
 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   نام آموزشگاه:

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

 0018 سال خرداد
 عصر06/01ساعت شروع: 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

 1صفحه

 "باسمه تعالی"

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

   ، می توانیم به شناختی نامحدود از خداوند دست یابیم.درک خود به قدر توان و ما (الف

      .عقاید باطل وخرافی منحصر به زمان پیامبران نبوده است (ب

      .اعتقاد به ظهور منجی ، تنها به ما شیعیان اختصاص دارد (ج

     .نماز، یکی از بهترین راه های تقویت ایمان در قلب آدمی است (د

 

2 

 پاسخ مناسب را از سمت چپ انتخاب کرده وحرف مربوط را داخل )..... ( بنویسید .) یک گزینه اضافه است(  2

 الف: خمس                                   ازتاثیرات مهم ایمان به خداوند  ( 1/2) ....... (

 ب: آرامش روحی               یکی از مبطالت نماز ( 2/2) ....... (

 ج: قرض الحسنه                                     از انفاق واجب (3/2.... () ...

  د: خنده بلند                                                                                                        

 

5/0 

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

 خود را با چه ویژگی معرفی کرده است؟ « وَهُوَ الغَفورُالوَدودُ» خداوند درآیه  (1/3

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

 وما نمی توانیم با آب ............................  وضو بگیریم . وضو گرفتن فقط با آب ........................... صحیح است ، (2/3 

  مطلق -د: غصبی                  مضاف –ج: مطلق               مباح –ب: غصبی              مطلق –الف: مضاف 

 بنا به سخن پیامبر اکرم )ص( کدام عمل انسان مومن بعد از مرگش قطع نمی شود ؟  (3/3 

 د: واجبات                         ج: مستحبات                 ب: زکات فطریه                : صدقه جاریه الف

 

5/0 

 جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .  1

  . است.....................................  آنچه ایمان را در دل پایدار می کند ، دوری از  (1/4

 ، مشرکان را به اندیشه ورزی وتفکر دعوت می کردند ......................................  رسوالن  الهی با آوردن   (2/4

 است ...................... و عدالت  ف امام زمان از قیام ، گسترشهد (3/4

 است ............  .....................شکستن نماز واجب از روی اختیار  ( 4/4

 

2 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 5

 /.(5گزار در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی شک کند که در رکعت چندم نماز است، نمازش چه حکمی دارد؟)اگر نماز (1/5

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

 /.(5دو مورد از مواردی که پیوند دوستی را سست می کند ، بنویسید . ) (2/5

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

 /.(5پاداش انسان عفیف وپاکدامنی که قدرت انجام گناه را دارد،ولی خود را آلوده نمی کند ، چیست ؟ ) (3/5

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

 /.(5باتوجه به سخن امیرالمومنان )ع( جایگاه امربه معروف ونهی از منکر ،درمیان اعمال نیک چگونه است ؟ ) (4/5

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

@nohomi9                                                       ghadam.com



 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   نام آموزشگاه:

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

 0018 سال خرداد
 عصر06/01ساعت شروع: 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

 2صفحه

 "باسمه تعالی"

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید . 0

 (131آیه شریفه ))وَالتَهِنوا وَالتَحزَنوا وَاَنتُمُ االَعلَونَ اِن کُنتُم مُومِنینَ ( را معنی کنید .)سوره آل عمران آیه 

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

 

5/0 

 هدف اصلی دشمنان از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی چیست ؟  7

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

 

 

0 

 سه مورد ( میانه روی در دوستی را باید در چه مواردی به خوبی رعایت کرد ؟ ) ذکر 8

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

 

 

5/0 

 سه مورد از فواید انفاق را بنویسید .  1

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

 

 

5/0 

 چرا کسانی که به دستور خداوند به جهاد با دشمنان برمی خیزند ، همواره پیروز هستند ؟  06

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

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

 

 

5/0 

 توجه به حدیث امام صادق )ع( بر مردم واجب است از چه فقیهانی پیروی کنند ؟  با 00

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

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

 

2 

 چهار مورد از آثارمنفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید .  02

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

.................................................................................................................................................................................................................... 
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 26 جمع کل

 ** شیدموفق با**   

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

   

@
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 "تاسوِ تعالی"

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

 صفحه1تعداد صفحات:  معارف اسالمیراهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس   دقیقه 60مدت امتحان: 

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

 1398 سال خرداد
 عصر30/14ساعت ضروع: 

 
 

 نمره  تصحیحراهنمای  ردیف
 

 

 2 /. ًوشُ (5(    )ّشهَسد 75(      د: صحیح )صفحِ  46ج: غلط )صفحِ    (    40ب: صحیح) صفحِ     (  12الف: غلط )صفحِ  1

 5/1 /.( ًوشُ       5(                                  ّش هَسد )123: الف )صفحِ 3(       76:د )صفحِ 2(       26: ب  )صفحِ 1 2

 5/1 /.( ًوش5ُّشهَسد )(125الف: صذلِ جاسیِ)صفحِ  – 3(66هضاف)صفحِ -ج: هطلك: 2(  13تٌذگاى )صفحِ  : ب: دٍستذاس1 3

4 
 ( 78( د:حشام)صفح48ِهْشتاًی )صفحِ ( ج: 40: دالیل هحکن )صفحِ( ب25)صفحِ الف: دٍسی اص گٌاّاى 

 /.( ًوشُ 5ّش هَسد )
2 

5 

 هَسد(2ضَخی ّای آصاس دٌّذُ ٍ... ) -هسخشُ کشدى -ًام ًاپسٌذ ًْادى -2(    77ًواصش تاطل است )صفحِ -1

 (     113عویك است .)صفحِ  هاًٌذ دسیایی پٌْاٍس ٍ -4(         105کوتش اص پاداش هجاّذ ضْیذ دس ساُ خذا ًیست .)صفحِ -3

 /. ًوشُ 5ّشهَسد 

2 

 5/1  (                                                                                       99غوگیي ًثاضیذ ،صیشا ضوا تشتشیذ اگش ایواى داضتِ تاضیذ .    )صفحِ ٍ سست ًطَیذ ٍ 6

7 
ّذف اصلی دضوي اص تحشین التصادی، جٌگ ًظاهی ٍضثیخَى فشٌّگی ،چیضی جض ًاتَدی تاٍسّای دیٌی هشدم ٍدٍس کشدى 

 ( 105آًْا اص اسالم ًیست . )صفحِ
1 

 5/1 (      89الف: پشّیض اص گفتي تواهی اسشاس تِ دٍست    ب: ًذاضتي تَلع تی جا اص دٍست     ج: پشّیض اص عاللِ افشاطی    )صفحِ 8

9 

تخص صیادی اص  -فاصلِ طثماتی هیاى ثشٍتوٌذاى ٍفمیش کوتش هی ضَد . -اص فَایذ اًفاق : ثشٍت تِ دست ًیاصهٌذاى هی سسذ 

اهٌیت  آساهص ٍ -هشدم ًسثت تِ ّوذیگش هْشتاًتش هی ضًَذ  -جشهْای ًاضی اص فمشا دس جاهعِ سیطِ کي هی ضَد   گٌاّاى ٍ

 ( 121/.( ) صفحِ 5ّش هَسد  -دس جاهعِ حاکن هی ضَد .)رکش سِ هَسد
5/1 

10 

 پاداش تضسگ خذاًٍذ ًیض دس اًتظاس اٍست ٍاگش دس سشتلٌذی ، هغفشت ٍ صیشا اگش دضوي سا ضکست دّذ ، عالٍُ تش افتخاس ٍ

یگشی لاتل همایسِ ًیست . تٌا تش ایي جْاد جٌگ تا دضوي ضْیذ ضَد ، تِ هماهی دست هی یاتذ کِ ًضد خذاًٍذ تا ّیچ همام د

 ( 134است کِ ّش گض ضکست ًذاسد . )صفحِ  ا هثاسصُ ایدس ساُ خذ
5/1 

11 
هطیع  تشخالف َّای ًفس خَد پیشٍی هی کٌٌذ ٍ کاس، کِ اص دیي خَد هحافظت ٍهشدم ٍاجة است اص فمیْاى پشّیض تش

 2 ( 57()صفحِ/.ًوش5ُدستَسات خذاًٍذ ّستٌذ، پیشٍی کٌٌذ .)ّشهَسد

12 

صضتی اًجام  ًاپسٌذ دسجاهعِ سٍاج پیذا هی کٌذ ٍ کاسّای ًادسست ٍ -هشدم ًسثت تِ سشًَضت یکذیگش تی تفاٍت هی ضًَذ.

         ای فاسذ تش هشدم. تعالین ٍدستَسات دیي تیي هشدم فشاهَش هی ضَدٍاًساًْ-تسیاسی اص ایي کاسّا اص تیي هی سٍد 

الْی هی  جاهعِ هستحك عزاب ٍ شکت خذاًٍذ اص جاهعِ تشداضتِت گٌاُ صیاد هی ضَد کِ سحوت ٍآًمذس  -هی ضًَذ. هسلط

 ( 112/.ًوشُ( )صفحِ 5ّشهَسد –هَسد  4)رکش        ضَد . 
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 20 جمع کل

 «در تصحیح ، نظر همکاران محترم است.»

 

@nohomi9                                                       ghadam.com
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