باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:

نمره شفاهی -عملی:

نام درس :پیام های آسمان
تاریخ امتحان:

1411/ 6 /14

مدت امتحان 61 :دقیقه

ساعت امتحان 8 :صبح

جمع نمره با حروف:

سوالات در  3صفحه

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان ،داوطلبان آزاد و مدارسآموزش از راه دور در نوبت شهریور 1044

نمره

پیامبراکرم(ص) :هرکس بسیار صلوات بفرستد ،کارهای نیکش در قیامت سنگین خواهد بود.
ترجمۀ آیۀ « وَ هوَ الغَفورُ الوَدودُ » که به دو صفت خداوند اشاره میکند را بنویسید.
......................................................
1

کدام گزینه دلیل برتری مؤمنان را در آیۀ شریفۀ  «:وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنینَ » بیان میکند.
الف) ایمان

ب) سُست نشدن

ج) غمگین نشدن

د) توکل به خدا

1

درستی یا نادرستی عبارات زیر را با علامت  مشخص کنید.

کلمۀ جهاد در زبان عربی به معنای تلاش و کوشش است.
2

نادرست

درست

امر به معروف و نهی از منکر ،مسئولیت همگانی است.

درست

نادرست

ایمان مانند چراغی است که راه رسیدن به هدف را نشان میدهد.

درست

نادرست

انتخاب دوست در دوران نوجوانی اهمیت بالایی دارد.

درست

نادرست

2

برای سوالهای زیر ،از بین دوجواب دادهشده ،جواب صحیح را انتخاب و زیر آن خط بکشید.

فردی که امر به معروف می کند برای تأثیر بهتر سخنش چه باید بکند؟
3

( خودش به توصیهها عمل کند – محل گناه و فساد را ترک کند )

1

خطر کدام یک بیشتر است؟
( جنگ مسلحانه  -شبیخونفرهنگی )
جملههای زیر را با کلمههای مناسب از بین کلمههای داده شده کاملکنید.

فتواهای فقیهان برگرفته از قرآن و  ........................است.
4

(سخنان عالمان – احادیث معصومین (علیهم السلام))

مهمترین آثار ایمان به خدا  ....................می باشد.
از بهترین کارهای امت پیامبر(ص)  .................. ،است.

( رسیدن به مقام – آرامش روحی )
( یاران باوفا  -انتظار ظهورحضرت مهدی«ع» )

پاسخ عبارتهای ستون الف را از ستون ب پیدا کنید و با خط به هم وصل کنید  1(.مورد درستون ب اضافی است)

الف
5

1/5

ب

-1وظیفۀ هدایت و رهبری مردم پس از رحلت رسول خدا (ص)

فقیهان

-3هدایتگران واقعی عصر غیبت در مسائل دینی و حکومتی

قیام و ظهور

حاکم

-2فقیه جامع الشرایط برای رهبری و هدایت مردم

ولی فقیه

- 4از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان

امامان (ع)
ادامهی سوالات درصفحهی بعد

1

1

نام و نام خانوادگی:

نام درس :پیام های آسمان

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

تاریخ امتحان1411/ 6 / 14 :

مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:

ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان 61 :دقیقه

سوالات در  3صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان ،داوطلبان آزاد و مدارسآموزش از راه دور در نوبت شهریور 1044

نمره

پاسخ درست سوال های زیر را با علامت  مشخص کنید.

خارج کردن بخشی از اموال و داراییهای خود در راه رضای خدا و استفاده از آن یا درآمدش برای دیگران
الف) صدقه

ب) وقف

د) زکات

ج) قرض

آرزوی تمام پیامبران و مؤمنان که حضرت مهدی(ع) آن را برآورده میکند ،چیست؟
6

الف) برپایی حکومت عدل جهانی

ب) برپایی جنگ و خونریزی

ج) رسیدن به حکومت سرزمینها

د) کمک به نیازمندان جهان

1/5

کدام مورد در دوستی ،موجب اضطراب و پریشانی و برهم زدن آرامش زندگی میشود؟
الف-بیان برخی اسرار

ج -علاقه افراطی

ب -داشتن توقع بی جا

د-شوخی آزار دهنده

جملات زیر را با یکی از عبارات (صحیح است – باطل است – حرام است– اشکالی ندارد) کامل کنید ( .یک عبارت اضافی است)

7

گفتن ذکرهای واجب نماز در حال حرکت ،نماز ...........................

1/5

شکستن نماز از روی اختیار برای جلوگیری از ضرر مالی ...............................
اگر نمازگزار ذرههای ریز غذا را که در دهان دارد ،فرو ببرد ،نماز او..................... ،
هر یک از توضیحات زیر بیانگر کدام یک از شرایط وضوی صحیح می باشد؟ (شرط صحیح را انتخاب کنید)

8

( ترتیب  -موالات )

انجام دادن کارهای وضو با همان ترتیبی که گفته شده است.

آبی که وضو میگیریم ازآنِ خودمان باشد یا صاحبش راضی باشد ( .مطلق بودن – مباح بودن )

1

اصطلاح مربوط به هر یک از تعریف های زیر را مقابل آن بنویسید.

9
11

زکاتی که هنگام غروب شب عید فطر پرداخت میگردد.

(

اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت.

)

(

1

)

اوکیست؟
-1طبق فرمایش امام کاظم «ع» در صورت عمل نکردن به آن شرورترین افراد برجامعه مسلط میشوند.................... :
-2طبق روایات ،او نزدیکتر از خویشاوند به انسان و برترین اندوخته و سرمایه است:

11

...............................

الف-یکی از راههای شناخت صفات خداوند را بنویسید..................................... .

1

ب -ذکر « سبحان الله» یعنی چه ؟
12

هر یک از موارد زیر از نمونههای کدام نوع جهاد است؟ (جهاد ابتدائی  -جهاد دفاعی )
-جنگهای اُحُد و احزاب در صدر اسلام ()...........................

1

نبرد سپاه اسلام با حکومتهای ایران و روم ().............................13

1

دو مورد از آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید.

1
2

ادامۀ سوالات در صفحۀ بعد

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

نام آموزشگاه:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
مدیریت آموزش و پرورش

نام درس :پیام های آسمان
تاریخ امتحان1411/ 6 / 14 :

ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان 61 :دقیقه

سوالات در  3صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان ،داوطلبان آزاد و مدارسآموزش از راه دور در نوبت شهریور 1044
14

15

16

دو مورد از ویژگی های دوستان واقعی را بنویسید.

نمره
1

امام علی(ع) پاداش انسان عفیف و پاکدامن را چه چیزی بیان فرمودند؟

1

الف -خداوند حکمت انفاق را چه چیزی بیان کرده است؟
1/5
ب -یک مورد انفاق مستحب و یک مورد انفاق واجب را نام ببرید.
انفاق واجب ..................... :
انفاق مستحب................. :

17

1

جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب میشود؟

موفق و پیروز باشید.

3

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سوالات امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

مدیریت آموزش و پرورش

نام درس :پیام های آسمان

تاریخ امتحان1411/ 6 / 14 :

پایه نهم شهریور ماه 1044

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران عزیز!

درتصحیح اوراق لطف نمایید چنانچه دانش آموزان با عباراتی دیگر غیر از این پاسخنامه جواب داده باشند و منظور را برسانند ،نمره کامل
درنظرگرفته شود .دراین راستا نظر همکاران گرامی قابل احترام می باشد.

1

و او بسیارآمرزنده و دوستدار بندگانش است1/5 .

1

الف (  1/5نمره)

2

به ترتیب :درست – درست – نادرست  -درست

3

خودش به توصیهها عمل کند  -شبیخون فرهنگی

4

به ترتیب :احادیث معصومین (علیهم السّلام)  -آرامش روحی  -انتظار ظهورحضرت مهدی«ع» (هر مورد )1/5

5

-1امامان(ع) -2ولی فقیه

6

به ترتیب  :ب  -الف  -ج

7

به ترتیب  :باطل است

 -3فقیهان

-

8

به ترتیب  :ترتیب

9

به ترتیب  :زکات فطره (فطریه)

11

-1امر به معروف و نهی از منکر

11
12
13
14
15
16
17

(هر مورد )1/5

2

(هر مورد )1/5

 -4قیام و ظهور

1

(هر مورد )1/25

(هرمورد )1/5
اشکالی ندارد

 -مباح بودن

-

(هرمورد )1/5

صحیح است

1/5
1

(هرمورد )1/5

1

 -2همنشین خوب (دوست مناسب)

(هرمورد )1/5

( تفکّر در کتاب خدا ) یا ( تفکّر در کتاب آفرینش )
خدا از هر عیب و نقصی ،منزّه است.
جهاد دفاعی  -جهاد ابتدائی

1
1/5

(هرمورد )1/5

 -ایمان

1/5

(هرمورد )1/5
(هرمورد )1/5

1
1
1

بی تفاوتی نسبت به سرنوشت یکدیگر-رواج کارهای ناپسند-از بین رفتن زشتی انجام کارها-فراموشی تعالیم الهی-تسلط
فاسدان برجامعه -از بین رفتن خیر و برکت -عذابالهی (جوابهای صحیح دیگر قبول است)(دو مورد کافی است)

اهل فکر و اندیشه باشد - .اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود -خیرخواه دوستانش باشد.
(جوابهای صحیح دیگر قبول است و دو مورد کافی است  -هرمورد )1/5
امیر مؤمنان(ع) :پاداش انسان عفیف و پاکدامنی که قدرت انجام گناه را دارد ،ولی خود را آلوده نمیکند کمتر از پاداش
مجاهد شهید در راه خدا نیست؛ انسان پاکدامن نزدیک است فرشتهای از فرشتهها

شود( .جمله بندی صحیح نمره تعلقگیرد)

توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان

(واجب  :زکات یا زکات فطره یا خمس) (مستحب  :صدقه یا وقف یا قرض)

وقتی دشمن به کشور اسلامی حمله کند بر همه مردم (پیر و جوان وکوچک وبزرگ) ....واجب است به دفاع برخیزند.
موفق و پیروز باشید.
1

1
1
1
1/5
1

