
 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 
 اداره سنجش
 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 پیام های آسمان نام درس:

 دقیقه 06 امتحان: مدت 7/3/89 متحان:ا تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 3سواالت در  صبح 06  ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و                                          :جمع نمره با حروف                                                                                                 عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 9318ماه خرداددر نوبت   طرح جامعآزاد داوطلبان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

 ی بعدصفحه ی سواالت درادامه 1

 

سوُلَللّاهَقالَ   3،َحدیث26صفحه ،4الکافی،َجلدکتاب  .َیامَُالصََّبدانَهال ََکاةَُزَ َوَ َکاة َزَ َءَ یشَ َلَ کَُلهَ:َََََََََََر 

 هفتمپایه سواالت پیام های آسمان 

0 

 د.خداوند را بنویسی نتایج شکرگزاری از مورد از دو ﴿ لَِئن َشَکرتُم ََلَزیَدنَُّکم ﴾یی شریفهتوجه به آیه با

0-                                                                         2-  
0 

 مشخص کنید. درست یا نادرست بودن جمله های زیر را با عالمت 

 5/6          نادرست      درست                        شود، هنگام نماز است.      هایی که دعا درآن مستجاب میبهترین حالت از 2

 5/6 نادرست                درست       یکسان است.           های دیگردنیا با انسان ها درهنگام رفتن ازاینوضعیت ما انسان 3

 کنید.شده، کاملهای دادههای مناسب، از بین کلمههای زیر را با کلمهجمله

 5/6 روزه (  -) صدقه               شود، ................. است.   نوع بال میچه موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد آن 4

 5/6 ( عزّت نفس  -که خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم، .................... است.  ) محبت  ارزش بودن و این احساس با 5

   مشخص کنید. پاسخ درست سوال های زیر را با عالمت 

0 
 یا به اشتباه، اضافه انجام دهد، نمازش باطل خواهدشد؟ فراموش کند و واجبات زیر را اگر نمازگزار کدامیک از

       الف( قرائت                                ب( رکوع                                ج( تشهّد                            د( سالم 
5/6 

7 

 لیل پذیرش حکومت خود را چه چیزی بیان می کنند؟حضرت علی)ع(مهم ترین د

         ب( مشکالتی که جامعه را فراگرفته بود.           الف( گرفتن حق مظلوم ازظالـم                

           د( حکومت وخالفت کردن بر مردم              ج( تقسیم بیت الـمال بین مردم             

5/6 

9 

 .را با استفاده از آب بنویسید اندکردن( چیزهایی که نجس شدهتطهیر)پاکی شیوه

 
0 

 هشتمپایه سواالت پیام های آسمان 

 5/6  غفّار یعنی چه؟ 8

 مشخص کنید. درست یا نادرست بودن جمله های زیر را با عالمت 

 5/6 درست            نادرست                    اند.           وجود آوردهم را خود جهنّمیان با اعمال خود بهجهنّ 06

 5/6 استفاده ازگردنبند و انگشتر طال برای مردان حرام است.                 درست            نادرست          00

 صحیح را انتخاب نـمایید.شده، جوابجواب داده زیر، از بین دوهایبرای سوال

 5/6 روزه (  -) نماز             یاد شده است؟  « ستون دین»عنوان  دام عمل بهازک        درسخنان معصومین 02

 5/6 نیکی کردن (  -اخالق نیکو  )    شود؟  درقیامت می عبورآسان ازصراطموجب  کدام عمل درماه مبارک رمضان، 03
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 نمره 9318ماه خرداددر نوبت  طرح جامعآزاد داوطلبان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

6 

 

 ی بعدصفحه ی سواالت درادامه

04 

 قرار داد؟قرآن را اولین معلّم            پیامبراکرم  ،حکیم چرا خداوند

 
0 

05 

 کند، نام ببرید.سه مورد ازکارهایی که روزه را باطل می

0-                                                    2-                                                         3-  
5/0 

 نهمپایه سواالت پیام های آسمان 

00 

کرن باتوجه به عبارت قرآنی نذن  یکی از اثرات مهم ایمان به خدا را بنویسید. نُّ الُقلوُب ﴾ـتَطَمئن  اللن  ﴿ اََلب

 
5/6 

 :واجب هایمازـن رموردد

 5/6 درست            نادرست                           ست.                حرام ا روی اختیار،از شکستن نماز  07

 5/6 گریه کردن برای آمرزش گناهان درحال نماز، صحیح نیست.      درست            نادرست          09

08 

 ی هدایت و رهبری مردم برعهده چه کسانی قرارگرفت؟پس از رحلت رسول اکرم           ، وظیفه

 
5/6 

26 

 یابد؟انسان افزایش می درچه زمانی، میل به خرافات در

 
5/6 

20 

 ی مهم آمادگی کشور از لحاظ نظامی ، چیست؟هفاید

 
5/6 

22 

 ؟فرهنگی، چیستهدف اصلی دشمن از تحریم های اقتصادی، جنگ نظامی و شبیخون 

 
0 

23 

 دادن دارد؟چرا قرض دادن ارزش بیشتری نسبت به صدقه

 
0 

24 

 

 .دو شرط مهم ازشرایط ظهور حضرت مهدی        را بنویسید

0-         

2-  

0 
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3 

 

25 

 شوند؟چه صورتی شرورترین افراد جامعه بر دیگران مسلط می در بق فرمایش امام کاظم        ط

 
0 

20 

 های دوست واقعی را بنویسید.سه مورد از ویژگی

0-         

2-                     

3-  

5/0 

27 

ها را درجای مشخص آن برای آن وضو داشته باشیم، انتخاب نمایید. و واجب استبین کارهای زیر، سه مورد را که  از

 شده، بنویسید.

 

 

0-                                                      2-                                                3- 

5/0 

 موفق و پیروز باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

   -  نگام تالوت قرآنه  -  دست گذاشتن به آیات قرآن

 هنگام نمازخواندن  -  های خداونددست زدن به یکی از نام

@nohomi9                                                       ghadam.com



 بسمه تعالی

سواالت امتحانات هماهنگ استانی  راهنمای تصحیح

  دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

 فهاناداره کل آموزش و پرورش استان اص

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 طرح جامع پیام های آسمان نام درس:

 7/3/8331  امتحان: تاریخ

 9318ماه خرداد  پایه نهم
 

 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. ردیف
 

1 

 

 
 ضمن عرض سالم و خداقوت خدمت همکاران عزیز!

را برسانند، نمره کامل  ند و منظوردرتصحیح اوراق لطف نمایید چنانچه دانش آموزان با عباراتی دیگر غیر از این پاسخنامه جواب داده باش

 درنظرگرفته شود. دراین راستا نظر همکاران گرامی قابل احترام می باشد.

 مان هفتمپیام های آسپاسخنامه 

 8 های صحیح دیگر قابل قبول است.(پاسخ5/0دهد.)هرموردهای بیشتری به ما مینعمت -2شود.خداونداز ماراضی می -8 8

 5/0 درست 2

 5/0 نادرست 3

 5/0 صدقه 4

 5/0 عزّت نفس 5

 5/0 ب( رکوع 6

 5/0            الف( گرفتن حق مظلوم ازظالـم                 7

1 

نمره(سپس آن را زیر شیرآب بگیریم یا درآب جاری فروببریم، به طوری که آب به 5/0بایدنجاست رابرطرف کنیم) ابتدا

 نمره(5/0تمام جاهای نجس شده برسد.)
8 

 تمپیام های آسمان هشپاسخنامه 

 5/0 بسیارآمرزنده 3

 5/0 درست 80

 5/0 درست 88

 5/0 نماز 82

 5/0 اخالق نیکو 83

84 

داند که هرآیه ازقرآن درچه زمانی وبه چه علّتی نازل شده است . ومفهوم می ن بهتر از هرانسان دیگریزیرا ایشا

 ) چنانچه مفهوم جواب ومنظور رسانیده شود، نمره تعلق گیرد(                                       وتفسیرواقعی آن چیست. 
8 

85 

 استمناء    -6   جماع   -5    فروبردن غبار یا دودغلیظ -4   زیرآب فروبردن سربه  -3آشامیدن   -2خوردن    -8

 باقیماندن برجنابت وحیض ونفاس تااذان صبح -1             وجانشین پیامبر            دروغ بستن به خدا و پیامبر -7

 نمره(5/0قی کردن     ) سه موردصحیح و هرمورد  -80اماله کردن باچیزهای روان  -3 

 

5/8 



 بسمه تعالی

سواالت امتحانات هماهنگ استانی  راهنمای تصحیح

  دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

 فهاناداره کل آموزش و پرورش استان اص

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 
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 9318ماه خرداد  پایه نهم
 

 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. ردیف
 

2 

 

 مپاسخنامه پیام های آسمان نه

 5/0 ) منظور جواب رسانیده شودنمره تعلق گیرد(   به جواب )یاد وذکر خدا(نمره تعلق گیرد.  (به آرامش روحی )رسیدن 86

 5/0 درست 87

 5/0 نادرست 81

  5/0امامان  83

 5/0 علق گیرد.(رنگ شود. )به جواب صحیح مشابه نمره توقتی ایمان به خدا در انسان کم 20

28 

            یابه جواب )پیروزی درجنگ(  –ویا )ترساندن دشمن خدا و دشمن خود(  –ترساندن دشمن و جلوگیری ازجنگ 

 مشابه آن، نمره داده شود.) ترساندن دشمن ( ویا جواب های 
5/0 

 8 نابودی باورهای دینی مردم و دورکردن آن ها از اسالم 22

23 

درقرض دادن فرد  –فعالیت و کسب و کار را به دنبال خود دارد.   -شود. حفظ آبروی افراد میزیرا قرض دادن موجب 

 )به یک مورد که اشاره شود کافی است(                                                         باکارکردن به فکربازگردادن هست. 
8 

24 
که تا پای جان درراه اهداف و آرمان های امام  وجودیاران باوفایی -2 ی همراهی با قیام امامآمادگی مردم جهان برا -8

 بایستند.
8 

 8 وقتی امربه معروف و نهی از منکر درجامعه ترک شود. و یا نادیده گرفته شود. 25

26 

 یرخواه دوستانش باشد.خ -3اهل گناه نباشدوازگناه دیگران نیزناراحت شود.   -2اهل فکر واندیشه باشد.   -8

 ) موارد صحیح دیگر،قابل قبول است و نمره کامل تعلق گیرد.(
5/8 

 5/8 هنگام نمازخواندن -3        های خداونددست زدن به یکی از نام -2      دست گذاشتن به آیات قرآن -8 27

 موفق و پیروز باشید.
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