
 باسمه تعالي

 صفهاناداره کل آموزش و پرورش استان ا نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 مدیریت آموزش و پرورش 

 پیام های آسمان نام درس:

 دقیقه 01  امتحان: مدت 4/0411/    9  امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 3سوالات در  صبح    8    ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

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

 مرهن 0011نوبت خردادماه  آموزش از راه دور دانش آموزان، داوطلبان آزاد و مدارس نهم غایبین مجاز پایه تانی امتحانات هماهنگ اس ردیف
 

 
 ی بعدی سوالات درصفحهادامه

 
 بفرستد، کارهای نیکش در قیامت سنگین خواهد بود. صلواتپیامبراکرم)ص(: هرکس بسیار 

0 

   بین عبارات زیر مشخص کنید. را از أ نتُمُ الأ عْل وْن  إِن کُنتُم مُؤْمِنین  ت حْز نُوا و  ل الا  ت هِنُوا و  و  آیه ی شریفه ی پیام های 

 

 

 

0 

 زیر را مشخص کنید.درستی و نادرستی عبارات 

2 

 نادرست            درست      یرند.                   از نظر حضرت علی )ع( ایمان و عمل دو برادر جدایی ناپذ

2 
 نادرست         درست                       .        امر به معروف ونهی از منکر یک مسئولیت همگانی می باشد

 نادرست         درست                          جلوگیری از ضرر مالی و جانی اشکالی ندارد. شکستن نماز برای

 نادرست        درست                                                لازمه دوستی پایدار بیان همه اسرار زندگی است.

 کنید.شده، کاملداده هایهای مناسب ، از بین کلمههای زیر را با کلمهجمله

3 

  ( گسترش عدالت و مهربانی –کمک به فقرا و نیاز مندان )     ......می باشد. ............هدف امام زمان )ع( از قیام .........
 

 کار معروف(–در صورت ترک امر به معروف و نهی از منکر زشتی ها به عنوان ...............شناخته می شوند.    ) کار ناپسند  5/0
 (هدف در زندگی –آنچه مانع رسیدن نور ایمان به دل می شود.................است.      ) انجام گناهان 

 

4 

 (است یاضافدرستون ب مورد  0.) دیبه هم وصل کن طخ و با دیکن دایستون ب پاز پاسخ عبارات ستون الف را 
   ب                                                                                      الف                                   
    هدایت و رهبری مردم پس از رحلت رسول خدا )ص(  ۀوظیف-
                        حاکمان اسلامیهدایت مردم توسط  رهبری و-
     در مسائل دینی و حکومتی    غیبت هدایتگران واقعی عصر -
 

5/0 

   مشخص کنید. با علامت  را پاسخ درست سوال های زیر

5 

 ؟نمی گیردبه کدامیک از موارد زیر زکات تعلق 
  د( دام ها                           ج( سکه ها                      ب( غلات                مسکنالف( 

0 
 به کدام ویژگی دوست اشاره دارد؟« دانا به از نادان دوست  دوستی با مردم دانا نکوست / دشمن» بیت شعر 

        خیر خواه دوستانش باشد -ب                              از گناه دیگران ناراحت شود( الف
  اندیشه باشد اهل فکر ود(                                                    اهل گناه نباشد( ج
 
 

 فقیهان   
 اکمانح   
 فقیه ولایت    
 )ع(امامان   

 برای مقابله با دشمنان آماده باشید - ایمان موجب برتری مؤمنان است

نتیجه جنگ، ناراحتی و اندوه  -زنده شدن روحیه خود باوری و عزت
 است

����� ��������	
���




 

 ن اصفهاناداره کل آموزش و پرورش استا نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 

 پیام های آسمان نام درس:

 دقیقه 01 امتحان: مدت 0411/ 4/  9  امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه3سوالات در  صبح  8:   ساعت امتحان :نام آموزشگاه
 

 مرهن 0011نوبت خردادماه آموزش از راه دور دانش آموزان، داوطلبان آزاد و مدارس نهم غایبین مجازپایه هماهنگ استانی  امتحانات ردیف
 

 
 

  .والات زیر پاسخ کوتاه بدهیدبه س 

0 

 تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر می شود؟ یدر چه صورت

5/0 
 یکی از اثر گذارترین عقاید ما شیعیان چیست؟

 
 از نقشه های شیطانی استعمارگران برای به زانو در آوردن ملت مسلمان ایران را بنویسید. یکی

 
 موارد زیر نماز صحیح و در کدام مورد نماز باطل می شود: مشخص کنید در کدام یک  از

 
7 

  نماز گزار ذکر واجب نماز را در حال حرکت بگوید..............
 .................در نماز خنده باصدا که عمدی نباشد  .......... 5/0

 ..................... نماز گزار در تعداد رکعات نماز مغرب شک کند
 اسخ صحیح  هر یک از توضیحات زیر را از کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید .پ

 
8 

  مستحب ( –وضو داشتن برای دست زدن به یکی از نام های خداوند که به فارسی نوشته شده است:    ) واجب 
 مضاف بودن آب ( -آبرضایت داشته باشد:    ) مباح بودن باید ما  اگرآب وضو از دیگری است،او برای وضو گرفتنِ 0

 اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
 
9 

 :  ایمان
 

 انفاق:
 

 
0 

 کیست؟او 01
 ..................خطرناکترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران هست؟...........-0
 
 ؟..................................ستبه شمشیری زهر آلود که خطرناک است تشبیه شده ا -2

 

 
5/1 

 ن مورد را انتخاب و توضیح دهید.یک از دو راه زیر می باشد؟ آ بهترین راه شناخت صفات خداوند کدام 00
 تفکر در کتاب خلقت -تفکردر کتاب آسمانی                                  ب-الف
 
 

 
0 
 

 عریف کنید.نهی از منکر را ت امر به معروف و 02
 
 

0 

 د؟ندانیامام صادق )ع( چه کسانی را محبوب ترین دوستان خود م 03
 
 

 
0 

 ادامه سواات در صفحه بعد
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 ن اصفهاناداره کل آموزش و پرورش استا نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 

 پیام های آسمان نام درس:

 دقیقه 01 امتحان: مدت 0411/ 4/  9  امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه3سوالات در  صبح  8:   ساعت امتحان :نام آموزشگاه
 

 مرهن 0011نوبت خردادماه آموزش از راه دور دانش آموزان، داوطلبان آزاد و مدارس نهم غایبین مجازپایه هماهنگ استانی  امتحانات ردیف
 

 
 

04 
 

 جهاد با سرکشان ( -یجهاد ابتدائ-یاز کدام جهاد است؟ ) جهاد دفاع ینمونه ا ریز یاز جنگ ها کیهر 

 احد و احزاب در صدر اسلام   )...........................( یجنگ ها-

 )ع( با خوارج ).............................(  یعلجنگ حضرت -
 

 
0 

 خمس یعنی چه؟-الف 05
 

 یکی از راههای مصرف خمس را بنویسید.
 
 

 
5/0 

  جهاد در فرهنگ اسلامی به چه معناست؟ 00
 
 

0 

  دو مورد از ثمرات انقلاب اسلامی ایران را بنویسید. 07
0 
 
 

  روا باشیددر پناه الطاف خداوند زنده دل و کام 
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 بسمه تعالی

سوالات امتحانات هماهنگ استانی  راهنمای تصحیح

  نش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دوردا

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 

 پیام های آسمان نام درس:

 0411/  4  /  9:          امتحان تاریخ

 ماه  خرداد غایبین پایه نهم

 
 نمره کاران در تصحیح محترم است.نظر هم ردیف

 

1 
 

 !ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران عزیز
را برسانند، نمره کامل  د و منظورندرتصحیح اوراق لطف نمایید چنانچه دانش آموزان با عباراتی دیگر غیر از این پاسخنامه جواب داده باش

 گرامی قابل احترام می باشد. اندرنظرگرفته شود. دراین راستا نظر همکار
 0 5/1زنده شدن روحیه خود باوری و عزت   هر مورد  –منان است ایمان موجب برتری مو 0

 2 5/1غلط        هر مورد-درست-درست-درست 2

 5/0 گسترش عدالت ومهربانی                       کار معروف                     انجام گناهان 3

 5/0 امامان      ولایت فقیه       فقیهان 4
 0 د              الف               5

6 

 5/1شخص به توصیه هایی که به دیگران می کند عمل کند.                

 5/1اعتقاد به قیام وظهور حضرت مهدی                  

 5/1شبیخون فرهنگی و.....      یک مورد    –جنگ –محاصره اقتصادی 
5/0 

 5/0 باطل            صحیح            باطل 7

 0 مباح بودن آب          واجب 8

9 
 5/1حقیقت      یا موضوع و یک به کامل و باور اعتماد 

 0 5/1بخشش قسمتی از اموال برای نیازمندان        

 5/1  (دوست نامناسب)شبیخون فرهنگی                             همنشین بد 01
 0 ا توصیف می کند.دا است که در آیات خود رتفکر در کتاب آسمانی : بهترین راه مراجعه به سخن خودخ 00

 0 توصیه به کارهای پسندیده و باز داشتن دیگران از کارهای ناپسند 02
 0 کسانی که عیوبم را به من هدیه دهند 03
 0 جهاد دفاعی                 جهاد با سرکشان  04

05 
 (یک نمره) سالانه پرداخت یک پنجم از باقی مانده درآمد بعد از صرف هزینه های 

 5/0 (نمره5/1)(یک مورد کافی است) تالیف و توزیع کتب دینی و... -اسلامی دفاع از کشورهای

 0    اسلاممبارزه مسلحانه با دشمنان  06
 0 5/1بالا رفتن نرخ باسوادی و.......  یا موارد دیگر     دو مورد هر مورد –در پزشکی –پیشرفت در تکنولوژی هسته ای  07

  موفق و پیروز باشید.
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