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  5/0 نادرست              درست              .      رهاندميانسان را از ادساس بيهودگي داشتن هدف واال و ارزشمند ،  -5

 . جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید 
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید .

 دمد و تسبيح خداوند به چه معنا است؟ -8
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 مورد  2 ؟ توانيد ایمان خود را تقویت كنيدشما چگونه مي -9
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 مأموران نيروي انتظامي با اشرار و قاچاقچيان مسلح در كشور: ......................ب( جهاد 
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 داشتن آمادگي و مهارت هاي نظامي براي كشور اسالمي چه فوایدي دارد؟ دو مورد -12
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 مورد 2نتيجه گسترش انفاق مال در جامعه چيست؟  -13
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 شودم دین در ميان شما فراموش ميتعالي
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 شودناه و فساد در جامعه زیاد ميگ
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1 
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           مستحب                   زكات فطره :                 واجب  
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 و قاچاقچيان مسلح در كشور: ...................... ب( جهاد مأموران نيروي انتظامي با اشرار
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 داشتن آمادگي و مهارت هاي نظامي براي كشور اسالمي چه فوایدي دارد؟ دو مورد -12
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 باطل       صحيح                                                  كند.زینب هنگام نماز براي صاف كردن گلویش، سرفه مي الف(

 باطل      .       صحيح نيست گوید طوري كه تلفظ آن ها صحيحعلي به خاطر عجله زیاد اذكار نماز را سریع ميب( 
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 دو مورد از  اهداف اصلي دکومت اسالمي را بنویسيد. -18
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 ( چگونه بود؟محيط خانوادگي عمربن عبدالعزیز ) -19
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 نادرستي جمالت زیر را مشخص كنيد. درستي یا -20

 نادرست               درست                     .                      نيست و خا  به ته موها در تيمم الزمالف( رساندن گرد 

 نادرست               كند .                             درست ب( دیدن و رسيدن به آب پيش از وقت نماز تيمم را باطل مي

 نادرست               درست               ن واجب است.                                  ج( قبل از انجام دادن غسل وضو گرفت
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 باسمه تعالي
 ( رضوي ) استان خراسان  نهمهماهنگ پایه االت امتحان سوراهنماي تصحيح 

 عصر نوبت-خرداد                           96-1395سال تحصيلي :                                پيامهاي آسمان درس :

 3/96/ 16تاريخ امتحان
 

   اداره سنجش آموزش وپرورش 

 .نمره منظور نمائيد ، بودن صحيحآموزان توجه كرده و در صورت ضمن عرض سالم : لطفاً به مفهوم پاسخ هاي دانش همكار گرامي
 

1–---(1)   

 ( 5/0) آفرینش و خلقت هستید(  -2
 ( 5/0) کنیمالف( عمل کردن به آنچه دیگران را توصیه می -3 

 (     5/0) درستنا -4
 (5/0) ( درست5 

 «هر مورد که اشاره شود صحیح است.»( 5/0. )  تالش و کوشش -6
 ( 5/0) عمل -7

    گوییم سبحان اهلل  خواهیم بگوییم که هر ستایش برای خداست. وقتی میگوییم الحمدهلل میحمد به معنای ستایش است . وقتی می  -8 
     (1) و عیبی منزه است.خواهیم بگوییم خداوند از هر نقص می

 «است. ذکر دو مورد کافی» ( 1. )الگو قرار دادن انسان های مومن –انجام نیکی ها و دوری از گناهان  –یاد و ذکر خداوند  -9
 (1. )زیرا آنان اطمینان داشتند که استقامت کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است -10
 (1) «.هر مورد که نوشته شود صحیح است» الف: ابتدایی      ب: سرکشان یا دفاعی  -11
 (1)پیروزی در جنگ –ترساندن دشمن و جلوگیری از آغاز جنگ  -12
فقر از شود. بخش زیادی از گناهان و جرم های ناشی از رسد. فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر میثروت به دست نیازمندان نیز می -13

 « ذکر دو مورد کافی است. » (1شود و ... )جامعه ریشه کن می
مورد  سهذکر » ( 5/1) تحریم اقتصادی، حمله نظامی، تالش برای کودتا، ترور و بمب گذاری، شبیخون فرهنگی ، ایجاد جنگ داخلی و ...-14

 « کافی است. 
جا بجایی عبارات باعث ( » 1شرور ترین افراد بر شما مسلط خواهند شد و بهترین های شما هم اگر دعا کنند،دیگر مستجاب نخواهد شد.) -15

 «کسر نمره نخواهد شد. 
    ( 5/1) پرهیز از عالقه افراطی  . پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست .جا از دوستنداشتن توقع بی -16 

 سواالت ویژه دانش آموزان شيعهپاسخنامه 
 (1) الف : واجب                   ب: مستحب  -17
  (1) الف : درست                  ب: درست  -18
زیرا پذیرفتن فتوای فقیهان که برگرفته از قرآن و احادیث معصومین است در واقع پذیرفتن سخنان امامان است و مخالفت با فتوای فقها،  -19

با احادیث معصومین است. به همین دلیل فقیهان، نایب و جانشین امام زمان )ع( به شمار می روندو همانگونه که مردم در زمان امامان مخالفت 
 (1) معصوم موظف بودند از آنان اطاعت کنند در عصر غیبت نیز باید از جانشینان امام زمان یعنی فقیهان پیروی کنند

تا آن را در راه هایی که قرآن کریم، رسول اکرم و ائمه اطهار مشخص کرده اند .شود مرجع تقلید پرداخت میخمس به حاکم اسالمی یا  -20
ذکر » (1) صرف کنند مانند آشنا کردن مردم با معارف دینی ، دفاع از کشور های اسالمی، تربیت دانشمندان علوم دینی و توزیع کتابهای دینی

 «مورد کافی است.  یک
اکنون هم گروهی از مردم یاران امام زمان هستند، کسانی که با انجام واجبات دینی ، دوری از گناهان، گره گشایی از کار گرفتاران و .خیر -21

شوند. این افراد شاید امام زمان )ع( را هرگز نبینند اما چون پیوسته در شوند، یار امام محسوب میاخالق نیک باعث خوشحالی امام زمان می
 (1) آیند.حال کردن امام هستند، یار ایشان به شمار میپی خوش

 (1)زکات فطره :  واجب                    وقف : مستحب    -22
 پاسخنامه سواالت ویژه دانش آموزان اهل سنت

 ( 1) الف( صحیح             ب( باطل -17
استفاده از امکانات مادی و حکومتی برای فراگیر شدن واقعی عبادت خدا در جامعه  –ایجاد عدالت اجتماعی و تامین رفاه عمومی انسان ها  -18

 (1.)در جنبه های فردی و اجتماعی
در خانواده ای اشرافی در مدینه به دنیا آمد. هنوز چند سالی از عمرش نگذشته بود که پدرش عبدالعزیزبن مروان حاکم  یهجر 61سال  -19

زندگی مرفهی برخوردار بود اما از همان سال های اول عمرش به دین و آموختن آن بسیار عالقمند بود . به  از ینکهعمربن عبدالعزیز با ا.مصر شد
 (1) همین دلیل با اصرار فراوان از پدرش خواست که وی را برای فراگرفتن تعالیم دین، به مدینه بفرستد.

 (5/1ج( نادرست  )       درست           ب( درست      الف(  -20
 (5/1)  مستحب           ج( مستحبب(            الف( واجب - 21
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