
 سمه تعاليبا

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

شمدیریت آموز 
 

و پرورش 
 

 پیام های آسمان نام درس:

 دقیقه 61  امتحان: مدت 1411/ 6 /14  متحان:ا تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 3سوالات در  صبح  8    ساعت امتحان: :شگاهنام آموز

                         مصحح: ای و امضانوادگی نام خ نام و                                         :جمع نمره با حروف                                                                                                عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 1044 شهریور نوبت رآموزش از راه دور دآزاد و مدارس دانش آموزان، داوطلبان پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

1 

 ی بعدالات درصفحهی سوادامه

 

 بود. بفرستد، کارهای نیکش در قیامت سنگین خواهد صلواتهرکس بسیار : (صپیامبراکرم)

1 

 .    یدبنویسرا  کندبه دو صفت خداوند اشاره میکه «  وَ هوَ الغَفورُ الوَدودُ » ۀآیترجمۀ 
...................................................... 

 کند.بیان می« ینَ مِنؤن کُنتُم مُاِنَ لَوعاَال نتُمُاَ وا وَزَنا تَحوا وَلا تَهِنوَل » :ۀشریف ۀآی ا درن رمناؤدلیل برتری مکدام گزینه  1
    سُست نشدنب(                                           ایمان( الف 

  توکل به خداد(                                   غمگین نشدن ج(
 مشخص کنید.  با علامت عبارات زیر را رستیناد یادرستی 

2 

 نادرست                 درست                          است. تلاش و کوششی ابه معندر زبان عربی جهاد کلمۀ 

2 
 درستان                 درست                          .       است مسئولیت همگانی ،امر به معروف و نهی از منکر

 نادرست                 ت درس               دهد.نشان می ن به هدف راایمان مانند چراغی است که راه رسید

 نادرست                 درست                         .        ت بالایی داردیمانتخاب دوست در دوران نوجوانی اه

 و زیر آن خط بکشید.صحیح را انتخاب  شده، جوابجواب دادهزیر، از بین دو هایبرای سوال

3 

  ثیر بهتر سخنش چه باید بکند؟  أفردی که امر به معروف می کند برای ت
 ( کند ترکرا  و فساد محل گناه  –  دنعمل ک هاتوصیهبه خودش ) 

   ؟  بیشتر است خطر کدام یک  1
 فرهنگی (شبیخون  -  جنگ مسلحانه) 

 کنید.کامل شده های دادهناسب  از بین کلمههای مهای زیر را با کلمهجمله

4 

  ((لامالس   مهیعل) نیمعصوم ثیاحاد – عالمانسخنان .     )است ........................و  قرآن برگرفته از هانیفق هایفتوا
 

 آرامش روحی ( – مقام) رسیدن به                      می باشد.  دا ....................ایمان به خ آثارمترین مه 5/1
 

 ( «ع»نتظار ظهورحضرت مهدیا  - است.     ) یاران باوفا .................. ، (صبهترین کارهای امت پیامبر)از 
 

5 

 (است یاضافدرستون ب مورد  1.) دیبه هم وصل کن طخ و با دیکن دایستون ب پاز ستون الف را  هایتپاسخ عبار
   ب                                                                                      الف                                   
    هدایت و رهبری مردم پس از رحلت رسول خدا )ص(  ۀوظیف-1
 فقیه جامع الشرایط برای رهبری و هدایت مردم-2
 حکومتی        در مسائل دینی و بت یغهدایتگران واقعی عصر -3
                                از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان- 4
 
 

1 

 فقیهان    
 حاکم   
 قیام و ظهور   
 فقیه یول   
 (ع)امامان   
 

�����
��������	
���




 

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

 

 

 پیام های آسمان نام درس:

 دقیقه 61 امتحان: دتم 1411/  6/  14  ن:امتحا تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه3سوالات در  صبح  8:   ساعت امتحان :نام آموزشگاه

 

 نمره 1044 شهریورآموزش از راه دور در نوبت و مدارسد دانش آموزان، داوطلبان آزا پایه نهم امتحانات هماهنگ استانی ردیف

 

2 
 

   مشخص کنید. با علامت  را پاسخ درست سوال های زیر

6 

 دیگران از آن یا درآمدش برای استفاده  وهای خود در راه رضای خدا اموال و دارایی خارج کردن بخشی از
   زکات د(                          ج( قرض                                ب( وقف                     الف( صدقه 

5/1 
 یست؟چ د،کنآن را برآورده می که حضرت مهدی)ع( منانؤمآرزوی تمام پیامبران و 

       ب( برپایی جنگ و خونریزی                                      برپایی حکومت عدل جهانیالف( 
        ان جهانزمندنیا د( کمک به                          ها           ج( رسیدن به حکومت سرزمین

   ؟دوشمی زندگی برهم زدن آرامشپریشانی و  موجب اضطراب و، در دوستی کدام مورد 
 ده دهن آزار شوخی-د            علاقه افراطی   -ج             جا  یتوقع بن داشت -ب            بیان برخی اسرار -الف

 است( یعبارت اضاف کی. ) دیندارد( کامل کن اشکالی –است  حرام –  است باطل –است  حیاز عبارات )صح یکیرا با  ریجملات ز
 

7 
  ...........................در حال حرکت، نماز گفتن ذکرهای واجب نماز 

 ...............................رای جلوگیری از ضرر مالی شکستن نماز از روی اختیار ب 5/1
 ..................... ،نماز او که در دهان دارد، فرو ببرد، های ریز غذا راذره گزارنماز اگر

 (ب کنیدانتخا ار صحیح شرط)باشد؟  یم حیصح یوضو طیاز شرا کیکدام  انگریب ریز حاتیاز توض کیهر 
 
8 

 ( موالات  -  ترتیب )                است. ترتیبی که گفته شدههمان با انجام دادن کارهای وضو 
 

 
1 

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

 .قابل آن بنویسیدم یر راهای  ز ز تعریفاح مربوط به هر یک ااصطل
 
9 

 )                  (        .گرددزکاتی که هنگام غروب شب عید فطر پرداخت می
 

 
1 

 (   )                                  .یا حقیقت ووع به یک موض کاملاعتماد و باور قلبی 

 ؟کیستاو 11
 ....................: شوندرترین افراد برجامعه مسلط میعمل نکردن به آن شرودر صورت  «ع» امام کاظم شیامرف قبط-1
 ...............................       :استو برترین اندوخته و سرمایه  تر از خویشاوند به انساننزدیکاو  ،طبق روایات-2
 

 
1 

 .....................................  ت خداوند را بنویسید.اشناخت صف هایاز راهیکی -الف 11
 ؟ یعنی چه« سبحان الله»  ذکر -ب
 

 
1 
 

 ( دفاعیهاد ج  - جهاد ابتدائی)   های کدام نوع جهاد است؟ هر یک از موارد زیر از نمونه 12
 ...........(.)...............   های اُحُد و احزاب در صدر اسلامجنگ-
 ...................( )..........ایران و روم  هایام با حکومتنبرد سپاه اسل-

 
 
1 

 را بنویسید.امر به معروف و نهی از منکر دو مورد از آثار ترک  13
 

 
1 

 ادامۀ سوالات در صفحۀ بعد

و پرورش شمدیریت آموز�����
��������	
���
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3 
 

 را بنویسید. ویژگی های دوستان واقعی  از دو مورد 14
 
 
 
 

 
1 

 ؟دندرا چه چیزی بیان فرمو پاداش انسان عفیف و پاکدامن (عامام علی) 15
 

     
 

 
1 

 را چه چیزی بیان کرده است؟ انفاقخداوند حکمت  -الف 16
 
 

 .نام ببریدورد انفاق واجب را میک مورد انفاق مستحب و یک  -ب
 ....................انفاق واجب : .

 ...            ....انفاق مستحب: ..........
 

 
 
5/1 

  شود؟جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب می 17
 
 
 

1 

 موفق و پیروز باشید.
 

 
 

و پرورش شمدیریت آموز�����
��������	
���




 الیسمه تعب

سوالات امتحانات هماهنگ استانی  تصحیح راهنمای

  دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 

 

 ام های آسمانپی درس: نام

 1411/  6 /  14:    امتحان تاریخ

 1044ماه  شهریور  پایه نهم

 

 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. 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

1 
    5/1ش است. ار بندگاندستدو و بسیارآمرزندهو او 

 نمره( 5/1 )   الف 1

 2 (5/1هر مورد )     درست -نادرست  –درست  –: درست به ترتیب  2

 1 (5/1هر مورد )            شبیخون فرهنگی -  دنعمل ک هاتوصیهبه خودش  3

 5/1 (5/1هر مورد )    «ع»یرحضرت مهدنتظار ظهوا  - حیش روآرام - (لامالسّ مهیعل) نیمعصوم ثیاحادبه ترتیب:  4

 1 (25/1هر مورد )        قیام و ظهور -4فقیهان          -3   فقیه    یول-2   (ع)امامان-1 5

 5/1 (5/1هرمورد )           ج    -   الف   - ب  به ترتیب :    6

 5/1 (5/1هرمورد )       است صحیح     -  اشکالی ندارد            -      استباطل به ترتیب :    7

 1 (5/1هرمورد )         مباح بودن    -      رتیبتبه ترتیب :    8

 1 (5/1هرمورد )           ایمان   -     (فطریه) زکات فطرهبه ترتیب :    9

 1 (5/1مورد ره)     (مناسبدوست )خوب همنشین  -2  نهی از منکر           امر به معروف و-1 11

11 
 ( شر در کتاب آفرینتفکّ یا   )   (در کتاب خدا ر تفکّ) 

 1 (5/1هرمورد )                                                     ه است.خدا از هر عیب و نقصی، منزّ

 1 (5/1هرمورد )           جهاد ابتدائی -  دفاعیهاد ج 12

13 
تسلط -فراموشی تعالیم الهی-ی انجام کارهااز بین رفتن زشت-ارهای ناپسندرواج ک-بی تفاوتی نسبت به سرنوشت یکدیگر

 1        (دو مورد کافی است)(های صحیح دیگر قبول استجوابالهی )عذاب -از بین رفتن خیر و برکت -فاسدان برجامعه

14 
 شد.وستانش باخیرخواه د- اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود -. اندیشه باشد اهل فکر و

 1       (5/1هرمورد  - دو مورد کافی است و های صحیح دیگر قبول استجواب)

15 
کمتر از پاداش  کندولی خود را آلوده نمی ،داردرا انجام گناه  که قدرت یپاداش انسان عفیف و پاکدامن: (عمنان)ؤمامیر 

 1 (گیردتعلق نمره  جمله بندی صحیح) .ها شودفرشتهای از فرشته ن نزدیک استانسان پاکدام نیست؛ اه خدادر رشهید مجاهد 

   توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان 16
 5/1 (مستحب : صدقه یا وقف یا قرض)   (یا خمسواجب : زکات یا زکات فطره )

 1 رخیزند.ان وکوچک وبزرگ.... (واجب است به دفاع بجو)پیر و مله کند بر همه مردم ن به کشور اسلامی حوقتی دشم 17
  موفق و پیروز باشید.

و پرورش شمدیریت آموز�����




