
 

 ًام :
 ًام خاًَادگي :
   ًام آهَسضگاُ :

 ي داٍعلة : ضوارُ

 ًَتت:

 «تاسوِ تؼالي » 
 ............رُ كل  آهَسش ٍ پزٍرش ادا

 ............ادارُ آهَسش ٍپزٍرش 
 ًَتت دٍم –ًْن سَاالت اهتحاى پایِ 

 پیاهْاي آسواى :   درس

 

    95/   /    تاریخ اهتحاى : 
دقیقِ  60هذت اهتحاى :  

  ضزٍع :ساػت
 2تؼذاد غفحات: 

 20تؼذاد سَال: 

 

 بارم سؤال ردیف

 «پیاهثز اكزم )ظ( »تْتزیي ًَع ایواى آى است كِ تذاًي ّز جا كِ ّستي خذا تا تَست .                     

 ّاي تؼییي ضذُ تٌَیسیذ .سَال سیز ، پاسخ هٌاسة را در هحل 20داًص آهَس ػشیش : ضوي آرسٍي هَفقیت تزاي ضوا لغفاً تا هغالؼِ دقیق 

يَن يُْنِفُقوَن َاْموا»آیِ ضزیفِ -1 ٖ ََّلذ
 
ال لَهُْم ِب ٱ ِنَيًة فَلَهُمْ لذْيِل َوالَّنذ ا َو عَٰلا َزنُونَ  ِر ِِسًّ ْم َو ٰلا ُُهْ ََيْ ْم َو ٰلا َخْوٌف عَلَْْيِ ِ  در هَرد چِ « .َاْجُرُُهْ ِعْنَد َرّّبِ

 ى چیست؟هَضَػي است ٍ حکوت آ

 

      

2 

طَ ايَُردُّوكُْ  ٰلا يَزالُوَن يُقاِتلُونَُُكْ َحّت  » تزاساس آیِ -2 ّذف اغلي دضوي اس تحزین اقتػادي، جٌگ ًظاهي ٍ ... « ُعوا َعْن ٖديِنُُكْ ِاِن ات ْ

 چیست؟

1 

 هطخع كٌیذ .× گشیٌِ غحیح را تا ػالهت 

 ؟   ًیست كذام یک اس گشیٌِ ّاي سیز اس ثوزات اًقالب اسالهي -3

   ب( تیذاري اسالهي                         سًذُ ضذى رٍحیِ خَد تاٍري  الف(

 د( ٍاتستگي تِ اتزقذرت ّا                                    ج( پیطزفت ػلن ٍ فٌاٍري    

5/0 

  تا كذاهیک اس ٍیژگي ّاي دٍست ٍاقؼي « پس تِ ّز دٍستي ًثایذ داد دست           كاي تسا اتلیس آدم رٍ كِ ّست   »تیت  -4

 ؟ارتثاط دارد

       یيغذاقت ٍ راستگَ د(              يخیز خَاّ ج(                  س گٌاُا يدٍر ب(            اّل فکز ٍ اًذیطِ الف(

5/0 

 غلظ را هطخع كٌیذ .جوالت غحیح ٍ 

      5/0غلظ               غحیح                     .                  ًذارد جْاد در راُ خذا هثارسُ اي است كِ ّزگش ضکست  -5

     5/0غلظ               غحیح                            . تزٍیج تي ػفتي یک اس ًوًَِ ّاي جٌگ ًزم تز ػلیِ هلت هاست -6

 در جاي خالي كلوِ ي هٌاسة تگذاریذ .

 5/0 است .    اًساى  ......................... جایگاُ ایواى  -7

 5/0 .    جٌگ تحویلي ػلیِ كطَر اسالهي ها، ًوًَِ اي اس جْاد .................. است -8

 . تِ سَاالت سیز پاسخ كَتاُ دّیذ

 5/0 ؟ًایة ٍ جاًطیي اهام سهاى ) ع ( چِ كساًي ّستٌذ -9

 1 راّْاي ضٌاخت غفات خذاًٍذ را ًام تثزیذ. -10

 تِ سَاالت سیز پاسخ كاهل دّیذ 

 تا تَجِ تِ ًقص ٍ اّویت دیي در سؼادت اًساى، چگًَِ هي تَاى اس دیي دفاع كزد؟ -11

 

1 

 1 ؟ ًتیجِ پیزٍي اس ػقایذ تاعل ٍ خزافي چیست -12



 

 ًام :
 ًام خاًَادگي :
   ًام آهَسضگاُ :

 ي داٍعلة : ضوارُ

 ًَتت:

 «تاسوِ تؼالي » 
 ............رُ كل  آهَسش ٍ پزٍرش ادا

 ............ادارُ آهَسش ٍپزٍرش 
 ًَتت دٍم –ًْن سَاالت اهتحاى پایِ 

 پیاهْاي آسواى :   درس

 

    95/   /    تاریخ اهتحاى : 
دقیقِ  60هذت اهتحاى :  

  ضزٍع :ساػت
 2تؼذاد غفحات: 

 20تؼذاد سَال: 

 

 بارم سؤال ردیف

 حضزت ػلي ) ع ( در هَرد جایگاُ قزآى در سًذگي چِ هي فزهایٌذ؟ -13

 

 

1 

   هَافقیذ؟ تَضیح دّیذ. فاعوِ فکز هي كٌذ كِ اػتقاد تِ ظَْر هٌجي تٌْا تِ ضیؼیاى اختػاظ دارد. آیا تا ًظز سّزا -14

 

 

1 

 غحیح یا تاعل تَدى ًواس را در ًوًَِ ّاي سیز هطخع كٌیذ. -15

  تاعل           غحیح        الف( ػلي در حال ًواس، سَْاً تا غذاي هادرش رٍي خَد را اس قثلِ تز هي گزداًذ. 

  تاعل             غحیح                                       هي رٍد.ب( سیٌة ركَع ًواس را فزاهَش كزدُ ٍ تِ سجذُ  

1 

 ٍظیفِ اي   ٍ اهٌیت هزدم را تِ خغز تیٌذاسًذ،هسلواًاى چِ اگز در جاهؼِ اسالهي، ػذُ اي تِ هثارسُ تا ًظام اسالهي تپزداسًذ -16

 دارًذ؟

 

1 

 1 اگز در حال ًواس كسي تِ ضوا سالم دّذ،  چِ تایذ اًجام دّیذ ؟ -17

 ًِ رٍي در دٍستي را رػایت كزد؟ در چِ هَاردي تایذ هیا -18

 

 

5/1 

 در چِ هَاردي ٍاجة است تِ جاي ٍضَ یا غسل تیون كزد؟ دٍ هَرد -19

 

  

2 

   آثار تزک اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْي اس هٌکز را تَضیح دّیذ. -20
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 02 جوغ                               هَفق تاضیذ                                                                                                                      

 گذاري تػحیح ٍ ًوزُ
 ًام ٍ ًام خاًَادگي

 / دتیزحهػحّ 
 ًوزُ ًْایي پس اس رسیذگي تِ اػتزاضات

 ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 / دتیزهػحّح

 

  تا حزٍف تا ػذد  تا حزٍف تا ػذد

 
 اهضاء : 

 
 اهضاء : 

 


