




 باسمه تعالي 

 70/70/90 تاریخ امتحان:   پایه نهم  پیام های آسمانامتحان هماهنگ درس :  راهنمای تصحیح 

 صبح07 :  ساعت شروع 90دانش آموزان مدارس روزانه،بزرگساالن،مراکز آموزش از راه دوروداوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت  خردادماه سال 

 0:  صفحه تعداد قیاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شر
 

 نمره ريز بارم رديف
  

 

 الف(او بسیار آمرزنده و دوست دار بندگانش است.          1

 ب(همانا خدا توبه کنندگان را دوست دارد.     
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 5/1 ديگر مستجاب نخواهد شد.بهترين شما هم اگر دعا کنند  –شرور ترين افراد برشما مسلط خواهد شد  5

  مبارزه با عقايد باطل و خرافات –استقامت و پايداری در راه خدا   -تسلیم در برابر خدا جزءالف( 6

 وجود ياران با وفا  -آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام زمان  ب(

 ن انسانهای مومنالگو قرار داد –انجام نیکی ها و دوری از گناهان  –ياد و ذکر خدا ج(

 مواالت -ترتیب  –نبودن مانع در اعضا  –پاک بودن اعضا  –مباح بودن آب  –مطلق بودن  –پاک بودن آب وضو  د(
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 5/0 خمس -زکات  7

 غلط –خیلی عجله داری و برخی ذکر ها را در حال حرکت ....  8

 اهل فکر و انديشه  –دشمن دانا بلندت میکند .... 

 جنگ  -ام دوم  گ

 صحیح  -امر به معروف و نهی از منکر دارای جايگاه وااليی است  
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 1 جواب دادن به سالم غلطی که سالم به حساب نمی آيد يا از روی تمسخر انجام میشود واجب نیست. 9

ن دوران به اين شکوفايی زيرا در سنین بلوغ عواطف انسانی در حال رشد و شکوفايی است و برقراری پیوند دوستی در اي 10

 کمک می کند و باعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبت ورزی می شود.
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   -جزء چهار کشور موفق در شبیه سازی حیوانات .  -قدرت اول نظامی منطقه . -درصد. 90رشد نرخ با سوادی به حدود  11

 نانو و ....جزء ده کشور برتر در علوم – جزء هشت کشور صاحب چرخه کامل فضايی
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 ثروت به دست نیاز مندان نیز می رسد و فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر میشود. 12

 شود. ن ناشی از فقر ريشه کن میبخش زيادی از گناها

 مردم نسبت به يکديگر مهربانتر می شوند و احساس مسئولیت بیشتری می کنند. 

 آرامش و امنیت در جامعه حاکم میشود.
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وقتی کشور اسالمی مورد حمله دشمنان قرار می گیرد بر همه ی مسلمانان )پیر و جوان وزن و مرد (واجب است با آنچه در  13

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

5/1 

 20  نظر همکاران محترم است. جمع




