


 سمه تعالیبا
 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان :                                 نام و نام خانوادگی

 اداره سنجش
 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 پیام هاي آسمان نام درس:
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 صفحه 3سوالات در  صبح 9      ساعت امتحان: :شگاهنام آموز
                         مصحح: اي و امضانوادگی نام خ نام و                                          :جمع نمره با حروف                                                                                                 عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی

 

 نمره 1400ماه خردادنوبت  رآموزش از راه دور ددانش آموزان، داوطلبان آزاد و مدارس پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

١ 

 ي بعدالات درصفحهي سوادامه

 
 بود. بفرستد، کارهاي نیکش در قیامت سنگین خواهد صلواتهرکس بسیار : )صپیامبراکرم(

1 

 آن دو صفت را بنویسید.    ۀ ترجممعرفی نموده است ؟  دو صفت،خود را با »  وَ هوَ الغَفورُ الوَدودُ « ۀخداوند متعال در آی
1-                      ..................2- ................... 

 ؟می باشد» ینَ مِنؤن کُنتُم مُاِنَ لَوعاَال نتُمُاَ وا وَزَنا تَحوا وَلا تَهِنوَل « :ۀشریف ۀکدام گزینه پیام آی 1
    ب) براي مقابله با دشمنان آماده باشید                                است ایمان ،برتري مؤمنان دلیل) الف 

   کند هاي کشور را نابود میسرمایه د) جنگ                                  ر دارندطخدشمنان براي مظلومان  ج)
 مشخص کنید.  با علامت نادرستی عبارات زیر را یادرستی 

2 

 نادرست                 درست                                 است. دشمنان اسلامجهاد به معنی جنگ مسلحانه با 

2 
 نادرست                 درست                          .       یک موفقیت استي امر به معروف و نهی از منکر ره

 نادرست                 ت درس                                  .برقرار است طرفهصالح رابطه یک عمل و ایمانبین 

 نادرست                 درست                         .        ت بالایی داردیمانتخاب دوست در دوران نوجوانی اه

 و زیر آن خط بکشید.صحیح را انتخاب  شده، جوابزیر، از بین دوجواب داده هايبراي سوال

3 

  فردي که امر به معروف می کند براي تاثیر بهتر سخنش چه باید بکند؟  
 ) و فساد ترك محل گناه  –  توصیه هابه ( عمل کردن 

   برابر ملّت عزیز ایران، چیست؟   در سلاح استعمارگران ترین و آخرینمخرب 1
 فرهنگی )شبیخون  -  جنگ مسلحانه( 

 کنید.کامل شده هاي دادهناسب  از بین کلمههاي مهاي زیر را با کلمهجمله

4 

  عالمان )سخنان  –.     ( قرآن است )لامالسّ مهیعل( نیمعصوم ثیو احاد .................. برگرفته از هانیفق هايفتوا
 

 آرامش روحی ) – مقام( رسیدن به                      می باشد.  دا ....................ایمان به خ آثارمترین یکی از مه 5/1
 

 امکانات نظامی )  - است.     ( یاران باوفا .................. ) آمادگی مردم و وجوداز شرایط ظهور امام زمان (ع
 

5 

 )است یاضافدرستون ب مورد  1.( دیبه هم وصل کن طخ و با دیکن دایستون ب پاز ستون الف را  هايتپاسخ عبار
   ب                                                                                      الف                                   
    هدایت و رهبري مردم پس از رحلت رسول خدا (ص)  ۀوظیف-1
 اسلام شناسی مدیر ومدبّرط ردم توسهدایت م رهبري و-2
 حکومتی        در مسائل دینی و غیبت هدایتگران واقعی عصر -3
                                (ص)بهترین کارهاي امت پیامبریکی از - 4
 
 

1 

 فقیهان    
 حاکمان   
 انتظار   
 فقیهولایت    
 )ع(امامان   
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٢ 
 

   مشخص کنید. با علامت  را پاسخ درست سوال هاي زیر

6 

ین مدرسه ساز واگذار کرد تا مدرسه بسازند، این بخشش او به انجمن خیرهاي خودش را یکی از مِلک ،پدر بزرگ علی
 هاي انفاق می باشد؟ از نمونهجزو کدامیک 

   زکات د)                          ج) قرض                                ب) وقف                     الف) صدقه 

5/1 
 یست؟چ )ع( از قیام حضرت مهديهدف 

       ب) برپایی جنگ و خونریزي     الف) گسترش عدالت و مهربانی                                 
        ان جهانزمندنیا د) کمک به                          ها           ج) رسیدن به حکومت سرزمین

 برهم زدن آرامش موجب اضطراب و ستی صمیمانهولی بعد از مدتی این دواست. دوست صمیمی  حسینبا   احسان 
      دلیل این مشکل روحی احسان است؟زیر  مورد کدام، دوشاو می  زندگی

 ده دهن آزار شوخی-د            علاقه افراطی   -ج             جا  یتوقع بداشتن  -ب            بیان برخی اسرار -الف
 است) یعبارت اضاف کی. ( دیندارد) کامل کن اشکالی –است  حرام –  است باطل –است  حیاز عبارات (صح یکیرا با  ریجملات ز

 
7 

  .................نماز او .......... ،ه استتنمازگزار در حین نماز یادش بیاید وضو نگرف
 ...............................راي جلوگیري از ضرر مالی شکستن نماز از روي اختیار ب 5/1

 ..................... ،کشد نماز اوکسی که در نماز سرفه یا خمیازه  می
 )ب کنیدانتخا ار صحیح شرط(باشد؟  یم حیصح يوضو طیاز شرا کیکدام  انگریب ریز حاتیاز توض کیهر 

 
8 

 ) موالات  -  ترتیب (                      ها تن میان آنو فاصله نینداخپشت سر هم انجام دادن کارهاي وضو 
 

 
1 

 )پاك بودن اعضاي وضو - دن مانع در اعضانبو(   بر روي اعضاي وضو رنگچسب، ، چربی ؛ی مانندهایچیزبرطرف کردن 
 

 .مقابل آن بنویسید یر راهاي  ز ز تعریفاح مربوط به هر یک ااصطل
 
9 

 (                  )        .یک پنجم از باقی مانده در آمد به مرجع تقلید پس از صرف هزینه هاي سالانه نرداختپ
 

 
1 

 )   (                                  .یا حقیقت ووع به یک موض کاملاعتماد و باور قلبی 

 ؟کیستاو 10
 ....................: استدریا به قطره  مانندکارهاي نیک همۀبه نسبت او جایگاه »علیه السّلام « حضرت علی ةبه فرمود-1
 ...............................       :هستاما بسیار خطرناك  ابرّاق و زیب شکه ظاهر استمانند شمشیري زهر آلود-2

 

 
1 

 .....................................  ت خداوند را بنویسید.اشناخت صف هاياز راهیکی -الف 11
 ؟ یعنی چه» الحمدللّه«  ذکر -ب
 

 
1 

 

 هاد با سرکشان )ج  - جهاد ابتدائی(   هاي کدام نوع جهاد است؟ هر یک از موارد زیر از نمونه 12
 ...........).(...............   داخل کشورو اشرار مبارزه نظام اسلامی با آشوبگران -
 (.............................) ایران و روم  هايام با حکومتنبرد سپاه اسل-

 
 
1 

 ادامۀ سوالات در صفحۀ بعد
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٣ 
 

 یعنی چه؟امر به معروف و نهی از منکر  13
 
 

 
1 

 در انتخاب کنید.)داخل کاویژگی هاي دوستان واقعی می باشد؟ (از میان موارد  زیر بیانگر کدامیک از هايتهر یک از عبار 14
 
 

 

 .....................................................گذارد. بدون اندیشه راهی را پیش پاي دوست خود نمیدوست خردمند -1
 ..........................................................   دوستان واقعی عیب دوستشان را پنهانی به او تذکر می دهند. -2

 

 
1 

 .کامل کنیددارد را  پاداش انسان عفیف و پاکدامنکه اشاره به  )عهاي داخل کادر، سخن امام علی(جملهز ااستفاده  با 15
 

     
 
 
 

 ...................................................................................................که ی پاداش انسان عفیف و پاکدامن: )عمنان(ؤمامیر

.............................................................................................................................................................................. 

 
1 

 مال یعنی چه؟انفاق  -الف 16
 
 

 بنویسید.مقابل آن، ورد انفاق واجب را مشخص کنید و ماز بین موارد داخل کادر یک مورد انفاق مستحب و یک  -ب
 ....................انفاق واجب : .

 ...            ....انفاق مستحب: ..........
 

 
 
5/1 

  شود؟جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب می 17
 
 
 

1 

 موفق و پیروز باشید.
 

 
 

 اندیشه باشد هل فکر وا -راحت شوداز گناه دیگران نا -باشد خیر خواه دوستانش

 وقف –زکات فطره  –صدقه  –قرض  - زکات
 

 - نیست؛ اه خدادر رشهید اداش مجاهد پکمتر از  - ها شوداي از فرشتهفرشته
 –کندولی خود را آلوده نمی ،داردرا انجام گناه  قدرت

  انسان پاکدامن نزدیک است



نمونه ســـواالت حاضر بر�رفته از آزمون های 
نهایـــی برتریـــن مـــدارس �شـــور می باشـــد.


