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:

جمع نمره با حروف:

نام درس :پیام های آسمان
تاریخ امتحان:

1400/6 /31

مدت امتحان 60 :دقیقه

ساعت امتحان 8 :صبح

سوالات در  3صفحه

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

ردیف امتحانات هماهنگ استانی غایبین مجازپایه 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.
پیام آیۀ شریفۀ ﴿و لا تهِنُوا ولاتحْزنُوا و أنتُمُ الأعْلوْن إِن کُنتُم مُؤْمِنین﴾ چیست؟
1

1
درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

2

از نظر حضرت علی (ع) ایمان و علم دو برادر جدایی ناپذیرند.

درست

نادرست

هرامر به معروف و نهی از منکری یک موفقیت است .

درست

نادرست

شکستن نماز در هر شرایطی اشکالی دارد.

درست

نادرست

انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

درست

نادرست

2

جملههای زیر را با کلمههای مناسب  ،از بین کلمههای دادهشده ،کاملکنید.

از شرایط ظهورامام زمان (ع) یکی آمادگی مردم و دیگری  ........................میباشد ( .وجود یاران باوفا – گسترش کشور)
3

توصیه یکدیگر به کارخیر و پسندیده .............................. ،نام دارد ( .نهی از منکر – امر به معروف)
آنچه ایمان را در دل پایدار میکند ................................ ،است.

1/5

( دوری از گناهان – الگو بودن)

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

الف
4

ب

 -از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان

فقیهان

حاکمان

-رهبری و هدایت مردم توسط فقیه جامع الشرایط

1/5

ولایت فقیه

-هدایتگران واقعی عصر غیبت در مسائل دینی و حکومتی

قیام و ظهور

پاسخ درست سوال های زیر را با علامت  مشخص کنید.

به کدامیک از موارد زیر زکات تعلق میگیرد؟
الف) مسکن

5

ب) خودرو

د) زمین

ج) نقره

بیت شعر « چون بسی ابلیس آدم روی هست  /پس به هر دستی نشاید داد دست » به کدام ویژگی دوست اشاره دارد؟
الف) اهل گناه نباشد.

ب) خیر خواه دوستانش باشد.

ج) رعایت احترام به دوست.

د) اهل فکر و اندیشه باشد.

ادامهی سوالات درصفحهی بعد

1

1

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:

نام درس :پیام های آسمان

تاریخ امتحان1400/6 /31 :

ساعت امتحان:

 8صبح

مدت امتحان 60 :دقیقه
سوالات در 3صفحه

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

نمره

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.
در چه صورتی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر می شود؟
چه عاملی باعث میشود ما بیشتر از گذشته در انتظار ظهور حضرت مهدی(ع) باشیم.
1/5

6
از خطرناکترین نقشه های شیطانی استعمارگران برای به زانو در آوردن ملت مسلمان ایران چیست؟
مشخص کنید در کدام یک از موارد زیر نماز صحیح و در کدام مورد نماز باطل می شود:

نماز گزار بخشی از ذکر رکوع را در حال حرکت میگوید ....................

7

در نماز اشاره کردن با دست ...........................

1/5

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

8
9

وضو داشتن برای رفتن به زیارت حرمهای امامان«علیهم السلام»  ( :واجب – مستحب )

آب خالصی که با چیز دیگر آمیخته نشده و یا از چیزی گرفته نشده باشد ( :مطلق  -مضاف )
یک مورد انفاق مستحب و یک مورد انفاق واجب را نام ببرید.

1
1

انفاق واجب:
انفاق مستحب:

10

اوکیست؟
-1اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت هست؟

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

0/5

 -2به پارهای از آتش تشبیه شده است؟ ..............................
11

دو مورد از راههای شناخت صفات خداوند را بنویسید.

12

امر به معروف و نهی از منکر را تعریف کنید.

13

لازمۀ دوستی پایدار چیست؟

14

هر یک از جنگ های زیر نمونه ای از کدام جهاد است؟ ( جهاد دفاعی-جهاد ابتدائی -جهاد با سرکشان )

1
1

1

نبرد سپاه اسلام با حکومتهای ایران و روم در صدر اسلام ()...........................جنگ حضرت علی (ع) با خوارج ().............................ادامه سواالت در صفحه بعد

2

1

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 امتحان1400/6 /31 :

ساعت امتحان:

 8صبح

مدت امتحان 60 :دقیقه
سوالات در 3صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی غایبین مجازپایه نهم دانش آموزان ،داوطلبان آزاد و مدارسآموزش از راه دور در نوبت شهریور 1044
15

الف -خمس یعنی چه؟

نمره

1/5

ب -درچه صورتی به زیورآلات خانمها خمس تعلق میگیرد؟
16

17

1

جهاد در فرهنگ اسلامی به چه معناست؟

ب ا توجه به فرمایش امام علی(ع) پاداش چه کسی کمتر از پاداش مجاهد شهید در راه خدا نیست؟

موفق و پیروز باشید.

3

1

20

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 امتحان:

1011/ 6 / 31

پایه نهم غایبین مجاز شهریور ماه

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

ایمان موجب برتری مومنان است – زنده شدن روحیه خود باوری و عزت هر مورد 1/5

2

درست-درست-درست-غلط

3

گسترش عدالت ومهربانی

0

امامان

5

الف

6

ولایت فقیه

هر مورد1/5

2

کار معروف

انجام گناهان

1/5

فقیهان

1/5

د

1

شخص به توصیه هایی که به دیگران می کند عمل کند1/5 .
محاصره اقتصادی –جنگ – شبیخون فرهنگی و.....

7

باطل

صحیح

8

واجب

مباح بودن آب

9

1

اعتقاد به قیام وظهور حضرت مهدی عج 1/5

یک مورد 1/5

باطل

1/5
1/5
1

اعتماد و باور کامل به یک موضوع و یا حقیقت
بخشش قسمتی از اموال برای نیازمندان

1/5

1

1/5

11

شبیخون فرهنگی

11

تفکر در کتاب آسمانی  :بهترین راه مراجعه به سخن خودخدا است که در آیات خود را توصیف می کند.

1

12

توصیه به کارهای پسندیده و باز داشتن دیگران از کارهای ناپسند

1

13

کسانی که عیوبم را به من هدیه دهند

1

10
15

جهاد دفاعی

همنشین بد(دوست نامناسب)

1/5

جهاد با سرکشان

1

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

1/5

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

16

مبارزه مسلحانه با دشمنان اسلام

17

پیشرفت در تکنولوژی هسته ای –در پزشکی –بالا رفتن نرخ باسوادی و .......یا موارد دیگر

1

موفق و پیروز باشید.

1

دو مورد هر مورد 1/5

1

