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 اداره سنجش آهوزش وپرورش

 پاسخنامه ردیف

 5/0          داًایی -2                      شکش گضاس                -1 1

 5/0           دسست  -5                   5/0          دسست     -4                     5/0      گضیٌِ الف -3                           5/0          گضیٌِ ج -2 

 5/0دین            -7               5/0             پیاهثش اکشم)ص( 6

»         خذایا تَ ششیک ًذاسی ٍ ... -خذایا تَ ًیاصهٌذ ًیستی   –سثحاى ستی الؼظین ٍ تحوذُ  –سثحاى اهلل  ّش رکشی کِ دس آى یک صفت سلثی تِ کاس سفتِ تاشذ صحیح است . هاًٌذ :  8
 5/0       «رکش یک هَسد کافیست

 1       تشتیت فشصًذ صالح -2ًَشتي کتاب ّای هفیذ         -1 9

 « دس ّش قسوت رکش یک هَسد کافیست» تا تَجِ تِ هفَْهی تَدى سَال پاسخ ّای صیش هَسد تاییذ است :  10
  ًاتَدی تاٍسّای دیٌی هشدم –دٍس کشدى جَاًاى اص تؼالین دیي  –قسوت اٍل : جٌگ ًشم یا شثیخَى فشٌّگی 

 1                 دفاع ػلوی –آشٌایی تا تؼالین دیي ٍ ػول تِ آى  –قسوت دٍم : حفظ حجاب ٍ پاکذاهٌی 

 «دٍ هَسد کافیست.» اشاسُ ًوایذ  60کتاب استٌاد کٌذ ٍ یا تِ ٍیژگی ّای قشآى دس صفحِ  58داًش آهَص هی تَاًذ تِ آیِ صفحِ  11
 قشآى آخشیي پیام خذاًٍذ است کِ تا سٍص قیاهت تشای ّذایت اًساى کافیست .  

 1                          پاسخگَی سَاالت اساسی اًساى ٍ حتی سَاالت جذیذ دس ّش صهاى است .

دس سشًَشت ّن تاثیش داسد  سپس پی تِ تا تَجِ تِ هفَْهی تَدى سَال، داًش آهَص تایذ هَقؼیت خَد سا دس کالس دس ًظش تگیشد ٍ تفوْذ کِ سفتاس ّای دسست ٍ ًادسست ّوکالسی ّا  12
 پاسخ ّای احتوالی داًش آهَصاى : «  هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اشاسُ کٌذ کافیست.  رکش چٌذ هَسد الصم ًیست . فقظ داًش آهَص تِ فشیضِ اهش تِ» اّویت اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش تثشد . 

 کاسّای دسست دٍست خَد سا تشَیق کٌن   ٍ اٍ سا اص کاس ّای ًادسست تاصداسم .  اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کٌن .  

 1                 ٍ ًْی اص هٌکش هشتَط شَد صحیح است . ػیة دٍستاًن سا تِ آًاى تزکش دّن . ٍ..... ّش پاسخی کِ تِ هفَْم اهش تِ هؼشٍف

 «ًوشُ 1رکش یک جولِ کافیست » الْی است .  پیاهثشاى تِ ساُ خَد ٍ آًچِ تِ آى دػَت هی کشدًذ ایواى داشتٌذ . آًاى اعویٌاى داشتٌذ کِ استقاهت، کلیذ دست یافتي تِ ٍػذُ ّای تضسگ   13
سال هشدم  هشتَط تِ ٍیژگی استقاهت دس ساُ خذا ٍ ّوچٌیي تسلین دس تشاتش اهش الْی است ، رکش یک هَسد صحیح است : حضشت ًَح) ع ( کِ ًْصذ ٍ پٌجاُاص هثال ّای هَجَد دس کتاب کِ 

 «ًوشُ 5/0» سا هتَقف ًکشد.  صهاى خَد سا تِ یکتاپشستی دػَت کشد ٍ تا ٍجَد ایٌکِ کافشاى اٍ سا تشای ساخت کشتی هسخشُ هی کشدًذ، اٍ استقاهت کشد ٍ ساختي کشتی

تشخی افشاد تَقغ ایثاس ٍ فذاکاسی یک  (75/0)َد تگزسد.ًثایذ اًتظاس داشتِ تاشین دٍست ها ّش گًَِ خَاستِ ها سا تشآٍسدُ ساصد ٍ یا ّوَاسُ تشای ها فذاکاسی کشدُ ٍ تِ خاعش ها اص ّوِ چیض خ 14
سخي حضشت ػلی)ع( سا دس ایي هَسد تٌَیسذ فقظ  دس صَستی کِ داًش آهَص ) (75/0) اهش تاعل ٍ ًاحقی ّن اص آًاى حوایت کٌٌذ .عشفِ اص دٍست خَد داسًذ  تا جایی کِ اًتظاس داسًذ دس ّش 

      (.تؼلق هی گیشد 75/0

 5/1                ج( جْاد اتتذایی             ب( جْاد تا سشکشاى                            الف( جْاد دفاػی           15

 ثوشُ اًقالب اسالهی : صًذُ شذى سٍحیِ خَدتاٍسی-2                اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش : تی تفاٍتی ًسثت تِ سشًَشت دیگشاىًتیجِ تشک  -1 16

 5/1                ثوشُ ایواى :  سسیذى تِ آساهش -3

17 

                       1 

3                             1                                2                              4 

 دس کتاب تِ دٍ دلیل اشاسُ شذُ است . رکش یک دلیل کافیست. 18
 ، ًاهوکي ًیست. اگش کسی تتَاًذ هسائل تْذاشتی ٍ تغزیِ ای سا تِ خَتی هشاػات کٌذ اص ػوش عَالًی تشی تشخَسداس خَاّذ تَد.ًظش داًش پضشکی داشتي ػوش عَالًی اص-1

 1        ش سَصًذُ سا تش حضشت اتشاّین سشد کشد ، هی تَاًذ اهام صهاى ) ع ( سا ًیض تا اهشٍص صًذُ ًگِ داسد.خذایی کِ آدم سا اص گل آفشیذ ٍ آتّواى -2

 1         ب( قشض          الف( خوس      19

است دس ٍاقغ پزیشفتي سخٌاى اهاهاى است ٍ هخالفت تا فقْا ، هخالفت تا احادیث هؼصَهیي است . تِ ّویي دلیل  پزیشفتي فتَاّای فقیْاى کِ تش گشفتِ اص قشآى ٍ احادیث هؼصَهیي ) ع ( 20
اى اهام صهاى) ع ( دس ػصش غیثت ًیض تایذ اص جاًشیٌفقیْاى، ًایة ٍ جاًشیي اهام صهاى ) ع ( تِ شواس هی سًٍذ ٍ ّواًگًَِ کِ هشدم دس صهاى اهاهاى هؼصَم هَظف تَدًذ اص آًاى اعاػت کٌٌذ، 

 1           یؼٌی فقیْاى پیشٍی کٌٌذ .

 2              د( تاعل                    ج( صحیح                    ب( صحیح                        الف( تاعل        21

 سنته اهل پاسخناهه ویژ

 5/0          صحیح 17

خشها یا هَیض سا تِ هسلواًاى ٍاجة است کِ صکات فغش خَد  ٍ سایش اػضای خاًَادُ سا کِ ّضیٌِ صًذگی شاى سا هی دٌّذ، تِ اصای ّشًفش یک صاع گٌذم یا جَ یا غشٍب آخشیي سٍص سهضاى تش  18
 5/1    هستحق تذّذ .

 2ٍجَد شَسای دُ ًفشُ اص پیشَایاى ػلن  ٍ تقَی تِ جْت اجشای ػذالت                  -2    ٍجَد استاداًی هاًٌذ ػثیذاهلل تي ػثذ اهلل ٍ صالح تي کیساى       -1 19

 ایجاد ػذالت اجتواػی ٍ تاهیي سفاُ ػوَهی اًساى ّا .-1 20

 2                استفادُ اص اهکاًات هادی ٍ حکَهتی تشای فشاگیش شذى ٍاقؼی ػثادت خذا دس جاهؼِ دس جٌثِ ّای فشدی ٍ اجتواػی     
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