نام شهرستان /منطقه :

باسمه تعالی

ساعت شروع امتحان 10/30 :

وزارت آموزش و پرورش

تاریخ امتحان 1325/2/22 :
زمان پاسخگویی 00 :دقیقه
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شماره داوطلب :
نام :
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اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن
ارزشیابی هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه1325
درس :پیام های آسمان

تعدادسواالت 10

ردیف

صفحه1 :

نام پدر :
نام آموزشگاه :

بارم

« اَال بِذکرِاهلل تَطمَئِّنُ القُلوب »
الف) مفهوم آیه شریفه « وَهُوَ الْغَفورُ الْوَدودُ » را بنویسید ؟

0/5

1
گزینه صحیح را با عالمت « ضربدر » مشخص کنید
الف ) نماز گزار می تواند در  .............نماز به زبان فارسی یا هر زبان دیگری دعا کند .
ب) سالم

الف ) تشهد

د) قنوت

ج ) سجده

ب) کدام گزینه ازموارد مبطالت نماز نیست ؟
الف) باطل شدن وضو

2

ب) خندیدن با صدای بلند

ج) عدم تمرکزدرنماز

د) روی برگرداندن از قبله

ج) دوست بد در روایات به چه چیزی تشبیه شده است ؟

2

الف) برترین اندوخته و سرمایه

ب ) شمشیری زیبا اما زهرآلود

ج ) نزدیکتر از خویشاوند

د ) عامل زنده شدن روح و روان انسان

د ) هدف اصلی دشمنان از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی چیست ؟
الف) نابودی باور های دینی مردم و دور کردن آنها از اسالم

ب ) ضعیف شدن کشور از لحاظ اقتصادی

ج ) محتاج شدن به تسلیحات کشورهای غربی

د ) ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن

جمالت صحیح و غلط را با عالمت « ضربدر » مشخص کنید .

3

الف ) نماز کسی که ذره های ریز غذایی را که در دهان دارد در بین نماز فرو ببرد صحیح است  .ص

غ

ب ) عالقه های افراطی در دوستی موجب آرامش خاطر انسان می شود .

ص

غ

ج ) گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن ایران جنگ بود .

ص

غ

د ) کسی که به خدا ایمان دارد جایگاه و مقصد نهایی خود را در دنیا جست و جو می کند .

ص

غ

« ادامه سواالت در صفحه ی بعد »
 -1مصحح اول
نمره باعدد

نمره با حروف

نام ونام خانوادگی-امضا

 -2تجدیدنظر بعدازاعتراض
نمره باعدد

نمره با حروف

نام ونام خانوادگی – امضا

2

« صفحه دوم »

در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید  ( .یک کلمه اضافی است )

تقسیم ثروت  ،قرائت قرآن  ،آرامش  ،جنگ مسلحانه با دشمنان  ،خدای یگانه  ،دوری از گناهان
الف ) مهم ترین رسالت پیامبران دعوت مردم به  ..............................................است .
ب ) خداوند حکمت انفاق را  ...............................................میان فقرا بیان کرده است .

2/5

4
ج ) اولین گام برای بهره مندی وارتباط باکالم الهی  ............................................است .
د ) کلمه جهاد در فرهنگ اسالمی به معنای  ......................................................است .
ه ) با توجه به سخن امام صادق (ع) آنچه ایمان را در دل پایدار می کند  ....................................است .
به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید .
من کیستم ؟
الف ) آخرین وحی الهی بر انسان  ،نور ،گنجینه ارزشمند و بی نظیری از معارف  ،شفای دل و رحمت الهی بر اهل ایمانم .
ب ) کدام نوع صفات است که می توان آن ها را به خدا نسبت داد ؟
ج ) هدف امام عصر (عج) از قیام چیست ؟

2/5

5
د ) به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط چه می گویند ؟
ه ) علی هنگام وضوگرفتن متوجه قطعی آب شد  ،اوبرای شرکت درنمازجماعت باگالب وضو گرفت .
علت باطل شدن وضوی او چیست ؟

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید .

0

آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید ؟ (  4مورد)

7

انفاق های واجب را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه مختصرا توضیح دهید ؟

2

1/5

«ادامه سواالت در صفحه سوم»

«صفحه سوم سواالت درس پیام های آسمان»

8

در ماموریت همه پیامبران دو موضوع اساسی مشترک بوده که عبارتند از :
ب . ................................................................. :

الف . ............................................................... :
2

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

10

در چه مواردی باید به جای وضو یا غسل  ،تیمم کرد ؟ ( دو مورد )

1

1

1
الف) . .....................................................................

11

ب) . ...................................................

در هر یک از موارد زیر بنویسید آیا نماز نمازگزار صحیح است یا باطل .
الف) فاطمه خیلی عجله دارد و به همین دلیل برخی از ذکر های نماز را در حال حرکت می گوید  .نمازش . ............................... :

1

ب) علی بعد از نماز خود شک کرده که هنگام نماز ،کاری که نماز را باطل می کند انجام داده یا نه  ،نمازش . ........................... :

12

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

13

یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خدا را به اختصار بیان کنید ؟

14

با توجه به سخن امام رضا ( ع) دو مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام عصر ( عج ) را بنویسید ؟

15

خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران را نام برده و یک نمونه مثال بزنید ؟

10

جنگ حضرت علی با خوارج نهروان در صدر اسالم و نبرد سپاه اسالم با حکومت های ایران و روم

1

0/5

0/5

0/5

به ترتیب ازکدام نوع جهاد بودند ؟

0/5

« موید و منصور باشید »

20

باسمه تعالی
آموزش وپرورش استان همدان
کلید آزمون درس هامهنگ پیام های آسامن پایه نهم استان همدان
خردادماه 59

ردیف

نمره
او آمرزنده و دوستدار بندگانش است ( درس ) 1
0/5

1

2
2

الف ) د (درس )9

ب) ج (درس ) 9

1

الف) ص (درس ) 9

ب) غ (درس ) 10

الف)خدای یگانه

(درس ) 4

ب) تقسیم ثروت

(درس )12

ج) قرائت قران

( درس ) 5

د) جنگ مسلحانه با دشمنان

( درس ) 14

ه) دوری از گناهان

( درس ) 2

الف) قران

( درس ) 5

ب) ثبوتی

( درس ) 1

ج) ب (درس ) 10

د) الف

( درس )11

د) غ

(درس ) 2

2

4

5

2/5

2/5

ج)گسترش عدالت و مهربانی ( درس ) 6
د) والیت فقیه

( درس ) 7

ه)چون وضو گرفتن با آب مضاف باطل است

6

ج) ص (درس) 11

( درس ) 8

بی تفاوت شدن به سرنوشت دیگران  ،رواج کارهای نادرست در جامعه  ،از بین رفتن زشتی گناهان  ،زیاد شدن فقر و
فساد  ،فراموش شدن تعالیم دینی در جامعه  ،کم شدن رحمت و برکت خدا و .....

 4مورد

2

( درس ) 11

انفاق واجب  :زکات و خمس (هر مورد )0/25
زکات  :نوعی از انفاق که به برخی از دارایی های انسان مثل غالت و دام و سکه تعلق می گیرد که اگر کسی یکی از این
7

1/5

دارایی ها را داشته باشد بر او واجب است بخش مشخصی از آن را در راه خدا انفاق کند .
خمس  :هر مسلمانی که از طریق کار  ،درآمدی کسب می کند  ،پس از صرف هزینه های ساالنه خود و خانواده خود باید
یک پنجم آنچه باقی مانده است را بپردازد

8

( درس ) 12

الف ) دعوت به پرستش خدای یگانه ( توحید)
ب) دعوت به ایمان به جهان پس از این دنیا و جزای عادالنه انسان ها در آنجا ( معاد)

1
( درس ) 1

« صفحه
9

دوم »

در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید  .زیرا او می خواهد به نفع شما قدمی بردارد ولی به
علت نادانی مایه زیان و ضرر شما می شود .

1

( درس ) 10

الف ) آب در دسترس دارد ولی غصبی  ،نجس یا بسیار آلوده است
10

ب) آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد  ،از تشنگی به سختی خواهد افتاد
الف ) باطل است

ب ) صحیح است

( درس ) 8

( درس ) 9

11
12

1

1
وقتی کشور مورد حمله دشمنان قرار می گیرد بر هر مسلمان ( مرد و زن  ،پیر و جوان ) واجب است با آنچه در توان دارند
به دفاع از کشور اسالمی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کند .

( درس ) 14

1

)1خدا به حضرت ابراهیم ع دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه که بدون آب و آبادانی بود سکونت دهد و
حضرت ابراهیم هم به دستور خدا عمل کرد .
11

0/5

)2خداوند به حضرت موسی ع دستور داد  ،نزد فرعون برود و از او بخواهد بنی اسرائیل را آزاد کند .با اینکه حضرت موسی
از خشم فرعون به خود و خاندانش آگاه بود به این ماموریت عمل کرد .
)1حضرت ایوب که می دید تمام مشکالت و سختی هایی که در زندگی برایش پیش می آید به خواست خداوند و برای
امتحان اوست  ،در برابر تمامی آن ها صبر کرد (یک مورد از موارد باال یا موارد دیگر در درس)

14

( درس ) 4

صبور بودن  ،خوش رفتاری  ،همسایه داری  ،ترویج کارهای نیک  ،خودداری از آزار و اذیت دیگران  ،گشاده رویی ،
خیرخواهی  ،مهربانی با مومنان ( دو مورد از موارد باال )

0/5

( درس ) 14
0/5

15

شبیخون فرهنگی ( جنگ نرم) مانند  :تولید و پخش مواد مخدر  ،کم اهمیت دادن حجاب و (.....یک مورد) ( درس ) 11
0/5

16

الف ) جهاد با سرکشان

ب) جهاد ابتدایی

همکاران گرانقدر  :خداقوت و شاداب باشید
نظر شام مصحح محرتم در تصحیح برگه امتحانی صائب می باشد

( درس ) 14

