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نمره

ذ
َ ل َ َ
ُ َ
ذً َ َ ً َ َُ َ ُ ُ
َ َ َُ
ذ َ ُ
َ
ذ
َ َِ َ
یهم َوا هم َ َزنون "
هار ِِا و عانِیة فلهم اجرهم عِند رب ِهم و ا خوف عل ِ
براساس آیه " اَین ین ِفقون ا وا هم با لیل و ان ِ
الف) انفاق گران چگونه باید انفاق کنند؟

1

ب ) نتیجه انفاق چیست؟

الف
ب

-8درست یا نادرست بودن جمات زیر را مشخص کنید.
درست 

رعایت آداب و احکام نماز موجب جلب خشنودی خداوند می شود.

دوست واقعی کسی است که ،همه ی خواسته ها ی ما را برآورده سازد  .درست 

1/5

نادرست 

1/5

نادرست

-3جمات زیر را با توجه به کلمات داده شده تکمیل کنید  (.دو مورد اضافه است )
کتاب خداوند-استجابت دعا -کتاب خلقت -تسلط افراد شرور بر جامعه »

الف
ب بنا به فرمایش امام کاظم (ع) انجام امر به معروف ونهی از منکر ،باعث جلوگیری از  ....................می شود.

1/5

بهترین راه شناخت خداوند ،مراجعه به ..............................است.

1/5

-4پاسخ درست را با گذاشتن عامت× در داخل  مشخص کنید .

طبق آیه ی زیر اصلی ترین عامل پیشرفت ملت ایران ،چیست؟
الف

َ
َ
ُ ُ
َ ُ َ َ َ
نتم ُ وم َ
نی »
« َوا ت ِهنوا َو ات َزنوا َو انتم ااعلون ا ِن ک
ِ

الف) پیشرفت کشورهای اسامی 

ج) روحیه خود باوری و احساس عزت 

کدام گزینه به «حمد » خداوند اشاره دارد؟

1/5

ب) کمک گرفتن از دیگر کشورها 

د) پیشرفت علمی وفناوری کشور 

َ َ
َ
م ی َـ ِل َو م یول 

ب

َ
ُ
الف) سبحان اه 

الف

نماز گزار ذره های ریز غذا یا چیزهای دیگر که در دهان دارد بی اختیار بین نماز قورت دهد  .صحیح  باطل 

َ ُ
ب) الـحمده 

ج) ا اه اا اه ّ 

1/5

-5صحیح یا باطل بودن وضو یا نماز را در جمله های زیر مشخص کنید .

صحیح 

ب

آب پاک در اختیار ندارد به همین دلیل با گاب وضو می گیرد .

ج

بعد از شستن صورت وضو را رها کرده است و با گوشی همراه چند دقیقه ای صحبت می کند .

باطل 

صحیح  باطل 

0 /5
0 /5
0 /5

-0کدام عبارت از ستون «ب» با عبارت ستون «الف» ارتباط دارد؟شماره آن را در داخل مربع بنویسید .
الف

(یک عبارت در ستون «ب » اضافی است )
ب

نبرد سپاه اسام با حکومت ایران و روم

 -1جهاد دفاعی

جنگ مردم فلسطین با اشغالگران

 -3تاش وکوشش

 -8جنگ مسلحانه با دشمنان

معنی جهاد از نظر لغوی در عربی

 مبارزه نظام اسامی با گروهک تروریستی

ادامه سواات درصفحه بعد

 -4جهاد با سرکشان

 - 5جهاد ابتدایی
1

1
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مدیریت آموزش و پرورش .............................

نام پدر:

اداره سنجش

ردیف

الف
ب
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هدف اصلی در نهی از منکر چیست ؟

نمره

-7به سواات زیر پاسخ کوتاه بدهید.
0 /5

چه چیزی باعث افزایش میل به خرافات می شود ؟

0 /5

-2زیر جمله های صحیح خط بکشید.

آیه «

َ
َ ً
َ
ُ
ََ
َ َ
َ ُُ
سم ُع َو ا یُ ِ ُ
بِ َوا یغی عنکَ شیئا  ...هنای که به عموی خود گفت :ای عمو چرا چزی
ت َِم تعبد ما ا ی
ا ِذ قال ِابی ِه یا اب ِ

ی پرسی که نه ی شنود و نه ی بیند و نه هیچ شی را از تو حل ی کند  » .با کدام یک از ویژگی هایی پیامبران " ارتباط

بیشتری " دارد؟

0/ 5

« مبارزه با عقاید باطل و خرافات -تسلیم در برابر امر خداوند -استقامت و پایداری در راه خدا »
به سواات زیر پاسخ کامل دهید

8

چرا قدرتهای استعمارگر از جنگ نظامی به جنگ نرم روی آوردند؟

1

به چه دلیل انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟
11

الف)

1

ب)
11

چرا هر امر به معروف و نهی از منکری یک موفقیت است ؟(دو مورد )
الف)

ب)

1

هدف اصلی دشمنان از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسامی چیست ؟

1

18

دو دلیل ذکر کنید که داشتن عمر طوانی برای حضرت مهدی (عج) امکان پذیر است ؟
13

الف)

1

ب)
توضیح دهید بین ایمان و عمل چه رابطه ی وجود دارد ؟
14
ادامه سواات در صفحه بعد

1

3
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ردیف

اداره سنجش
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نمره

چرا مومنان توصیه به امر به معروف و نهی از منکر شده اند ؟
15

16

1/5

آمادگی نظامی در برابر دشمنان چه تاثیری در حفظ و امنیت کشور دارد؟

1

پیامبر (ص) فرمودند :هنگامی که انسان مومن از دنیا می رود همه اعمال او قطع می شود به جز سه عمل  ،آن سه عمل
کدامند؟
17

1/5

-1
-8
-3

12

18

در حدیث امام صادق (ع) ،چه کسانی به «برخی یهودیان سرزنش شده » در قرآن تشبیه شده اند ؟

1

دو مورد از مبطات نماز را که انجام دادن آنها به صورت عمدی یا سهوی  ،باعث باطل شدن نماز می شود بنویسید ؟

1

دو مورد از ویژگیهای دوست واقعی را بنویسید .
1
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جمع بارم
موفق و پیروز باشید.
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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

8
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نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
1

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

نام درس :پیام های آسمان

الف)به صورت پنهانی وآشکارا ب) پاداش آنها نزد خد اوند است ( هر کدام نیم نمره )
الف  -درست (نیم نمره ) ب) نادرست (نیم نمره)

الف -کتاب خداوند ب) تسلط افراد شرور بر جامعه ( هر کدام نیم نمره )

4

الف) جیم

5

الف) صحیح ب) باطل ج) باطل( هر کدام نیم نمره )

6

ابتدایی – تاش و کوشش – دفاعی – جهاد با سرکشان( هر کدام بیست وپنج صدم )

7

ب) ب ( هر کدام نیم نمره )

الف)انسان خطا کار پی به اشتباه خود ببرد(نیم نمره )

ب) کم شدن ایمان باعث افزایش میل به خرافات می شود ( .نیم نمره )
الف) آب غصبی در اختیار دارد

2

آب خیلی گل الود در اختیار دارد» ( هر کدام بیست و پنج صدم )

ب) مبارزه با عقاید باطل و خرافات
8

11

11
18

( نیم نمره )

زیرا جنگ های نظامی عاوه بر هزینه های بسیار زیاد باعث نفرت ملت ها شده اند و این مسئله ادامه کارشان رابا

مشکل مواجه می کند به همین دلیل برای به زانو در آوردن ملت ها  ،راهکار جدیدی به نام جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی
در پیش گرفتند  (.مفهوم جمله هم کافی است) (یک نمره )

الف) عواطف انسانی در حال رشد وشکوفایی است و برقراری پیوند دوستی در این دوران به این شکوفایی کمک می کند.

ب)اینکه وقتی عاقه قلبی بین دو دوست ایجاد شود آن دو از صفات وحاات یکدیگر تاثیر میپذیرند ( هر کدام نیم نمره )

الف) زیرا اگر به نتیجه برسد عاوه بر رضایت خداوند و پاداش الهی به اصاح اطرافیان و جامعه خود کمک کرده ایم
ب)اگر به نتیجه نرسد به وظیفه خود عمل کرده ایم و از اجر و ثواب خداوند بهره برده ایم ( هر کدام نیم نمره )
نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آنها از اسام( هر کدام نیم نمره)
اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی و تغذیه ای را به خوبی مراعات کند از عمر طوانی تری برخوردار خواهد بود .

 -8همان خدایی که آدم را از گل آفرید و آتش سوزنده را بر ابراهیم سرد کرد و از میان رود نیل راه عبوری برای حضرت
13

موسی و پیروانش قرار داد و حضرت عیسی را چنگ پیروانش نجات داد و تا امروز اورا نزد خودش زنده نگه داشته است
می تواند امام زمان (ع) را نیز زنذه نگه دارد  -3 .با توجه به آیات قرآن در سوره عنکبوت مدت حضور حضرت نوح در
میان قومش و راهنمایی آنها  851سال ذکر شده استو این مدت فقط زمان نزول عذاب کافران است ( دومورد به اختصار
کافی است ) ( هر کدام نیم نمره )

14

عمل به دستورات الهی موجب تقویت ایمان می شود و بین این دو رابطه دوسویه است

هر کدام دیگری را تقویت می کند هر عمل نیکی ایمان ما را قوی میکند( هر کدام نیم نمره )

و هر گناهی صفحه دل را می پوشاند

1

نمره

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواات امتحانات هماهنگ استانی
دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

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

نام درس :پیام های آسمان

تاریخ امتحان82/3/82 :
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نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف
15

زیرا آنها ولی یکدیگرند و نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت می کنند(نیم نمره)

17

صدقه جاریه – علمی که از خود به یادگار می گذارد  -.فرزند صالحی که برایش دعا می کند  ( .هر کدام نیم نمره )

16

پیروزی در جنگ  -8هیچ کشوری خیال حمله به آن کشور را در سر نخواهد داشت  ( .هر کدام نیم نمره )
الف)کسانی که می بینند مردمانشان آشکارا گناه می کنند

12

ب) در جمع آوری مال دنیا حریصند ولی باز هم از اینگونه عالمان پیروی می کنند مانند برخی یهودیان هستند (هر کدام
نیم نمره )

18
81

کم وزیاد کردن ارکان نماز – روی برگرداندن از قبله – به هم زدن صورت نماز –از بین رفتن شرایط نماز ( سه مورد کافی
است ) (هر مورد نیم نمره )
اهل فکر و اندیشه باشد  -8اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شود ( .هر کدام نیم نمره )
نظر همکاران در تصحیح محترم است .
موفق و پیروز باشید.

نمره

