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 استان البرز خرداد 9دوشنبه  پاسخ امتحان پيام هاي آسماني  نهم

 گزينه ج) 1سوال

 ص:ص                  د:غ              ج)ص      ب:الف) 2سوال 

 2گزينه:د                     3گزينه:ج              1گزينه:ب                   2گزينه:الف)3سوال 

 ايمان:ج  شمشير زهرآلود                                :مواالت                    ب:الف) 4سوال

 آرامش -2رهايي از بي هدفي و سردرگمي                     -1)5سوال

 همسايه داري-2گشاده رويي                 -1)6سوال

 از بين رفتن يكي از شرايط نماز-3خوردن و آشاميدن          -2روي برگرداندن از قبله  -1)7سوال

ديث معصومان است و اگر بپذيريم يعني سخنان امامان را پذيرفتيم زيرا فتواي فقها برگرفته از قرآن و احا)8سوال

 .و اگر نپذيريم گويي احاديث معصومين را نپذيرفتيم

پاداش انسان عفيف و پاكدامني كه قدرت انجام گناه را دارد ولي خودش را آلوده نمي كند كـه كـم تـر از    )9سوال

 .ه اي از فرشته ها شودپاداش مجاهد در راه خدايست انسان پاكدامن نزديك فرشت

 .رسيدن به روحيه ي خودباوري و احساس عزت و سربلندي ملت ايران)10سوال

روحي به اين در سنين بلوغ عواطف انساني در حال رشد و شكوفايي است و برقراري پيوند -1: به دو دليل)11سوال

 .و باعث رشد عواطف دوستي و محبت ورزي مي شودشكوفايي كمك مي كند 

دوستي هاي دوران نوجواني خيلي زود به دوستي هاي شديد تبديل مي شوند و اثرپذيري از دوستان در ايـن  -2

دوران بسيار باالست به طوري كه دوست مي خواهد گاه عين دوست خود حرف بزند،انتخاب كند و زنـدگي كنـد   

 .دريجي و آرام است و گاه انسان متوجه آن نمي شودالبته اين اثرپذيري بسيار ت

مردم نسبت بـه  -3كارهاي زشت در جامعه رواج پيدا نمي كند -2 افراد فاسد بر مردم حاكم مي شود  -1)12سوال

 .سرنوشت يكديگر بي تفاوت مي شوند
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        آن جـا را تـرك كنـيم   -2. دي رفتـار كنـيم  با ديدن گناه نگاه خود را به طرفي ديگر ببريم و به سر-1) 13سواول

گاهي شخص متوجه گناه نمي شود كه در آن حالت بايد با مهرباني به او تذكر بدهيم و از او با احترام بخـواهيم  -3

 .كه ديگر اين كار را تكرار نكند

ن علوم ديني تربيت دانشمندا-2دفاع از كشور اسالمي -1: به حاكم اسالمي و مرجع تقليدبراي اين كارها)14سوال

 ...تاليف و توزيع كتاب هاي ديني و -4آشنايي مردم با علوم ديني  -3

كه با هر )پير،جوان،زن،مرد(وقتي دشمن به كشور اسالمي حمله كند بر همه ي مردم مسلمان واجب است)15سوال

 .آنچه در توان دارند دشمن را از خاك كشور بيرون رانند
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