر در کتاب خلقت -   9راه عقل زشناخت خدا ا -2  ا خد در کتابکر تف -5

 
1/ 

 

 
9 

 کدام یک از موارد زیر از بهترین کارهای امت است؟           اکرممایش پیامبر بنا به فر
 صبور بودن –        4 انتظار فرج -      9 ترویج کارهای نیک -     2 خوش رفتاری -5

 
1/ 

 
4 

مربوط به کدام ویژگی مهم  ،در برابر تمامی مشکات و سختی های زندگی       صبور بودن حضرت ایوب
 پیامبران می باشد؟

                                  مبارزه با عقاید باطل وخرافات  -                   9استقامت و پایداری در راه خدا  -5
2- اه خدا  ر در بودن معصوم                          4 – تسلیم در برابر امر خدا           

 
1/ 

 

 جنگ های  ) احزاب ( و) ایران و روم ( در صدر اسام به ترتیب از نوع جهادهای......و....... می باشد. 1
  عیابتدایی،دفا -   4 دفاعی،ابتدایی  -    9دفاعی،دفاعی -    2 ابتدایی،ابتدایی -5

1/ 

 
 

  مشخص کنید. درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با عامت  

 /         1 نادرست       تدرس                             می شود.   عمل به دستورات الهی موجب تقویت ایمان 6
 /          1 نادرست      ت درس       ی ،غارت ذخایر اقتصادی است. هدف اصلی دشمن از شبیخون فرهنگ 7
 /         1 نادرست       تدرس   های عمومی قراردارد، صحیح است. وضو گرفتن با آب هایی که در مکان  1
 /         1 نادرست      درست    نرسد یک موفقیت است .  هم جه اگر امر به معروف و نهی از منکر به نتی 3

  
 کنید.شده، کاملهای دادهمناسب ، از بین کلمههای های زیر را با کلمهجمله

 

 /1 شناخت ( –)ایمان  .   ندمی گوی اعتماد و باور قلبی به یک مو ضوع ویا حقیقت را ............................... 50

 /1 میانه روی ( –) احترام به دوست   است. ا زمه دوستی پایدار رعایت ................... 55

 /1 غیب گو ست( –)دروغ گوست   است. او...................وقتی را معین کند،       ر کس برای آمدن امام زمانه 52
 /1 مواات ( –) ترتیب   .می گویند ....................... پشت سر هم انجام دادن کارهای وضو را 59
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 صفحه 3سواات در   صبح 1 ساعت امتحان: :وزشگاهنام آم
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 مرهن 5931 مرداد ماه دانش آموزان در نوبت پایه نهم امتحانات هماهنگ استانی ردیف
 

2 
 ی بعدی سواات در صفحهادامه

 

 یک مورد اضافه است ( ستون ب)ب ( وصل کنید.ستون )  مناسب از ستون  ) الف ( را به مفاهیم عبارت های 54
 ب                                                                                  الف                         
 میل به خرافات -الف                              بخشش قسمتی از اموال به نیاز مندان      - 5
  جنگ نظامی -ب                                              در دل       دن ایمانکم رنگ ش  -2
 تحریم اقتصادی -ج                             ملت ایرانشکست گام دوم غارتگران برای  -9
   آمادگی نظامی  -د                      نگ          ترساندن دشمن و جلو گیری از آغاز ج  -4
 گسترش مهربانی میان مردم - ه                                                                                                  

 
5 

 برای سؤال های زیر،از بین دو جواب داده شده جواب صحیح را انتخاب نمایید.
 /1 بخشش گناهان  ( –ن فقرا ) توزیع ثروت میا                    حکمت انفاق چیست ؟ 51

 /1  پاک شدن از دلبستگی ها( –) جدا کردن اموال         زکات در اصل به چه معناست ؟ 56
 )یک عبارت اضافی است( پیام هر یک از احادیث وشعرزیر را از میان عبارت های داده شده بیابیدومقابل آن بنویسید 57

                              –  خیر خواهی     –  فتن همه اسرار به دوست پرهیزاز گ   -اهل فکر و اندیشه باشد   
 احترام به دوست –ازدوست  نداشتن توقع بی جا 

 ............: الف ( محبوب ترین دو ستانم نزد من کسی است که عیب های من را به من هدیه دهد
  ............حق برادرت را ضایع مکن:  ، ب  ( به اتکای رابطه صمیمانه و دوستانه

 ..ج  ( کسی از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد، همواره خشمگین وناراحت است : ............
 د (  دشمن دانا بلندت می کند      بر زمینت می زند نادان دوست : ................... 

 
2 

 

 
51 
 
 
 

 

 )صحیح یا باطل بودن ، حرام یا حال بودن( مشخص کنید.         راز نظ هر یک از موارد زیر نماز رادر حکم 
       ............................. الف( شکستن نماز واجب از روی اختیار :

 ب ( گریه کردن برای آمرزش گناهان : ................................. 
 .............................. ج( گفتن ذکرهای واجب در حال حرکت :

 ................................... د( شک در رکعت دوم نماز ظهر :

 
2 
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 بنویسید.        عالمان دینی را طبق سخن امام صادق چهار گانهویژ گی های 
 

 

 

5 

 سه مورد () ؟پس از انقاب برای به زانو در آوردن مردم مسلمان ایران چه بودگران نقشه های استعمار 20
1-  
2- 
3-  

1/5 



 

 

 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

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

 پیام های آسمان نام درس:

 قیقهد 60  امتحان: مدت 54/1/31 تاریخ امتحان:          نام پدر:                        

 صفحه 3سواات در   صبح 1 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه
 

 مرهن 5931 مرداد ماه دانش آموزان در نوبت پایه نهم امتحانات هماهنگ استانی ردیف
 

                                                                                             3                                                    
 

 
25 

 دو مورد از آثار منفی ترک امر به معروف ونهی از منکر را بیان کنید؟
1- 
2- 

 
5 

 ؟توان به سادگی از کنارخطای وی گذشتیا اجتماعی را زیر پابگذارد،نمی ،اگرشخصی بخواهد قوانین الهیچرا در جامعه 22
 
 
 

5 

 ظور از خمس چیست؟نم  29
 
 
 
 

1/5 

 
 هم نشین بد در روایات به چه چیزی تشبیه شده است ؟ 24

 
 
 
 

5 

 20جمع                                                                             .موفق و پیروز باشید                                                                 

 

 
 



 بسمه تعالی

نی سواات امتحانات هماهنگ استا راهنمای تصحیح

  دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

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

 های آسمان پیام نام درس:

 51/1/5931  امتحان: تاریخ

 9318ماه مرداد  پایه نهم

 
 خدا قوت خدمت همکاران محترم ضمن عرض سام و  ردیف

ومنطور را رسانده است،نمره کامل در  در تصحیح اوراق ،چنانچه دانش آموز با عباراتی غیر ازاین پاسخنامه جواب داده
 نظر همکاران در تصحیح محترم است.نظرگرفته شود . در این راستا

 نمره

 

5 

 

 
 5  نمره( 1/0ب( بهشت )                        نمره( 1/0یشان را )هامال و  جان ها الف( 5
     /1 تفکر در کتاب خلقت 2

     /1 انتظار فرج 9

     /1 تسلیم در برابر امر خدا   4

     /1   دفاعی ، ابتدایی 1

     /1 درست 6

     /1 نادرست 7

     /1 درست 1

     /1  درست 3

     /1 ایمان 50

     /1 میانه روی 55

     /1 درغگو است 52

     /1 مواات 59

54 

 میان مردم گسترش مهربانی -            به نیاز مندان  بخشش قسمتی از اموال
                                                                                      میل به خرافات                          -                                       کم رنگ شدن ایمان

   جنگ نظامی -     ملت ایران شکستگام دوم غارتگران برای 
                                                                                                    آمادگی نظامی  -        ترساندن دشمن و جلو گیری از آغاز جنگ

5     

51 
  /1 توزیع ثروت میان فقرا 

  /1 پاک شدن از دلبستگی ها   56   

     2                                                                                                                         /(                                   1)اهل فکر و اندیشه باشد  د(  /(1)نداشتن توقع بی جا  ( ج /(1)احترام به دوست ( ب /(1)خیر خواهی  (الف 57



ش کل ادار                                  خانوادگی: نام و نام رش  آمو ا استا پ  اصف

جش ادار  س

یت ش مدی رش  آمو  پ
............................. 

 درس: نام

: تاریخ                                  پدر: نام : مدت  امتحا  دقیقه  امتحا

شگاه نام  صفحه 3در سواات :آمو
 

گ امتحانات ردیف اه م پایه استانی ه ا دانش ن طلبا ، آمو اد دا ش مدارس  آ ر را ا آمو داد نوبت در د  9318 ما م
ه  ن

 

2 

    

     2 /(1باطل است) د( /(1باطل است)ج(/( 1صحیح است )ب ( /(1حرام است ) الف( 51

مطیع دستورات  –بر خاف هوای نفس خود رفتارمی کنند  –ت کنند ازدین خدا محافظ –پرهیز گار باشد  53
 /(21هر مورد)   خداوند هستند

5     

 / نمره 1سه مورد هرکدام  20
     تاش برای کودتا –تفرقه افکنی  –ترور و بمب گذاری  -حمله نظامی –محاصره اقتصادی 

1/5     

25 

کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج -2شوند        مردم نسبت به سر نوشت دیگران بی تفاوت می -5
تعالیم ودستورات دین در میان مردم -4زشتی انجام بسیاری از کارها از بین می رود              -9می یابد    

 (/ نمره1دومورد هر کدام )                                                              فراموش می شود
 گیردموارد صحیح دیگر نمره تعلق می

5     

که سر نوشت آنها به هم گره  (/ نمره1)زیرا جامعه مانند کشتی است ومردم همچون سر نشینان کشتی اند   22
 )با عباراتی دیگر منظور رسانیده شود،نمره تعلق گیرد(              / نمره1خورده است. 

5     

/(،پس از صرف هزینه های ساانه زندگی خود و 1،در آمدی کسب می کند)هر مسلمانی که از طریق کار 29
 /(1/( باید یک پنجم آنچه را که باقی مانده است، به عنوان خمس بپردازد. )1خانواده)

1/5     

24 
 /(1). به شمشیری زهر آلودتشبیه شده است

   /(1) که اگرچه ظاهرشان براق و زیبا است، اما بسیار خطر ناک اند. 
 )چنانچه منظور رسانیده شود، نمره تعلق گیرد (

5     

 




