
 

 نام خانوادگی: نام و
 سنجش آموزش و پرورش استان گیالن ادارۀ 

sanjesh.guilan.medu.ir 
 صفحه2تعداد صفحات: 

 دقیقه 06 مدت امتحان:  معارف اسالمیسؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس   نام آموزشگاه:

 60/60/0018تاریخ امتحان: 
 اول متوسطه دورۀ  نهمداوطلبان آزاد پایۀ روزانه، بزرگسال و  دانش آموزان

 0018سال  خرداد
 صبح00ساعت شروع: 

 

 نمره االتؤس ردیف

 صحیح         غلط                    .( مشخص کنید)×ط بودن جمالت زیر را با عالمت صحیح یا غل 0

    گرفت. مان قرارپس از رحلت رسول خدا)ص(، وظیفه هدایت ورهبری مردم برعهده اما (الف

         .عمیق است و در مقابل دریایی پهناورامربه معروف ونهی از منکر در مقایسه با اعمال نیک مانند قطره  (ب

        که هرگز شکست ندارد. مبارزه ای است راه خدا جهاد در (ج

         .ن دوست از حفظ دوستی مشکل تر استپیدا کرد (د
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 ( یک گزینه اضافه است... ( بنویسید .) را از سمت چپ انتخاب کرده وحرف مربوط را داخل ).پاسخ مناسب  2

 آب رودهاالف:                                                        ازآثار ایمان ( 1/2).........(

      دور اندیش خردمند وب:                                                          آب مطلق ( 2/2).........(

 بی هدفی  رهایی از سردرگمی وج:                    از معیارهای مهم در انتخاب دوست (3/2).........(

 آب نمک غلیظد:                                                                                              

 

5/0 

 مشخص کنید . )×(پاسخ درست را با عالمت  0

 درآیه ))اِنَهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَما یَخفی(( به کدام صفات خداوند اشاره شده است ؟  (1/3

  د: بسیار توبه پذیر          نهان ج: آگاه به آشکار و                        ستدار بندگانوب: د                الف: مجازات کننده

 در چه زمانی واجب است که وضو داشته باشیم ؟  (2/3 

  رفتن به مسجدد:                 خواندن قرآنج:           همراه داشتن قرآنب:          ست زدن به آیات قرآندالف: 

  ؟  باطل نمی کندکدام یک از موارد زیر نماز را  (3/3 

 روی برگرداندن از قبلهد:      حرف زدن بین نمازج:       صدا که عمدی نباشد خنده باب:        آشامیدن خوردن والف : 

 

5/0 

 جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .  4

 افزایش می یابد .......... .................. ، میل بهانسان کم رنگ شود اگر ایمان به خدا در (1/4

 کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است . ........................... پیامبران اطمینان داشتند که ایمان و ( 2/4 

 قرار گیرد ............................ نیکوکاران و قیام امام زمان)ع( برای این است که سرنوشت مردم در دست  (3/4 

 است ............................ ز قرآن و فتوای فقیهان برگرفته ا (4/4 
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 زیر پاسخ کوتاه بدهید . ؤاالتبه س 5

 /.(5؟ ) هدف زندگی انسانهای مومن برخاسته از چیست  (1/5

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

 /.(5) ویژگی منتظران واقعی امام زمان )عج( را بنویسید . با توجه به سخن امام رضا)ع( دو (2/5

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

 /.(5) وضو گرفتن با آب غصبی چه حکمی دارد؟   (3/5 

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

 /.(5)؟  سالم کرده است، ندهد چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او در (4/5 

........................................................................................... 
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 ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم

 "باسمه تعالی"

@nohomi9                                                       ghadam.com



 "باسمه تعالی"

 

 ** شیدموفق با**   

 

 نام خانوادگی: نام و
 سنجش آموزش و پرورش استان گیالن ادارۀ 

sanjesh.guilan.medu.ir 
 صفحه2تعداد صفحات: 

 دقیقه06  مدت امتحان:  معارف اسالمیسؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس   آموزشگاه:نام 

 60/60/0018تاریخ امتحان: 
 اول متوسطه دورۀ  نهمداوطلبان آزاد پایۀ روزانه، بزرگسال و  دانش آموزان

 0018سال  خرداد
 صبح00ساعت شروع: 

 

 نمره سواالت ردیف

 بدهید .به سؤاالت زیر پاسخ کامل  0

 ( 212آیه  -)سوره بقره   را معنی کنید. آیه شریفه ))وَالیَزالونَ یُقاتِلونَکُم حَتّی یَرُدّوکُم  عَن دینِکُم اِنِ استَطاعوا((

.................................................................................................................................................................................................... 
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 هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است ؟ 7

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

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

 

0 

 از زکات فطریه چیست؟  منظور 8

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

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

 

5/0 

  کدام اعمالش قطع نمی شود؟ ، ه انسان مومن از این دنیا می رودبر سخن پیامبر اکرم)ص( هنگامی کبنا 1

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

.................................................................................................................................................................................................... 
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 خداوند بلند مرتبه چه کسانی را به واسطه یک تیر به بهشت می برد؟  06

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

.................................................................................................................................................................................................... 
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 برخوردار است ؟ دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری  چرا انتخاب دوست در 00

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

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

................................................................................................................................................................................................... 
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 منکر چه فرموده اند ؟  نهی از انجام امر به معروف و امام کاظم)ع(دربارۀ ضرورت 02

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

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

................................................................................................................................................................................................... 
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 26 جمع نمرات

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء به حروف نمره به عدد نمره

   

@
no

ho
mi9



 "تاسوِ تعالی"

 (sanjesh.guilan.medu.ir :) سنجص آموزش و پرورش استان گیالن ۀادار

 صفحه1تعداد صفحات:  اسالمیمعارف راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس   دقیقه 60مدت امتحان: 

 01/03/1398تاریخ امتحان: 
 دورۀ  اول متوسطه  نهمو داوطلبان آزاد پایۀ  روزانه، بسرگسال دانص آموزان

 1398 سال خرداد
 صبح11ساعت ضروع: 

 
 

 نمره  تصحیحراهنمای  ردیف
 

 

 2 /. ًوشُ (5(    )ّشهَسد 88(       د: ؼلط)صفحِ 134(         ج: صحیح )صفحِ  113(        ب: ؼلط ) صفحِ   55الف: صحیح )صفحِ  1

 5/1 /.( ًوشُ       5ّش هَسد )                     (                            85: ب )صفحِ 3           (    66:الف  )صفحِ 2               (      27: ج  )صفحِ 1 2

 5/1 /.( ًوش5ُّشهَسد )   (76:ب:خٌذُ تا صذا کِ عوذی ًثاضذ ) 3(  65: الف:دست صدى تِ آیات قشاى )2(   13: ج:آگاُ تِ آضکاس ًٍْاى) 1 3

 2 /.( ًوشُ 5(    ّش هَسد )58احادیث هعصَهیي)ع(  ) -4(           48عذالت خَیاى) -3(       38استقاهت) -2(      41خشافات) -ا 4

5 
    (50))دٍ هَسد(گطادُ سٍیی ٍ...–تشٍیح کاسّای ًیک  –ّوسایِ داسی   –خَش سفتاسی  –صثَس تَدى  -2  ( 27اعتقاد تِ خذاًٍذ ) -ا

 2 /. ًوشُ 5(   ّشهَسد 77تِ سالم ؼلطی کِ سالم تِ حساب ًیایذ ٍیا اص سٍی توسخش اًدام ضَد. ) -4(     67)تاطل است  -3

6 

تشخوِ ٍ یا هعٌی ٍ هفَْم آیِ ضشیفِ سا تٌَیسٌذ دس ّش دٍ صَست صحیح هی تاضذ ٍ  تِ ایي سَال، چٌاًچِ داًص آهَص دس پاسخ)**

 (.ًوشُ کاهل تِ پاسخ ایي سَال تعلق هی گیشد

                                                                                         آًاى پیَستِ تا ضوا هی خٌگٌذ تا ضوا سا اص دیٌتاى تشگشداًٌذ اگش تتَاًٌذ  .     ٍتشخوِ:  -

ٍ ضثیخَى فشٌّگی چیضی خض ًاتَدی تاٍسّای دیٌی  آیِ ایي است کِ : ّذف اصلی دضوٌاى اص تحشین اقتصادی هعٌی ٍ هفَْم -

 (105)صفحِ                      هشدم ٍ دٍس کشدى آًْا اص اسالم ًیست

5/1 

 1 (86)صفحِ هَسد( 2صیثا اها صّش آلَد ) رکش ضوطیشی  –اص ّشچیض  تشتشسٌاک  –پاسُ ای اص آتص  7

8 

فقیش ّن ًثاضذ ، تایذ تشای  صکات فطشیِ صیش هدوَعِ صکات است .کسی کِ ٌّگام ؼشٍب ضة عیذ فطش، تالػ ٍعاقل ٍَّضیاس تاضذ ٍ

خَد ٍکساًی کِ اٍّضیٌِ صًذگی آًاى سا هی دّذ ، تِ اصای ّش ًفش سِ کیلَ گشم گٌذم یا خَ یا تشًح ٍیا ّش ؼزایی سا کِ دس طَل هاُ 

 ( 122استفادُ کشدُ است ، تِ هستحق تذّذ.الثتِ اگش پَل آًْا سا ّن تذّذ کفایت هی کٌذ .)صفحِ  هثاسک سهضاى تیطتش اصآى

5/1 

9 
ٌّگاهی کِ اًساى هَهي اص دًیا هی سٍد ، تواهی اعوال اٍ قطع هی ضَد تِ خض سِ عول : صذقِ خاسیِ ، علوی کِ اص خَد تِ یادگاس 

 5/1 کٌذ .فشصًذ صالحی کِ تشایص دعا هی  گزاضتِ است  ٍ

10 

 الف: هسلواًی کِ تیش سا هی ساصد .ب: هسلواًی کِ تشای سضای خذاًٍذ تیشّا سا تْیِ هی کٌذ ٍتِ دست سصهٌذگاى هی سساًذ . 

 (139/.( )صفحِ 5ی کِ تیش سادس ساُ خذاًٍذ تِ سَی دضوي پشتاج هی کٌذ .)ّشهَسدج: سصهٌذُ ا
5/1 

11 

تشقشاسی پیًَذ دٍستی دس  ٍ .ضکَفایی است کِ دس سٌیي تلَغ ، عَاطف اًساًی دسحال سضذ ٍ ایي اّویت تِ دٍ دلیل است ، اٍل ایي

کِ ٍقتی عالقِ  دٍم ایي .هحثت ٍسصی هی ضَد دٍستی ٍع تاعث پشٍسش عَاطف ًَ ٍدٍساى تِ ایي ضکَفایی کوک هی کٌذ ایي 

ی پزیشًذ.هیضاى ایي تاثیش پزیشی دس دٍساى ًَخَاًی قلثی تیي دٍ دٍست ایداد هی ضَد ، آى دٍ، اص صفات ٍحاالت ّوذیگش تاثیش ه

 (84هثل اٍ اًتخاب ٍصًذگی کٌذ .)صفحِ تسیاس تاالست ٍتِ حذی کِ ضخص هی کَضذهاًٌذ دٍست خَدحشف تضًذ ٍ

2 

12 
ا ّن اگش حتوا اهش تِ هعشٍف ًٍْی اصهٌکش کٌیذ ، ٍگشًِ ضشٍستشیي افشاد خاهعِ تشضوا هسلط خَاٌّذ ضذ ٍدس ایي صَست تْتشیي ضو

 2 ( 113دعا کٌیذ ، دیگش هستداب ًخَاّذ ضذ . )صفحِ 

 20 جمع کل

 «در تصحیح ، نظر همکاران محترم است.»
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