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  باسمه تعالي

     پایه نهم ) دوره ی اول متوسطه (                   پیام های آسمانسؤاالت امتحان هماهنگ درس :  تصحیحراهنمای

 صفحه5تعداد صفحه:  3/5331/ 5 تاريخ امتحان: عصر 51ساعت شروع:   دقیقه  06مدت امتحان : 

 آزاد، آموزش از راه دور دانش آموزان روزانه، بزرگساالن، داوطلبان 

    5331خرداد ماه عصر در نوبت 
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوين

 

 نمره راهنمای تصحیح رديف
  

1 

 

 
 2 درست (د                          نادرست  (ج           نادرست             (ب                درست        الف( 5

 5 الف ( 2/2          ب                   ( 5/2 2

 1/2 نماز  (رام              ه ح ( د    روی             میانه  (ج        فقیه     واليت  (ب          از گناهاندوری ( الف  3

   است             باطل  (ب                 خمس و زکات               (الف  4

 مراجعه به سخن خود  اوست (د               ايمان و استقامت                (ج 

3 

                 ازمندانیاز اموال به ن يبخشش قسمت الف( 1

 يکديگر از کار ناپسند                            باز داشتن (ب 

5 

  يهمگان تیاز منکر مسئول ي( امر به معروف و نه     3)           0

 مانياز آثار ا يکي( آرامش      4)          

 مومنان یپرسود برا ی( جهاد در راه خدا معامله ا     2     )     

 ياز ثمرات انقالب اسالم یخودباور هی( زنده شدن روح     5     )     

2 

         .وقتي قصد داريم دستمان را به آيات قرآن بزنیم -2وقتي مي خواهیم نماز بخوانیم         -5 7

   .وقتي به يکي از نام های خداوند) به هرزباني که نوشته شده باشد( دست مي زنیم -3

5 

      .ناراحت شود زین گرانياز گناه داهل گناه نباشد و  -2      .باشد شهياهل فکر و اند-5 1

            .دوستانش است رخواهیخ -3 

1/5 

از آغاز  یریجلوگو  ترساندن دشمندارد که  یگريمهم د دهي، فادر جنگ یروزیپعالوه بر  ينظام يآمادگ 3

 است. جنگ

1/5 

 5 پر برکت شدن آن                      و     یمال از نابود تیمصون 56

 5      خودمان به آنچه ديگران را به آن توصیه مي کنیم عمل کنیم و کاری را که از آن نهي مي کنیم انجام ندهیم . 55

 امام امیبا ق يهمراه یمردم جهان برا يآمادگ-5 52

      .ستنديامام با یجان در راه اهداف و آرمانها یکه تا پا ييباوفا ارانيوجود -2

5 
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و بدانیم آنچه امروز به دست ما    بر ضعف ها غلبه کنیم   اتکا به نیروی ايمانو با  تالش و مجاهدتبا بايد 

اراده و تا با همان  حال نوبت ماستو  حاصل تالش ها  و از جان گذشتگي های پدران و مادران ماسترسیده 

 (33ها غلبه کنیم . )ص اين راه را طي کنیم تا بر کاستيايمان 
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