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 صبح 03:03 :  ساعت شروع 89د خردادانش آموزان طرح جامع پايه نهم دوره اول متوسطه در

 0:  صفحه تعداد اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقی
 

 نمره ريز بارم رديف
  

 

 1 ون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد.بد 1

 2 )هر مورد نیم نمره (                               (    د       4                           ب(        3                    الف(  2       ج( 1 2

 2 غ( 4             غ(     3     ص(   2        ص( 1 3

 2 موفقیت( 4 ايمان (3                 انتظار فرج(  2 لیله المبیت    (1 4

 2 نمره( 5/0( نگاه به نا محرم   )هر کدام 4( آب مضاف         3(تسلیم در برابر امر خدا         2(دور شدن از خدا        1 5

 نواده(او با خانواده اش در خانه بد اخالقی می کرد.) بد اخالقی با خاالف(  6

 مورد توجه خدا بودن  –آرامش روحی ب(

ش باشی و او را ا به دنبال خوشنودی –با جان و مال و زبان او را ياری کنی  –ج(اگر مريض شد به عیادتش بروی 

 و .... خشمگین نکنی

 د(به معنی پاک و منزه دانستن خدا.

5/0 

5/0 

5/0 

 

5/0 

 1 حالل است.عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن کار و کسب  7

 1 فرو بردن غبار يا دود غلیظ به حلق –فرو بردن سر به زير آب –خوردن و آشامیدن  8

 1 خیر خواه دوستانش باشد(3    اهل گناه نباشد و از گناه ديگران نیز ناراحت شود ( 2    - فکر و انديشه باشد(اهل 1 9

(بخش زيادی از جرمهای 3(فاصله طبقاتی بین ثروتمند و فقیر کم میشود .    2(ثروت به دست نیازمندان می رسد.    1 10

 (مردم نسبت به يکديگر مهربانتر می شوند و آرامش در جامعه حاکم 4ناشی از فقر از جامعه ريشه کن می شود.     

 می گردد.

1 

 (نبودن مانع در اعضا5(پاک بودن اعضای وضو  4(مباح بودن آب وضو  3وضو  (مطلق بودن آب 2(پاک بودن آب وضو 1 11

 (مواالت7(ترتیب   6
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 (جزء چهار کشور موفق در شبیه سازی حیوانی2قدرت اول نظامی منطقه و دارای امن ترين آسمان منطقه (1 12

(تنها کشور مستقلی که خود به تکنولوژی 5  (سومین کشور سد ساز دنیا4(جزء ده کشور برتر دنیا در علوم نانو فناوری 3

 هسته ای دست يافت و.........

2 

 (آمادگی مردم جهان برای همراهی قیام امام 1 13

 ( وجود ياران با وفايی که تا پای جان برای رسیدن به اهداف و آرمانهای امام تالش کنند.2 
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 20  نظر همکاران محترم است. جمع


