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 مه تعاليباس

     پایه نهم ) دوره ی اول متوسطه (                                آسمانپیام های  :سؤاالت امتحان هماهنگ درس  تصحیحراهنمای

 صفحه0تعداد صفحه:  0/3/0331تاریخ امتحان:  صبح 06 ساعت شروع:   دقیقه  06مدت امتحان : 

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

    0331خرداد ماه صبح در نوبت
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

 

 نمره راهنمای تصحیح رديف
  

1 

 

 
 2 نادرست    (درست                               د (نادرست                 ج (( درست                 بالف 0

 1 ب ( 2/2                            د        ( 0/2 2

 2 عدالت (د  نماز                 (والیت فقیه               ج (ب        از بین رفتن ایمان     (الف 3

   شبیخون فرهنگی     (جمرجع تقلید               –حاکم اسالمی  (ب         احادیث معصومین)ع( -قرآن (الف  4

 انسان خطاکار به اشتباهش ادامه ندهد (ه       ر طول شبانه روز    زنده نگه داشتن یاد خدا د (د

5/3 

 دفاع یبرا یآمادککسب (      0     )                        راه خدادر  یداری( استقامت و پا    3     )   5

 ه خدارا در انفاق(      2     )      بندگان                  خدا نسبت به یمهرورز  (     4   )  

2 

                    توصیه  یکدیگر به کار خیر و پسندیده  (الف 0

      ب و نقصی پاک و منزّه دانستنخداوند را از هر عی (ب

1 

 1                جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندانو  توزیع ثروت میان فقرا 7

 1           دور کردن آنها از اسالمو  نابودی باورهای دینی مردم 1

و در این  ط خواهند شدرین افراد جامعه بر شما مسلّشرورتامر به معروف و نهی از منکر کنید و گر نه حتماً  3

               .بهترین های شما هم اگر دعا کنند، دیگر مستجاب نخواهد شدصورت 

1 

 5/1        عامل زنده شدن روح و روان انسان  -       برترین اندوخته و سرمایه -         تر از خویشاوند نزدیک - 06

 5/1     ترساندن دشمن، جلوگیری از آغاز جنگ پیروزی در جنگ، 00

 روی برگرداندن از قبله    -3باطل شدن وضو               -2              از بین رفتن یکی از شرایط نماز-0 02

     خوردن و آشامیدن    -7به هم زدن صورت نماز    - 0   حرف زدن بین نماز -5خندیدن با صدای بلند    -4

     ت های نماز دو یا سه رکعتیرکعشک کردن در  -3کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز     -1

5/1 

 الگو شدن برای ملّت های محروم   -2              اوری  پیشرفت های علم و فنّ -0 03

                   زنده شدن روحیه ی خودباوری و احساس عزّت و بزرگی در ملّت ایران  -3  

1 

 22  جمع

                                                                                                                             .درتصحیح تنظیم شده است.نظرات شما محترم است جهت هماهنگی  بیشتر راهنمااین  همکاران محترم،
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