شماره داوطلب :
نام :
نام خانوادگي :
نام پدر:
نام آموزشگاه :

نام درس  :پیام های آسمان

بسمه تعالي
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
اداره سنجش

تاریخ امتحان 98/02/31 :
تعداد صفحه 4 :
تعداد سؤال 17 :
زمان شروع 9:30 :
وقت 60 :دقیقه

پایه  :نهم

ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقت بخوانيد و با توکل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهيد.
نام و نام خانوادگی مصحح دوم :
نام و نام خانوادگی مصحح اول :
نمره با عدد

نمره تجدید نظر با عدد

نمره با حروف

نمره تجدید نظربا حروف
بارم

ردیف

سؤاالت

1

آیه زیر را کامل نمایید و مفهوم آن را بنویسید( .عَدٌواهللِ – رِباطِ الخَیل – مااستَطَعتُم )
1

﴿ وَ اَعِدّوا لَـهُم  ................مِن قُوَّةٍ وَ مِن  ....................تُرهِبونَ بِه  ....................وَ عَدُوَّکُم ﴾
2

درستي یا نادرستي عبارات زیر را با (ص) و (غ) مشخص نمایید.

ص

غ

الف) با تفکر درجهان خلقت عالوه بر پی بردن به خالق بی همتا،امکان آشنایی با برخی از

□
ویژگی ها و صفات اوست.
□
ب) نمازگزار می تواند در نماز به دیگران سالم کند.
ج) با توجه به فرموده امام صادق(ع) آنچه ایمان را در دل پایدار می کند ،دوری از گناهان است□ .
3

□
□
□

0.75

در هریک از عبارت های زیر ،پاسخ مناسب در داخل پرانتز را انتخاب کنید(.زیر پاسخ مناسب خط بکشید)

الف) با آب ( مطلق /مضاف) می توان وضو گرفت و هنگام همراه داشتن قرآن( مستحب /واجب) است وضو داشت.
ب) از نشانه های دوست( خردمند /خیرخواه) ،آن است که ( عیب های دوستش را در نزد دیگران آشکار می کند/
به دوستش پنهانی کمک می کند تا عیب هایش را برطرف کند).
4

1

جاهای خالي زیر را با عبارت مناسب کامل کنید.
الف) بهترین راه برای شناخت صفات خداوند ..................................................... ،است.
ب) بنا به فرموده حضرت علی(ع) خداوند ،اقوام پیشین را به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر عذاب کرد؛
پس بی خردان را به دلیلِ ...................................................و خردمندان به دلیلِ..................................................
ج) قدرت های استکباری دریافتند که جنگ های نظامی عالوه بر .......................................................باعث
 .....................................................نیز می شود و این مسئله ،ادامه کارشان در کشورهای دیگر را مشکل می کند.
1
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2.5
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بسمه تعالي
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وزارت آموزش و پرورش
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زمان شروع 9:30 :
وقت 60 :دقیقه

پایه  :نهم

5

هریک از موارد زیر به کدامیک از انواع جهادها مربوط مي باشد؟
الف) مبارزه نظام اسالمی با گروهک تروریستی منافقین (
ب) نبرد سپاه اسالم با حکومت ایران (
ج) جنگ احزاب در صدر اسالم (

6

)
0.75

)
)

در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف)آیه شریفه﴿ لِمَ تَعبُدُ ما الیَسمَعُ وَ الیُبصِرُ وَ الیُغنی عَنکَ شَیئاً یا َابَتِ اِنّی قَد جاءَنی مِنَ العِلمِ ما لَم
یَأتِکَ فَاتَّبِعنی اَه ِدکَ صراطاً سَوِ ّیاً ﴾
از سوی  ..............خطاب به  ..............است که بیانگر ویژگیِ  ..............پیامبران است.

-1حضرت ابراهیم(ع) – نمرود – استقامت و پایداری در راه خدا □
 -2حضرت موسی(ع) – فرعون – تسلیم در برابر امر خدا □
 -3حضرت ابراهیم(ع) – آزر – مبارزه با عقاید باطل و خرافات □
 -4حضرت موسی(ع) – بنی اسرائیل – استقامت و پایداری در راه خدا

□

1

ب) خداوند در قرآن ،چه کسانی را هواداران شیطان نامیده است؟

-1حاکمانی که به قوانین اسالم بی توجه اند □
-2زورگویانی که به کشورهای غیر مسلمان حمله می کنند

□

-3حاکمان سرکشی که مردم ناتوان را زیر سلطه خود نگه داشته اند
 -4مردمی که به حکومت ظالمان و زورگویان ،راضی می شوند
7

□

□

صحیح یا باطل بودنِ وضو و نماز را در هر یک از موارد زیر بنویسید.
الف) وضو با آبی که فراموش کردیم نجس بوده است (
ب) حرف زدن از روی بی توجهی در نماز (

)
0.5

)

2
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8

تاریخ امتحان 98/02/31 :

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) خداوند چه کسانی را از رحمت خود محروم و به عذاب دردناک گرفتار می کند؟
ب) دو مورد از راه های تقویت ایمان را نام ببرید؟
ج) چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟

2.5

د) چه زمانی شکستن نماز واجب مانعی ندارد؟
و) هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی و شبیخون فرهنگی چیست؟

9

در رابطه با انتخاب دوست و ویژگي های آن ،به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟
ب) چرا حضرت علی(ع) انسان را از دوستی با افراد بی بند و بار نهی می کردند؟

10

پیشرفت های علمی و فناوری ایران چه فوایدی داشته است؟ (دو مورد)

11

چه کسانی می توانند از یاران امام زمان محسوب شوند و آن حضرت را یاری نمایند؟

12

آثارِ منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را نام ببرید؟ (4مورد)

13

 4نمونه از جنگ نرم علیه ملت و فرهنگ ایران را نام ببرید؟

1

0.5

1

1

1

1
3
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14

 2مانع بزرگ امامان برای اجرای دستورهای الهی و هدایت مردم ،چه بود؟

15

انفاق بر چند نوع است؟ برای هریک مثال بزنید.

16

دو مورد از مواردی که مکلّف باید به جای وضو یا غسل ،تیمّم کند را بیان کنید؟

17

وقف را تعریف نمایید و بنویسید نتیجه وقف چیست؟

1

1

1

1.5

جمع بارم

20
« موفق و سربلند باشید»

4
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تاريخ امتحان 98/02/31 :

اداره کل آموزش و پرورش استان يزد

درس  :پیام های اسمان

اداره سنجش
راهنماي تصحيح سواالت هماهنگ پايه ي نهم متوسطه اول
شماره

تعداد صفحه 2 :

شرح پاسخ

سؤال

ريز بارم

آيه زير را کامل نمايید.

1
2
3

مااستطعتم  /رِباط الخیل  /عدوَّ

اهلل ( ) 0/75

آمادگی رزمی پیدا کنیم ()0/25

درستی يا نادرستی عبارات زير را با (ص) و (غ) مشخص نمايید.

الف) ص

ب)غ

1
0.75

ج) ص

در هريک از عبارت های زير ،پاسخ مناسب در داخل پرانتز را انتخاب کنید.

الف) (مطلق) ( /مستحب)ب) (خیرخواه )  ( /به دوستش پنهانی کمک می کند تا عیب هایش را برطرف کند).

1

جاهای خالی زير را با عبارت مناسب کامل کنید.

الف) مراجعه به سخن خود اوست.
4

ب) بی خردان را به دلیلِانجام معصیت هاو خردمندان به دلیلِنهی نکردن از زشتی ها

2.5

ج) جنگ های نظامی عالوه برهزینه های زیادباعث نفرت ملت ها نیز می شود و این مسئله ،ادامه کارشان
در کشورهای دیگر را مشکل می کند.
5

هريک از موارد زير به کدامیک از انواع جهادها مربوط می باشد؟

الف) جهاد دفاعی یا جهاد با سرکشان ب) جهاد ابتدایی
در هر مورد گزينه صحیح را انتخاب کنید.هر مورد ( )0.5نمره

ج) جهاد دفاعی

0.75

الف)الف)آیه شریفه ﴿ لِمَ تَعبُدُ ما الیَسمَعُ وَ الیُبصِرُ وَ الیُغنی عَنکَ شَیئاً یا اَبَتِ اِنّی قَد جاءَنی مِنَ العِلمِ ما لَم یَأتِکَ
6

فَاتَّبِعنی اَهدِکَ صراطاً سَوِیّاً ﴾ از سوی..............خطاب به..............است که بیانگر ویژگیِ ..............پیامبران است.
 -3حضرت ابراهیم(ع) – آزر – مبارزه با عقاید باطل و خرافات

1

ب) خداوند در قرآن ،چه کسانی را هواداران شیطان نامیده است؟
-3حاکمان سرکشی که مردم ناتوان را زیر سلطه خود نگه داشته اند
7

صحیح يا باطل بودنِ وضو و نماز را در هر يک از موارد زير بنويسید؟

ب)صحیح
الف) باطل
به سواالت زير پاسخ کوتاه دهید:هر مورد ( )0.5نمره

0.5

الف) کسانی که به مبارزه با حق برخیزند و از گناه و سرکشی دست بر ندارند
8

ب) یاد و ذکر خداوند  /انجام نیکی ها و دوری از گناهان  /الگو قرار دادن انسان های مومن
ج) زیرا استقامت ،کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است

2.5

د) زمانی که برای جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی باشد
و) نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آن ها از اسالم
9

در رابطه با انتخاب دوست و ويژگی های آن ،به سواالت زير پاسخ دهید:
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1

الف) 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 محبت ورزی می شود( )0.5و دوم اینکه
0.5

وقتی عالقه قلبی بین دو دوست ایجاد می شود ،آن دو از صفات و حاالت همدیگر تأثیر می پذیرند()0.5
ب) زیرا او کارهای زشت را زیبا جلوه می دهد( )0.25و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد()0.25
10

11

الگو گیری ملت های محروم از انقالب اسالمی برای رهایی از وابستگی و تالش جهت کسب استقالل()0.5

1

و زنده شدن روحیه خود باوری احساس عزت و بزرگی در ملت ایران ()0.5
کسانی که با انجام واجبات دینی ،دوری از گناهان ،گره گشایی از کار گرفتاران و اخالق نیک ،باعث خوشحالی
امام زمان می شوند ،یار امام محسوب می شوند

1

بی تفوتی نسبت به سرنوشت دیگران  /رواج کارهای ناپسند در جامعه  /از بین رفتن زشتی بسیاری از کارها و
12

شناخته شدن زشتی ها به عنوان معروف  /فراموشی تعالیم و دستورات دین در میان مردم  /تسلط انسان های

1

فاسد بر مردم
13

تولید فیلم های ضد ایرانی و ضد اسالمی  /تولید و پخش مواد مخدر میان جوانان  /تمسخر عقاید مسلمانان /
عادی سازی روابط نادرست میان دختران و پسران  /ترویج بی عفتی و آلوده کردن جوانان

1

حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار می دادند و فرصت هر اقدامی را از آنان می گرفتند()0.5
14

از سوی دیگر ،مردم به دلیل ترس از حاکمان و دل بستن به دنیای زودگذر ،وظایف خود را در حمایت و پیروی

1

از امامان انجام نمی دادند()0.5
15
16

انفاق بر  2نوع است  :انفاق واجب مثل زکات و خمس ()0.5و انفاق مستحب مثل قرض الحسنه و وقف()0.5
 -1آب در دسترس دارد ولی غصبی ،نجس یا خیلی گل آلود است()0.5
 -2آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بپیرد یا غسل کند ،از تشنگی به سختی خواهد افتاد()0.5

1
1

وقف یعنی انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال و دارایی هایش را از اختیار خود خارج
17

کند و استفاده از آن یا استفاده از درآمد آن را در اختیار دیگران(عموم مردم ،فقرا و  )....قرار دهد ()1

1.5

نتیجه وقف  :منفعت رساندن به تمام مردم یا مردم مستحق است()0.5
نظر همکاران گرامی در تصحیح محترم است.
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(( موفق باشید))

