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

 ......................................................نام :                 وزارت آموزش و پرورش                                                                          51ساعت شروع امتحان: 

 ..................................... نام خانوادگی:                 اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن                                      7/3/5331:   تاریخ امتحان

 .............................................. نام پدر:                 31خرداد دوره اول متوسطه پایه نهمهماهنگ استانی ارزشیابی تحصیلی             دقیقه77 زمان پاسخگویی:

 ........................................ نام آموزشگاه:                      پیام های آسمان درس:       56 : سواالت تعداد       3صفحات :  تعداد        طرح جامع                     
 

 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 
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 ترجمه هاي مربوطه بنویسید. مقابلها را  شماره هر قسمت از آیه

                                نمایند، حفظ ]گناه از[ را خود دامان و                           قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  -1

                                .است آگاه کنند می آنچه به خداوند زیرا                                              وَیحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ -2

                                             تر است؛ زهیآنان پاک يبرا نیکه ا                                                ذَلِكَ أَزْکَى لَهُمْ  -3

 .فروگیرند  ]نامحرم به نگاه از[ را خود هاي بگو چشم مؤمن مردان به                                نَاللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یصْنَعُوإِنَّ  -4

1 

2 

 مشخص کنید. درستی یا نادرستی هر جمله را با عالمت

 نادرست     درست                                                                  جزء ارکان نماز است. ،قرائت -1

 نادرست     درست                                                            .ثواب قرض و صدقه یکسان است -2

 نادرست     درست                                     خداوند را به طور کامل بشناسند.توانند  ها نمی انسان -3

 نادرست     درست                        .است انسان آفریده براي است زمین در که را آنچه تمام خداوند -4

2 

3 

 مشخص کنید. گزینه مناسب را با عالمت

 ؟است فهمید که خداوند همیشه همراه و مواظب ماتوان ازکدام آیه شریفه می -1

               کُنتُمْ مَا أَیْنَ مَعَکُمْ هُوَ -ب                                          الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ةَأُجِیبُ دَعْوَ -الف

 نَسْتَعِینُ وَإِیَّاكَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ -د                                                کُمْوا اللَّـهَ یَنصُرْإِن تَنصُرُ -ج
 

 بود.                                                         ....... ایران، ملت درآوردن زانو به براي غارتگران دوم گام -2

                   جنگ  ب(                                                 الف( محاصره اقتصادي

       د( تالش براي کودتا                                                ج( ترور و بمب گذاري
 

 شعار اسالم چیست؟    -3

                  ب( دعا                                                                           الف( نماز

    د( حج                                                                            ج( اذان
  

 کدام یك از جنگ هاي زیر جهاد ابتدائی است؟ -4

         ب(جنگ احد                                                الف(جنگ نهروان

           حکومت هاي ایران و روم در صدر اسالم  اسالم با  سپاه نبردد(                                                 ج( جنگ احزاب 
 

2 

4 

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

 ((دروغ  – ایمان - حالل کسب و کار – نماز -غیبت ))                          

 .است...................................  آن، جزء نُه که دارد جزء ده عبادت -1

 .است ................................... آن کلید که اند شده جمع اي خانه در همگی ها زشتی -2

 .است ................................... شود، هنگام یکه دعا در آن مستجاب م ییحالت ها نیاز بهتر یکی -3

                           .داند می ................................... نشانه هاي از یکی را آن که است ارزشمند خداوند نزد آن قدر مال انفاق -4

2 

 «« در صفحه دومت ادامه سؤاال »»
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 د.یبه سواالت زیر پاسخ کوتاه ده

                                   آب کُر حداقل چند لیتر است؟  -1

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

 آخرت چیست؟ و دنیا در خوشبختی براي ما سرمایه اوّلین -2

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

 را بنویسید.در حدیث ثقلین بیان فرمودند،  اکرم پیامبریی که گرانبهادو امانت  -3

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

 است؟ عمیق و پهناور دریایی برابر در قطره مانندکدام عمل  با مقایسه در خدا، راه در جهاد حتی و نیك کارهاي همه -4

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

 

2 

 زیر را بنویسید.هاي پاسخ پرسش

6 

 را بنویسید.   دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدي

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

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

 

1 

7 

 مراحل غسل ترتیبی را بنویسید.

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

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

 

1 

8 

 .بنویسیدچهار مورد از مبطالت نماز را 

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

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

 

1 

9 

   است؟ واجب کسانی چه بر و زمانی چه در دفاعی جهاد

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

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

 

1 

11 

                     ؟ایمان چیستمنظور از 

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

........................................................................................................................................................................................................................................... 
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 «« ومسدر صفحه ت ادامه سؤاال »»
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11 

.   بنویسید را صحیح وضوي شرایط ازچهار مورد 

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

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

1 

12 

 در مورد پرهیز از دوستی با افراد فاسد چه فرمود؟  حضرت علی 

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

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

1 

13 

 امید شدند؟ نا اسالم نابودي از منافقان و کافران خم غدیر روز در چرا

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

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

1 

14 

 اللّه یعنی چه؟ حقّ

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

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

 

1 

15 

 بگیرد؟ درستی هاي تصمیم تواند نمی عجول انسان چرا

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

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

 

1 

16 

 دارد؟ انسان اعمال بر تأثیري چه راستگویی

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

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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 نمره جمع                                                  «وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى»                                                                

 «موفق باشید»
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 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

 دقیقه07مدت امتحان :  51 ساعت شروع : پیام های آسمان :درس استانی امتحان هماهنگسواالت راهنماي تصحيح 

  0/3/5318 تاريخ امتحان : نهم دوره اول متوسطه:پايه

 استان همدان اداره سنجش آموزش و پرورش 5318 سال ماهخرداد                       طرح جامع
 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
   

1 

 

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

 2 نمره(2/0 مورد )هر                    درست       -4  درست                  -3              درست  نا -2       درست           نا -1 2

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

 2 نمره(2/0 مورد )هر                           ايمان -4                   نماز -3              دروغ -2            حالل کسب و کار -1 4

 2 نمره(2/0)هرمورد   امر به معروف و نهی از منکر     -4         قرآن و اهل بيت    -3   عمر و زندگی -2           ليتر 1-384 2

6 
 امام هاي آرمان و اهداف راه در جان پاي تا که است وفايی با ياران وجود. امام قيام با همراهی براي جهان مردم آمادگی

 1                 نمره(                                                            2/0قسمت )هر                                                                                                                    .بايستند

 1 نمره(                                                            22/0مورد  )هر                 بدن چپ نيمه شستن -4 بدن راست نيمه شستن -3 وگردن سر تمام شستن -2 نيت -1 7

8 

 زدن حرف - )قهقهه( بلند صداي با خنديدن - قبله از برگرداندن روي - وضو شدن باطل - نماز شرايط از يکی رفتن بين از

 هاي رکعت در کردن شک - نماز واجبات و ارکان کردن زياد و کم - آشاميدن و خوردن - نماز صورت زدن هم به  - نماز بين

 نمره(22/0هرمورد. کافی است موردچهار)                                                                          .رکعتی سه يا دو نماز

1 

 1                                                                                                                                       .است واجب جوان و پير زن، و مرد  مسلمانان همه بر کند، می حمله اسالمی کشور يک به دشمن وقتی 9

 1 .کند می ايجاد انسان در را آن حقيقت به عمل شوق که باوري است، حقيقت يا موضوع يک به کامل قلبی باور و اعتماد ايمان، 10

11 
– اعضا در مانع نبودن  - وضو اعضاي بودن پاک - آن ظرف و آب بودن مباح - وضو آب بودن مُطلقَ – وضو آب بودن پاک

 نمره(22/0هرمورد. کافی است موردچهار)                                                                                 .مُواالت - ترتيب
1 

 1 .خبري بی آن از تو که درحالی ربايد؛می آنان از را بدي و ناپاکی ناخودآگاه، وجودت که بپرهيز فاسد افراد با دوستی از 12

13 

 با و بگيرد، عهده بر را مردم رهبري تواند نمی او از بعد کسی ندارد، پسري )ص(خدا پيامبر چون کردند می تصور آنهاچون 

 تمام خم، غدير در )ص(اکرم پيامبر جاي به )ع(اميرمؤمنان جانشينی اما .شد خواهد سپرده فراموشی به نيز اسالم دين وفاتش

 .داد باد بر را آنان پوچ آرزوهاي

1 

 1 .شود می گفته اللّه حقّ کارها اين به. کنيم اطاعت را خداوند دستور که دهيم می انجام اين براي را کارهااز بعضی 14

12 
 هر و مانيم می باز صحيح گيري تصميم از دليل همين به و کنيم فکر خوب توانيم نمی شويم، می زدگی شتاب دچار وقتی

 .باشد بزرگ اشتباه يک تواند می تصميمی
1 

 1 .شد خواهد پاک نيز اعمالش باشد، گو راست زبانش که کسی 16

 نمره خدا قوّت (                                                 جمع )همکاران عزيز                                                               

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