نام ............. .................................... :

نام خانوادگی .............................. :

شماره :

باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش



کالس :

تاریخ امتحان 0044/40/40 :



صفحه  0 :از  0
نام آموزشگاه  .............................. :امتحان هماهنگ درس پیامهای آسمان پایه نهم دوره اول متوسطه


 - 1درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
درست نادرست
 الف) هدف اصلی دشمن از شبیخون فرهنگی غارت ذخایر اقتصادی است.

درست نادرست
 ب) صفاتی که از مخلوق بودن موجودات سرچشمه میگیرد در خدای متعال نیست.
درست نادرست
ج) هر امر به معروف و نهی از منکری یک موفقیت نیست.

درست نادرست
ایران جنگ است.
ملت
آوردن
در
زانو
به
برای
غارتگران
دوم
گام
د)


 - 2شماره کلمات ستون( الف) را در مقابل عبارت صحیح ستون (ب) بنویسید.

( ستون ب)
(ستون الف)

( ) والیت فقیه
 )1 گسترش انفاق در جامعه
( ) زکات
 )2 چراغی که راه درست را به انسان نشان میدهد

( ) ریشه کن شدن جرمهای ناشی از فقر
 )3 رهبری و هدایت جامعه توسط فقیه جامع الشرایط
 )4 پرداخت آن موجب مصونیت مال از نابودی و پر برکت شدن آن میشود ) ( .علم و شناخت
( ) آرامش
 )5 یکی ا ز آثار ایمان به خدا

0/5

 - 3جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
الف) پیامبر اکرم(ص) می فرمایند از بهترین کارهای امت من در زمان غیبت  .........................است.

0/5

نام پدر ......................................... :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدّت امتحان  04 :دقیقه

بارم

0/5
0/5
0/5
0/5

0/5
0/5
0/5
0/5

ب) فتواهای فقیهان برگرفته از قرآن و  ..........................است.

0/5

ج) خطرناکترین صالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی  ..........................است.

0/5

د) خدای سبحان اقوام پیش از شما را عذاب نکرد مگر این که  .........................و نهی از منکر را ترک

کردند .امام علی(ع)

0/5

ه) در روایات امام معصوم (ع) دوستان بد به  ..........................تشبیه شده است.

0/5

و) وضو گرفتن فقط با آب  .......................صحیح است.

0/5

 - 4گزینههای صحیح را با گذاشتن عالمت  مشخص کنید.
الف) کدام یک از موارد زیر جزء مبطالت نماز نیست.
 - 2روی برگرداندن از قبله
 - 1از بین رفتن یکی از شرایط نماز
 -4لبخند زدن یا خندیدن با صدا (غیر عمد)
 - 3اگر نمازگزار ذکر واجب را در حال حرکت بگوید


 ب) در کدام یک از موارد زیر داشتن وضو واجب است؟

 - 2دست زدن به آیات قرآن
 - 1تالوت قرآن


قبور
اهل
زیارت
4

مسجد
به
رفتن
3
ادامه سؤاالت در صفحه  2


نمره باعدد
نمره با عدد

نمره تجديد نظر

در صورت داشتن اعتراض :
نمره با حروف

نام و امضاي دبير:

نمره با حروف

نام و امضاي دبير  :

0/5

0/5



ادامه سؤاالت هماهنگ درس پیامهای آسمان پایه نهم دوره اول متوسطه استان زنجان – خرداد ماه 0044










صفحه 2 :از 0

بارم

ج) یکی از اثرگزارترین عقاید شیعیان ،کدام گزینه است؟
 - 2اعتقاد به برقراری عدالت
 -1اعتقاد به نابودی ستمگران
 - 4اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی (عج)
 -3اعتقاد به وجود حضرت مهدی (عج)

0/5

د) کدام یک از ویژگیهای ولی فقیه نمیباشد؟

 - 2اسالم شناسی دانا
 -1 ارتباط مستقیم با امام زمان(ع)
 - 4پاسداری از دین
 -3 اجرای احکام الهی در جامعه

 ه) در آیه (وَ هُوَ الغَفُور الوَدود) به کدام صفت خداوند پی میبرید؟

 - 2مجازات کننده
 -1 بخشندگی خدا
 - 4بسیار توبهپذیر
 -3 آمرزنده و دوستدار بندگان

 و) کدام گزینه یکی از حکمتهای نماز پنجگانه میباشد؟

 - 2زنده نگه داشتن یاد خدا درتمام طول شبانه روز
 -1 تقویت ایمان در دل
 - 4عمل به دستورات پیامبر
 -3 عمل به دستورات خداوند

 - 5به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 الف) هدف ما در نهی از منکر چیست؟

 ب) حقیقت ایمان چیست؟
 ج) دو مورد از داراییهایی که زکات به آن تعلق میگیرد را نام ببرید.


(سواالت تشریحی)

 -6همنشین بد در روایات اسالمی به چه چیزی تشبیه شده است؟ (ذکر دو مورد)



 - 7جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟




 - 8چرا کسانی که به دستور خدا به جهاد با دشمنان برمیخیزند همواره پیروز هستند؟



 - 9خداوند حکمت انفاق را در چه چیزی بیان فرموده است؟




 - 10هدف اصلی دشمن از اجرای نقشههای مختلف در کشورهای اسالمی چیست؟



0/5

0/5

0/5

0/5
0/5
0/5

1

1

1

1

1

ادامه سواالت در صفحه  0

نام ............. .................................... :

باسمه تعالی

نام خانوادگی .............................. :

وزارت آموزش و پرورش



نام پدر ......................................... :
نام آموزشگاه .............................. :

شماره :

کالس :

تاریخ امتحان 0044/40/40 :



مدّت امتحان  04 :دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

امتحان هماهنگ درس پیامهای آسمان پایه نهم دوره اول متوسطه

صفحه  0 :از  0


 - 11چرا گفته میشود « هر امر به معروف و نهی از منکری یک موفقیت است » ؟ توضیح دهید.

بارم

1




1

 - 12چهار مورد از مبطالت نماز را بنویسید.

 - 13از فواید دوستی با انسان خردمند و دوراندیش چهار مورد بنویسید.

1



موفق باشید 

جمع بارم  24

باسمه تعالي 



( اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان )

راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ ماده درسي پيامهاي آسمان پايه نهم دوره اول متوسطه

تاريخ امتحان0044/40/40 :

صفحه 0 :از  0


گرانقدر  ،نظر عزيزان محترم و مقدّم است )
( با عرض خسته نباشيد به همكاران


 - 1الف) نادرست

ب) درست

ج) نادرست

 )1 - 2ریشه کن شدن جرمهای ناشی از فقر در جامعه
 )4زکوه
 )3والیت فقیه
 - 3الف) انتظارظهور
د) امر به معروف
 - 4الف) 4

ب) احادیث معصومین
ه) شمشیری زهر آلود
ب) 2

ج) 4

د) 1

د) درست

(هر مورد 0/5نمره)

 )2علم و شناخت
 )5آرامش

(هر مورد 0/5نمره)

ج) شبیخون فرهنگی
و) مطلق

(هر مورد 0/5نمره)

ه) 3

و) 2

(هر مورد  0/5نمره)

 )1 - 5انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد 0/5
 )2باور قلبی کامل به یک موضوع 0/5
 )3غالت (گندم ،جو ،خرما ،کشمش ) دامها (شتر ،گاو ،گوسفند) سکهها (طال ،نقره) (ذکر دو مورد هر مورد )0/25
 )1 -6پارهای از آتش – ترسناکتر از هر چیز – شمشیری زیبا اما زهر آلود (ذکر دو مورد هر مورد )0/5
 - 7وقتی کشور اسالمی مورد حمله دشمنان قرار می گیرد بر همه مسلمانان مرد و زن پیر و جوان واجب است با آنچه در توان
دارند به دفاع از کشور اسالمی بر خیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند1(.نمره)
 - 8زیرا اگر دشمن را شکست دهد و خودش سالم به میهن برگردد عالوه بر افتخار و سربلندی مغفرت و پاداش بزرگ خداوند نیز
در انتظار اوست و اگر در جنگ با دشمن شهید شود به مقامی دست می یابد که نزد خداوند با هیچ مقام دیگری قابل مقایسه
نیست1( .نمره)
 - 9توزیع ثروت میان فقراء  0/5و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان 0/5
 - 10نابودی باورهای دینی مردم  0/5دور کردن آنها از اسالم 0/5
 - 11زیرا اگر به نتیجه برسد عالوه بر رسیدن رسیدن به رضایت و پاداش الهی به اصالح اطرافیان و جامعه خود کمک کردهایم
 0/5و اگر به نتیجه نرسد به وظیفه خود عمل کردهایم و از اجر و ثواب خداوند بهره بردهایم0/5.
 - 12از بین رفتن یکی از شرایط نماز باطل شدن وضو – روی برگرداندن از قبله – خندیدن با صدای بلند (قهقهه) – حرف زدن
بین نماز – به هم زدن صورت نماز – خوردن و آشامیدن – شک کردن در رکعتهای نماز دو یا سه رکعتی.
(ذکر چهار مورد هر مورد )0/25
 - 13ما را در گرفتن تصمیمات درست کمک کرده و خطر قرار گرفتن در مسیرهای نامناسب را از مادر دور میکند – بدون فکر و
اندیشه راهی را پیش پای دوست خود نمیگذارد  -اگر خودش هم نتوانست دوستش را راهنمایی کند او را به سمت مشورت
با افراد آگاه و مطلع سوق میدهد( .ذکر دو مورد  -هر مورد  0/5نمره)

