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 نمره سؤاالت ردیف
 

1 
 

  (52آگاه باشید که دل ها تنها با یاد خدا آرام می گیرد. )سوره رعد، آیه  

 غلط            صحیح                                 مشخص کنید.                         )×( صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت  1

 ⃝   ⃝     . پرداخت زکات موجب مصونیت مال از نابودی و پر برکت شدن آن می شود –الف 

 ⃝              ⃝      است.« امر به معروف و نهی از منکر»یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم  –ب 

 ⃝   ⃝            تفرقه افکنی است.آخرین و مخرب ترین سالح دشمن در برابر ملت ایران  –ج 

 ⃝  ⃝                     از خداست.« شکر گزاری»نماز، زیبا ترین شکل  –د 

5 

 پاسخ مناسب را از سمت چپ انتخاب کرده و حرف مربوطه را داخل ) ( بنویسید. )یک پاسخ اضافه است.( 5

 وقف –الف      مُواالت -1/2)      ( 

 وضو پشت سر هم انجام دادن کارهای –ب      آثار ایماناز  -2/2)      ( 

 رهایی از سردرگمی و بی هدفی –ج                 مستحبانفاق  -3/2)      ( 

 خمس –د        

2/1 

 مشخص کنید.)×( پاسخ درست را با عالمت  0

 «....................... است.آنچه ایمان را در دل پایدار می کند، »امام صادق )ع( می فرماید:  -1/3

 ⃝    شناخت صفات خدا –ب                ⃝     دوری از گناهان –الف 

 ⃝    یاد و ذکر خدا –د      ⃝    انجام عمل صالح –ج 

 به کدام صفت خداوند اشاره شده است؟« اِنَّ اهللَ یُحِبُّ التَّوّابینَ » در آیه  -2/3

 ⃝    بسیار توبه پذیر –ب        ⃝     مجازات کننده –الف 

 ⃝    بسیار بخشنده  –د         ⃝     دوستدار مردم –ج 

 

 صبر حضرت ایوب )ع( در برابر مشکالت و سختی ها به کدام ویژگی پیامبران ارتباط دارد؟ -3/3

 ⃝    پیروی نکردن از عقاید باطل –ب    ⃝     استقامت و پایداری در راه خدا –الف 

 ⃝    ایمان و دوری از گناهان –د       ⃝    تسلیم در برابر امر خدا –ج 

 

2/1 

 «ی دوم سواالت در صفحه ادامه» 
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 نمره سؤاالت ردیف
 

2 
 

 کنید. پرجاهای خالی را با کلمات مناسب  0

 وضو بگیریم........................  وضو گرفتن فقط با آب مطلق صحیح است و ما نمی توانیم با -1/4

 حضرت ....................... دستور داد نزد فرعون برود و از او بخواهد بنی اسرائیل را آزاد کند.خداوند به  -2/4

 .است.......................  الزمه دوستی پایدار، -3/4

2/1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. 2

 بهترین راه برای شناخت صفات خداوند چیست؟ -1/5

 زمان )عج( چه کسانی هستند؟ نایب و جانشین امام -2/5

 پس از رحلت پیامبر )ص(، وظیفه هدایت و رهبری مردم بر عهده چه کسانی قرار گرفت؟ -3/5

 ا را بنویسید.هنام خطرناک ترین سالح دشمن، برای به زانو درآوردن ملت  -4/5

5 

 

6 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.

( را 212، آیه بقرهسوره )﴾ يَ َزاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواَوََل  ﴿معنی و مفهوم آیه ی شریفه ی

  بنویسید.

2/1 

 با توجه به سخن امام رضا علیه السالم دو ویژگی منتظران واقعی امام زمان )عج اهلل تعالی( را بنویسید. 0

 
1 

 دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟چرا در روایات به دوری از  2

 
1 

 دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم. 9

 
1 

 یکی از مبطالت نماز روی برگرداندن از قبله است، آن را توضیح دهید. 14
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 سه مورد از فواید انفاق را بنویسید. 11

 

 

2/1 

 چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید. 15

 

 

5 

 جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟ 10

 
5 

 54 جمع نمرات                                                 « موفق و پیروز باشید »                                                                 
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 باسمه تعالی
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 0410/  10/  52تاریخ امتحان :  عصر 04ساعت  0410نوبت خرداد سال  سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره 

 0تعداد صفحات :     پایه :  نهم  راهنمای تصحیح درس : معارف اسالمی 

 نمره راهنمای تصحیح ردیف
 

1 
 

 5 (5/0)هر مورد   صحیح  –د  غلط  –ج  صحیح  –ب  صحیح  –الف  0

 2/0 (5/0اضافه است.(  )هر مورد  د)گزینه  الف – 3/2 ج – 2/2  ب -1/2 5

 2/0 (5/0)هر مورد   ج -3/3  ب -2/3 الف -1/3 0

 2/0 (5/0)هر مورد  رعایت میانه روی -3/4  موسی علیه السالم -2/4  آب مضاف -1/4 4

       مراجعه به سخن خود اوست. )تفکر در کتاب آسمانی( -1/5 2

    فقیهان -2/5

  امامان -3/5

 (5/0)هر مورد  جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی -4/5

5 

 2/0 از دینتان برگردانند اگر بتوانند.آنان پیوسته با شما می جنگند تا شما را و  6

 ترویج کارهای نیک ... )و یا هر مورد دیگر( –همسایه داری  –خوش رفتاری  –صبور بودن  7

 (5/0هر مورد  –)فقط دو مورد 
0 

می زیرا او می خواهد که به نفع ما قدمی بردارد ولی به علت نادانی و با دادن مشورت های غلط باعث ضرر و زیان  8

 شود.
0 

 نداشتن توقع بی جا از دوست -2 پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست -1 9

 (5/0هر مورد  –)فقط دو مورد    پرهیز از عالقه افراطی -3
0 

اگر نمازگزار در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف چپ یا راست بگرداند )به اندازه ای که دیگر رو به قبله به  01

 نیاید( نمازش باطل است و فرقی بین عمدی یا سهوی بودن این کار نیست.حساب 
2/0 

ثروت به دست نیازمندان نیز می رسد و فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر می شود. بخش زیادی از گناهان  00

و جرم های ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود. مردم نسبت به یکدیگر مهربان تر می شوند و احساس 

 می شود. مسئولیت بیشتری می کنند و در نهایت آرامش و امنیت در جامعه حاکم 

 (5/0هر مورد  –)فقط سه مورد 

2/0 

 مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند. -1 05

 کار های ناپسند در جامعه رواج می یابد و زشتی انجام بسیاری از این کارها از بین می رود. -2

 تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می شود. -3

 در جامعه فراوان می شود.کم کم گناه و فساد  -4

 رحمت و برکت از جامعه برداشته شده و جامعه مستحق عذاب الهی می گردد. -5

 )چهار مورد ( (5/0هر مورد  –)و هر مورد دیگر 

5 

واجب است با آنچه  –مرد و زن، پیر و جوان  –وقتی دشمن به یک کشور اسالمی حمله می کند بر همه مسلمانان  00

 در توان دارند، به دفاع از کشور اسالمی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند.
5 

 51 جمع نمرات  
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