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با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس پیامهای آسمان

پایه نهم دوره اول متوسطه

مدت امتحان 60 :دقیقه
تاریخ امتحان6336/ 3/ 2 :

ساعت شروع 11 :صبح

تعداد صفحه2 :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان گیالن

دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسر استان گیالن در خرداد ماه 6336

صبح

« یاد خدا آرامشبخش دلهاست » «قرآن کریم»

ردیف
 1صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را با عالمت  مشخص کنید.
الف)از اثرات مهم ایمان به خدا ،دست یافتن به آرامش روحی است.
ب) پشت سر هم انجام دادن کارهای وضو و فاصله نینداختن بین آنها را ترتیب میگویند .
ج) اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی (عج) یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان است.
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پاسخ درست را با عالمت  مشخص کنید.

 )2-1بهترین راه برای شناخت صفات خداوند ،چیست؟
د) مطالعه کتابهای مذهبی
الف) توجه به سخنان بزرگان ب) شناخت ج) مراجعه به سخن خدا
 )2-2عبارت «در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگیها و آلودگیهاست که به برخی از داراییهایی انسان تعلق
میگیرد» مربوط به کدام گزینه است؟
د) وقف 
ج) خُمس
ب) قرض
الف) زکات
 )2-3در کدام مورد میانهروی در دوستی به خوبی رعایت نشده است؟
ب) پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست
الف) پرهیز از عالقه افراطی
د) داشتن توقع بیجا از دوست
ج) پرهیز از محبت بیش از حد
پاسخ مناسب را از ستون سمت چپ انتخاب کرده و حرف مربوط به آن را در داخل (
اضافی است)

 )3-1بهترین دوست
 )3-2حکمت انفاق
 )3-3حقیقت ایمان
 )3-4از مهمترین دستاورد
انقالب اسالمی
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) بنویسید( .سه عبارت

الف) اعتماد و باور قلبی
ب) عزّت و بزرگی
ج) اهل فکر و اندیشه
د) ترسناک تر از هر چیز
هـ ) پرهیزکاری
و) توزیع ثروت
ز) تألیف و توزیع کتابهای دینی

2

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده غلط است ،صحیح آنها را بنویسید.

 )4-1براساس سخن امام صادق (ع) آنچه ایمان را در دل پایدار میکند ،دوری از همنشینان است.
 )4-2جنگ حضرت علی (ع) با خوارج نهروان درصدر اسالم ،نمونهای از جهاد ابتدایی است.

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

 )5-1به آب خالصی که با چیز دیگر آمیخته نشده باشد ،آب  ...............گویند.
 )5-2خطرناکترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران ......................................است.
 )5-3کسی که در زندگی خود ،هدف واال و ارزشمندی نداشته باشد ،در زندگی خود احساس  .................میکند.
 )5-4یکی از راههای افزایش ایمان به خدا ،الـــگو قـــراردادن انســـان های مؤمــن است .نمونهای از این انسانها
 ................................هستند.
ادامه در صفحه بعد

2

نام و نام خانوادگی:

سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس پیامهای آسمان

پایه نهم دوره اول متوسطه

ساعت شروع 11 :صبح

دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسر استان گیالن در خرداد ماه 6336

مدت امتحان60 :دقیقه
تاریخ امتحان6336/3/ 2 :

تعداد صفحه2 :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان گیالن

صبح

« یاد خدا آرامشبخش دلهاست » «قرآن کریم»

ردیف
به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
6
 )6-1جهاد در فرهنگ اسالمی به چه معنی است؟

نمره
2

سؤاالت

 )6-2یکی از ویژگیهای امام خمینی (ره)
 )6-3آب غصبی یعنی چه؟
 )6-4نبرد سپاه اسالم با حکومت روم چه نوع جهادی است؟
7

سه مورد از مبطالت نماز را نام ببرید.

8

در چند جمله کوتاه ،اتفاقات بعد از ظهور امام زمان (عج) را توصیف کنید( .سه جمله)

9

سه مورد از ویژگیهای مهم پیامبران را نام ببرید.

11

حضرت امام رضا (ع) درباره وظایف منتظران واقعی حضرت مهدی (عج) چه میفرماید؟ (دو مورد)

11

در چه مواقعی وضو گرفتن واجب است؟ (دو مورد)

12

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

13

سه مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید.

14

با توجه به حدیث «ما عَرَفناکَ حَّقَ مَعرِفَتِکَ » چرا ما نمیتوانیم خدا را کامالً بشناسیم؟
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1
«در پناه حق موفق و مؤید باشید»
نمره تکوینی

نمره پایانی

جمع نمرات

میانگین نمره
نام ونام خانوادگی دبیر  -امضا

21

راهنمای تصحیح پیام های آسمان
امتحان هماهنگ استانی درس پیامهای آسمان
پایه نهم دوره اول متوسطه

نام و نام خانوادگی:
ساعت شروع 11 :صبح

مدت امتحان 60 :دقیقه
تاریخ امتحان1336/ 3 / 2 :

دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسر استان گیالن در خرداد ماه 1336

تعداد صفحه1 :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان گیالن

صبح

« یاد خدا آرامشبخش دلهاست » «قرآن کریم»

پاسخ سؤاالت

ردیف
1

الف) ص

ب) غ

2

 )2-1ج

 )2-2الف

3

 )3-1ج

4

 )4-1گناهان

5

 )5-1مطلق

6

 )6-1مبارزه (جنگ) مسلحانه با دشمنان اسالم  )6-2عابدی شبزندهدار و سیاستمداری آگاه بود  -مانند عادی ترین مردم زندگی می

 )3-2و

ج) ص
 )2-3د
 )3-3الف

 )3-4ب

 )4-2دفاعی (جهاد با سرکشان)
 )5-2جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی )5-3بیهودگی

 )5-4پیامبران

هر مورد 0/5

نمره
1/5

هر مورد 0/5

1/5

هر مورد 0/5
هر مورد 0/5

1

هر مورد 0/5

2

کرد  – .در تمام سال های رهبری اش در خانه ای زندگی کرد .
 )6-3استفاده از آبی که صاحب آن راضی نباشد
7

2

 )6-4جهاد ابتدایی

روی برگرداندن از قبله -خندیدن با صدای بلند -خوردن و آشامیدن – حرف زدن بین نماز – به هم زدن صورت نماز – کم و زیاد
کردن ارکان و ئاجبات نماز

8

2

1/5

عدالت سراسر جهان را فرا می گیرد  -از آسمان و زمین برکت میبارد -انسان فقیری در جامعه یافت نمیشود – نه خشکسالی است و
1/5

نه گرسنگی
0
هر مورد 0/5

9

تسلیم در برابر امر خداوند -استقامت و پایداری در راه خدا -مبارزه با عقاید باطل و خرافات

10

صبور بودن -خوشرفتاری -همسایه داری – ترویج کارهای نیک

11

وقتی میخواهیم نماز بخوانیم -وقتی قصد داریم دستمان را به آیات قرآن بزنیم -وقتی به حج می رویم و می خواهیم طواف واجب حج

1

را به جای بیاوریم
12

زیرا در سنین بلوغ ،عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی در این دوران به این شکوفایی کمک می-
کند و باعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبتورزی میشود.

13

مردم نسبت به سرنوشت دیگران بیتفاوت میشوند -کارهای ناپسند و نادرست در جامعه رواج پیدا میکند -زشتی انجام بسیاری از
کارها از بین میرود -تعالیم و دستورات دین درمیان مردم فراموش می شود

14

ما انسان ها به دلیل توانایی های محدود خود ،امکان شناخت کامل خدای نامحدود را نداریم.

1/5

هر مورد 0/5

نظر همکاران محترم در تصحیح و بررسی پاسخ های دانش آموزان صائب می باشد .
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1
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