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 شماره هر قسمت از آیه را مقابل ترجمه آن بنویسید.         

ه   و    -1
ّٰ 
فور   الل حیم                                                غ                                                                       نشوید.                                                                                                                         نومید خداوند رحمت از                                  ر 

طوا ل  - 2 قن  ةِ  ِمن ت  حم  ِه                              ر 
ّٰ 
 است مهربان و آمرزنده بسیار خداوند و                                       الل

ن ِانّٰی و    -3 ار  ِلم  فّٰ غ 
 
ن                              و   تاب   ل  است؟  شده آفریده چگونه که نمی نگرند شتر به آیا                            آم 

ال -4
 
ف

 
رون   ا نظ  یف   اِلِبِل  ِالی ی  ت               ک  ِلق   بیاورد.  ایمان و کند که توبه هستم کسی آمرزنده   من یقین به و                                   خ 

1 

2 

 مشخص کنید. درستی یا نادرستی هر جمله را با عالمت

                                                                                                                                  نادرست   درست                                           پاداش صدقه بیشتر از قرض است.                                                      -1

                                                                                                                                  نادرست   درست                                                                    است. بیشتر مردم همۀ از عجول انسان پشیمانی -2

                                                                                                                                   نادرست   درست                                   خوارج نهروان جهاد ابتدائی بود.                            با  جنگ علی -3

اس حقّٰ  جزء شخصیت افراد  و آبرو،اسرار حفظ -4                                                                                                                                   نادرست   درست                                                       .است النّٰ

2 
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 مشخص کنید.  گزینه مناسب را با عالمت

 کدام آیه نزدیک است؟ مفهومشعر»شکر نعمت، نعمتت افزون کند کفرنعمت، از کفت بیرون کند« به معنی  -1

ْم  (الف ْنت  ا ک  ین  م 
 
ْم أ

 
ک ع  و  م  ه  ْم  (ب                                                                و 

 
ک نَّ ِزید 

  
ْم َل ْرت 

 
ک ِئْن ش 

 
        ل

ْم ِإْن ( ج ْرک  ه  یْنص 
َّ
وا الل ر  ْنص  ِعین   (د                                                                ت  ْست  ِإیاك  ن  د  و  ْعب   ِإیاك  ن 

 

 نیست؟       خدا راه در  شهید مجاهد پاداش از در مورد چه کسی فرمود؛پاداش اوکمتر حضرت علی -2

  ب( انفاق کننده                                                                            الف( انسان مجاهد

      د( دوست خوب                                                                              ج( انسان پاکدامن
 

 نیست؟کدام مورد در مورد قیام و ظهور حضرت مهدی  صحیح  -3

                                                شود. نمی یافت درجامعه  فقیری انسان ب(                                    می گیرد. فرا را جهان سراسر الف( عدالت

    پس ازظهور قیامت فرا می رسد. د( بالفاصله                                    .     حکومت های ظالم از بین می روند ج(
 

 اگر زشتی ها در خانه ای جمع شده باشند کلید آن کدام گناه است؟ -4

  ب( دروغ                                                                                       الف( غیبت  

            د( تهمت                                                                                     ج( ناسزاگویی
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 .)یک کلمه اضافی است( خالی را پر کنید با استفاده از کلمه های داده شده جاهای

 ((عقاید – حرام - دور شدن از خدا  – نامحرم مردان از  دوری – حمد و سوره))

 مهم ترین پیامد بد حجابی ........................... است.  -1

 ............................ می دانستحضرت فاطمه سالم الله علیها سعادت زنان را در   -2

 .بخواند را خودش نماز های قسمت همه...........................  از غیر باید  مأموم جماعت نماز در  -3

 . است شیعیان ما........................... ..اثرگذارترین از  یکی   مهدی حضرت ظهور و  قیام به اعتقاد -4
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 در صفحه دوم« »ادامه سؤال ها  
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 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

ت  -1  ............................................................................... ......................................نفس یعنی چه؟. عزّٰ

 .....................................................................................................  .دو گروه بزرگ مسلمانان را نام ببرید -2

 ......................................................................................... خداوندچیست؟ صفات شناخت برای راه بهترین -3

 ..................................................... می کنند،چه می گویند؟ مراجعه او به احکام یادگیری برای مردم که مجتهدیبه  -4
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 بنویسید. پاسخ پرسش های زیر را 
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 ............................................................................................................ . بنویسید را انفاق  فواید از مورد  دو

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

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

 

1 
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 ................................................................................................. گویند؟ می چه ایمان با نمازگزار به فرشتگان

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

........................................................................................................................................ ........... 
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 .................................................................................. جهاد در زبان عربی و در فرهنگ اسالمی به چه معناست؟

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

 ......................... .......................................................................................................................... 
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 .............. ............................................................ بنویسید. را منکر دو مورد از نهی و معروف به امر  ترک منفی آثار از

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

............................................................................................................ ....................................... 
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 ................................................ دهیم؟ نمی را انجام کارها  آن اما آگاهیم؛ کارها برخی خوبی از اینکه با چرا دهید توضیح

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

 ............................................................................................................................. ...................... 
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 ............... .........گرفت؟ توان می ای چه نتیجه خبر این داشت؛از طولنی  عمری  نوح حضرت که دهد  می خبر کریم قرآن

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

................................................................................... ................................................................ 
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 ........................................................................................................................  مصرف گرایی چیست؟

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

............................................................................................................ ....................................... 
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 .............................................................................................  بنویسید. را مورد صحیح،چهار وضوی شرایط از

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

 ............................................................................................................................. ...................... 
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 ..................................................................................... کنند؟ پیروی فقها فتوای از باید مردم چرا دهید توضیح

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

 ............................................................................................................................. ...................... 
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 ..................................................................... شدند؟  ناامید  اسالم نابودی از منافقان و کافران خم، غدیر  روز در چرا

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

...................................... ............................................................................................................. 
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الم علیه امیرالمؤمنین فرمایش بنابر  .............. است؟ گرفته پیمانی و عهد ستمگران چه بارگی شکم برابر در  آگاهان  از خداوند السّٰ

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

............................................................................................................ ....................................... 
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 اعتراض  از  پس نظر تجدید -2 اول تصحیح - 1

 حروف  به نمره عدد  به نمره حروف  به نمره عدد  به نمره

    

 امضاء .................................... مصحح خانوادگی نام و نام امضاء .................................... مصحح خانوادگی نام و نام

 نمایند.  دریافت   hamedansch.medu.ir-http://sanjeshآدرس طریق از آزمون از پس  ساعت  3را درس این تصحیح راهنمای و سؤال  توانند می  عزیز آموزان دانش  و گرامی همکاران
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باسمه تعالي

دقیقه70مدت امتحان :   11ساعت شروع : پیام های آسمان :درس استانی امتحان هماهنگسواالت راهنماي تصحيح 

 19/03/1401تاريخ امتحان :  نهم دوره اول متوسطه:پايه

استان همدان  اداره سنجش آموزش و پرورش    )طرح جامع(1401 ماهخرداددانش آموزان و داوطلبان آزاد در 

نمرهراهنماي تصحيحرديف
   
1نمره(     25/0هرمورد )                                                                                                                                                3-4-1-2پايين به باال از 1

2نمره(      5/0)هرمورد                   رست                  د -4                       نادرست      -3   درست                     -2     نادرست                  -1 2

2 نمره( 5/0)هرمورد                                             ب -4                                         د -3                                        ج -2                                 ب -1 3

2 مره(ن 5/0)هرمورد                                       دعقاي -4                     حمد و سوره -3    نامحرم مردان از دوری -2         دور شدن از خدا -1 4

5
 شيعه و سنی -2               بودن          باارزش احساس -1

    نمره( 5/0هرمورد )                                                                            مرجع تقليد -4   .مراجعه به سخن خود اوست -3
2

6

 ز گناهان و جرمهای ناشیبخش زيادی ا -ثروت به دست نيازمندان نيز می رسد و فاصله طبقاتی ميان ثروتمند و فقير کمتر می شود

آرامش و  -ت بيشتری می کنند ردم نسبت به يکديگر مهربان تر می شوند و احساس مسئوليم -از فقر از جامعه ريشه کن می شود

نمره( 5/0)هرمورد  مورد کافی است(2)                                                                                                      امنيت در جامعه حاکم می شود.  

1

1 .دیکر  نمی رها را نماز هرگز کنی، می مناجات کسی چه با و ای گرفته قرار کسی چه توّجه مورد دانستی می اگر نمازگزار، ای 7

8
م اسال دشمنان با مسلحانه )جنگ( اسالمی به معنای مبارزه فرهنگ ودر است؛ کوشش و تالش معنای به عربی زبان در جهاد کلمه

  است.
1
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 اين از بسياری انجام زشتی و رواج می يابد جامعه در ناپسند و نادرست کارهای -شوند می تفاوت بی ديگران سرنوشت به نسبت مردم

 در دين وراتدست و تعاليم  - شود می شناخته خوب و کار معروف عنوان به زشتی ها برخی حتی که آنجا تا می رود، بين از کارها

 که ودش می فراوان جامعه در فساد و گناه قدر آن کم کم - شوند می مسلط مردم بر های فاسد انسان - شود می فراموش مردم ميان

     نمره( 5/0)هرمورد )دو مورد کافی است.(           .شود می الهی عذاب مستحق جامعه و برداشته جامعه آن از برکت خداوند و رحمت

1

10 
 می آنچه به يعنی .برسد ايمان مرحله به شناخت، آن بايد نيست؛ بلکه کافی آن به عمل برای مطلب يک از آگاهی و شناخت زيرا تنها

 باشيم داشته دانيم، ايمان
1

1 .نيست غيرممکن انسان، برای طوالنی عمر داشتن کريم، قرآن آيات به توجه می توان نتيجه گرفت که با 11

1اجناس.               و کاالها و بيشتر بيشتر خريد به دائمی ميل يعنی گرايی مصرف 12

13
اعضا در انعم نبودن -5وضو  اعضای بودن پاک -4آن ظرف و آب بودن مباح -3وضو آب بودن ُمطلق   -2وضو آب بودن پاک -1

 نمره( 5/0)هرمورد  مورد کافی است(2)             ُمواالت   -7ترتيب  -6 
1

14

 توایف با مخالفت و امامان است سخنان پذيرفتن واقع در است، معصومان احاديث و قرآن از برگرفته که فقيهان پذيرفتن فتواهای

است. معصومان احاديث با مخالفت فقها،

 کنند، طاعتآنان ا از بودند موظف معصوم امامان زمان در مردم که نگونه هما و روند شمارمی به زمان امام و جانشين نايب فقيهان، 

 بل کافی است.(يکی از دال )  .کنند پيروی فقيهان يعنی ؛ زمان امام جانشينان از بايد نيز غيبت عصر در

1

15 
 اسالم دين وفاتش و با بگيرد، عهده بر را مردم رهبری تواند نمی او از بعد کسی ندارد، پسری خدا پيامبر چون می کردند زيرا تصور

         .داد باد بر را آنان پوچ آرزوهای تمام خم، غدير اکرم در پيامبر جای به اميرمؤمنان جانشينی اما .شد خواهد سپرده فراموشی به نيز
1

16 
از را مظلوم حق و[ .نکنند سکوت مظلومان، گرسنگی و ستمگران، خواهی زياده برابر در که گرفته پيمان و عهد آگاهان از خداوند

  .]بازگردانند او به و بستانند ظالم
1

معج ت(             )همکاران عزيزخدا قوّ             

ساير پاسخ های صحيح نيز، نمره تعلق می گيرد.در صورت رساندن مفهوم توسط دانش آموز به 

20
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