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 ) 2از  1صفحه ي (               

 

  .درستي يا نادرستي جمالت زيررا مشخص كنيد   5/1

  نادرست       درست        .          طول شبانه روز است  خدا در ازحكمت هاي نمازهاي پنج گانه زنده نگهداشتن ياد) الف

  نادرست     درست        . جهاد ابتدايي است صدر اسالم نمونه اي ازروم در  هاي ايران و پاه اسالم با حكومتس نبرد) ب

 نادرست         درست                                                            .خرافي فقط منحصر به زمان پيامبران بود عقايد باطل و) ج

1 

  .جاهاي خالي را پركنيد  5/1

  .دوست جدايي ناپذيرند دو برادر همراه و دو......................... و ) : ............................... ع(به گفته حضرت علي  بنا) الف

  .ارزشمند است ................................  و ........................... جهاد در راه خدا وظيفه ) ب

 .است ........................... ، رعايت پايدار........ ...................الزمه ) ج

2 

  )يك جواب اضافه است ( . پيداكنيد  »ب«را ازستون  »الف« جواب ستون  5/1

  ب  الف

  جهاد  به كسي كه ادعاي پيشگويي آينده را داردمي گويند - 1

  رمال  ناپسند را گويند از كار ،بازداشتن هم -2

  كف بين  كوشش مي دهد تالش و درزبان عربي معناي - 3

  منكر نهي از  
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  .گزينه صحيح را انتخاب كنيد 5/1

و  ال غ ف ور  ال و د ود  (درآيه ) الف ُ   ُ و ه   َ ْ    ُ   ُ  َ ْ    َ  ُ   ؟كدام گزينه است»  دود و « ترجمه كلمه ) َ 

  بخشنده مهربان ) 4دوستدار بندگان                   ) 3محبت                          دوستي و) 2آمرزنده                    ) 1

  ؟ازهم پاشيدن ملت ايران چيست گام سوم نظام سلطه براي به زانو درآوردن و) ب

  تحريم اقتصادي ) 4        شبيخون فرهنگي          ) 3              ترورشخصيت ها          ) 2    جنگ                   ) 1

  ؟برابر حمالت وحشيانه عربستان سعودي به كدام نوع جهاد اشاره مي كند جهاد مردم مظلوم يمن در) ج

 جهاد ابتدايي ) 4                       جهاد دفاعي    ) 3           جهاد داخلي     ) 2            جهاد با سركشان       ) 1

4 

 پاسخ كامل دهيداالت ؤبه س

  ؟مي خواهيم چه بگوئيم  ، »الحمدهللا « وقتي مي گوييم  5/0
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»االت درصفحه ي دوم ؤادامه ي س«   
 

  :برخي ازموارد تخلف درارزشيابي دوره اول متوسطه عبارتنداز: توجه

نباشد ومورد استفاده  همراه داشتن كتاب، جزوه ، يادداست، تلفن همراه ومانندآن اگرچه به موضوع امتحان مربوط)الف

  .قرارنگرفته باشد

اطالعات ديگران به هرنحو يادادن استفاده از كتاب، جزوه ووسايل ديگربراي پاسخگويي به سئواالت امتحاني ، استفاده از )ب

  .اطالعات درسي خودبه ديگران اعم از اينكه درجلسه امتحان يا درهنگام تصحيح ورقه يا بعد ازآن معلوم گردد

دن شخص ديگري به جاي خودبه جلسه امتحان وهمچنين شخصي كه ورقه امتحاني اش توسط فردديگري نوشته شده فرستا)پ

  .باشد

 اخالل درنظم حوزه يا جلسه امتحاني به هرنحو ) ت

 نمره با عدد   

 نمره با حروف   

  خانوادگينام و نام  تصحيح دبيرمربوط تجديدنظردرصورتاعتراض مصحح سوم درصورت مغايرت

 وامضاي دبير 

 

@nohomi9                                                       ghadam.com
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 ) 2از  2صفحه ي (               

 

  انقال ب چگونه بود؟ قبل از هاروستا شهرها و وضعيت بهداشت در 1
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  .بيان كنيدپيروزي انقالب اسالمي  ازپيشرفت هاي كشور را پس از مورد دو  1

  

7  

  )موردچهار ذكر (. بنويسيد را مواردي كه باعث سست شدن پيوند دوستي ميان افراد مي شود  2

  

  

8  

  .، يك موفقيت استنهي ازمنكري به معروف و بيان كنيد كه چرا هر امر  دليل دوبا ذكر   2

  

  

  

9  

  دين اسالم براي حل مشكل فقر چيست ؟ راه كار  5/0
  

  

10  

  ؟مرور مردم چه حكمي دارد در راه عبور و نمازخواندن درحمام و  5/0
  

  

11  

  .بنويسيدمردم را  ازحقوق حكومت بر مورد دو  1

  

12  

  .نام ببريد ؟احكام وضو مطابق فقه حنفي كدامند  1
  

13  

  چه بود؟) رحمه اهللا عليه( بن عبدالعزيز  دليل محبوبيت حضرت عمر  1

  

14  

  ؟منظور از ابراء درقرض چيست  1

  

15  

  .اشاره كنيد   مورد دوبه  ؟چه اتفاقي مي افتد ،جامعه گسترش پيدا كند اگر انفاق مال در  1

  

16  

  .ازمبطالت نماز را بنويسيد   سه مورد  5/1
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 )دوره ي اول متوسطه(دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و نيمسال دوم مدارس آموزش ازراه دور

 1398نوبت صبح خرداد ماه 
 

 رديف  راهنماي تصحيح نمره

5/1  1 )5/0هرمورد (               )   40صفحه ( نادرست ) 3             )       137صفحه ( درست ) 2                  )     23صفحه ( درست )1 

5/1  2 )25/0هرمورد ) ( 88صفحه ( ميانه روي  -دوستي ) ج   ) 138صفحه ( عبادتي  مگاني وه) ب   )22صفحه ( ايمان وعمل )الف 

5/1  3 )5/0هرمورد (               )      132صفحه ( جهاد ) 3           )   112صفحه ( نهي ازمنكر ) 2                   )      41صفحه (رمال  ) 1 

5/1  4 )5/0هرمورد (                        )       135صفحه (  3) ج               )              104صفحه (  3) ب            )      13صفحه (   3) الف 

5/0  5 )17صفحه ( » هرستايش براي خداست« مي خواهيم بگوئيم كه » الحمدهللا « وقتي مي گوئيم 

هندي درايران مشغول به كار  پزشك پاكستاني و ها هزارده  و) 5/0( روستا ها اسفناك بود وضعيت بهداشت درشهرها و 1

 ) 98صفحه (  ) 5/0(  .بودند
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                       )98صفحه ( ...ور صاحب چرخه كامل فضائي وجزء هشت كش -2داراي امن ترين آسمان منطقه قدرت اول نظامي منطقه و - 1 1

 )5/0 هرمورد(                                                                                                                                                                          

7  

بدون اجازه  و استفاده بيش ازحد -4) 5/0( زار دهنده آشوخي هاي  - 3) 5/0(مسخره كردن  - 2) 5/0(نهادن  نام ناپسند - 1 2

  ) 88صفحه (    .ازمواردي است كه پيوند دوستي را سست مي كند) 5/0(وسايل دوستان  از

8  

ازمنكري، يك موفقيت است، زيرا اگر به نتيجه برسد، عالوه بررسيدن به رضايت وپاداش الهي به نهي  هرامر به معروف و 2

ثواب  اجر و از عمل كرده ايم و اگر به نتيجه نرسد به وظيفه خود و) نمره 1(جامعه خودكمك كرده ايم  اصالح اطرافيان و

  )  115صفحه ) ( نمره 1( خداوند بهره برده ايم 

9  

5/0   10  )123صفحه ( .كاردين اسالم انفاق استراه  

5/0   11  ) 20صفحه (  .مردم مكروه است مرور راه عبور ور د نمازخواندن درحمام و 

  12  )9صفحه ( ....    و  ) 5/0(برهم نزنند  آن را امنيت را رعايت كنند و نظم و - 2)      5/0(ازحكومت اطاعت كنند - 1 1

)    25/0هرمورد (                                                    )11صفحه . (مكروه است  ، مستحب وسنت  ،داراي فرايض درفقه حنفي وضو 1 13  

  14  ) 3صفحه ( .محبوبترمي شد داشت هرروزمحبوب و كه برعدالت حساسيتي عمربن عبدالعزيز به دليل درون پاك، تقوا و حضرت 1

، را ببخشد ، قرض دهنده طلب خود، اين است كه درصورت ناتواني فرد مقروضتراستارزش  كاري كه ازخود قرض دادن با 1

  )27صفحه (  .اين كاررا ابراء گويند

15  

  16  )24صفحه ..... (و ) 5/0(فقير كمتر مي شود  فاصله طبقاتي ميان ثروتمند و و) 5/0(ثروت به دست نيازمندان مي رسد - 1 1

5/1   )5/0(خوردن وآشاميدن  - 2)   5/0(اذكارنمازاست  قرائت قرآن و منظور، سخنان غيرازسخن گفتن عمدي كه  - 1 

  )19صفحه .......    (و )  5/0(ترك ركني ازاركان نماز  -3 
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