




 موفق و پیروز باشید

راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ 

استانی دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس 

 آموزش از راه دور

 پرورش استان اصفهان اداره کل آموزش و

 اداره سنجش

 ........................ پرورش و مدیریت آموزش

 نام درس:  پیام های آسمان

    99/  3/  9تاریخ امتحان:  

 99ماه  خرداد پایه نهم 

 نظر همکاران در تصحیح محترم است.

 نمره  ردیف

 1 / نمره5مورد الف = ص       ب = غ        ج = ص      د = ص                                                                               هر  1

 2 / نمره5مالی یا بدنی           هر مورد  ها            ج = شبیخون فرهنگی            د = ضرر الف= دوری از گناهان                 ب= عیب 2

 5/1 / 5هر مورد  = د3               الف =  2                       ج=  1    3

 2 / نمره   5هر مورد  الف = باطل               ب= صحیح             ج = باطل       د = باطل   4

 بی نقص و عیب است. منزه دانستن است  یا خداوند از هر عیب و نقصی منزه است    یا خداوند کامل و = به معنای پاک و1 5

 /(25/(  جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان )25= توزیع ثروت میان فقرا ) 2

 در راه خدا   یا   مبارزه با عقاید باطل و خرافات   پایداری = تسلیم در برابر امر خدا یا    استقامت و3

 = تربیت دانشمندان علوم دینی    یا  دفاع از کشورهای اسالمی  یا   آشنا کردن مردم با معارف دین یا....... 4

 یا.......... فناوری و نانو و = قدرت اول نظامی منطقه یا جزء ده کشور برتر دنیادر علوم 5

 دست نیکو کاران و عدالت جویان قرار گیرد مهربانی است  یا سرنوشت مردم در= گسترش عدالت و  6

 / نمره ((  5))هر مورد                                                          

3 

 

 

 

 

، پیروزی  جنگ آغاز مردم ،جلوگیری از یا ب: ترساندن دشمنان خدا ،ترساندن دشمنان خود / نمره25تُرهبونَ   هر مورد   --قُوَّه     الف :  6

    0/ 25ی که نوشته اند هرمورد (  درجنگ 

1 

مورد کافی  2وقت تنگ باشد     ) ذکر   --آب برای سالمتی بدن ضرر داشته باشد           --آب پاک نباشد یا در دسترس نباشد       9

 نمره /5هر مورد  است(

1 

  که باعث نوع دوستی و محبت ورزی می شود   عواطف انسانی در حال رشد  رقراری پیوند دوستی در این دوران به شکوفایی وب1 8

 از حاالت و صفات همدیگر تاثیر می پذیرند، بر اثر ایجاد  و عالقه قلبی میان دو دوست 2

 /(25) هر قسمت    

1 

 و ............... -ایجاد جنگ داخلی   برای کودتا و تالش  --ترور و بمب گذاری    -حمله نظامی  -محاصره اقتصادی      9

 /(25) هر مورد 

1 

 این صورت گرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد و در فرمودند حتما امر به معروف نهی از منکر کنید و (امام کاظم )ع 10

 ن های شما هم اگر دعا کنند دیگر مستجاب نخواهد شدبهتری

1 

و قرض دادن به آنها موجب حفظ آبروی آنها  /(25چون انسانهای آبرومندی هستند که نمی خواهند از کسی صدقه بگیرند  ) -/(25بله ) 11

 /(5کار را به دنبال دارد.) می شود   دوم اینکه انفاق مال در قالب قرض فعالیّت و کسب و

1 

چون هیچ چیز آشکار یا پنهانی نیست مگر آنکه خداوند به آن علم دارد و چون تنها خدا از انفاق ما باخبر است هم از اهمیت و ثواب  –بله  12

 بیشتر برخوردار می شود.

1 

است که به دفاع از کشور جوان واجب  مرد و زن و پیر و ر همه مسلمانان ،/(   ب5)  هر زمانی که دشمن به یک کشور اسالمی حمله کنددر  13

 /(5)اسالمی برخیزند.

1 

 /5 با تقویت ایمان خود و اینکه کلید حل تمام مشکالت در پیروی از خدا و دستورات خداوند نهفته است 14

و پاداش سربلندی /( زیرا با شکست دشمن به افتخار و 5کسی که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان بر می خیزد همواره پیروز است ) 15

 /(5/( که نزد خداوند با هیچ مقامی قابل مقایسه نیست.)5اگر شهید شود به مقامی دست می یابد ) /( و5خداوند میرسد )

1 

 /5 خیر خواه دوستانش باشد   )  ذکر دو مورد کافی است( --اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شود   –اهل فکر و اندیشه باشد  16

 /5 /(25است )) ع (  /(   و احادیث یا سخنان معصومین 25برگرفته از قرآن ) 19




