ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺘﺤﺎن1398/3/7 :

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 60 :دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮﺧﻮار.......
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ......................

ﺳﺎﻋﺖ اﻣﺘﺤﺎن10 :ﺻﺒﺢ

ﺳﻮاﻻت در  3ﺻﻔﺤﻪ

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﺣﺮوف:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﻣﺼﺤﺢ:

ﻧﺎم ﭘﺪر:

اداره ﺳﻨﺠﺶ

ﻧﺎم آﻣﻮزﺷﮕﺎه :ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮاﯾﯽ

ﻧﻤﺮه ﻛﺘﺒﻲ:

ﻧﺎم درس :ﭘﻴﺎم ﻫﺎي آﺳﻤﺎن

ﻧﻤﺮه ﺷﻔﺎﻫﻲ -ﻋﻤﻠﻲ:

ردﻳﻒ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،داوﻃﻠﺒﺎن آزاد و ﻣﺪارسآﻣﻮزش از راه دور در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺮدادﻣﺎه 1398
اﻟﺼﯿﺎ ُم .ﮐﺘﺎباﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺟﻠﺪ ،٤ﺻﻔﺤﻪ ،٦٢ﺣﺪﯾﺚ٣
 :ﻟِﮑُ ﱢﻞ ﺷَ ﯽ ٍء َزﮐﺎ ٌة َو َزﮐﺎ ُة اﻻَﺑﺪانِ ّ

ﻗﺎل َر ُ
َ
ﺳﻮل اﻟ ّﻠ ِﻪ

آﻳﻪيﺷﺮﻳﻔﻪي زﻳﺮ را ﺑﺎ واژهﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ دادهﺷﺪه ،ﻛﺎﻣﻞﻛﻨﻴﺪ).دوﻛﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ(

1

ﻧﻤﺮه

َ
َ
ُ ُ
َ ُ
﴿ َو ﻻﺗ ِﻬﻨﻮا َو ﻻﺤﺗ َﺰﻧﻮا َو اﻧﺘ ُﻢ  .................ا ِن ﻛﻨﺘﻢ ﴾ .................

)آل ﻋﻤﺮان/

َ
َ َ َ
ِﻨﻦﻴ ُ -ﻣﻮﻗ ِ َ
ﻮن ُ -ﻣﺆﻣ َ
اﻻﻋﻠـ ٰ
ﻨﻦﻴ
ﻰ  -اﻻﻋﻠ

(
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»و ﺳﺴﺖ ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﻏﻤﻦﻴ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ] ،زﻳﺮاﻛﻪ[ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮﻳﺪ اﺮ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ«.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻪيﺷﺮﻳﻔﻪي زﻳﺮ ،ﻓﺎﻳﺪهي ﻣﻬﻢ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﭼﻴﺴﺖ؟

2

..........................................................

َ ُ
َ ّ َُ َ ْ ََ ُ
َ
َ ُ ُ
َ ُ
ُ
ﻴﻞ ﺗﺮﻫِﺒﻮن ﺑ ِ ِﻪ ﻋﺪ و اﷲِ َو ﻋﺪ وﻛﻢ ﴾
﴿ َو اﻋِﺪوا ﻟﻬﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣِﻦ ﻗﻮ ٍة َو ﻣِﻦ ِر ِ
ﺑﺎط اﻟـﺨ ِ

1

)اﻧﻔﺎل( /

درﻣﻮرد اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ ازﻣﻨﻜﺮ:

3

ﻫﺮاﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ ازﻣﻨﻜﺮي ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،ﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ
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4

ﺑﺮايﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮو ﻧﻬﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ،ﻋﻤﻞﻛﻨﻴﻢ .درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

0 /5

ﺑﺮاي ﺳﻮالﻫﺎيزﻳﺮ ،از ﺑﻴﻦ دوﺟﻮاب دادهﺷﺪه ،ﺟﻮابﺻﺤﻴﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧـﻤﺎﻳﻴﺪ.

5
6

ﭘﺸﺖﺳﺮﻫﻢ اﻧﺠﺎمدادن و ﻓﺎﺻﻠﻪﻧﻴﻨﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎيوﺿﻮ ،ﻛﺪام ﺷﺮط وﺿﻮيﺻﺤﻴﺢ ،اﺳﺖ؟ ) ﺗﺮﺗﻴﺐ  -ﻣﻮاﻻت (
ﻣﺨﺮبﺗﺮﻳﻦ و آﺧﺮﻳﻦﺳﻼح اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠّﺖ ﻋﺰﻳﺰ اﻳﺮان ،ﭼﻴﺴﺖ؟

) ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدي  -ﺷﺒﻴﺨﻮنﻓﺮﻫﻨﮕﻲ (
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ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،از ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪﻫﺎي دادهﺷﺪه ،ﻛﺎﻣﻞﻛﻨﻴﺪ.

7
8

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻔﻜّﺮدرﻛﺘﺎب  ......................ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ) .ﺧﻠﻘﺖ  -آﺳﻤﺎﻧﻲ (
اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎورﻗﻠﺒﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع و ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ...................... ،اﺳﺖ.

) اﻳﻤﺎن  -ﺷﻨﺎﺧﺖ (

اﺣﻜﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ ازﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺘﻮن اﻟﻒ  ،را ازﺳﺘﻮن ب  ،ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪﻫﻢ
اﻟﻒ
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وﺻﻞﻛﻨﻴﺪ).ﺳﺘﻮن ب ﻳﻚ ﻣﻮرداﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ(

ب

 .1ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧـﻤﺎز واﺟﺐ از روي اﺧﺘﻴﺎر
9
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اﻟﻒ( ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ

 .2وﺿﻮﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻫﻨﮕﺎم زﻳﺎرت ﺣﺮم اﻣﺎﻣﺎن D

ب( ﺣﺮام اﺳﺖ

 .3ﻧﻤﺎزي ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ازذﻛﺮ واﺟﺐ آن درﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ج( اﺷﻜﺎل ﻧﺪارد

1 /5

د( ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺳﻮال ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

10

11

ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻚ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺪام ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻬﻨﺎور ،اﺳﺖ؟

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ
اﻟﻒ( ﺣﺞ و ﺟﻬﺎد

ب( ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت

د( ﻧـﻤﺎز و روزه

ج( اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف وﻧﻬﻲ ازﻣﻨﻜﺮ

آرزوي ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي

آن را ﺑﺮآورده ﻣﻲﺳﺎزد ،ﭼﻴﺴﺖ؟

اﻟﻒ( اﻳﺠﺎد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﺟﻬﺎﻧﻲ

ب( ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﻮدي ﻇﺎﻟـﻤﺎن

ج( رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ

د( ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮان و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎن

١

اداﻣﻪي ﺳﻮاﻻت درﺻﻔﺤﻪي ﺑﻌﺪ
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ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻧﺎم ﭘﺪر:

اداره ﺳﻨﺠﺶ

ﻧﺎم آﻣﻮزﺷﮕﺎه :ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮاﯾﯽ

ﺑﺮﺧﻮار.......
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ......................

ﻧﺎم درس :ﭘﻴﺎم ﻫﺎي آﺳﻤﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺘﺤﺎن1398/3/7 :

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 60 :دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎﻋﺖ اﻣﺘﺤﺎن 10 :ﺻﺒﺢ

ﺳﻮاﻻت در 3ﺻﻔﺤﻪ

ردﻳﻒ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،داوﻃﻠﺒﺎن آزاد و ﻣﺪارسآﻣﻮزش از راه دور در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺮدادﻣﺎه 1398
12

ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي زﻳﺮﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم

درﻣﻮرد آﺛﺎر ﻛﺪام ﻋﻤﻞ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟

ﻧﻤﺮه
0 /5

» ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻋﻤﺮت ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ .اﮔﺮ ﻣﻴﺴﺮاﺳﺖ ،ﺷﺐ و روز آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .ﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺖ درآن ﺣﺎل ﺑﺮاﻳﺖ ،ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .و ﺑﺴﺘﺮت
ﺑﺮاي ﺗﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( ................................. ) « .
13

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ :ﻳﻚ دوﺳﺖﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ،اﻫﻞ ﻓﻜﺮﺑﺎﺷﺪ .اﻫﻞﮔﻨﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻋﻴﺐﻫﺎي دوﺳﺘﺶ را ﺑﻪ او ﻫﺪﻳﻪدﻫﺪ .ﻣﺮﻳﻢ از
او ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ دوﺳﺖﺗﻮﻛﺪامﻳﻚ ازاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ را دارد؟ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﻣﺎمﺻﺎدق
ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪﻛﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق

14
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ﺟﻮاﺑﺶرا داد.

ﻛﺪام وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻرا ﺑﺮاي ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ دوﺳﺖ ﺑﻴﺎنﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؟ .........................................
1 /5

ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﻓﺎﻳﺪه ﻫﺎي اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
-1
-2
-3

15

ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ اﺳﺖ؟ )دو ﻣﻮرد(
-1

16

17

1

-2

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

دو ﺷﺮط ﻣﻬﻢ ازﺷﺮاﻳﻂ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي

را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

1

1

-1
-2
18

ﭼﺮا ﻗﺮض دادن ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪدادن دارد؟

1

19

دو ﻣﻮرد از آﺛﺎر ﺗﺮك اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ ازﻣﻨﻜﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؟

1

-1
-2
20

اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺪهاي ﺳﺮﻛﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ
وﻇﻴﻔﻪاي دارﻧﺪ؟

اداﻣﻪي ﺳﻮاﻻت درﺻﻔﺤﻪي ﺑﻌﺪ

٢

1

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻧﺎم ﭘﺪر:

ﻧﺎم آﻣﻮزﺷﮕﺎه :ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮاﯾﯽ

ﻧﺎم درس :ﭘﻴﺎم ﻫﺎي آﺳﻤﺎن

اداره ﺳﻨﺠﺶ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺘﺤﺎن1398/3/7 :

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 60 :دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮﺧﻮار.......
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ......................

ﺳﺎﻋﺖ اﻣﺘﺤﺎن 10 :ﺻﺒﺢ

ﺳﻮاﻻت در 3ﺻﻔﺤﻪ

ردﻳﻒ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،داوﻃﻠﺒﺎن آزاد و ﻣﺪارسآﻣﻮزش از راه دور در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺮدادﻣﺎه 1398
21

ازﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺮ ،ﺳﻪ ﻣﻮرد را ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﺪي و ﻳﺎ ﭼﻪ ﺳﻬﻮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و آنﻫﺎ را در

ﻧﻤﺮه
1 /5

ﺟﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
رويﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ازﻗﺒﻠﻪ  -ﺣﺮف زدن ﺑﻴﻦ ﻧـﻤﺎز  -ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺻﻮرت ﻧـﻤﺎز  -ﻛﻢ و زﻳﺎدﻛﺮدن ارﻛﺎن ﻧـﻤﺎز

-1
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-2

روزﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ

-3
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮد.اوﮔﻔﺖ:زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺎم

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺴﺎن

1 /5

ﻣﺆﻣﻦ ،اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ازﺷﺐ ﻗﺪر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺧﻮد ،ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪام ﻛﻪ درﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات
اﻟﻬﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻜﻨﻢ و دﻳﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ درﻛﻨﺎر اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺑﭙﺮدازم.
ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد از راه ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا را ﻛﻪ دراﻳﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮي دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
-1
-2
-3
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ﺳﻪ ﻣﻮرد ازﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪروي دردوﺳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد ﺗﺎدوﺳﺘﻲﻫﺎ ﭘﺎﻳﺪارﺑﻤﺎﻧﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و درﺟﺎي
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺠﺎ ازدوﺳﺖ  -اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دوﺳﺖ  -ﭘﺮﻫﻴﺰ ازﻋﻼﻗﻪ اﻓﺮاﻃﻲ -
ﺧﻮدداري ازﮔﻔﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺮارﺑﻪ دوﺳﺖ  -ﺧﻴﺮﺧﻮاه دوﺳﺘﺎن ﺑﻮدن

-1

-3

-2

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ.

٣
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بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواات امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

نام درس :پیام های آسمان

تاریخ امتحان8331/3/7 :

پایه نهم خرداد ماه 9318

مدیریت آموزش و پرورش .............................

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

ضمن عرض سام و خداقوت خدمت همکاران عزیز!

درتصحیح اوراق لطف نمایید چنانچه دانش آموزان با عباراتی دیگر غیر از این پاسخنامه جواب داده باشند و منظور را برسانند ،نمره کامل
درنظرگرفته شود .دراین راستا نظر همکاران گرامی قابل احترام می باشد.

8
5

اأعلَونَ  -مُؤمِنینَ ( هرمورد )0/52

0/2

ترساندن دشمن و جلوگیری ازجنگ – ویا (ترساندن دشمن خدا و دشمن خود) – به جواب (پیروزی درجنگ) یا
( ترساندن دشمن ) ویا جواب های مشابه آن ،نمره داده شود.

8

3

درست

0/2

4

درست

0/2

2

مواات

0/2

6

شبیخون فرهنگی

0/2

7

آسمانی

0/2

1

ایمان

0/2

3

 -8حرام است

80

ج) امربه معروف ونهی ازمنکر

0/2

88

الف) ایجادحکومت عدل جهانی

0/2

85

وضو داشتن یا ( باوضو بودن )

0/2

83

عیب های دوستش را به او هدیه دهد.

0/2

 -5مستحب است

 -3باطل است

( هرمورد )0/2

8/2

ثروت به دست نیازمندان میرسد – فاصله طبقاتی بین نیازمند و فقیرکم می شود – بخش زیادی ازگناهان و جرم های
84

ناشی از فقر ازجامعه ریشهکن می شود – مردم نسبت به هم مهربانتر میشوند – احساس مسئولیت بین مردم بیشتر
میشود – آرامش و امنیت درجامعه حاکم میشود ( .سه مورد صحیح کافی است و هرمورد  )0/2به جواب های مشابه

8/2

وصحیح دیگر نمره تعلق گیرد
82

 -8قرآن

86

نابودی باورهای دینی مردم و دورکردن آن ها از اسام

87
81

 -5احادیث معصومین

( هرمورد ) 0/2

8
(چنانچه با عباراتی دیگر منظور رسانده شودنمره کامل تعلق گیرد)

 -8آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام  -5وجودیاران باوفایی که تا پای جان درراه اهداف و آرمان های امام
بایستند.
زیرا قرض دادن موجب حفظ آبروی افراد میشود - .فعالیت و کسب و کار را به دنبال خود دارد – .درقرض دادن فرد
باکارکردن به فکربازگردادن هست( .به یک مورد که اشاره شود کافی است)

8
8
8

مردم نسبت به سرنوشت یکدیگر بی تفاوت میشوند – .کارهای ناپسند رواج مییابد - .زشتی بسیاری از کارها ازبین
83

میرود و به عنوان کارخوب شناخته میشود – .تعالیم دین در بین مردم فراموش میشود – .افرادفاسد برمردم مسلط
میشوند - .رحمت و برکت خدا برداشته میشود – .جامعه مستحق عذاب الهی میشود.
(دو مورد کافی است وهرمورد 0/2نمره) به موارد مشابه صحیح دیگر نمره تعلق میگیرد.
˺
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بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواات امتحانات هماهنگ استانی
دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور
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اداره سنجش

مدیریت آموزش و پرورش .............................

تاریخ امتحان8331/3/7 :

پایه نهم خرداد ماه 9318

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
50

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس :پیام های آسمان

نمره

مسلمانان موظف اند با دستور حاکم اسامی ( 0/2نمره) به جهاد ومقابله با این افراد برخیزند وخطر آنان را ازجامعه
دورکنند 0/2(.نمره)
 -8رویبرگرداندن ازقبله

 - 5به هم زدن صورت نـماز

 -3کم و زیادکردن ارکان نـماز (هرمورد 0/2نمره)

8
8/2

 -8زندگی امام علی به عنوان یک انسان مومن،الگوی کامل برای مااست .یا ( الگو قراردان انسان های مومن )
55

 -5درعمل به دستورات الهی کوتاهی نکنم یا ( انجام نیکی ها و دوری ازگناهان )
 -3درکنار اقامه نمازهایم ،به تاوت قرآن بپردازم .یا ( یاد و ذکر خدا)

53

 -8نداشتن توقع بیجا از دوست

 -5پرهیز از عاقه افراطی

8/2
( هرمورد  0/2نمره)

 -3خودداری ازگفتن تمامی اسرار به دوست
(هرمورد0/2نمره)

موفق و پیروز باشید.

˻

8/2

