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 باسمه تعالی

 

 نمره سؤال است.  30 این آزمون دارای ردیف

 
1 

 دارد[  5/0 جواب صحیح]هر  ترجمه آیه زیر را کامل کنید. 

  «كُنْتُمْ مُؤْمِنینَوَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعَْلوْنَ إِنْ »

 .. اگر ایمان داشته باشید.برترید. ]زیرا كه[ شما ..غمگین نباشیدو سست نشوید و ...
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 دارد[  5/0 جواب صحیح]هر  های درست و نادرست را مشخص کنید.جمله

 نادرست☒درست        ☐                                                         ست.نینهایت محدوده علم خداوند بی 

 نادرست☐درست        ☒                                               نفر است.  313یاران ویژه حضرت مهدی 

 نادرست☐درست        ☒         .اندشدهمسلمانان در قرآن برای حل اختالف از رجوع به طاغوت نهی 

 نادرست☒درست        ☐         ها برای شکست جمهوری اسالمی است.نقشه ابرقدرت   تنها تحریم اقتصادی  

        نادرست☐درست        ☒             خطاكار به اشتباهش ادامه ندهد.  هدف ما در نهی از منکر این است كه فردِ
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   دارد[ 5/0 جواب صحیح]هر  مناسب کامل کنید.  جمالت زیر را با کلمه

 .. است.عملک ما برای رفتن به سمت ..رِّحَق و مُوِّشَایمان، مُ

 .. است.دروغگوظهور وقت تعیین كند ...، هركس برای بر اساس احادیث اهل بیت 

  باشد.می   65و ... ص  دست زدن به آیات قرآناز جمله كارهایی كه برای انجام آن، وضو گرفتن واجب است ....

 .... اشکالی ندارد.ضرر مالی یا جانی شکستنِ نماز واجب از روی اختیار برای جلوگیری از ...

 تشبیه شده است.   83ص...از آتش / شمشیری زهرآلود ولی زیبا / ترسناک تر از هر چیزیپاره ای همنشین بد در روایات به ....
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 دارد[ 5/0  جواب صحیح]هر  پاسخ درست را انتخاب بفرمایید.

 داند؟ ارزش و پاداش پاكدامنی را به اندازه كدام گزینه می امام علی 

 د( نماز خواندن☐        ج( احترام به والدین ☐       ب( مجاهد شهید در راه خدا  ☒      الف( كسب علم برای خدا  ☐

 كدام جنگ در تاریخ از انواع جهاد دفاعی نیست؟ 

 د( سپاه اسالم با ایران در صدر اسالم        ☒            ج( خوارجِ نهروان    ☐           ب( خندق      ☐            الف( اُحُد      ☐

 شوند؟ما می  رساندن به زیان و ضرر باعثنادان به چه علتی  بر اساس روایات، افرادِ

 د( علم ☐                          ج( زیبایی☐                  ب( جهل  ☒          الف( ثروت   ☐

 »بخشش قسمتی از اموال به نیازمندان برای رضای خداوند«، تعریف كدام اصطالح زیر است؟ 

 د( انفاق ☒                      ج( وقف   ☐           ب( جهاد    ☐      الف( خمس  ☐

 شود؟ داره پرداخت می روزه»زكات فطره« در پایان كدام ماه قمری توسط مؤمنانِ 

 د( رجب ☐                    ج( رمضان    ☒          م    رّحَب( مُ ☐       الف( شَوّال  ☐
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 .د ی س یبنو   را  هركدام  ؟ ویژگیباشد ی م   ی اله   امبرانی پ   ی های ژگ یو   از   ک ی   كدام   به  مربوط  ری ز   حاتیتوض   از   کی   هر 

  اما ابراهیم  ،آزردبارها عموی خود آزر را به یکتاپرستی دعوت کرد ولی آزر او را با سخنان خود می  حضرت ابراهیم

[ 5/0] ...(استقامت و پایداری در راه خدا).... پیامبر ویژگی            .داشتخود بر نمی  دست از دعوت  

هر    وجود   احتمال    موسی  .ردو او را به یکتاپرستی دعوت ک  رفت به دستور خداوند نزد فرعون    حضرت موسی

 [  5/0] ...(تسلیم در برابر امر خداوند)... پیامبر ویژگی           مأموریت را انجام داد. آنداد ولی خطری را می
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 پیام های آسمان االت امتحان هماهنگ استانی درس: ؤراهنمای تصحیح س دوره اول متوسطهدوره تحصیلی : 

 نهم :  تحصیلیپایه  9/3/1401تاریخ امتحان : 

   1401سال  خرداد ماهنوبت  بوشهر بزرگساالن و آموزش از راه دور سراسر استاندانش آموزان روزانه و داوطلبان آزاد و  اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش وپرورش استان بوشهر 
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 دارد[  25/0از جواب  هر قسمت با توجه به دو قسمتی بودنِ جواب ها ] به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 فرهنگ اسالمی: مبارزه مسلحانه با دشمنان اسالم /   لغت: تالش و کوشش  جهاد در لغت و فرهنگ اسالمی به چه معناست؟

 دو نمونه از اقدامات دشمنان انقالب را در حوزه جنگ نرم علیه ملت ایران بنویسید. 

 کتاب  104و ... ص  25/0تهیه و پخش فیلم های مبتذل –    25/0فیلم های ضد ایرانی و ضد اسالمیتولید  

 ندهیم؟  ،سالم كسی را كه در نماز به ما سالم كرده است  توان جوابِچه زمانی می 

 25/0و سالم کردن از روی تمسخر  25/0غلط بودن  سالم

و یا گازهای روده /    /یا مدفوع  / خارج شدن ادرار   كند بنویسید.دو نمونه از كارهایی كه وضو یا تیمم را باطل می 

 ]هر مورد که نوشته شود صحیح است[  خوابیدن به طوری که چشم نبیند و گوش نشنود.

 را بنویسید. های منتظران ظهور حضرت مهدی، دو مورد از ویژگی طبق سخن امام رضا

 50ص  ترویج کارهای خوب / و ...همسایه دار /  / 25/0/ خوش رفتار    25/0صبور

 ترتیب / ...  /  25/0 مطلق بودن آب وضو /  25/0 پاک بودن آب وضو: 66صدو مورد از شرایط وضوی صحیح را نام ببرید.  
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  به سؤاالت زیر پاسخ مناسب دهید.  

 چیست؟ های مؤمن از آرامش روحی برخوردار باشند، مهمترین دلیلی كه باعث می شود انسان 24

 [  5/0. ]که جز با یاد و نام خدا آرام نمی شود  [  5/0]خداوند دل و جان آدمی را طوری آفریده
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 دارد[  25/0]هر قسمت   چهار مورد از مبطالت نماز را بنویسید. 25

 77و  76حرف زدن بین نماز و ... ص –آشامیدن  –خوردن   – خنده با صدای بلند  –روبرگرداندن از قبله  

1 

اول اینکه در سن بلوغ : 84ص  چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟ 26

  [ 5/0]و برقراری پیوند دوستی به این رشد و پرورش عواطف کمک می کند [ 5/0]انسانی در حال رشد است عواطف

 [  5/0] دو دوست ایجاد شد آنها از صفات و حاالت هم تأثیر می پذیرند.دوم اینکه وقتی عالقه قلبی بین 
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 درباره آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر چه می فرماید؟  امام كاظم 27

و  [5/0]وگرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط می شوند [ 5/0]حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید : 113ص

 [5/0]  در این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند دیگر مستجاب نخواهد شد.
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 دارد[  5/0]هر قسمت  سه مورد از فواید انفاق را در جامعه بنویسید. 28

مهربان شدن مردم نسبت   –کم شدن جرائم اجتماعی   –کم شدن فاصله طبقاتی   –ثروت به نیازمندان هم می رسد 

 121به همدیگر و ... ص
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 دارد[  5/0]هر قسمت  آمادگی دفاعی و نظامی چه فوایدی برای مردم یک كشور دارد؟ 29

 ترساندن دشمن و جلوگیری از آغاز جنگ -پیروز شدن در جنگ  : 139ص
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  ق و پیروز باشید.  الهی موفّ هات در سایه توجّ 

 نمره با عدد  

 نمره با حروف 

 نام و نام خانوادگی دبیر 

 تاریخ و امضا 
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