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 ) 2از  1صفحه ي (

 

  )يك موضوع اضافي است. (شماره هر آيه را در مقابل موضوع مربوطه بنويسيد 1

  انفاق در راه خدا.                        ( .......................) لم تَعبد ماال يسمع و ال يبصرُ  - 1

2-  نينَ وؤمن كُنتم مجهاد در راه خدا.                   (........................) أنتُم االَعلَونَ ا  

  مبارزه با عقايد باطل و خرافات.                                 (........................) الَّذينَ ينفقونَ اَموالَهم  - 3

 زنده شدن روحيه خودباوري (........................)                                                                           
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  .گزينه صحيح را انتخاب كنيد 2

  كدام گزينه از فوايد آگاهي و مهارت هاي نظامي يك كشور نمي باشد ؟ - 1/2

  پيروزي در جنگ) ترساندن دشمن           د) ج   كشورگشايي         ) جلوگيري از آغاز جنگ           ب) الف

  ؟ نيستوضو گرفتن براي كدام يك از كارهاي زير واجب  - 2/2

  خواندن نماز ظهر) دست زدن به آيه قرآن       د) خواندن قرآن           ج) ب»       اهللا«دست زدن به كلمه ) الف

  انقالب اسالمي چيست؟خطرناك ترين سالح دشمن در جنگ عليه  -3/2

  شبيخون فرهنگي) حمله نظامي           د) تفرقه افكني           ج) تحريم اقتصادي              ب) الف

  كدام گزينه به موضوع امر به معروف و نهي از منكر مربوط نمي باشد؟ - 4/2

  مومنان ولي يكديگرند) خوشبختي ديگران برايشان شيرين است                ب) الف

 مردم نسبت به يكديگر احساس مسئوليت دارند) رابطه ميان مسلمانان رابطه مستحكمي است              د) ج

2 

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد 3

  .است.............................. شكستن نماز واجب از روي اختيار  -1/3

  .است............................ حكومت ايران در صدر اسالم نمونه اي از جهاد نبرد سپاه اسالم با  -2/3

  .است............................... آنچه ايمان را در دل پايدار مي كند ) ع(بر اساس سخن امام صادق  -3/3

 .گفته مي شود.............................. به رهبري و هدايت مردم جامعه توسط فقيه جامع الشرايط  -4/3
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  .صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص كنيد 4

  صحيح         غلط.         ما انسان ها به دليل توانايي هاي محدود خود امكان شناخت كامل خدا را نداريم -1/4

  صحيح          غلط                                            .      اعتقاد به ظهور منجي تنها به شيعيان اختصاص دارد - 2/4

  صحيح          غلط   .توانند نزد هر حاكم يا پادشاهي بروندمسلمانان براي حل اختالفات و مشكالت خود مي -3/4

 صحيح          غلط            .                                     زكات در اصل به معني پاك شدن از دلبستگي هاست -4/4
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  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي دوم «« 

@ @

@ @

  :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

  .استفاده قرار نگرفته باشدمربوط نباشد و مورد 

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

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

 

 سوم درصورت مغايرتمصحح  در صورت اعتراض تجديدنظر

@ @
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 2: تعدادصفحات  1398/   3/  9:  تاريخ امتحان :شماره داوطلب :                                       نام و نام خانوادگي 
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 نمره .پاسخ سؤاالت را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد: تذكر رديف
 

 ) 2از  2صفحه ي (

 

  .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد 5

  )نمره 1(حمد و تسبيح خداوند به چه معناست؟  - 1/5

  )5/0(چگونه دوستي است ؟ ) ع(محبوب ترين دوست از نظر امام صادق - 2/5
  

 )5/0(هدف ما از اينكه ديگران را نهي از منكر مي كنيم چيست ؟  - 3/5

 )5/0(پرداخت؟  خمس را بايد به چه كسي - 4/5

به كدام ويژگي دوست »  چون بسي ابليس آدم روي هست         پس به هر دستي نشايد داد دست«شعر  -5/5

 )5/0(خوب اشاره دارد؟ 
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  )2. (حكم نماز را در موارد زير بيان كنيد 6

  . (................)شك در ركعات نماز سه ركعتي -1/6

  . (................)ي فراموشيحرف زدن در بين نماز از رو -2/6

  .(...............) روي برگرداندن از قبله در نماز به صورت سهوي -3/6

 . (..................)كم و زياد كردن اركان از روي غيرعمد -4/6
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  .به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد 7

  )1(جهاد در لغت و در فرهنگ اسالمي به چه معناست؟  -1/7

  )1(هر امر به معروف و نهي از منكري يك موفقيت است؟ چرا  -2/7

  

  )1(در نهج البالغه درباره پاداش انسانهاي عفيف و پاكدامن چه مي فرمايد؟ ) ع(امام علي  - 3/7

  

  )1. (ترتيب و مواالت در وضو را توضيح دهيد -4/7

  

  )1. (را بنويسيد) عج(دو شرط مهم از شرايط ظهور حضرت مهدي  -5/7

  )1(حكمت انفاق را در چه مي داند؟  خداوند - 6/7

 )5/1(اگر رابطه شما با ديگران تبديل به عالقه افراطي شود دچار چه مشكالتي خواهيد شد؟  - 7/7
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 دقيقه 60: مدت امتحان  )يداع (نهم: پايه  پيام هاي آسمان :هماهنگ استاني درسسؤاالت امتحان راهنماي تصحيح 

 1 :تعدادصفحات                          1: شماره ي صفحه  1398/   3 / 9:  تاريخ امتحان صبح 8 :ساعت شروع 

  )اول متوسطه ي دوره(موزش از راه دور آمدارسنيمسال دوم و  داوطلبان آزاد دانش آموزان،

 1398خرداد ماه  صبح نوبت

  اداره سنجش آموزش و پرورش استان البرز

Sanjesh.alborz.medu.ir 

 

 نمره  راهنماي تصحيح رديف
  

 ) 1از  1صفحه ي (

 

  مبارزه با عقايد باطل و خرافات:  1آيه شماه   1

  زنده شدن روحيه خودباوري:  2آيه شماره 

  انفاق در راه خدا:  3آيه شماره 

5/1  

  2  ج) 4/2د                                          ) 3/2         ب                ) 2/2ب                            ) 1/2  2

  2  واليت فقيه) 4/3دوري از گناهان                   )  3/3ابتدايي                ) 2/3حرام                       ) 1/3  3

  2  صحيح) 4/4                                    غلط ) 3/4غلط                      ) 2/4صحيح                    ) 1/4  4

  .حمد به معناي ستايش و تسبيح به معناي پاك و منزه دانستن) 1/5  5

  .محبوب ترين دوست كسي است كه عيب هاي مرا به من هديه دهد) 2/5

  .انسان خطاكار به اشتباهش ادامه ندهد) 3/5

  .حاكم اسالم يا مرجع تقليد) 4/5

  .نباشد و از گناه ديگران نيز ناراحت شود اهل گناه) 5/5

1  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

  2  باطل) 4/6باطل                           ) 3/6صحيح                     ) 2/6باطل                       ) 1/6  6

  )1(.اسالممسلحانه با دشمنان جهاد در لغت به معني تالش و كوشش و در فرهنگ اسالمي مبارزه ) 1/7  7

زيرا اگر به نتيجه برسد عالوه بر رسيدن به رضايت و پاداش الهي به اصالح جامعه كمك كرده ايم و اگر به نتيجه ) 2/7

  )1(.نرسد به وظيفه خود عمل كرده ايم و از اجر و ثواب خداوند بهره برده ايم

كمتر از مجاهد شهيد  خود را آلوده نمي كندپاداش انسان عفيف و پاكدامني كه قدرت انجام گناه را دارد ولي ) 3/7

  )1( .انسان پاكدامن نزديك است فرشته اي از فرشته ها شود. در راه خدانيست

  .   تمام مراحل وضو را به ترتيب كه گفته شده انجام دهيم: ترتيب) 4/7

  )1( .كارهاي وضو را پشت سر هم و بدون فاصله انجام دهيم: مواالت        

  )1(         .وجود ياران باوفا -2  .           گي مردم جهان براي همراهي با قيام امامآماد - 1) 5/7

  )1( .توزيع ثروت ميان فقرا و جلوگيري از انحصار آن در دست ثروتمندان) 6/7

زند و هميشه نگران از دست دادن دوست  را برهم مي موجب اضطراب و پريشاني خاطر مي شود و آرامش ما) 7/7

  )5/1(.دور شدن از او هستيمخود يا 
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