
  باسمه تعالي

  اداره سنجش اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان

  صبح 11ساعت شروع :  :نام آموزشگاه   نام :

  دقيقه 60 :  آزمونمدت   سمانآپيام هاي  :درس ؤاالت امتحانس  نام خانوادگي :

  3/1396/ 17 :آزمون  تاريخ   3تعداد صفحه:  شماره صندلي:      نوبت :خرداد صبح   متوسطه اول نهم دوره پايه تحصيلي: 

  صفحه 3 در سئوال  تعداد

 

  ���������  رديف

  خوش اخالق ترين شماست.امام رضا(ع):نزديك ترين شما به من در روز قيامت 

  بارم

  ) را بنويسيد؟14(سوره بروج آيه » الودود و هو الغَفور«آيه ي شريفه ي مفهوم  1

  

5/0  

  مشخص كنيد.×) صحيح يا غلط بودن عبارت هاي زير را با عالمت(  2

   ���� غ         ����است.          ص»  ستايش«تسبيح) به معنايالف: (

  ���� غ          ����ص   به سمت عمل است.     ق و محرك ما براي رفتن ان،مشوب:ايم

  ���� غ       ����توانيم به شناختي محدود از خداوند دست يابيم.    صسان ها به قدر توان و درك خود،مي ج:ما ان

  ����غ          ����ص        حفظ مي كند. د:مهره ي فيروزه اي رنگ انسان را از خطر و بال 

1  

  مشخص كنيد.(×) پاسخ درست را با عالمت   3

  جنگ احزاب در صدر اسالم نمونه اي از................مسلمانان در آن زمان است.-1

  ����د)جهاد داخلي            ����ج)جهاد با سركشان                 ����ب)جهاد دفاعي             ����الف)جهاد ابتدايي

  خطرناك ترين سالح دشمن در جنگ عليه انقالب اسالمي ايران چيست؟-2

  ����د)ترور و بمب گذاري            ����ج)شبيخون فرهنگي         ����ب)محاصره اقتصادي              ����الف)حمله نظامي

  طبق حديث امام صادق(ع):آنچه ايمان را در دل پايدار مي كند كدام است.-3

  ����د)انجام نيكي ها                 ����ج)تفكر در خلقت             ����ب)دوري از گناهان             ����الف)قرائت قرآن

  .نمي باشداز نتايج دوستي با افراد نادان -4

             ����ب)ايجاد زمينه هاي انحراف                                                 ����الف)مشورت دادن غلط و نادرست 

    ����د)بوجود آوردن ضرر و زيان                                                           ���� يب هاي ماج)تذكر دادن ع

2  

  عبارت هاي زير را كامل كنيد.  4

........ كليد دست ..آنان  اطمينان  داشتند كه  .........................  كه  اين بود  از  ناشي پيامبران،  الف)پايداري فراوان

  ....است............................افتن بهي
  

  الزمه ي دوستي پايدار،رعايت .....................است.ب)

  

5/1  

  هدف ما در نهي از منكر چيست؟  5

  

5/0  

  ثمرات انقالب اسالمي را در دو مورد بيان كنيد؟  6

  

  

  

1  

  بيان كنيد؟ ه هاي مختلف در كشورهاي اسالمياز اجراي نقش را هدف اصلي دشمنان  7

  

  

  

  

1  
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  صفحه 3 در سئوال  تعداد

 

  هر يك از رفتارهاي ذيل در دوستي با ديگران چه پيامدي دارد؟(يك مورد اضافي است)  8

  »سست شدن پيوند دوستي، يكدلي و همرنگي، افشاي اسرار، اضطراب و پريشاني«

  پيامد  رفتار

    اعتماد مطلق

    دلبستگي افراطي

    شوخي هاي آزار دهنده
  

5/1  

  ه چه كساني را به واسطه يك تير به بهشت مي برد؟آن ها را بيان كنيد؟خداوند بلند مرتب  9

  

  

  

5/1  

  دارند؟ در خصوص امر به معروف و نهي از منكر ديگران  چرا مومنان مسئوليت بيشتري  10

  

  

2  

    »عاهل تشي «سواالت اختصاصي دانش آموزان   

  د.مشخص كني×) صحيح يا غلط بودن عبارت هاي زير را با عالمت(  1

  ����غ            ����الف)سرفه و خميازه كشيدن نماز را باطل نمي كند.    ص

  ����غ           ����ب)نماز كسي كه ذره هاي ريز غذا را كه در دهان دارد بين نماز فرو ببرد صحيح است.   ص

5/0  

  مشخص كنيد.(×) پاسخ درست را با عالمت   2

  .نمي باشدكداميك از موارد زير جزء آب مضاف -1

  ����د)گالب                  ����ج)آب نمك غليظ                   ����ب)آب باران                 ����الف)آب ميوه

  فتواي فقيهان برگرفته از كداميك از موارد زير است.-2

  ����د)قرآن و احاديث معصومين    ����ج)سخنان پيامبر(ص)     ����ب)احاديث امام زمان(عج)       ����الف)كتب آسماني

1  

  ت هاي زير را كامل كنيد.عبار  3

  الف)وضو گرفتن با آب هايي كه در مكان هاي عمومي قرار دارد...................است.
  

  ب)به رهبري و هدايت مردم جامعه توسط فقيه جامع الشرايط .....................گفته مي شود.
  

1  

  شكستن نماز واجب از روي اختيار چه حكمي دارد؟  4

  

5/0  

  از شرايط ظهور حضرت مهدي(عج) را بنويسيد؟دو شرط   5

  

  

1  

  ندهد؟،در چه زماني انسان مي تواند جواب سالم كسي را كه در نماز به او سالم كرده است  6

  

  

1  
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  دو مورد از فوايد انفاق را نام ببريد؟  7

  

  

1  

  (ص) سه عملي را كه پس از مرگ مومن قطع نمي شود نام ببريد؟بنا به فرموده پيامبر  8

  

  

5/1  

   »اهل سنت«سواالت اختصاصي دانش آموزان   

  مشخص كنيد.×) صحيح يا غلط بودن عبارت هاي زير را با عالمت(  1

  بيان كرده است.  و جلو گيري از انحصار آن در دست ثروتمندان الف) خداوند حكمت انفاق را توزيع ثروت ميان فقرا 

                                                                                     صحيح                   غلط                  

  صحيح                غلط  ب) ابراء سنت است و موجب صميميت بيشتر بين مسلمانان مي شود.           

5/0  

  مشخص كنيد.(×) پاسخ درست را با عالمت   2

  م وضو چه مي گويند؟آب در دهان كردن هنگابه سه بار -1

  ����د)استنشاق                     ����ج)تثليث                        ����ضهضمب)م                      ����الف)مواالت
  

  نماز خواندن در حمام و در راه عبور و مرور مردم.....................است.-2

  ����د)واجب                     ����ج)مكروه                       ����ب)مستحب                         ����الف)حرام

1  

  عبارت هاي زير را كامل كنيد.  3

  الف)رساندن گرد خاك پاك به صورت و دو دست با نيت و روش مخصوص .......................نام دارد.

  ....................است ب)بخشش مقدار مشخصي از دارايي مومن به چند گروه از انسان ها كه دين آن ها را معين كرده

  گويند.مي 
  

1  

  مورد از اقدامات عمر بن عبدالعزيز در زمان خالفتش را بنويسيد؟دو   4

  

1  

  دو هدف اصلي و اساسي حكومت اسالمي را نام ببريد؟  5

  

  

1  

6  بطالت نماز را نام ببريد؟سه مورد از م  

  

  

5/1  

  د؟بريتعلق مي گيرد را نام برده و براي هر كدام يك مثال ب كه به آن ها زكاتانسان  ي سه مورد از دارايي ها  7

  

  

  

5/1  

 ((موفق باشيد))



  باسمه تعالي

  اره كل آموزش و پرورش استان گلستاناداره سنجش اد

  پيام هاي آسمان  پاسخنامه درس:

  1396/ 3 / 17     :آزمون  تاريخ  نوبت :خرداد صبح   نهم دوره اول متوسطهپايه تحصيلي : 

 صفحه 2 در پاسخنامه

 

  پاسخنامه  رديف

  )5/0(او بسيار آمرزنده و دوستدار بندگانش است.  1

  )25/0غ ( د)               )25/0( ج)ص              )25/0( ب)ص               )25/0(الف) غ    2

  )5/0(  اي ما:تذكر دادن عيب هج )4  )5/0( :دوري از گناهانب )3   )5/0( ج:شبيخون فرهنگي )2   )5/0( :جهاد دفاعيب )1  3

  )5/0(ب)ميانه روي                )5/0(وعده هاي بزرگ الهي )5/0(الف)استقامت  4

  )5/0(اين است كه انسان خطاكار به اشتباهاتش ادامه ندهد.  5

جزء هشت كشور / ر كشور موفق در شبيه سازي حيوانياجزء چهقه و داراي امن ترين آسمان منطقه / قدرت اول نظامي منط  6

تنها كشور مستقلي كه خود به تكنولوژي هسته اي / كشور برتر دنيا در علوم نانو تكنولوژي جزء ده / حب چرخه كامل فضاييصا

سومين كشور سد ساز دنيا و سومين كشور از نظر رشد شبكه / جزء چهار كشور سازنده پهپاد موشك انداز در دنيا/ دست يافت

دومين كشور برتر دنيا در تحقيقات مغز و نخاع و /  نيا و تنها سازنده اژدر در دنياجزء بيست كشور سازنده ناوشكن در د/ برق

درصد ،بيش از ده ميليون نفر فارغ التحصيل  90رشد نرخ باسوادي به حدودكشور دنيا از نظر پيوند اعضاي بدن/ جزء ده 

اوري و احساس عزت و بزرگي در ملت ايران زنده شدن روحيه خود ب / دانشگاه و حدود پنج ميليون نفر نيز مشغول به تحصيل

باالترين رشد توليد علم در ميان كشور هاي منطقه با فاصله زياد/ الگو گرفتن ملت هاي محروم از انقالب اسالمي ايران براي 

ز حركت رهايي از وابستگي به ابر قدرت ها و كسب استقالل/ حركت هاي حق طلبانه مردم در تمام نقاط جهان با الگو گرفتن ا

  نمره ) 5/0هر كدام  - ملت ايران  در برابر استكبار جهاني                           (ذكر دو مورد

  )5/0)و دور كردن آنها از اسالم(5/0نابودي باورهاي ديني مردم (  7

  ت شدن پيوند دوستي) (سس:شوخي هاي آزار دهنده   ) پريشانياضطراب و ( :يدلبستگي افراط (افشاي اسرار)   اعتماد مطلق:  8

  نمره5/0هر مورد 

ب)مسلماني كه براي رضاي خداوند تيرها را تهيه مي كند و به دست رزمندگان                  )5/0(ر مي سازد يالف)مسلماني كه ت  9

  )5/0(ج)رزمنده اي كه تير را در راه خداوند به سوي دشمن پرتاب مي كند.          )5/0(مي رساند

يعني همديگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت يكديگر احساس مسئوليت                )5/0(   مومنان ولي يكديگرندزيرا   10

خوشبختي ديگر انسان ها نيز برايشان    )5/0(  آنها همانگونه كه از سعادت  و خوشبختي خود لذت مي برند   )5/0مي كنند(

  )5/0شيرين و شادي آور است.(

  »عاهل تشي«دانش آموزان صاصيسواالت اخت  

  )25/0(  ص )               ب)25/0الف) ص  (  1

  )5/0) د     (2)                     5/0ب  ( ا)  2

  )5/0)                       ب)واليت فقيه (5/0الف) صحيح (  3

  )5/0حرام (  4

)     ب)وجود ياران باوفايي كه تا پاي جان در راه اهداف و 5/0(الف)آمادگي مردم جهان براي همراهي با قيام امام زمان(عج)    5

  )5/0آرمان هاي امام بايستند.(

  )5/0) يا از روي تمسخر انجام مي شود واجب نيست.(5/0جواب دادن به سالم غلطي كه سالم به حساب نمي آيد(  6

بخش زيادي از گناهان و جرم هاي ناشي  - فاصله طبقاتي ميان ثروتمند و فقير كم مي شود -دست نيازمندان مي رسدثروت به   7

 -مردم نسبت به يكديگر مهربان تر مي شوند و احساس مسئوليت بيشتري مي كنند-از فقر از جامعه ريشه كن مي شود

  نمره)  5/0مورد هر  –آرامش و امنيت در جامعه حاكم مي شود. (ذكر دو مورد 



  باسمه تعالي
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 صفحه 2 در پاسخنامه

 

  )5/0ج) فرزند صالحي كه برايش دعا مي كند(     ) 5/0ب) علمي كه از خود به يادگار گذاشته است(  ) 5/0الف) صدقه جاريه (  8

  

  

  »اهل سنت«دانش آموزان  سواالت اختصاصي  

  )25/0ب) ص (                 )                 25/0الف) ص (  1

  )5/0( مكروه ج: )2                           )5/0(مضمضه   ب: )1  2

  )5/0زكات ( )                                   ب)5/0تيمم ( الف)  3

 هاي اعزام دسته-ي را بازسازي و تعمير كردمسجد النب- حكومتش پرداخت يقلمرو يشهرها و روستاها يبه آبادساز  4

 يبه تمام مناطق مسكون يبه امر آبرسان - دبا تمام توان تالش كنن سازي راه دستور داد تا در كار -مناطق ةبه هم يسازندگ

 ژهيكارگزاران ستمگر بو ةستور داد تا همد - را از دسترس دزدان و خائنان دور كرد يو مردم ياموال حكومت - همت گماشت

  نمره) 5/0كافي است.هر مورد (ذكر دو مورد             بركنار شوند. يحكومت ياز كارها يثَقَف وسفيحجاج بن 

شدن  ريفراگ يبرا يو حكومت ياستفاده از امكانات ماد)  ب) 5/0ن ها(انسا يرفاه عموم نيو تأم يعدالت اجتماع جاديا الف)  5

  )5/0(در جنبه هاي فردي (مثل نماز)و جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي(مثل زكات)  عبادت خدا در جامعه يواقع

محلّ  ايلباس  ايبدن  يبر رو يديو پل يو ناپاك تآمدن نجاس ديپد .4ادي. عمل ز3ي.سخن گفتن عمد2قهه با قه دني.خند1  6

 باشد يشود و عمد شتريب ايدو حرف  جاديكه موجب ا اي خنده اي هي. گر6. باطل شدن وضو قبل از سالم اول5نماز خواندن

دو حركت (در نماز جماعت)  ة.جا ماندن از حركات امام به انداز9  دني. خوردن و نوش8انحراف از آن  ايپشت به قبله كردن .7

  .اشتباه خواندن قرآن به صورتي كه معناي آن تغيير كند و از الفاظ قرآن نباشد.11.ترك ركني از اركان نماز 10

  نمره) 5/0( ذكر سه مورد / هر مورد 

  الف) محصوالت زراعي و ميوه ها(گندم،جو،خرما،انگور(مويز)  7

  م ها(شتر،گاو،گوسفند)ب) دا

  ال و نقره و يا پول)ج) نقدينه ها (ط

  د) دارايي هاي تجارتي (چيزهايي كه خريد و فروش مي شوند)

  

  نمره) 0/ 5هر مورد  -(ذكر سه مورد

  

  ((موفق باشيد))

 همكاران محترم خدا قوت.نظر همكاران در تصحيح محترم است.

  

 


