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 .دیشماره هر قسمت از آیه ها را جلو ترجمه هاي مربوطه بنویس

 .دیخودتان را بترساندشمن  و خدا دشمن کار این با تا                                     وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ  -1

 .کرد خریداري را اموالشان و ها جان مؤمنان، از خداوند                                                       وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیلِ -2

              .کنید آماده آنها با براي مقابله دارید توان در چه هر و                                          تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ -3

 دهیورز يو اسب ها روین لیاز قب                    إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  -4

1 
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 مشخص کنید. درستی یا نادرستی هر جمله را با عالمت

    نادرست      درست                                            و نهی از منکر یک موفقیت است.هر امر به معروف  -1

    نادرست      درست                                    گونه که شایسته خداست ، او را بشناسیم. توانیم آن ما می -2

    نادرست      درست                           خرید. چیزي توان می است، نشده پرداخت آن خمس که پولی با -3

    نادرست      درست                   .ستنی غیرممکن انسان، براي عمرطوالنی داشتن قرآن ، آیات به توجه با -4

2 
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 مشخص کنید. گزینه مناسب را با عالمت

 کند؟ چه چیزي ایمان را در دل پایدار می به فرموده امام صادق  -1

                  جهاد با دشمنان ب(                                                                 علم  الف( 

     از گناهان يدور د(                                                                 شناخت ج(
 

 نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر از شرایط وضوي صحیح  -2

         مضاف بودن آب وضو (ب                                                                ترتیب (الف

  آب وضو مطلق بودن  (د                                                              مواالت( ج
  

  کدام مورد از مبطالت نماز است؟ -3

       با دست  کردن اشارهب(               .نباشد عمدي که صدا با خنده یا زدن لبخند الف(

  قبله از برگرداندن رويد(                توجهی یا فراموشی.  گفتن چیزي از روي بیج(  
         

 ؟                                     نیست خدا راه در شهید مجاهد پاداش از کمتر پاداش او در مورد چه کسی فرمود؛ حضرت علی -4

                     انفاق کننده ب(                                                     انسان مجاهد الف( 

      دوست خوبد(                                                     انسان پاکدامنج(  

2 

4 

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

 (( قرض – عقاید – فداکاري – اخالق -جهاد ))                          

 اختصاص یافته است.         .............................آیه در قرآن کریم بهیکصد حدود  -1

 .است شده داده ثواب قرار هجده .............................براي اسالم دین در -2

 .است شیعیان ما ............................. اثرگذارترین از یکی  مهدي حضرت ظهور و قیام به اعتقاد -3

 است.       ناراحت و خشمگین او انتظار ندارد همواره از  .............................کسی که از دوست خود جز  -4
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 ««ادامه سؤاالت در صفحه دوم »» 
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 د.یاالت زیر پاسخ کوتاه دهؤبه س

     جنگ احد ، چه نوع جهادي است؟ -1

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

 ؟   نماز چه حکمی دارد در ارکانکم یا زیاد کردن  -2

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

 را چه چیزي نام نهاده است؟ ازمندانیبه ن از اموال یقسمت ياعطا میخداوند در قرآن کر -3

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

 ؟چه کسانی بر جامعه مسلط خواهند شد درصورت ترک امر به معروف و نهی از منکربه فرموده امام کاظم  -4

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

 

2 

 پاسخ پرسش هاي زیر را بنویسید.

6 

    ؟به چه معنی استوالیت فقیه 

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

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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  کردند؟می فراوانی استقامت خداوند دستورات انجام راه در الهی پیامبران چرا

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

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

1 
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                                                        بنویسید.دو مورد از آثار ایمان را 

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

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

                                     

1 
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                           ؟ندهد کرده است، سالم او به نماز در که را کسی سالم جواب تواندمی انسان زمانی چه

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

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

1 
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 بنویسید.              را اسالمی ایران جمهوري شکست براي ابرقدرتها اقدامات از نمونه چهار

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

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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 دارند؟ نگه دور اسالم حکیمانه تعلیمات از کنند تا جوانان راتالش می دشمنان چرا

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

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

1 

12 

 است؟ برخوردار بسیاري اهمیت از نوجوانی دوران در دوست انتخاب چرا

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

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

1 

13 

     خمس را توضیح دهید.

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

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

1 

14 

خصوصیات دوستان خوب را بنویسید.                                                                                مورد ازدو 

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

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

 

1 
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 بنویسید. را مورد دو منکر از نهی و معروف به امر ترک منفی آثار از  

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

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

1 

16 

 ؟چه فایده هایی داردآمادگی نظامی 

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

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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 تجدید نظر پس از اعتراض                                                                       -2 اول    تصحیح -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

 دقیقه07 مدت امتحان : 51 ساعت شروع : پیام های آسمان درس : استانی  امتحان هماهنگسواالت راهنماي تصحيح 

  0/3/5331تاريخ امتحان :                نهم دوره اول متوسطه پايه :

 استان همدان  اداره سنجش آموزش و پرورش 5331سال    خرداد ماهدانش آموزان و داوطلبان آزاد در       نوبت عصر 
 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
   

1 

 

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

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

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

 2 نمره(2/0)هرمورد                       فداکاري -4                 عقايد -3                        قرض   -2                جهاد -1 4

 2 نمره(2/0)هرمورد         شرور ترين افراد      -4      انفاق             -3              است. باطل -2                  دفاعی -1 2

 1 .شودمی گفته فقيه واليت الشرايط، جامع فقيه توسط جامعه مردم هدايت و رهبري به 6

7 
هاي بزرگ  دست يافتن به وعده اطمينان داشتند که ايمان و استقامت، کليدپايداري فراوان پيامبران، ناشی از اين بود که آنان 

 .الهی است
1 

 1 نمره(2/0مورد )هر                                                                          هدفیبی و سردرگمی از رهايی -2آرامش  -1 8

 1 شود.می انجام تمسخر روي از يا آيد حساب نمی به سالم که غلطی سالم 9

10 
 .داخلی ايجاد جنگ و کودتا براي تالش و افکنی تفرقه ،گذاريمب ب و ترور ،نظامی حمله ،اقتصادي محاصره

 نمره(22/0 مورد هر. مورد کافی است4)
1 

11 
کنند، شکست دادن  عمل پاکدامنی و حجاب حفظ هدربار اسالم دستورات به مسلمان جوانان اگر که دانند می خوبی به آنها

                                                                                                                      را از تعليمات حکيمانه اسالم دور نگه دارند. بندند تا آنهاآنها بسيار دشوار خواهد بود. پس تمام تالش خود را به کار می
1 

12 

 یدوست ونديپ يبرقرار و است يیشکوفا و رشد حال در یانسان عواطف بلوغ، نيسن در نکهيا اول است؛ ليدل دو ت بهياهم نيا

 .شودیم يورز و محبت یدوست نوع عواطف پرورش باعث و کند یم کمک يیشکوفا نيا به دوران نيا در

 نيا زانيم .رنديپذیم ريتأث گريهمد و حاالت صفات از دو آن شود،یم جاديا دوست دو نيب یقلب عالقه یوقت نکهيا دوم

 ).کافی است يکی از داليلنوشتن  (                                                        باالست   اريبس ینوجوان دوران در يرياثرپذ

1 

13 
 پنجم يک بايد خانواده، و خود زندگی هاي ساالنههزينه صرف از پس کند، می کسب درآمدي کار، طريق از که مسلمانی هر

 .بپردازد خمس عنوان به است، مانده باقی که را آنچه
1 

14 
 .                   دوستانش باشد رخواهيخ -شود ناراحت نيز ديگران گناه از و نباشد گناه اهل - باشد انديشه و فکر اهل

 نمره(2/0 مورد هر. کافی است مورددو )                                                                                                 
1 

12 

 بسياري انجام زشتی و رواج می يابد جامعه در ناپسند و نادرست کارهاي شوند؛می تفاوت بی ديگران سرنوشت به نسبت دممر

 دستورات و تعاليم .شودمی شناخته خوب و معروف کار عنوان به ها زشتی برخی حتی که آنجا تا رود،می بين از کارها اين از

 جامعه در فساد و گناه قدر آن کم کم و شوندمی مسلط مردم بر هاي فاسد انسان و شودمی فراموش مردم ميان در دين

 .شودمی الهی عذاب مستحق جامعه و برداشته جامعه آن از برکت خداوند و رحمت که شود می فراوان

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

1 

16 
 .است جنگ آغاز از جلوگيري و دشمن ترساندن که همان دارد ديگري مهم فايده ،جنگ در پيروزي بر عالوه

 نمره(2/0 وردم )هر                                                                                                                              
1 

 نمره  جمع)همکاران عزيز خدا قوّت (                                                  

 به ساير پاسخ هاي صحيح نيز، نمره تعلق می گيرد. ،در صورت رساندن مفهوم 
20 

 

 




