تسوه تعالی
نام و نام خانوادگی :

اداره کل آهوزش و پرورش استاى هازنذراى

وقت آزهوى  60 :دقیقه

اداره آهوزش و پرورش شهرستاى آهل

تارم سواالت 20 :نوره

دتیرستاى طالة آهلی

تعذاد سواالت 22 :سوال

شواره صنذلی:
نام پذر :

آزهوى پیام های آسوانی هشتن

تعذاد صفحات  2 :صفحه

نام دتیر:

نوتت دوم – خرداد97

محل
مهر

تاریخ آزهوى 97 /03/01 :

سواالت

ردیف

تارم

الف
 صحیح و غلط را هشخص کنیذ.
 1خذاًٍذ اٗي خْاى سا طَسٕ آفشٗذُ است کِ ها هٖ تَاً٘ن تِ تْتشٗي ضکل دس آى صًذگٖ کٌ٘ن.

1/5

صح٘ح 

 2ػزاب خٌْن ّواى کاسّإ صضت ض٘طاى است کِ خٌْو٘اى سا دس دً٘ا هدثَس تِ اًدام آى ّا کشدُ تَد .صح٘ح 
صح٘ح 
 3حفظ آتشٍ ،اسشاس ٍ ضخص٘ت اًساى ّا خضء حك الٌّاس هحسَب هٖ ضَد .

غلط 
غلط 
غلط 

 گسینه درست را عالهت تسنیذ.

ب

2/5

 4حذٗث (صَٔهَا تَصحَّا) تِ کذام فاٗذُ سٍصُ داسٕ اضاسُ داسد؟
ج) حفظ تٌذسستٖ 
ب) تَخِ تِ هحشٍهاى 
الف) تمَٗت صثش 

د) پشّ٘ضگاسٕ

 5کذام ػثاست اص هسلواًاى هٖ خَاّذ تا ًاهحشهاى تِ ضَُ٘ پسٌذٗذُ سخي تگٌَٗذ؟
ب) لُل هٓي حٓشَّمٓ صٌََٓٗٔ اللِِّ
الف) فَال تَخضَؼيَ تِالمَلَ 
د) ٍٓ لُلي لَالً هٓؼشٍفاً 

ج) لُل ٗا ػِثادٕ الزٗيَ اَسشفَا 

 6حذٗث اهام صادق(ع) تِ تشت٘ة تا کذام کلوات کاهل هٖ ضَد؟
اهام صادق(ع) ....... ت٘شٕ اص ت٘شّإ صّش آگ٘ي  ......است کِ تخن گٌاُ سا دس دل هٖ کاسد.
الف) ًگاُ حشام  -ض٘طاى  ب) تٖ ح٘اٖٗ – هاس گضًذُ  ج) ًگاُ حشام – تٖ ح٘اٖٗ 

د) تٖ ح٘اٖٗ – ػمشب س٘اُ 

 7تش اساس سخٌاى حضشت ػلٖ(ع) ًت٘دِ تفکش چ٘ست؟
الف) فشاخَاًذى تِ ً٘کٖ  ب) فشاخَاًذى تِ ػثادت  ج) حشکت دادى تِ ً٘کٖ ٍ ػول تِ آى  د) غٌ٘وت ضوشدى ػٔوش 
 8کذاه٘ک اص فَاٗذ دػا کشدى هٖ تاضذ.
ب) آساهص سٍحٖ 
الف) هؼطش ًوَدى خَد 
ج

ج) دػا تشإ دٗگشاى 

د) صذلِ دادى 

 در کذاهیک از حالت های زیر نواز صحیح و در کذام حالت نواز تاطل است .هر یک را هقاتل آى تنویسیذ.
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 9الف) ًواص خَاًذى تا لثاسٖ کِ فمط کوشتٌذش اص چشم خشس است)........................... (.
ب) ػل٘شضا دس دست خَد اًگطتشٕ اص خٌس ًمشُ داسد ٍ ًواص هٖ خَاًذ).......................... (
ج)سٍٕ لثاس صّشا خاًن تِ همذاس ًصف سکِ  500سٗالٖ خَى داسد ٍ تا آى ًواص هٖ خَاًذ)........................... ( .
 ته سواالت قرآنی زیر پاسخ دهیذ.

د
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 10الف) تا تَخِ تِ آِٗ ( ٍٓ کُلَا ٍٓ اضشَتَا ٍٓ ال تُسشِفَا اِىَّ اهللَ ال ٗٔحةُّ الؤسشف٘يَ) خذاًٍذ چِ دس خَاستٖ اص ها داسد؟ چشا؟ ()1
ب) تشخوِ آِٗ ضشٗفِ ( اًَِّوا الؤَهٌَِىَ اِخٌَٓٓ )سا تٌَٗس٘ذ؟ ()0/5
ج) ( ٍٓ لَ٘ٓؼفَا ٍٓل٘ٓصفَحَا اَال أَى ٗٓغفشُ اهللَ لَکُن )تش اساس آِٗ خذاًٍذ چِ دسخَاستٖ اص هَهٌاى داسد؟ ًت٘دِ آى چ٘ست؟()0/5
د) تا تَخِ تِ آِٗ تِ سَاالت پاسخ دّ٘ذ)0/75(.
( ٍٗلٌ لِلؤطَفِّف٘يَ  -الَّزِٗيَ إِرَا اکْتَالَُا ػٓلَى الٌَّاسِ ٗٓسٕتََٕفَُىَ ٍٓ -إِرَا کَالَُّٔنٕ إٍَٔ ٍٓصًَُّٓٔنٕ ٗٔخْسِشٍُىَ)
 هٌظَس خذاًٍذ اص هطفف٘ي چ٘ست؟
ٍٗ ژگٖ ّإ هطفف٘ي سا تٌَٗس٘ذ.
اداهه سواالت در صفحه تعذ 

صفحه1

 هعرفی ناهه  :جوله زیر را تخوانیذ و تر اساس هشخصات داده شذه جاهای خالی را پر کنیذ.

و
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 11ها ک٘ست٘ن؟  :دٍ چ٘ض گشاًثْا ّست٘ن کِ حضشت هحوذ(ظ) ها سا دس ه٘اى ضوا تالٖ گزاضتِ است ٍ تا ٍلتٖ کِ تِ ها پٌاُ آٍسٗذ
ّشگض گوشاُ ًخَاّ٘ذ ضذ .ها ّ ................................... ٍ ..............................ست٘نّ٘ ٍ .چ گاُ اص ّن خذا ًوٖ ضَٗن.
ی
 سواالت زیر را ته دقت تخوانیذ و ته آى ها پاسخ دهیذ.
  12حاهذ دس سٍص اٍل هاُ سهضاى تخاطش تطٌگٖ صٗاد دس حالٖ کِ حَاسص ًثَد ًصف لَ٘اى آب خَسد.

1

 کاهشاى دس هاُ سهضاى اص ضذت گشها تا سش دس استخش ض٘شخِ صد ٍ دس آى ضٌا کشد.
الف) سٍصُ کذاه٘ک اص اٗي افشاد تاطل است ؟

حاهذ 

کاهشاى

ّشدٍ 

ب) تشإ اًتخاب پاسخ خَد دل٘ل تٌَٗس٘ذ.
 13تشإ ّشٗک اص حمَق سِ گاًِ ٗک هثال تٌَٗس٘ذ.
حك اهلل
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حك الٌاس

حك الٌفس

 14هٌصَسکاسهٌذ اداسُ است .تؼضٖ اص سٍصّا تذٍى دل٘ل ً٘ن ساػت دٗشتش تِ سشکاس هٖ آٗذ ٍ تؼضٖ ٍلت ّا ّن ً٘ن ساػت صٍدتش
اص اداسُ تِ خاًِ هٖ سٍد .آٗا ضغل اٍ حالل است؟  .......آٗا دسآهذ اٍ دس آى سٍصّا کاهال حالل است؟  ...........چشا؟
 15هادس هْسا تِ اٍ گفت ّش گاُ دػا هٖ کٌٖ اتتذا تش پ٘اهثش(ظ) ٍ اّل ت٘ت اٗطاى صلَات تفشست.
چشا هادس هْسا ،اٍ سا تِ اٗي کاس اهش کشدُ است؟
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1

 16سِ هَسد اص هْوتشٗي ػماٗذ هسلواى کِ ّش ضثاًِ سٍص دس هساخذ کطَسّإ اسالهٖ طٌ٘ي اًذاص هٖ ضَد سا تٌَٗس٘ذ.
 17چشا دس سٍص غذٗش هٌافماى ٍ کافشاى اص ًاتَدٕ دٗي اسالم ًااه٘ذ ضذًذ؟
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1

 18ضخصٖ پ٘ص اهام صادق(ع) آهذ ٍ اص اٗطاى پشس٘ذ :حك هسلواى تش هسلواى دٗگش چ٘ست؟ اٗطاى تِ اٍ چِ پاسخٖ دادًذ ؟
–1

1/5

-2
-3
 19تْتشٗي ساُ دسهاى غ٘ثت سا تٌَٗس٘ذ.

1

 20چْاس هَسد اص ًتاٗح دسٍغگَٖٗ سا تٌَٗس٘ذ.

1

 21ػَاهل ّذس دادى ػٔوش ػثاستٌذ -1 :اص تٖ حالٖ ٍ تٌثلٖ  -3 ........................... -2دس ًظش ًگشفتي اٍلَٗت ّا ..................... -4
اکٌَى ٗکٖ اص چْاس هَسد سا اًتخاب کٌ٘ذ ٍ تَض٘ح دّ٘ذ کِ چگًَِ تاػث ّذس دادى ػوش هٖ ضَد.

 22هٌظَس اص هذگشاٖٗ چ٘ست؟ دٍ ًت٘دِ ٍ پ٘اهذ آى سا تٌَٗس٘ذ.

نوره ته عذد و حروف :

تا آرزوی هوفقیت ترای شوا
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1

جوع تارم20:

صفحه2

ته نام خذا
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پاسخناهه پیام های آسواى پایه هشتن هتوسطه اول

طراح سوال :افراسیاب اتراهیوی
 - 1صح٘ح (دسس)1
 -4گضٌِٗ ج (دسس )7
 -9الف) تاطل

دتیرستاى طالة آهلی

 -2غلط (دسس)3

تاریخ آزهوى 97 /03 /01 :

 -3صح٘ح (دسس) 15

 -5گضٌِٗ د (دسس  -6 )8گضٌِٗ ب (دسس  -7 )8گضٌِٗ ج (دسس  -8 )10گضٌِٗ ب (دسس )13

ب) صح٘ح

ج) صح٘ح

(دسس )6

 -10الف) اسشاف ًکٌ٘ن  – 0/5صٗشا اٍ اسشاف کاساى سا دٍست ًذاسد ( 0/5دسس  )9ب) دس حم٘مت هَهٌاى تا ّن تشادسًذ (دسس0/5 )14
ج) ػفَ گزضت اص ّوذٗگش -تخطص خذاًٍذ (دسس 0/5 )2
د)کن فشٍضاى  - 0/25دسٌّگام پ٘واًِ کشدى حك خَد سا کاهل هٖ گ٘شًذ ٍلٖ حك دٗگشاى سا کن هٖ گزاسًذ( .دسس0/5 )12
 -11لشآى ٍ ػتشت(اّل ت٘ت) (دسسّ )4ش هَسد 0/25
0/5

 -12کاهشاى  0/5ب) فشٍ کشدى توام سش دس آب اص هثطالت سٍصُ هٖ تاضذ( .دسس)7

 -13حك اهلل ً :واص خَاًذى  -حك الٌاس  :تْوت ًضدى  -حك الٌفس :غزا خَسدى (دسسّ )15ش هَسد 0/5
تستگٖ تِ پاسخ داًص اهَص داسد– مثال های دیگر مرتبط نیز درست است.
 – 14تلِ  - 0/25خ٘ش  – 0/25صٗشا اٍ دس ضغلص دچاس تٖ تَخْٖ ٍ کَتاّٖ ضذُ ٍ دس آى سٍصّا تذٍى دل٘ل تا تاخ٘ش دس سش کاس حاضش
(دسس)12

هٖ ضَد ٍ تؼضٖ سٍصّا صٍدتش خاسج هٖ ضَد0/25 .

 – 15صٗشا فشستادى صلَات ٗکٖ اص آداب دػاست  ٍ 0/5خذاًٍذ کشٗن تش اص آى است کِ کسٖ دٍ دسخَاست اصاٍ تکٌذ ٍ اٍ کِ ٗکٖ سا
تپزٗشد ٍ دٗگشٕ سا ًپزٗشد( 0/5 .دسس)13
 -16تضسگ ضوشدى خذاًٍذ -اػتماد ٍ ضْادت دادى تِ ٗگاًگٖ خذٍاًذ ٍ تِ پ٘اهثشٕ حضشت هحوذ(ظ) ّ .شهَسد ( 0/25دسس)6
 -17صٗشا آًْا تصَس هٖ کشدًذ کِ پ٘اهثش خذا پسشٕ ًذاسد کسٖ تؼذ اص ًوٖ تَاًذ سّثشٕ هشدم سا تش ػْذُ تگ٘شد ٍ تا ٍفاتص اسالم تِ
فشاهَضٖ سپشدُ هٖ ضَد .اها خاًطٌٖ٘ اه٘ش هَهٌاى توام آسصٍّاٗطاى سا تش تاد داد( 1 ..دسس)5
ّ – 1 - 18ش چِ تشإ خَد هٖ پسٌذٗن تشإ دٗگشاى ّن تپسٌذٗن  -2خطٌَد کشدى تشداس هسلواى ٍ خطوگ٘ي ًساختي اٍ  -3ساٌّوا
تَدى  -4دس ٍلت ت٘واسٕ تِ ػ٘ادت اٍ سفتي  – 5سفغ ً٘اص ّا اٍ لثل اص گفتي تِ ها ٗ -6اسٕ کشدى اٍ تا هال ٍ خاى – رکش سِ هَسد تِ
دلخَاُ ٍ ّشهَسد ( 0/5دسس)14
 – 19اًساى ّ٘چ گاُ اص ػ٘ة ّا ٍ کاستٖ ّإ خَدش غافل ًطَد  0/5تِ خإ اٌٗکِ تِ دًثال ػ٘ة دٗگشاى است تالش کٌذ ػ٘ة ّإ
خَد سا تشطشف کٌذ( 0/5 .دسس)11
 – 20اصت٘ي سفتي اػتواد – ًاتَدٕ اٗواى – فمش ٍتٌگذستٖ – کن ضذى حافظِ – هحشٍم ضذى اص ّذاٗت الْٖ ّشهَسد ( 0/25دسس)11
 -21تٖ حالٖ ٍ تٌثلٖ – اهشٍص ٍ فشدا کشدى – دس ًظش ًگشفتي اٍلَٗت ّا – هؼاضشت تا افشاد تٖ ًظن ّ .ش هَسد 0/5
اًتخاب ٍ تَض٘ح تستگٖ تِ اًتخاب داًص آهَص داسد  0/5تَض٘ح ّوِ دس صفحِ (84دسس)10
 -22هذگشاٖٗ ٗکٖ اص تشفٌذ ّإ ضشکت ّإ تثل٘غاتٖ است کِ هشدم سا هتماػذ هٖ کٌٌذ هاًٌذ آى ّا سفتاس کٌٌذ ٍ کاالّإ اٗطاى سا
(دسس)9

تخشًذً 0/5 .تاٗح  -1 :آس٘ة ّإ التصادٕ  -2سست ضذى پاِٗ ّإ فشٌّگٖ خاهؼِ ّشهَسد 0/25
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