
 .......................................... :شماره داوطلب          نام شهرستان/ منطقه:                                                         باسمه تعالی                                     

 ..............................................................نام :               وزارت آموزش و پرورش                                                                    صبح  03/8ساعت شروع امتحان:

 ............................................. نام خانوادگی:             اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن                                      7/0/8038  : تاریخ امتحان

 ........................................................ نام پدر:     8038خرداد دوره اول متوسطه پایه نهمهماهنگ استانی ارزشیابی تحصیلی           دقیقه73 زمان پاسخگویی:

 ............................................. نام آموزشگاه:                  پیام های آسمان درس:       86 : سواالت تعداد       0صفحات :  تعداد                       صبحنوبت:
 

 نمره هاي تعیین شده بنویسید. : ضمن آرزوي موفّقیت براي شما لطفاً با مطالعة دقیق هر سؤال پاسخ مناسب را در محل عزیز اندانش آموز ردیف
   

1 

 

1 

 .        شماره هر قسمت از آیه را مقابل ترجمه آن بنویسید

 .شوند مى غمگین نه و دارند ترسى نه                                                             الَّذِینَ ینْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ  -1

   .کنندمی انفاق را خود اموال که کسانی                                                         عَلَانِيةًسِرًّا وَ  بِاللَّیلِ وَالنَّهَارِ -2

                                                                                          آشکارا و پنهانی صورت روز به و شب در                                                             فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -3

 است پروردگارشان نزد پاداششان                                                   وَلَا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَا هُمْ یحْزَنُونَ -4

1 

2 

 مشخص کنید. درستی یا نادرستی هر جمله را با عالمت

      نادرست     درست                                                              ثواب قرض بیشتر از صدقه است. -1

      نادرست     درست                                    .                اسرار به دوست اشکالی ندارد همهگفتن  -2

      نادرست     درست                                     کند. سالم دیگران به نماز حال در تواندمی نمازگزار  -3

      نادرست     درست                 اوست. خود سخن به مراجعه خداوند، صفات شناخت براي راه بهترین  -4

2 

3 

 مشخص کنید. را با عالمتگزینه مناسب 

      کدام آیه شریفه بیانگر این است که خداوند دوستدار بندگانش است؟                                                                  1

             وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُب(                                                           الِعقابِ شَدیدُ اللّهَ فَاِنَّ الف(

     شَیئًا النّاسَ یَظِلمُ ال اللّهَ اِنَّ د(                                                        إِنَّهُ یعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یخْفَىج( 
 

 ؟                                                      استدر مورد قیام و ظهور حضرت مهدي)عج(صحیح  گزینهکدام  -2

 .سازند مشخص را حضرت آن دقیق قیام زمان توانندمی افرادي ب(    .می رسد انیپا به پس ازظهور جهان بالفاصلهالف( 
 .دهد می پایان همیشگی هايگ جن به ظالمان، شکستامام با  د(                  .نفر هستند 313یاران حضرت فقط  ج(

 

 ؟وضو چه حکمی دارد باشند، نجس وضو اعضاياگر  -3
  محل مسح اشکالی ندارد ولی بقیه قسمت ها باید پاک باشد.ب(                                             اشکالی نداردالف( 

  صحیح است ولی بعد از وضو باید آن قسمت را آب کشید.د(                                                باطل است. -ج(
 

 است؟    عمیق و پهناور دریایی برابر در قطره مانند عمل برابرکدام در نیك همه کارهاي به فرموده حضرت علی  -4

     با دشمنان در راه خدا جهاد (ب                                                       نمازالف( 

  منکر از نهی و معروف به امر د(                                                        روزه  ج(

2 

4 

 با استفاده از کلمه هاي داده شده جاهاي خالی را پر کنید.)یك کلمه اضافی است(

 ((جنگ – خرافات - معصومان احادیث – شکست -تحریم اقتصادي ))                          

 ندارد.       .............................جهاد در راه خدا هرگز  -1

 است.      .............................قرآن و از برگرفته فقیهان فتواهاي -2

 بود.                                                         .............................ایران، ملت درآوردن زانو به براي غارتگران دوم گام -3

 ابد.ی یم شیفزاا .............................به  لیم شود، رنگ کم انسان در درون خدا به مانیا اگر -4

2 

 ««ادامه سؤاالت در صفحه دوم »» 
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 نمره هاي تعیین شده بنویسید. : ضمن آرزوي موفّقیت براي شما لطفاً با مطالعة دقیق هر سؤال پاسخ مناسب را در محل عزیز اندانش آموز ردیف
   

2 

 

5 

 د.یاالت زیر پاسخ کوتاه دهؤبه س

   رکعتی چه حکمی دارد؟ سه یا دو نماز هاي رکعت در کردن شك -1

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

     گویند؟ می چه الشرایط جامع فقیه توسط جامعه مردم هدایت و رهبري به -2

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

 ها چه نوع جهادي است؟ سعودي وحشیانه حمالت برابر در یمن مظلوم مردم جهاد -3

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

 ؟گویندمیچه  ،نشده باشد گرفته چیزي از یا نشده آمیخته دیگر چیز با کهآب خالصی به  -4

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

 

2 

 پاسخ پرسش هاي زیر را بنویسید.

6 

 .دیسیبه خدا را بنو مانیا تیتقو يدو مورد از راه ها

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

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

 

1 

7 

 کنید. توصیف را )عج(زمان امام ظهور از بعد اتفاقات کوتاه، جمله چهار در

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

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

1 

8 

 ؟نداردشکستن نماز واجب چه زمانی اشکال 

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

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

 

1 

9 

 است؟ شده سفارش نادان افراد با دوستی از دوري به روایات در چرا

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

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

 

1 

11 

 بیان فرموده است؟خداوند حکمت انفاق را چه چیزي 

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

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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 ««در صفحه سوم ادامه سؤاالت »» 
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3 

 

11 

 چیست؟ کشورهاي اسالمی در مختلف نقشه هاي اجراي از دشمنان اصلی هدف

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

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

1 

12 

 دیگران دارند؟ منکر از نهی و معروف به امر درباره بیشتري مسئولیت مؤمنان چرا

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

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

1 

13 

 کند؟ در دوستی چه مشکالتی را ایجاد می «عالقه افراطی »وجود 

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

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

1 

14 

                   جهاد در زبان عربی و در فرهنگ اسالمی به چه معناست؟                                                                            

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

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

1 

15 

 بنویسید.منکر  از ینه را در مورد امر به معروف و ظمکا حدیث امام

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

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

 

1 

16 

 ایران را بنویسید. مورد از ثمرات انقالب اسالمیدو 

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

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

1 

 نمره جمع                                                   «وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى»                                                                

 «موفق باشید»

21 

 تجدید نظر پس از اعتراض                                                                       -2 تصحیح اول    -1

 نمره به حروف نمره به عدد نمره به حروف نمره به عدد

    

 ....................................    امضاءنام و نام خانوادگی مصحح    نام و نام خانوادگی مصحح   ....................................    امضاء
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 باسمه تعالي

 دقیقه03 مدت امتحان : صبح 03/8ساعت شروع : پیام های آسمان درس : استانی  امتحان هماهنگسواالت راهنماي تصحيح 

 0/0/8038تاريخ امتحان : نهم دوره اول متوسطه پايه:

 استان همدان اداره سنجش آموزش و پرورش 8038سال    خرداد ماه :دانش آموزان و داوطلبان آزاد
 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
   

1 

 

 1 نمره(                                                            22/0)هرقسمت                                                                               4 -  1 -  2 -  3از باال به پايين  1

 2 نمره(2/0)هرمورد                 درست         -4      درست         نا -3          نادرست          -2    درست              -1 2

 2 نمره(2/0)هرمورد                               د -4                      ج -3                           د -2                      ب -1 3

 2 نمره(2/0)هرمورد                        خرافات -4                 جنگ -3        معصومان احاديث -2                شکست -1 4

 2 نمره(2/0)هرمورد             آب مطلق         -4                دفاعی -3                واليت فقيه -2            باطل است -1 2

6 
             مؤمن هاي انسان دادن قرار الگو -گناهان از دوري و نيک کارهاي انجام -خداوند ذکر و ياد

 نمره(2/0 مورد هر. دو موردکافی است)                                                                                                     
1 

7 

 شده شکوفا چنان آن و دانش علم -.نيست زورگو و ظالمانه هاي حکومت از خبري و است گرفته فرا را جهان سراسر عدالت

 و حرص -.نيستند شلوغ نها زند و ها دادگاه ديگر -.است ناچيز آن برابر در تاريخ طول در بشر هاي پيشرفت تمام که است

 يا بدهند او به اي صدقه تا گردندمی مستمندي فرد دنبال به مردم -.است بربسته رخت جامعه ميان از اندوزي ثروت و طمع

 ديگري انسانهاي يا و سنگی هاي مجسمه برابر در ديگر نهاانسا -.شود نمی يافت جامعه در فقيري انسان اما کنند؛ کمکی او به

 جا همه .گرسنگی نه و هست خشکسالی نه بارد؛ می برکت زمين و آسمان از -.آورند نمی فرود رتعظيمس خودشان مانند

 نمره(22/0 مورد ر.هکافی است موردچهار). کنند می زندگی هم کنار در خوشبختی و شادي با همه و -.است خرم و سرسبز

1 

 1 .ندارد اشکالی بدنی يا ضرر مالی از جلوگيري براي 8

 1 شود.می شما ضرر و زيان مايه نادانی، علت به ولی بردارد؛ قدمی شما نفع به خواهد کهمی او زيرا 9

 1 نمره(2/0 قسمت )هر                                           .ثروتمندان دست در آن انحصار از جلوگيري و فقرا ميان ثروت توزيع 10

 1 نمره(2/0 قسمت )هر                                                         .     اسالم از آنها دورکردن و مردم دينی باورهاي نابودي 11

12 
 .کنندمی مسئوليت احساس يکديگر سرنوشت به نسبت و دوست دارند را همديگر يعنی ؛يکديگرند ولی آنها زيرا

 نمره(2/0)هرقسمت                                                                                                                             
1 

13 
 همواره فرد( زند؛ می برهم را انسان زندگی آرامش و شود می خاطر پريشانی و اضطراب موجب افراطی هاي عالقه نوع اين

 ).اوست از شدن دور يا خود دوست دادن دست از نگران
1 

14 
 )جنگ( مبارزه معنايبه  اسالمی فرهنگ در و نمره (  2/0) است؛ کوشش و تالش معناي به عربی زبان در جهاد کلمه

 نمره ( 2/0)  است. اسالم دشمنان با مسلحانه
1 

12 
 هاي بهترين صورت اين در و شد خواهند مسلط افراد جامعه بر شما نيوگرنه شرورتر  دياز منکر کن یحتماً امر به معروف و نه

     نمره(22/0)هر قسمت                                                  نخواهد شد. مستجاب ديگر   ،کنند دعا اگر هم شما
1 

16 

 به مشغول نيز نفر ميليون پنج وحدود دانشگاه التحصيل فارغ نفر ميليون ده از بيش درصد؛ 90 حدود به باسوادي نرخ رشد

دومين  -جزء چهار کشور موفق در شبيه سازي حيوانی -قدرت اول نظامی منطقه و داراي امن ترين آسمان منطقه. - تحصيل

 کامل چرخه صاحب کشور هشت جزء -بدن اعضاي پيوند نظر از دنيا کشور ده جزء و کشور موفق دنيا در تحقيقات مغز و اعصاب

جزء  -جزء ده کشور برتر دنيا در علوم نانو فنّاوري -برق شبکه رشد نظر از کشور سومين و دنيا ساز سد کشور سومين -فضايی

 -در دنيا جزء چهار کشور سازنده پهباد موشک انداز -ست کشور سازنده ناوشکن در دنيا و تنها سازنده سريع ترين اژدر دنيايب

 نمره(2/0 مورد هر)دو موردکافی است.                              .يافت دست اي هسته تکنولوژي به خود که مستقلی کشورتنها 

1 

 نمره جمع                                                   خدا قوّت ()همکاران عزيز                                                                    

 در صورت رساندن مفهوم توسط دانش آموز به ساير پاسخ هاي صحيح نيز، نمره تعلق می گيرد.
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