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 ردیف سؤاالت بارم

1.5 

 آیه قرآنی زیر را مرتب کرده و سپس ترجمه را کامل کنید. -

  تحزنوا ال و  –    االعلونَ  اَنتم و –    تَهِنوا ال و –    مُومنین کنتُم ناِ 

 ...............................................................................................................................................................................:............الف(آیه کامل 

 ... اگر ایمان داشته باشید.................................شما (که.)زیرا .............د و .....................ب(ترجمه : و سست نشوی
 

 

 

1 

1 

 گزینه صحیح را عالمت بزنید.-

 «و..............،دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند.»...............الف(حضرت علی )ع( می فرمایند:

 ▢(علم و ایمان4           ▢(ایمان و تقوا3        ▢(ایمان و عمل2           ▢ا(ایمان و شجاعت

 ب(هدف اصلی دشمنان از جنگ نرم و تحریم اقتصادی چیست؟

 ▢(جنگ افروزی بین مسلمانان2                      ▢(وابستگی به قدرت های بیگانه1

 ▢می و فرهنگی(جلوگیری از پیشرفت های عل4                         ▢(نابودی باورهای دینی مردم3

 ج(کدام مورد از راه های دستیابی و تقویت ایمان به خداست؟

 ▢(هدفمندی زندگی4      ▢(یاد و ذکر خدا3        ▢(رهایی از سردرگمی2     ▢(آرامش1

 د(کدام گزینه بهترین راه شناخت صفات خداوند است؟

 ▢(گردش در طبیعت4    ▢(استفاده از علم و عقل3    ▢(تفکر در کتاب خلقت2    ▢(تفکر در کتاب آسمانی1
 

2 

1 

 صحیح و غلط عبارت های زیر را مشخص کنید:-

  ▢غلط        ▢الف(جهاد ابتدایی بر همه مسلمانان مرد و زن و پیر و جوان واجب است.    صحیح

 ▢غلط     ▢کرد.  صحیح ب(برای حفظ آبروی افراد، تا حد امکان نباید خطاهایشان را در حضور دیگران بازگو

  ▢غلط   ▢ج(نبرد سپاه اسالم با حکومت های ایران و روم در صدر اسالم ، نمونه ای از جهاد دفاعی است.  صحیح

       ▢غلط        ▢د(حمد به معنای پاک و منزه دانستن و تسبیح به معنای ستایش است.     صحیح

3 

2 

 کلمات مناسب پرکنید.با جاهای خالی را -

 را کلید دست یافتن به وعده های الهی می دانند.د که آنان ............و..........الف(پایداری فراوان پیامبران، ناشی از این بو

 ارتگران برای به زانو درآوردن ملت ایران .......................بود.ب(گام دوم غ

 ..............مانند قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق است. ج(همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، درمقایسه با .....
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«ادامه ی سئواالت درصفحه ی دوم »   
 

 برخی ازموارد تخلف درارزشیابی دوره اول متوسطه عبارتنداز:توجه: 

ومورد  الف(همراه داشتن کتاب، جزوه ، یادداست، تلفن همراه ومانندآن اگرچه به موضوع امتحان مربوط نباشد

 استفاده قرارنگرفته باشد.

حو اطالعات دیگران به هرنب(استفاده از کتاب، جزوه ووسایل دیگربرای پاسخگویی به سئواالت امتحانی ، استفاده از 

 یادادن اطالعات درسی خودبه دیگران اعم از اینکه درجلسه امتحان یا درهنگام تصحیح ورقه یا بعد ازآن معلوم گردد.

دیگری به جای خودبه جلسه امتحان وهمچنین شخصی که ورقه امتحانی اش توسط فرددیگری  پ(فرستادن شخص

 نوشته شده باشد.

 ت( اخالل درنظم حوزه یا جلسه امتحانی به هرنحو 

 نمره با عدد   

 نمره با حروف   

اعتراض تجدیدنظردرصورت مصحح سوم درصورت مغایرت  نام و نام خانوادگی تصحیح دبیرمربوط 

 وامضای دبیر 

 (3از 1)صفحه ی  
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 ردیف سئواالت بارم
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 )یک مورد اضافه است( ستون الف را از جمالت ستون ب بیابید و به یکدیگر وصل کنید.پاسخ جمالت -

 آنچه باعث پایداری ایمان در دلها می شود.                                    رعایت میانه روی

 و کوششالزمه دوستی پایدار                                                                 تالش 

 کلمه جهاد در زبان عربی به معنای....                                            دوری از گناهان

 ور الودود                                                                      آمرزنده و دوستدار بندگانفو هوالغ

 خردمند و دور اندیش                                                                                         

5 

1.5 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:-

 الف(اعتقاد و باور قلبی کامل به یک موضوع یا حقیقت را چه می گویند؟

 ب(فایده مهم آمادگی دفاعی و نظامی چیست؟

 ج(مهمترین هدف ما در نهی از منکر چیست؟

 حکمت های نماز های پنجگانه در طول شبانه روز چیست؟د(یکی از 

6 

1 
 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:-

 الف(هم نشین بد در روایات به چه چیز تشبیه شده است توضیح دهید؟

7 

1 
 آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید؟ب(دو مورد از 

1 
 کسانی را به  عنوان هواداران شیطان می نامند؟ج(برطبق آیات قرآنی خداوند چه 

5/1 

 د(سه مورد از ویژگی های دوست خوب را نام ببرید؟

 «سواالت مخصوص اهل تشیع»

1.5 

 جاهای خالی را کامل کنید:-

 الف(یکی از اثرگذارترین عقاید شیعیان .......................است.

 جامع الشرایط .......................گفته می شود.ب(به رهبری و هدایت جامعه توسط فقیه 

 ج(خمس یکی از راه های تامین نیاز های جامعه است که به ....................یا ......................پرداخت می شود.

8 

1 

1 

5/0 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:-

 مستحب است؟الف( مشخص کنید کدام مورد از انفاق های زیر واجب و کدام 

 وقف)               (     خمس)                (      فطریه)                 (      قرض الحسنه )                      ( 

 ب(چه چیزی باعث شد تا حضرت مهدی )عج( به دستور خداوند از نظرها غایب شود؟

 

 واجب است؟ج(در کدام یک از موارد زیر داشتن وضو مستحب و کدام مورد 

 ..تالوت قرآن..................................                          دست زدن به نام خدا ....................................
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1 

 د(مهم ترین حکمت انفاق چیست؟ 

 ه(دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی )عج( را بنویسید. 

 نماز به او سالم کرده است را ندهد؟  ز(در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در
 

1 

 موارد صحیح و غلط را مشخص کنید.-

 ▢لطغ    ▢الف(روی برگرداندن از قبله به اندازه ای که دیگر رو به قبله به حساب نیاید نمازش باطل است.    صحیح

قورت دهد نمازش صحیح است.   ب(نمازگزار اگر ذره های ریز غذا یا چیزهای دیگر را که در دهان دارد در بین نماز 

  ▢غلط    ▢صحیح

نماز، بدون اینکه ذکر بگوید،گوشی همراهش را خاموش می کند و به نماز ادامه می دهد در این صورت ج(در بین 

 ▢غلط          ▢نمازش باطل است.     صحیح

 ▢غلط  ▢ا بدنی باشد. صحیحد(شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است،حتی اگر برای جلوگیری از ضرر مالی ی

10 

«سواالت مخصوص اهل تسنن»  

1 

 )غ( مشخص کنید.جمالتی را که صحیح است را با )ص( و جمالتی را که غلط است با -

 الف(پیروی کردن از خواسته های فردی یا سایر انسان ها در امور زندگی صحیح است.)        (

 الزم است.)     (ب(رساندن گرد و غبار به ته موها در تیمم 

 ج(اسراف در آب به هنگام وضو مکروه است.)           (

 د(سرفه غیرعمدی و عطسه و خمیازه کشیدن،نماز را باطل می کند.)           (

8 

1 
 به سواالت زیر پاسخ دهید: -

 (راه رسیدن به قوانین الهی چیست؟توضیح دهید.1

9 

1 

 واجب و در چه مواردی مستحب است.(مشخص کنید در چه موارد وضو گرفتن 2

دست زدن به نوشته های قرآن)                      (               حمل جنازه)                   (                              

 (حمل قرآن)                                    (            )                          قبل از انجام غسل

 (مکروهات نماز را نام ببرید.ذکر دو مورد.3 1

 (خنده در چه صورتی نماز را باطل می کند؟4 1

 (انفاق یعنی چه و مهم ترین حکمت انفاق چیست؟5 5/1

1 

 را نام ببرید؟( مستحب ) (انفاق های سنت 6

 

 جمع کل نمره 20

 

         ( 3از  3)صفحه ی 
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 باسمه تعالی

 پیام های آسماندرس: استانی راهنمای تصحیح سئواالت ارزشیابی هماهنگ  دوره ی اول متوسطه نهمپایه :  1401/ 7/3  تاریخ امتحان:  

 شهرستان/ناحیه / منطقهآموزش وپرورش  مدیریت/اداره صفحه2    ات : حتعدادصف

 1401 ماه اردیبهشت / خرداد نوبت )دوره ی اول متوسطه(   دانش آموزان ، داوطلبان آزاد ، مدارس آموزش از راه دور 

 

 ردیف راهنمای تصحیح

 (0.25( ان کنتم مومنین)0.25(و انتم االعلون)0.25(والتحزنوا)0.25الف(والتهنوا)

 (99(         )درس نهم ص0.25برترید)-(0.25نباشید)ب(غمگین 
1 

 (  105()درس نهم ص0.25)3(              ب(22(     )درس دوم ص 0.25) 2الف(

 (12( )درس اول ص 0.25) 1(              د( 23(       )درس دوم ص 0.25) 3ج(
2 

 (115ص  10)درس (  0.25(                 ب(ص )135ص  12(  )درس 0.25الف(غ)

 (17(    )درس اول ص0.25(                 د(غ )137ص  12(     )درس 0.25ج(غ)
3 

 (38( )درس سوم ص0.5الف(ایمان و استقامت )هر مورد 

 (113(  )درس دهم ص 0.5(        ج(امر به معروف و نهی از منکر )101(  )درس نهم ص0.5ب(جنگ )
4 

آمرزنده و -(132ص  12تالش و کوشش ) درس –( 88ص 8رعایت میانه روی )درس  –( 25ص  2دوری از گناهان )درس 

 5 (0.25(        )هر مورد 13ص  1دوستدار بندگان )درس

 (139ص  12( )درس 0.25( و جلوگیری از آغاز جنگ )0.25(       ب(ترساندن دشمن )22ص 2(  )درس 0.25الف(ایمان )

 (       115ص 10( )درس 0.5ج(انسان خطاکار به اشتباهش ادامه ندهد. )

 (23ص  2( )درس 0.25یا د خدا ) د(زنده نگه داشتن

6 

(    )درس 0.5(که اگرچه ظاهرشان براق و زیباست اما بسیار خطرناک اند. )0.5الف(این افراد در روایات به شمشیر زهر آلود تشبیه شده اند )

 (86ص 8

زشتی انجام بسیاری از -کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج می یابد. –ب(مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند 

تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می -برخی از زشتی ها به عنوان کار معروف و خوب شناخته می شوند-کارها از بین می رود.

جامعه مستحق عذاب الهی می شود.)ذکر دو -رحمت و برکات از جامعه برداشته می شود.-ر مردم مسلط می شوندانسان های فاسد ب-شود

 (112ص10( )درس 0.5مورد کافی است. هر مورد 

سد ( و نمی گذارند پیام خداوند به آن ها بر0.25(را که مردم ناتوان را زیر سلطه خود نگاه داشته اند )0.5ج(حاکمان زورگو و سرکشی )

 (137ص 12(هواداران شیطان می نامد.)درس 0.25)

 (85ص 8()درس 0.5خیرخواه دوستانش باشد.)هرمورد -اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شود -د(اهل فکر و اندیشه باشد
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 «پاسخنامه اهل تشیع»

8 
 (46ص4()درس0.5الف(اعتقاد به ظهور حضرت مهدی)

 (58ص 5()درس0.5ب(والیت فقیه)

 (123ص 11( )درس 0.25مرجع تقلید )هر مورد  –ج(حاکم اسالمی 

 (122ص  11()درس 0.25مستحب)هرمورد-واجب-واجب-الف(مستحب

(تا آنجا که سه امام قبل از حضرت مهدی )عج( در 0.5ب(حاکمان ظالم امامان را یکی پس از دیگری به شهادت می رساندند )

( در چنین موقعیتی بود که امام مهدی )عج( که آخرین امام مسلمانان است به دستور خدا 0.25سن جوانی به شهادت رسیدند .)

 (55ص  5درس )( 0.25از نظر ها پنهان شد.)

 (65ص  6( )درس 0.25واجب )هر مورد  –ج(مستحب 

 (120ص  11( )درس 0.5د(توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان )هر مورد 

که تا پای جان در راه اهداف و آرمان ها بایستند. )هر  وجود یاران با وفایی –برای همراهی با قیام امام  آمادگی مردم جهانه(

 (47ص  4(  )درس 0.25مورد 
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 (2از 1)صفحه ی 
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  پیام های آسماندرس: منطقه ایاستانی راهنمای تصحیح سئواالت ارزشیابی  نهم دوره ی اول متوسطهپایه :  1401/ 7/3  تاریخ امتحان:  

 شهرستان/ناحیه/منطقهآموزش وپرورش مدیریت / اداره  صفحه2ات : حتعدادصف

 1401ماه  اردیبهشت / خرداد نوبت )دوره ی اول متوسطه(   دانش آموزان ، داوطلبان آزاد ، مدارس آموزش از راه دور 

 

 ردیف راهنمای تصحیح

  (77ص 7)درس ( 0.5( یا از روی تمسخر انجام می شود ، نباید پاسخ داد.)0.5ز(به سالم غلطی که سالم به حساب نمی آید.)

 10 (7( )درس0.25الف(ص        ب(ص            ج(غ           د(غ       )هر مورد 

 «پاسخنامه اهل تسنن»

 8 (0.25(    )هر مورد 7غ)درس-(6ص)درس-(6غ)درس-(5غ)درس

( 0.25(.پیامبر نماینده خداست )0.25)( او احکام خدا را به انسان ها ابالغ می کند 0.25(راه رسیدن به قوانین الهی پیامبر است )1

 (5(  )درس 0.25و اطاعت از پیامبر در واقع اطاعت از خداست )

 (6( )درس 0.25واجب)هرمورد -مستحب-مستحب-(واجب2

نماز خواندن در حمام و  –زیاده روی در خم نمودن سر هنگام رکوع  –(چرخاندن چشم به چپ و راست و به طرف آسمان در نماز 3

 (7( ) درس  0.5عبور و مرور مردم )ذکر دو مورد کافی است هر مورد در راه 

 (7( )درس 0.5( و عمدی باشد )0.5(خنده ای که موجب ایجاد دو حرف یا بیشتر شود . )4

( و جلوگیری از انحصار آن در دست 0.5توزیع ثروت میان فقرا )-(0.5(انفاق یعنی بخشش قسمتی از اموال به نیازمندان )5

 (11( ) درس 0.5ان است )ثروتمند

 ( 11(  )درس 0.25اطعام  )هرمورد  -قرض -ابراء –(صدقات 6
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 جمع کل بارم
 (2از2)صفحه ی 

 «درتصحیح ، نظرهمکاران محترم است » 

https://hamyar.in/ همیار


