
 باسمه تعالی

 دقیقه  06: مدت امتحان ساعت شروع: نام پدر:                                      نام و نام خانوادگی:     

  1شماره صفحه:   3  تعداد کل صفحات: پایه نهم              پیام های آسمان  سؤاالت امتحان هماهنگ درس :

 1310ماه خرداد امتحانات نوبت  1310/ 3 / 8    تاریخ امتحان:  اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمانشاه
 

 پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.

 بارم متن سواالت ردیف
 

 بیان کننده کدامیک از آثار ایمان به خداست؟« اَال بِذِکرِاهلل تَطمَئِنُّ القُلوبُ» آیه ی شریفه ی  1

     □رهایی از احساس بیهودگی  الف(

                                  □ب( بهره مندی از رحمت و فضل خدا

   □آرامش روحی ج( 

 □ هدایت انسان د(

5/6 

 مشخص کنید. )×( عبارت های صحیح یا غلط را با عالمت  2

 □  غلط     □ می خواهیم بگوییم خداوند، کامل و بی عیب و نقص است.               صحیح « الحمدهلل»الف( با گفتن 

 □  غلط      □صحیح               دلیل تمایل به خرافات، کم رنگ شدن ایمان به خدا است.                                   ب(

 □  غلط      □صحیح                                                          .                         اطاعت از پیامبر اطاعت از خداست ج(

 □  غلط      □صحیح یکی از محصوالت زراعی که زکات به آن تعلق می گیرد، برنج است.                                   د(

2 

 مشخص کنید.)×( پاسخ صحیح را با عالمت  3

 الف( برای انجام کدامیک از کارهای زیر واجب است وضو بگیریم؟

 □  حمل جنازه            □خوابیدن              □ذکر خدا              □حمل قرآن 

این «. محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد» می فرماید:  علیه الّسالم ب( امام صادق

 دوست است؟ انتخاب حدیث بیانگر کدامیک از معیارهای

  □  وفای به عهد                   □یخیرخواه                □  نبودناهل گناه              □ اهل اندیشه 

 ؟   خارج نمی کندکدامیک از کارهای زیر دوستی را از حالت اعتدال و میانه روی ج( 

 □عالقه افراطی            □توقع بیجا از دوست            □  گفتن تمامی اسرار به دوست             □  احترام به دوست 

 کدامیک از انفاق های زیر، واجب است؟ (د

 □اِطعام                            □زکات فطر                      □قرض              □صدقه 

2 

  .کامل کنید مناسبعبارت های زیر را با استفاده از کلمات  4

 بر اساس .......................................... انتخاب کند. جانشین خدا در حاکمیت را انسان بایدالف(

 و بیرون ریختن آن که از سنّت های وضو است، .......................................نام دارد. گرداندن آب در دهان  ب(

 ج(خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی...............................................است. 

 د( جهاد ماموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلّح در کشور نمونه ای از جهاد........................................است.
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 دومادامه سواالت در صفحه 
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 صحیح یا باطل بودن هر یک از نمازهای زیر را مشخص کنید. 5

 باطل صحیح نماز

   و ذکر نمازش را آن قدر تند می خواند که تلفظ آن صحیح نیست.سعید خیلی عجله دارد الف( 

   در بین نماز خون دماغ می شود و بدن و لباسش خون آلود می شود.علی ب( 

   خنده داری می افتد و تبسّم می کند.یاد حرف راضیه در بین نماز ج(

   صاف کردن گلو و خواندن سوره حمد، عمدا سرفه می کند.مادر بزرگ در حال نماز برای د( 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 0

 الف( راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید.  

 چیزی ایمان را در دل پایدار می کند؟چه  علیه الّسالمب( بنا به فرموده امام صادق 

 ه در برابر دریاست؟کارهای نیک در مقابل آن مانند قطرج( کدام عمل است که همه 

 د( جهاد دفاعی در چه زمانی واجب می شود؟

 تشبیه شده اند؟   « شمشیری زیبا اما زهرآلود » ه( چه کسانی در روایات به 
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5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

 ) در ستون ب یک کلمه اضافی است( .متصل کنید« ب»را به کلمه مناسب آن در ستون « الف»توضیحات ستون هر یک از  7

 

                

                                                                                                                                

 «ب»  «الف»

 تثلیث الف( محرک و مشوّق انسان برای انجام دستورات خداوند

 ترتیب ب( کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی

 ایمان ج( بخشش قسمتی از اموال انسان به نیازمندان  

 استقامت د( سه بار انجام دادن اعمال وضو

 انفاق 

2 

 را در دوران خالفتش بنویسید. رحمةاهللعبدالعزیزنمونه از اقدامات عمربن دو  8

 

 

1 

  هدف اصلی دشمنان از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی چیست؟ 1
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 بنویسید.دو نمونه از ثمرات انقالب اسالمی ایران را  16

 

 

 

1 

 چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟ 11

 

 

 

1 

 دو مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید. 12

 

 

1 

 دو مورد از فواید انفاق را بنویسید. 13

 

 

1 

 افراد دیگری، عالوه بر رزمنده ای که تیر را در راه خداوند به سوی دشمن پرتاب می کند، چه صّلی اهللبا توجه به فرموده پیامبر  14

 واسطه یک تیر به بهشت می روند؟به 

 

 

 «در پناه خدا سربلند و پیروز باشید»
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 نمره به حروف:                                                                                نمره به عدد:                                                                                 

 امضاء مصحح       نام و نام خانوادگی مصحح:                                                           

 امضاء تجدید نظر کننده                                              نام و نام خانوادگی تجدید نظر کننده:
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 6330/     3 / 8تاريخ امتحان :         نهمپايه :  
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 5/6 ج    6

 الف( غلط 2

 ب( صحیح

 ج( صحیح

 د(غلط

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

 حمل قرآنالف(  3

 ب( خیرخواهي

 ج( احترام به دوست

  زکات فطرد(

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

 قانون الهيالف(  4

 مضمضهب( 

 ج( شبیخون فرهنگي يا جنگ نرم

 د( با سرکشان

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

 الف( باطل 5

 باطلب( 

 صحیحج(

 د( صحیح

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

 الف( تفکر در کتاب آسماني و تفکر در کتاب خلقت 0

 ب( دوری از گناهان

 ج( امر به معروف و نهي از منکر

 وقتي کشور اسالمي مورد حمله دشمنان قرار گیرد.د( 

خطرناک  ه( همنشین بد ) يا دوست بد يا دوست نا مناسب يا هر توضیح صحیحي مانند: دوستي که ظاهر زيبا دارد اما

 است.

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

 الف( ايمان 7

 ب( استقامت

 ج( انفاق

 ثلیثتد( 

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

 آبادسازی شهرها و روستاهای قلمرو حکومتش  -6 8

 (کتاب ضمیمه 4) يا موارد ديگر در صفحه بازسازی و تعمیر مسجدالنّبي  -2

 

5/6 

5/6 

 نابودی باورهای ديني مردم 3

 ن از اسالمو دور کردن آنا

 

5/6 

5/6 

 قدرت اول نظامي منطقه و دارای امن ترين آسمان منطقه -6 66

 (33و  38) يا موارد ديگر در صفحات زنده شدن روحیه خودباوری و احساس عزت و بزرگي در ملت ايران  -2
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 ادامه راهنما در صفحه دوم
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 زيرا او مي خواهد به نفع ما قدمي بردارد 66

 علت ناداني، مايه ضرر و زيان ما مي شودولي به 

 (5/6( زمینه های انحراف و لغزش ما را فراهم مي آورد. )5/6جواب ديگر: زيرا با دادن مشورت های غلط به ما )

 

5/6 

5/6 

 مردم نسبت به سرنوشت ديگران بي تفاوت مي شوند.   -6 62

 (662وارد ديگر در صفحه کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج مي يابد. ) يا م -2
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 ثروت به دست نیازمندان نیز مي رسد و فاصله طبقاتي میان ثروتمند و فقیر کمتر مي شود.  -6 63

 (626بخش زيادی از گناهان و جرم های ناشي از فقر از جامعه ريشه کن مي شود. ) يا موارد ديگر در صفحه  -2

 

5/6 
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 ازد.مسلماني که تیر را مي س -6 64

 مسلماني که برای رضای خداوند تیرها را تهیه مي کند و به دست رزمندگان مي رساند. -2
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 .با صالحديد شما قابل قبول است باال غیر از موارد ديگر، ، هر پاسخ صحیحران گرامي! با عرض سالم و خداقوتهمکا

 


