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  .شماره عبارات مرتبط ستون الف را درستون ب بنويسيد  1

    

  

  ب  الف

  مبطالت نماز    زيباترين شكل شكر گزاري  1

  واجبات نماز    شكستن نماز واجب از روي اختيار  2

  پسنديده    خنديدن باصداي بلند در نماز  3

  نماز    گريه كردن در نماز براي آمرزش  4

  حرام      

1  

  .صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص كنيد  2

2-1  

2-2  

2-3  

2-4  

صحيح            غلط                                                               .اولين گام غارتگران در مقابله با ايران تحريم اقتصادي بود

  صحيح            غلط .يكي از اثر گذارترين عقايد ما شيعيان است) عج(ظهور حضرت مهدي  اعتقاد به قيام و

  صحيح            غلط                                             .بوده است) ص(عقايد باطل وخرافي منحصر به زمان پيامبر

  صحيح            غلط                              .اي از جهاد ابتدايي است مبارزه با گروهك تروريستي منافقين نمونه

2  

  .و در جاي خالي بنويسيد كرده داخل كادر پيدا  از عبارات مناسب را   3

  شرورترين -ها دل بستگي-پرهيزكاري-تَرك-پاك شدن-وعده هاي بزرگ الهي -دشمنان اسالم -ايمان به خدا-جنگ

3 -1  

3 -2  

3 -3  

3 -4  

3 -5  

  .است................... از آلودگي ها و.................زكات در لغت به معناي 

  .است........................با .............. جهاد در فرهنگ اسالمي به معناي 

  .است......................... اولين ويژگي عالمان واقعي دين  

  .افراد بر شما مسلط شوند ............نهي از منكر باعث مي شود  به معروف و امر) .........ع(با توجه به سخن امام كاظم  

  .است.......................استقامت كليد دست يافتن به  ايمان و 
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  :عبارتند از اول متوسطه  ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از:وجهت     ←←←←ددـا عـنمره ب

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  .مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد

فاده از استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني، است )ب

اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از اينكه در جلسه 

  .امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني  )پ

  .اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد

  .اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو  )ت

    ←←←←روفـنمره با ح

  نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

  تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر

@ @
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 ) 3از  2صفحه ي (

 

 .گزينه مناسب را انتخاب كنيد 4

4 -1  

  

  

4 -2  

  

  

4 -3  

  
  

4 -4  

  

4 -5 

  ............موقعيت خود را درخطر ديدند ؟ زماني كهمشركان مكه چه زماني 

 .            اسالم ظهور كرد ) ب.                             پيشنهادات آنان را نپذيرفت )  ص(پيامبر) الف

  آمدبه دنيا ) ص(پيامبر ) د.                                         حمايت كرد )  ص(ابوطالب از پيامبر) ج
  

  است؟ بهتر براي اينكه اثر امر به معروف ونهي از منكر بيشتر باشد كدام راه

  گفتن خطاهاي فرد به صورت خصوصي) ب              توصيه ي ديگران به كارهاي خوب                 ) الف
  عمل كردن فرد به سخني كه مي گويد) د                               برخورد مهربان با فرد خطاكار           ) ج
  

  به كدام صفت خدا پي مي بريم؟ )ومن يشّاقِ اهللاَ فَانَّ اهللاَ شَديد العقَاب( از آيه ي

  آمرزندگي) د               بخشندگي   ) ج          عدالت الهي       ) ب           مجازات كننده            ) الف

   .است..................آنچه ايمان را در دل پايدار مي كند:فرمايند مي) ع(امام صادق 

  ادياد وذكر خ) دوري از گناهان         د) انجام عمل نيك              ج) دوري از انسانهاي هوسران            ب) الف

ز ويژگيهاي دوست اشاره به كدام يك ا) پس به هر دستي نشايد داد دست/ چون بسي ابليس آدم روي هست (بيت 

  مي كند؟
  ناراحت شود نيز از گناه ديگران اهل گناه نباشد و) ب               انديشه باشد           اهل فكرو) الف

 ميانه روي در دوستي داشته باشد) د          خيرخواه دوستانش باشد               ) ج
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 .دهيدبه پرسشهاي زير پاسخ كوتاه  5

5-1  

5-2  

5-3  

5-4  

5-5  

5-6 

  تسبيح به چه معنايي است؟

  .را بنويسيد) عج(يك شرط از شرايط ظهور حضرت مهدي

  كدام يك از پيامبران، الگوي صبر معرفي مي شوند؟

  فتواهاي فقيهان برگرفته از چيست؟

  شبيخون فرهنگي چيست؟و  جنگ نظامي هدف اصلي دشمن از تحريم اقتصادي،

  روايات توصيه شده از دوستي با افراد نادان پرهيز كنيد؟چرا در 
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 .به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد 6

  حكمت انفاق چيست؟ 1- 6

 

1 

  )مورد را بيان كنيددو ( ؟چرا در اسالم ارزش قرض دادن از صدقه دادن بيشتر است 2- 6

  
 

1 

  )مورد را بصورت اختصار توضيح دهيددو ( ؟در دوران نوجواني از اهميت بسياري برخوردار استچرا انتخاب دوست  3- 6
 
 

 1 

  )مورد بنويسيددو ( ؟تيمم را باطل مي كند چه چيزهايي وضو و 4- 6
 
 

1 

 فاطمه همراه خانواده اش به مسافرت رفته است وقت نماز بسيار كم است وآب پاك در دسترس ندارند، فاطمه به 5- 6
ب آمي توانيم از... ................وضو گرفتن با گالب مادرش مي گويد؛ مي توانيم با گالب وضو بگيريم؟ مادرش مي گويد

 )با توجه به احكام جاهاي خالي را پركنيد( .است. ............رودخانه استفاده كنيم چون آب رودخانه، آب 

1 

  )سطر بنويسيد حداقل در دو(. برداشت خود را از اين تصوير بنويسيد 6- 6

 

1 

  چه كساني به واسطه ي يك تير به بهشت مي روند؟) ص(طبق فرمايش پيامبر 7- 6

 

5/1 

به شهر انزلي سفر كردند كنار ساحل چند جوان مشغول بازي  علي به شمال كشور و در تعطيالت نوروز، خانواده ي 8- 6
عده اي بي تفاوت از كنار آنها رد  .خود را همان جا پرت مي كردندبودند در حين بازي زباله هاي مربوط به خوراكي 

عده اي ديگر به بازي آنها ملحق شده  و عده اي زباله ي در دست خود را درهمان مكان مي انداختند مي شدند و
  ......وكار آنها را تكرار مي كردند

 .....و ع آوري زباله ها شدبا كيسه اي كه دردست داشت مشغول جم ها نزديك شد و پدر علي به آن

ها را  نهي از منكر نكاتي عنوان گرديده ،آن در داستان باال درباره ي مسئوليت همگاني نسبت به امربه معروف و
  )موردسه (. نهي از منكر را بيان كنيد آثار ترك امر به معروف و ها، توجه به آن با يافته و
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  1  نمره 25/0هر مورد    پسنديده             -4                 مبطالت نماز    - 3                   حرام     -2                   نماز     - 1  1

  2  نمره 5/0 هر مورد                    غ         -4                               غ      -3                      ص      -2                     ص     - 1  2

  نمره 25/0هرمورد         دل بستگي ها        -پاك شدن - 1  3

  نمره 25/0هر مورد      دشمنان اسالم                 - جنگ -2

  نمره 5/0       پرهيزكاري                               - 3

  نمره 25/0هر مورد         شرورترين                     - ترك- 4

  نمره  5/0       وعده هاي بزرگ الهي              -5
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  5/2  نمره 5/0هر مورد             ب          -5           ج           - 4                 الف     -3             د           -2                 ب     - 1  4

  نمره 5/0هر مورد                                                                                                    منزه دانستن خدا             پاك و- 1  5

  )يك مورد نوشته شود(آماده شدن مردم براي همراهي با امام    )ب     وفاوجود ياران با  )الف -2

  حضرت ايوب - 3

  )نمره 25/0هر مورد (احاديث  كتاب قرآن و- 4

  دور كردن مردم از اسالم نابودي باورهاي ديني و -5

  .شودزيان شما مي  مايه ي ضرر وزيرا او مي خواهد به نفع شما قدمي بردارد ولي به علت ناداني  - 6

3  

  1  نمره 5/0ر مورد ه                                        جلوگيري از انحصار آن در دست ثروتمندان و    توزيع ثروت ميان فقرا- 1 6

  1  نمره 5/0هر مورد                              .كسب وكار را بدنبال دارد فعاليت و )حفظ آبروي فرد                         ب )الف -2  

  محبت ورزي پيوند دوستي باعث پرورش نوع دوستي و برقراري و شكوفايي است و عواطف در حال رشد و )الف - 3  

  .مي شود 

  نمره 5/0هر مورد  .                ثير مي پذيرندأاز صفات وحاالت هم ت عالقه ي قلبي بين دو دوست ايجاد مي شود و )ب

1  

  ، مدفوع وگازهاي روده از بدنخارج شدن ادرار) الف - 4  

  نمره 5/0هر مورد                                                     د و نه گوش بشنودنيكه نه چشم بب يبه صورتبه خواب رفتن  ) ب

1  

  1  نمره 0/ 5هر مورد                                                                    مطلق است                                      - صحيح نيست -5  

  1  .بنويسند دو سطر با توجه به توضيحات كتاب و مسائل جامعه هر چه در مورد شبيخون فرهنگي مي دانند - 6  

  مسلماني كه تير را مي سازد) الف - 7  

  به دست رزمندگان مي رساند مسلماني كه براي رضاي خدا تيرها را تهيه مي كند و) ب

  نمره 5/0هر مورد                                             رزمنده اي كه تير را براي رضاي خدا به سوي دشمن پرتاب مي كند) ج
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  سرنوشت يكديگر بي تفاوت مي شوندمردم نسبت به  )الف -8  

  ناپسند در جامعه رواج پيدا مي كند كارهاي نادرست و) ب

  خوب شناخته مي شوند ها به عنوان كار معروف و بعضي از زشتي )ج

  نمره 5/0هر مورد  )مورد نوشته شودسه  (                           دستورات دين در ميان مردم فراموش مي شود تعاليم و) د
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