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  نادرست       درست    جاماندن از حركات امام به اندازه دو حركت در نماز جماعت سبب بطالن نماز است. ب( 
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   «یک عبارت اضافی است» از ميان عبارت هاي داده شده نام هریک از انفاق هاي زیر را بيابيد و مقابل آن بنویسيد.  -21
 

 اِطعام –ابراء  –صدقه جاریه 

 بخشيدن طلب از فرد مقروض : ...........................الف( 

 ب( ساختن مسجد: ...........................
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 ؟شرایط واجب شدن زكات چيست -22
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 باسمه تعالي
 ( رضوي ) استان خراسان  نهمهماهنگ پایه االت امتحان ؤراهنماي تصحيح س

 نوبت صبح – خرداد                        96-1395سال تحصيلي :                               پيامهاي آسماندرس :

 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 دانشهمكار گرامي 
 

1––––(1)

 ( 5/0) مجازات کننده د( -2
 ( 5/0)   نابودی باورهای دینی مردم  ب(  -3 

 (     5/0) درست -4
 (5/0) ( درست5 

 «هر مورد که اشاره شود صحیح است.»( 5/0. )  شمشیری زهرآلود، پاره ای از آتش، ترسناک تر از هرچیز -6
 ( 5/0) دفاعی -7

     (1)تفکر در کتاب آفرینش –تفکر در کتاب آسمانی   -8 
کردند و گذشتند مسخره اش میکنار او می حضرت نوح )ع( به دستور خداوند شروع به ساختن کشتی کرد. در این مدت هر گاه کافران از -9

دانست وعده الهی حق است، استقامت کرد و ساختن سازی ولی چون نوح )ع( به خداوند ایمان داشت و میگفتند چرا در بیابان کشتی میمی
( 1ر آب رفت و همه کافران غرق شدند. )کشتی را متوقف نکرد تا اینکه زمان وعده خدا فرا رسید و آن قدر باران بارید که تمام آن سرزمین به زی

 «ذکر شود، صحیح است. که در هر قسمت از ویژگی پیامبرانوکتاب  ازهر نمونه ای » 
و افراد مومن به دلیل ایمان باالی خود، نمونه های مناسبی برای ما هستند تا با پیروی از راه و رسم زندگی آنان و الگو گرفتن از اخالق  -10

 (1توانیم همچون این افراد، بر ایمان خویش به خدا بیفزاییم. )رفتار ایشان، ب
با مهربانی و برخورد خوب او را متوجه اشتباهش کنیم و با احترام از او  –با دیدن اشتباه روی خود را برگردانیم و با او به سردی رفتار کنیم  -11

ذکر » (1)از انجام گناهی نشان دهیم باید آنجا را ترک کنیم راکه ناراحتی خود در برخی موارد برای این بخواهیم که دیگر آن خطا را تکرار نکند. 
 «دو مورد کافی است. 

 (1)اسالمی، به جهاد و مقابله با این افراد برخیزند و خطر آنان را از جامعه اسالمی دور کنند مسلمانان موظفند با دستور حاکم -12
ذکر دو مورد کافی » ( 1زنده شدن روحیه خود باوری ) –های محروم از انقالب اسالمی ایران الگو گرفتن ملت  –پیشرفت علم و فناوری  -13

 « است. 

گونه که از سعادت همان .کنندزیرا مومنان ولی یکدیگرند یعنی همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت می -14
 (1انسان ها نیز برایشان شیرین و شادی آور است. )برند، خوشبختی دیگر ذت میو خوشبختی خود ل

    ( 5/1) خیر خواهی : ج. احترام به دوست : ب .جا از دوستنداشتن توقع بی:  لفا  -15
  (5/1) افزایش میل به خرافات . ج : گسترش مهربانی میان مردم . ب : گرفتن تصمیمات درست الف :  -16

 شيعهپاسخنامه سواالت ویژه دانش آموزان 
اعتقاد به ظهور منجی تنها به شیعیان اختصاص ندارد بلکه سایر مسلمانان نیز به ظهور یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای  .خیر  -17

 خورد. در تورات و انجیل نیز ازبرقراری عدالت معتقد هستند. در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقاد به نجات بخش بزرگ آسمانی به چشم می
 (1) چنین منجی بزرگی سخن به میان آمده است.

فقیهان به پاسخگویی مسائل دینی مردم می پردازند اما ولی فقیه عالوه بر پاسخگویی به مسائل دینی، رهبری جامعه اسالمی را نیز  -18
  (1)برعهده دارد.

 (1الف( صحیح    ب( باطل    ) -19
 (1الف( نادرست    ب( نادرست  ) -20
شود. از سوی دیگر انفاق مال در قالب قرض،فعالیت و کسب و کار را به دنبال دارد؛ زیرا کسی دادن موجب حفظ آبروی نیازمندان میقرض  -21

 (1قرض را برگرداند. ) د قرض گیرنده باید کارکند تا مبلغگیرد به فکر بازگرداندن آن نیست اما فرکه صدقه می
درآمدی کسب می کند پس از صرف هزینه های ساالنه زندگی خود و خانواده، باید یک پنجم آنچه را  خمس : هر مسلمانی که از طریق کار، -22

 (1که باقیمانده است به عنوان خمس بپردازد.)
 پاسخنامه سواالت ویژه دانش آموزان اهل سنت

کردن به فرمان خدا مهم ترین کار آنها است و به گفت که عدالت و عمل او ضمن دادن اختیار به عامالن و کارگزاران حکومتی به آنان می   -17
شد و ضمن گشت زنی در کوچه ها ، کرد فقط در مسائل سخت و پیچیده حکومتی با وی مشورت کنند . او شبانه از خانه خارج میآنها اعالم می

 ( 1) .داداحوال مردم را با دقت مورد رسیدگی قرار می
 ( 1.)  د و آن را بر هم نزنندنیت را رعایت کننظم و امن –از حکومت اطاعت کنند  -18
 (1)              سنتب(           واجبالف(  -19
 ( 1)            ب( درست        نادرستالف( -20
 ( 1)     الف( ابراء        ب( صدقه جاریه -21
 (1)شود.بر آن دارایی بگذرد، پرداخت زکات واجب می های مشخصی برسد و یک سال قمری کاملمسلمان به محدوههای فردهرگاه دارایی -22

 همكاران گرامي خسته نباشيد                                                                                  

 


