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 باسمه تعالی
  نهم:پایه   پیام هاي آسمان: سواالت امتحان هماهنگ درسراهنماي تصحیح 

 جش اداره سن - اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاري      ir.medu.chb://http     1: صفحه    1401خرداد ماهدرنوبت  استاندانش آموزان روزانه ،بزرگسال وداوطلبان آزاد سراسر 
 

  سواالت پاسخ  ردیف+
  ./25هر مورد ب          -4ج         -3ج             -2ب          -1  الف

  ./25هر مورد     ص -6  ص -5   غ -4      غ -3غ      -2   ص    -1 ب
داونداز خودتوصیفی دقیق وبی توصیف خ.بهترین راه شناخت صفات خداوندمراجعه به سخن خوداوست:تفکردرکتاب آسمانی:الف -1  ج

درقرآن با آیات زیادي روبرو می شویم که هرکدام به بخشی از ویژگی ها .نقص است که می تواند مارا درشناخت صحیح او یاري دهد
یعنی ازطریق آثار ونشانه هاي اوکه درسراسر جهان آفرینش متجلی است به ویژگی :تفکردرکتاب خلقت:ب.وصفات خداوند می پردازد

  نمره 1.اي اوپی می بریمه
  نمره1  .بی هدفی رهایی از سردرگمی و: ب   آرامش:الف-2
  نمره75/0 مدبر شجاع مدیر و .دانا -3
  نمره75/0.کسی که از دوست خودجزفداکاري انتظارندارد همواره ازاو خشمگین وناراحت است-4
  نمره1.مبارزه وجنگ مسلحانه با دشمنان اسالم است کلمه جهاد درعربی به معناي تالش وکوشش است اما درفرهنگ اسالمی به معناي -5
با اینکه آن حضرت ازخشم فرعون .او بخواهد بنی اسراییل را آزادکند  نزد فرعون برود و از دستورداد) ع(به حضرت موسی  خداوند -6

رد و وارد قصر فرعون وقومش نسبت به خودآگاه بود واحتمال هرگونه خطري رابراي خودپیش بینی می کرد به این ماموریت عمل ک
  نمره 1.بر دعوت اوبه یکتاپرستی خواستار آزادي بنی اسراییل شدشدو عالوه 

  نمره0/ 75)کتاب50صفحه( )ع(مورداز هشت مورد سخن امام رضا3( .همسایه داري : خوش رفتاري ب: صبوربودن ب:الف -1  د
وقت کافی براي وضو گرفتن : ج.ردضررداشته باشدآب براي سالمتی ف: ب.آب در دسترس داردولی غصبی یا نجس است: الف -2

  .نمره دو مورد کافی است5/0.آب کمی دراختیارداشته باشد که اگروضو بگیرداز تشنگی به سختی می افتد: د. نداشته باشد
  نمره/ 5.گریه کردن براي آمرزش گناهان چه آهسته وچه باصداي بلند باشدعمل پسندیده اي است  -3
  نمره5/1خیرخواه دوستانش باشد: ج.اهل گناه نباشد وازگناه دیگران نیزناراحت شود: ب.واندیشه باشد راهل فک: الف -4
ترویج بی : تمسخر عقایدپاك مسلمانان د: تولید وپخش مواد مخدر بین جوانان ج: تولید فیلم هاي ضدایرانی وضد اسالمی ب:الف  -5

  نمره1.)کتاب104چهارموردازصفحه .(وکم اهمیت جلوه دادن حجاب عفتی وبی حجابی
   نمره5/1. شتر،گاو، گوسفند:طال ونقره دام ها:غالت شامل گندم ،جو،خرماوکشمش سکه ها  –الف  -6
  نمره 5/0.هدف از نهی از منکر پی بردن فرد خطاکار به اشتباهش است واینکه به خطایش ادامه ندهد -7
آنها همانطورکه .وست دارند ونسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت میکنندزیراآنان ولی یکدیگرند ،یعنی همدیگرراد -8

  نمره1.ازسعادت وخوشبختی خودلذت می برند خوشبختی دیگرانسان ها نیزبرایشان شیرین وشادي آور است
  نمره 5/0) 98مورد صفحه دومورد ازده .(زنده شدن روحیه خودباوري واحساس عزت وبزرگی در ملت :رشد علم وفن آوري درکشور ب:الف -9

 مردم نسبت به هم مهربان می شوندواحساس.کاهش جرم ها وجنایت هاي ناشی ازفقر.رسیدن ثروت به دست نیازمندان  - 10
  نمره5/0)نوشتن دومورد کافی است.(حاکم شدن امنیت و آرامش درجامعه . مسئولیت بیشتري می کنند 

  نمره1.بهترین هاي شما هم اگر دعا کنند مستجاب نخواهدشدشرورترین افراد بر شما حاکم خواهندشد و - 11
وقتی دشمن به یک کشور اسالمی حمله کند ، برهمه مسلمانان ،مرد،زن،پیروجوان واجب است باآنچه درتوان دارند به دفاع - 12

  نمره75/0.ازسرزمین خودبرخیزند ودشمن را بیرون کنند
آشامیدن  خوردن و: دن بین نماز دحرف ز: خندیدن باصداي بلند ج: اطل شدن وضوجب: ازبین رفتن یکی ازشرایط نماز ب: الف - 13

  نمره1) 77-76مورد صفحه 9مورداز 4(.
  نمره1.شما برترید اگر ایمان داشته باشید ) زیراکه(غمگین نشوید  سست نشوید و و - 14
  

 .در مورد پاسخ هاي مشابه محترم می باشدگرامی همکاران نظر 
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