
 

 ٘بْ :
 ٘بْ خب٘ٛادٌي :
 ٘بْ آٔٛصضٍبٜ :

  ي داٚعّت : ضٕبسٜ

 79ماٌ دی ٘ٛثت:

 «ثبسٕٝ تعبِي » 
 اداسٜ وُ  آٔٛصش ٚ پشٚسش خشاسبٖ سضٛي

 اداسٜ سٙدص آٔٛصش ٚپشٚسش
  ) ٔتٛسغٝ اَٚ(پبیٝ ٟ٘ٓ سٛاالت أتحبٖ ٕٞبًٞٙ 

 پیامُای آسمان  : دسس
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 

 11/10/79: تبسیخ أتحبٖ 

 دقیقٍ 00ٔذت أتحبٖ :  

 بعذاسظُز(1)13ضشٚع :سبعت

 3تعذاد غفحبت: 

 22تعذاد سٛاَ: 

 ثبسْ سؤاَ سدیف

 «پیبٔجش ) ظ ( » ایٕبٖ دٚ ٘یٓ است : ٘یٕي غجش ٚ ٘یٕي ضىش   

 ٞبي تعییٗ ضذٜ ثٙٛیسیذ .سٛاَ صیش ، پبسخ ٔٙبست سا دس ٔحُ 22دا٘ص آٔٛص عضیض : ضٕٗ آسصٚي ٔٛفمیت ثشاي ضٕب ِغفبً ثب ٔغبِعٝ دلیك 

وُكمْ  َحّت  يُقاتِلُونَُكمْ  لُونَ ٰلا يَزا»  آیٝثش اسبس  -1  ٞذف دضٕٗ اص ضجیخٖٛ فشٍٞٙي چیست؟« اْسَتطاُعوا اِنِ  دينُِكمْ  َعنْ  يَُردُّ

 

 

 

1 

 مشخص کىیذ .  در داخل  ×عالمت گذاشته را با  درست پاسخ

 اي اص خٟبد اثتذایي است؟ٌضیٙٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ وذاْ -2

       خًٙ حضشت عّي)ع( ثب خٛاسج ٟ٘شٚاٖ ة(              ٘جشد سپبٜ اسالْ ثب حىٛٔت سْٚ دس غذس اسالْ اِف(

  ٞبخٟبد ٔشدْ یٕٗ دس ثشاثش حٕالت سعٛدي د(                   خًٙ ٞطت سبِٝ ایشاٖ دس ثشاثش استص غذاْ (ج 

5/0 

 ؟ ست٘تیدٝ تشن أش ثٝ ٔعشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش اص ٘ظش أبْ وبظٓ )ع( چی -3

       تسّظ افشاد ضشٚس ثش خبٔعٝ ة(                 فشأٛضي تعبِیٓ اسالْ دس ٔیبٖ ٔشدْ اِف(

  فشاٚاٖ ضذٖ ٌٙبٜ ٚ فسبد دس ٔیبٖ ٔشدْد(                            سٚاج وبسٞبي ٘بپسٙذ دس خبٔعٝج( 

5/0 

 جمالت سیز را مشخص کىیذ . وادرست بًدنیا  درست

  5/0 ٘بدسست        دسست                                                       .ٌزسد دٚست خیشخٛاٜ، اص وٙبسعیت دٚستص ٔي -4

                                 5/0٘بدسست        دسست                                            .   ي ٔشدْ دس ٔمبثُ دعٛت پیبٔجشاٖ تسّیٓ ٞستٙذٕٞٝ -5

 . جمالت سیز را با کلمات مىاسب کامل کىیذ 

 5/0  ٔطٛق ٚ ٔحشن ا٘سبٖ ثشاي سفتٗ ثٝ سٕت عُٕ، ................  است.  -6

 5/0 «وٕتش اص پبداش ٔدبٞذ ضٟیذ دس ساٜ خذا ٘یست.   پبداش ا٘سبٖ ................» اص ٘ظش حضشت عّي)ع( :  -7

 بٍ سًاالت سیز پاسخ کامل دَیذ .

 ٔٗ چیستٓ؟  -8

 « : » ............................. «یىي اص ٘تبیح ٌستشش ٔٗ دس خبٔعٝ، وٓ ضذٖ فبغّٝ عجمبتي ٔیبٖ ثشٚتٕٙذ ٚ فمیش است.» 

 

5/0 

 وٙذ؟وٙذ. اٚ اص چٝ ساٞي ایٕبٖ خٛد سا تمٛیت ٔيثب٘ٛ فبعٕٝ صٞشا )س(، پیشٚي ٔيصیستي اص سٚش ص٘ذٌي ٔشیٓ دس سبدٜ -9

 

 

 

5/0 

 وشد٘ذ؟چشا پیبٔجشاٖ اِٟي دس ساٜ ا٘دبْ دستٛسات خذاٚ٘ذ، استمبٔت فشاٚا٘ي ٔي -10

 

 

 

1 

 ٕ٘ٛ٘ٝ اص ثٕشات ا٘مالة اسالٔي ایشاٖ سا ثٙٛیسیذ. دٚ -11

 

 

1 

 در صفحٍ بعذاالت ؤسادامٍ                                                                                               1صفحٍ 



 

 ٘بْ :
 ٘بْ خب٘ٛادٌي :
 ٘بْ آٔٛصضٍبٜ :

  ي داٚعّت : ضٕبسٜ

 79ماٌ دی ٘ٛثت:

 «ثبسٕٝ تعبِي » 
 اداسٜ وُ  آٔٛصش ٚ پشٚسش خشاسبٖ سضٛي

 اداسٜ سٙدص آٔٛصش ٚپشٚسش
  ) ٔتٛسغٝ اَٚ(پبیٝ ٟ٘ٓ سٛاالت أتحبٖ ٕٞبًٞٙ 

 پیامُای آسمان  : دسس
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 

 11/10/79: تبسیخ أتحبٖ 

 دقیقٍ 00ٔذت أتحبٖ :  

 بعذاسظُز(1)13ضشٚع :سبعت

 3تعذاد غفحبت: 

 22تعذاد سٛاَ: 

 ثبسْ سؤاَ سدیف

 چشا ا٘تخبة دٚست دس دٚسٜ ٘ٛخٛا٘ي اص إٞیت ثبالیي ثشخٛسداس است؟ -12

 

 

 

 

 

1 

 داضتٗ آٔبدٌي ٘ظبٔي، چٝ فٛایذي داسد؟  -13

 

 

 

 

1 

ٝ     اي ثٝاٌش دس خبٔعٝ اسالٔي، عذٜ  -14 اي ٔجبسصٜ ثب ٘ظبْ اسالٔي ثپشداص٘ذ ٚ أٙیت ٔشدْ سا ثٝ خغش ثیٙذاص٘دذ، ٔسدّٕب٘بٖ چدٝ ٚظیفد

 داس٘ذ؟

 

 

 

 

1 

 «دٚ ٔٛسد» سا ثبیذ ا٘دبْ دٞیٓ؟  وبسٞبیيچٝ ٞبیٕبٖ ثشاي ٔیب٘ٝ سٚي دس دٚستي  -15

 

 

 

 

1 

 وٙیذ؟ٞبیي دٚستبٖ خٛد سا أش ثٝ ٔعشٚف ٚ ٟ٘ي اص ٔٙىش ٔيثب چٝ ضیٜٛ -16

 

 

 

 

 

 

5/1 

 «است. اضبفي« ة»ستٖٛ یه ٔٛسد دس »استجبط داسد؟ « ة»عجبست ستٖٛ  ثب وذاْ « اِف» دس ستٖٛ ٞبي دادٜ ضذٜ ٞشیه اص عجبست -17

 

 «ة«                                                                »اِف»                    

 ا٘تخبة دٚست ٘بٔٙبست                                          خًٙ ٘شْ          

 ٚسصي ٚ تفىشٞبي ضذ ایشا٘ي                                        دعٛت ثٝ ا٘ذیطٝتِٛیذ فیّٓ          

 سئِٛیتسٚش ٔجبسصٜ ثب خشافٝ ٚ عمبیذ ثبعُ                           احسبس ٔ          

 حسشت دس آخشت                                                                                       

 
 

5/1 

 االت در صفحٍ بعذؤادامٍ س                                                                                               2صفحٍ  



 

 ٘بْ :
 ٘بْ خب٘ٛادٌي :
 ٘بْ آٔٛصضٍبٜ :

  ي داٚعّت : ضٕبسٜ

 79ماٌ دی ٘ٛثت:

 «ثبسٕٝ تعبِي » 
 اداسٜ وُ  آٔٛصش ٚ پشٚسش خشاسبٖ سضٛي

 اداسٜ سٙدص آٔٛصش ٚپشٚسش
  ) ٔتٛسغٝ اَٚ(پبیٝ ٟ٘ٓ سٛاالت أتحبٖ ٕٞبًٞٙ 

 پیامُای آسمان  : دسس
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 

 11/10/79: تبسیخ أتحبٖ 

 دقیقٍ 00ٔذت أتحبٖ :  

 بعذاسظُز(1)13ضشٚع :سبعت

 3تعذاد غفحبت: 

 22تعذاد سٛاَ: 

 ثبسْ سؤاَ سدیف

 داوش آمًسان شیعٍسًاالت يیژٌ ی 

 حضشت ٟٔذي )ع( چٍٛ٘ٝ ٘ضدیه ثٝ دٚاصدٜ لشٖ عٕش وشدٜ است؟ یه دِیُ ثٙٛیسیذ. -18

 

 

 
 

1 

 ضیٜٛ ا٘دبْ غسُ سا ثیبٖ وٙیذ. -19

 

 

 
 

1 

 ٌیشد؟ چٟبس ٔٛسدصوبت ثٝ چٝ چیضٞبیي تعّك ٔي -20

 

 

 

1 

 ٞبي صیش ٔطخع وٙیذ: غحیح یب ثبعُ ثٛدٖ ٕ٘بص سا دس ٕ٘ٛ٘ٝ -21

 

 ثبعُ       آیذ وٝ ٚضٛ ٍ٘شفتٝ است.                                             غحیحٕ٘بصٌضاس ثیٗ ٕ٘بص یبدش ٔياِف( 

 ثبعُ       غحیح        .                   ثشدرسٜ ٞبي سیض غزا وٝ دس دٞبٖ داسد، دس ثیٗ ٕ٘بص فشٚ ٔيٕ٘بصٌضاس ة( 

                                                                                               ثبعُ       غحیح                 ٌشدا٘ذ.سٚي خٛد سا اص لجّٝ ثشٔيثي اختیبس ثب ضٙیذٖ غذاي ثّٙذي، ( ٕ٘بصٌضاس ج

                                                                                                                                            

5/1 

 ٚلف سا تعشیف وٙیذ. یه ٔثبَ روش وٙیذ. -22

 

 

 

 

5/1 

 ٞذٜ ٕ٘بیٙذ.ٔطب سا دسس ٗای تػحیح سٛاَ ٚ سإٞٙبي سشثشي، دس ٔٙذسج سبیت ٝث ٝٔشاخع ثب تٛا٘ٙذٔي ٔحتشْ بساٖٕٞى ٚ عضیض ٖاصٛآٔ صدا٘
 

 20 مًفق باشیذ                                                                            جمع بارم                                                                                             3صفحٍ  

 ٌزاسي تػحیح ٚ ٕ٘شٜ
 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي

 / دثیشحٔػحّ 
 ٟ٘بیي پس اص سسیذٌي ثٝ اعتشاضبتٕ٘شٜ 

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي 

 / دثیشٔػحّح

 

  ثب حشٚف ثب عذد  ثب حشٚف ثب عذد

 أضبء :               أضبء :              
 



 

 ٘بْ :
 ٘بْ خب٘ٛادٌي :
 ٘بْ آٔٛسضٍبٜ :

  ي داٚعّت : ضٕبرٜ

 79ماٌ دی ٘ٛثت:

 «ثبسٕٝ تعبِي » 
 ادارٜ وُ  آٔٛسش ٚ پزٚرش خزاسبٖ رضٛي

 ادارٜ سٙجص آٔٛسش ٚپزٚرش
  ) ٔتٛسغٝ اَٚ(پبیٝ ٟ٘ٓ سٛاالت أتحبٖ ٕٞبًٞٙ 

  )اَل سىت(پیامُای آسمان : درس
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 

 11/10/79تبریخ أتحبٖ : 

 دقیقٍ 00ٔذت أتحبٖ :  

 بعذاسظُز(1)13ضزٚع :سبعت

 3تعذاد غفحبت: 

 22تعذاد سٛاَ: 

 ثبرْ سؤاَ ردیف

 «پیبٔجز ) ظ ( » ایٕبٖ دٚ ٘یٓ است : ٘یٕي غجز ٚ ٘یٕي ضىز   

 ٞبي تعییٗ ضذٜ ثٙٛیسیذ .سٛاَ سیز ، پبسخ ٔٙبست را در ٔحُ 22دا٘ص آٔٛس عشیش : ضٕٗ آرسٚي ٔٛفمیت ثزاي ضٕب ِغفبً ثب ٔغبِعٝ دلیك 

وُكمْ  َحّت  يُقاتِلُونَُكمْ  لُونَ ٰلا يَزا » آیٝثز اسبس  -1  ٞذف دضٕٗ اس ضجیخٖٛ فزٍٞٙي چیست؟«  اْسَتطاُعوا اِنِ  دينُِكمْ  َعنْ  يَُردُّ

 

 

 

1 

 مشخص کىیذ .  در داخل  ×عالمت گذاشته را با  درست پاسخ

 اي اس جٟبد اثتذایي است؟ٌشیٙٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ وذاْ -2

       جًٙ حضزت عّي)ع( ثب خٛارج ٟ٘زٚاٖ ة(              ٘جزد سپبٜ اسالْ ثب حىٛٔت رْٚ در غذر اسالْ اِف(

  ٞبجٟبد ٔزدْ یٕٗ در ثزاثز حٕالت سعٛدي د(                   جًٙ ٞطت سبِٝ ایزاٖ در ثزاثز ارتص غذاْ (ج 

5/0 

 ؟ ستچی عّیٝ اِسالْ٘تیجٝ تزن أز ثٝ ٔعزٚف ٚ ٟ٘ي اس ٔٙىز اس ٘ظز أبْ وبظٓ  -3

       تسّظ افزاد ضزٚر ثز جبٔعٝ ة(                 فزأٛضي تعبِیٓ اسالْ در ٔیبٖ ٔزدْ اِف(

  ٔیبٖ ٔزدْفزاٚاٖ ضذٖ ٌٙبٜ ٚ فسبد در د(                            رٚاج وبرٞبي ٘بپسٙذ در جبٔعٝج( 

5/0 

 جمالت سیز را مشخص کىیذ . وادرست بًدنیا  درست

  5/0 ٘بدرست        درست                                                       .ٌذرددٚست خیزخٛاٜ، اس وٙبرعیت دٚستص ٔي -4

                                 5/0٘بدرست        درست                                            .   ي ٔزدْ در ٔمبثُ دعٛت پیبٔجزاٖ تسّیٓ ٞستٙذٕٞٝ -5

 . جمالت سیز را با کلمات مىاسب کامل کىیذ 

 5/0  ٔطٛق ٚ ٔحزن ا٘سبٖ ثزاي رفتٗ ثٝ سٕت عُٕ، ................  است.  -6

 5/0 «وٕتز اس پبداش ٔجبٞذ ضٟیذ در راٜ خذا ٘یست.   پبداش ا٘سبٖ ................» اس ٘ظز حضزت عّي)ع( :  -7

 بٍ سًاالت سیز پاسخ کامل دَیذ .

 ٔٗ چیستٓ؟  -8

 « : » ............................. «یىي اس ٘تبیج ٌستزش ٔٗ در جبٔعٝ، وٓ ضذٖ فبغّٝ عجمبتي ٔیبٖ ثزٚتٕٙذ ٚ فمیز است.» 

 

5/0 

 وٙذ؟وٙذ. اٚ اس چٝ راٞي ایٕبٖ خٛد را تمٛیت ٔيثب٘ٛ فبعٕٝ سٞزا )س(، پیزٚي ٔيسیستي اس رٚش س٘ذٌي ٔزیٓ در سبدٜ -9

 

 

 

5/0 

 وزد٘ذ؟چزا پیبٔجزاٖ اِٟي در راٜ ا٘جبْ دستٛرات خذاٚ٘ذ، استمبٔت فزاٚا٘ي ٔي -10

 

 

 

1 

 ٕ٘ٛ٘ٝ اس ثٕزات ا٘مالة اسالٔي ایزاٖ را ثٙٛیسیذ. دٚ -11

 

 

1 

 االت در صفحٍ بعذؤادامٍ س                                                                                                        1صفحٍ 



 

 ٘بْ :
 ٘بْ خب٘ٛادٌي :
 ٘بْ آٔٛسضٍبٜ :

  ي داٚعّت : ضٕبرٜ

 79ماٌ دی ٘ٛثت:

 «ثبسٕٝ تعبِي » 
 ادارٜ وُ  آٔٛسش ٚ پزٚرش خزاسبٖ رضٛي

 ادارٜ سٙجص آٔٛسش ٚپزٚرش
  ) ٔتٛسغٝ اَٚ(پبیٝ ٟ٘ٓ سٛاالت أتحبٖ ٕٞبًٞٙ 

  )اَل سىت(پیامُای آسمان : درس
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 

 11/10/79تبریخ أتحبٖ : 

 دقیقٍ 00ٔذت أتحبٖ :  

 بعذاسظُز(1)13ضزٚع :سبعت

 3تعذاد غفحبت: 

 22تعذاد سٛاَ: 

 ثبرْ سؤاَ ردیف

 چزا ا٘تخبة دٚست در دٚرٜ ٘ٛجٛا٘ي اس إٞیت ثبالیي ثزخٛردار است؟ -12

 

 

 

 

 

1 

 داضتٗ آٔبدٌي ٘ظبٔي، چٝ فٛایذي دارد؟  -13

 

 

 

 

1 

ٝ  اسالٔي، عذٜ ياٌز در جبٔعٝ  -14 اي اي ثٝ ٔجبرسٜ ثب ٘ظبْ اسالٔي ثپزداس٘ذ ٚ أٙیت ٔزدْ را ثٝ خغز ثیٙذاس٘ذ، ٔسّٕب٘بٖ چهٝ ٚظیفه

 دار٘ذ؟

 

 

 

 

1 

 «دٚ ٔٛرد» ا٘جبْ دٞیٓ؟ ٞبیٕبٖ چٝ وبرٞبیي را ثبیذ رٚي در دٚستيثزاي ٔیب٘ٝ  -15

 

 

 

 

1 

 وٙیذ؟اس ٔٙىز ٔي ٞبیي دٚستبٖ خٛد را أز ثٝ ٔعزٚف ٚ ٟ٘يثب چٝ ضیٜٛ -16

 

 

 

 

 

 

5/1 

 «است. اضبفي« ة»ستٖٛ یه ٔٛرد در »ارتجبط دارد؟ « ة»عجبرت ستٖٛ  ثب وذاْ « اِف» در ستٖٛ ٞبي دادٜ ضذٜ ٞزیه اس عجبرت -17

 

 «ة«                                                                »اِف»                    

 ا٘تخبة دٚست ٘بٔٙبست                                          جًٙ ٘زْ          

 ٚرسي ٚ تفىزٞبي ضذ ایزا٘ي                                        دعٛت ثٝ ا٘ذیطٝتِٛیذ فیّٓ          

 سئِٛیترٚش ٔجبرسٜ ثب خزافٝ ٚ عمبیذ ثبعُ                           احسبس ٔ          

 حسزت در آخزت                                                                                       

 
 

5/1 

 در صفحٍ بعذاالت ؤسادامٍ                                                                                                2صفحٍ 



 

 ٘بْ :
 ٘بْ خب٘ٛادٌي :
 ٘بْ آٔٛسضٍبٜ :

  ي داٚعّت : ضٕبرٜ

 79ماٌ دی ٘ٛثت:

 «ثبسٕٝ تعبِي » 
 ادارٜ وُ  آٔٛسش ٚ پزٚرش خزاسبٖ رضٛي

 ادارٜ سٙجص آٔٛسش ٚپزٚرش
  ) ٔتٛسغٝ اَٚ(پبیٝ ٟ٘ٓ سٛاالت أتحبٖ ٕٞبًٞٙ 

  )اَل سىت(پیامُای آسمان : درس
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 

 11/10/79تبریخ أتحبٖ : 

 دقیقٍ 00ٔذت أتحبٖ :  

 بعذاسظُز(1)13ضزٚع :سبعت

 3تعذاد غفحبت: 

 22تعذاد سٛاَ: 

 ثبرْ سؤاَ ردیف

 داوش آمًسان اَل سىتسًاالت يیژٌ ی 

 رٚش عٕزثٗ عجذاِعشیش در ادارٜ ّٕٔىت چٍٛ٘ٝ ثٛد؟  -18

 

 
 

1 

 ٞبي حىٛٔت دیٙي را ثٙٛیسیذ.دٚ ٔٛرد اس ٚیژٌي -19

 

 

 
 

1 

 ٌیزد؟ چٟبر ٔٛردسوبت ثٝ چٝ چیشٞبیي تعّك ٔي -20

 

 

 

1 

 ٞبي سیز ٔطخع وٙیذ: غحیح یب ثبعُ ثٛدٖ ٕ٘بس را در ٕ٘ٛ٘ٝ -21

 

 ثبعُ       غحیح                           .       آیذٕ٘بسٌشار ثیٗ ٕ٘بس ٘بپبوي ٚ ٘جبست رٚي ِجبسص پذیذ ٔياِف( 

 ثبعُ       غحیح                                                       .ٌزددثعذ اس سالْ اَٚ ثبعُ ٔيٕ٘بسٌشار ٚضٛي ة( 

                                                                                               ثبعُ       غحیح                 ٌزدا٘ذ.رٚي خٛد را اس لجّٝ ثزٔياختیبر ثب ضٙیذٖ غذاي ثّٙذي، ثي( ٕ٘بسٌشار ج
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 غذلٝ چیست ٚ ثٟتزیٗ ٘ٛع آٖ وذاْ است؟ -22
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 ٞذٜ ٕ٘بیٙذ.ٔطب را درس ٗای تػحیح سٛاَ ٚ رإٞٙبي سزثزي، در ٔٙذرج سبیت ٝث ٝٔزاجع ثب تٛا٘ٙذٔي ٔحتزْ براٖٕٞى ٚ عشیش ٖاسٛآٔ صدا٘
 

 20 مًفق باشیذ                                                                            جمع بارم                                                                                             3صفحٍ  

 ٌذاري تػحیح ٚ ٕ٘زٜ
 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي

 / دثیزحٔػحّ 
 ٟ٘بیي پس اس رسیذٌي ثٝ اعتزاضبتٕ٘زٜ 

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي 

 / دثیزٔػحّح

 

  ثب حزٚف ثب عذد  ثب حزٚف ثب عذد

 أضبء :               أضبء :              
 



 تِ ًام خذا

 ساٌّوای تصحیح سؤاالت اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن ) استاى خشاساى سضَی(

 97-98سال تحصیلی                         79ماٌدیًَتت:                پیامُای آسماندسس: 

  11/10/97تاسیخ اهتحاى :

 اداسُ سٌجص آهَصش ٍ پشٍش

 1   دٍس مشدى هشدم اص تاٍسّای دیٌی -1

 5/0 الف( ًثشد سپاُ اسالم تا حنَهت سٍم دس صذس اسالم -2

 5/0 ب( تسلط افشاد ضشٍس تش جاهعِ   -3

 5/0  دسستًا -4

 5/0   دسستًا -5

 5/0 ایواى -6

 5/0  عفیف ٍ پامذاهي -7

 5/0 اًفاق -8

 5/0 الگَ گشفتي اص اًساى هَهي  -9

 1 ّای الْی، استقاهت دس ساُ خذاست.تِ ٍعذُ صیشا پیاهثشاى اعتقاد داضتٌذ، ملیذ دست یافتي -10

پیطشفت علن ٍ فٌاٍسی، الگَ گشفتي هلت ّای هحشٍم اص اًقالب اسالهی تشای سّایی اص ٍاتستگی، صًذُ ضذى سٍحیِ خَدتاٍسی  -11

 «رمش دٍ هَسد مافی است.»  ٍ احساس عضت ٍ سشتلٌذی

1 

-سضذ ٍ ضنَفایی است ٍ تشقشای پیًَذ دٍستی تِ ایي ضنَفایی مول هيی اٍل ایٌنِ دس سٌیي تلَغ، عَاطف اًساًی دس حال  -12

 پزیشًذ.گشدد، آى دٍ اص صفات ٍ حاالت ینذیگش تأثیش هیمٌذ. دٍم ایٌنِ ٍقتی عالقِ قلثی تیي دٍ دٍست ایجاد هی

1 

 1 پیشٍصی دس جٌگ -تشساًذى دضوي -13

 1 یي افشاد تشخیضًذ ٍ خطش آًاى سا اص جاهعِ اسالهی دٍس مٌٌذ.اهسلواًاى هَظفٌذ تا دستَس حامن اسالهی، تِ جْاد ٍ هقاتلِ تا  -14

 1 «رمش دٍ هَسد مافی است.» جا اص دٍست. ًذاضتي تَقع تی –پشّیض اص عالقِ افشاطی  –پشّیض اص گفتي ّوِ اسشاس تِ دٍست  -15

تشای ایٌنِ  –تا هْشتاًی ٍ تشخَسد خَب، اٍ سا هتَجِ اضتثاّص مٌین  –سٍی خَد سا تشگشداًین ٍ تا سشدی تا اٍ سفتاس مٌین  -16

 مٌین.ًاساحتی خَد سا ًطاى دّین، هحل سا تشك هی
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 ّای ضذ ایشاًی :  جٌگ ًشم حسشت دس آخشت  / تَلیذ فیلناًتخاب دٍست ًاهٌاسة :  -17

 ٍسصی ٍ تفنش                                                                                                            خشافِ ٍ عقایذ تاطل :  دعَت تِ اًذیطِ سٍش هثاسصُ تا

5/1 

 سًاالت يیژٌ ی داوش آمًزان شیعٍ

هوني ًیست. دسقشآى هذت حضَس حضشت ًَح دس هیاى قَهص سا تا تَجِ تِ آیات قشآى، داضتي عوش طَالًی تشای اًساى غیش  -18

 «اص دالیل رمش ضذُ دس متاب دسسی یل هَسد مافیست.» سال رمش مشدُ است.  950

1 

 1 ضستي ًیوِ چپ تذى -ضستي ًیوِ ساست تذى –ضستي سشٍگشدى  –ًیت  -19

 1 «رمش چْاس هَسد مافیست.» ًقشُ  –طال  –گَسفٌذ  –گاٍ  –ضتش  –خشها  –مطوص  –جَ  –گٌذم  -20

 5/1 ( تاطل          ج     صحیح  تاطل      ب(  الف( -21

ّایص سا اص اختیاس خَد خاسج مٌذ ٍ استفادُ اص آى یا استفادُ اًساى دس ساُ جلة سضایت خذا هالنیت تخطی اص اهَال ٍ داسایی -22

 هسجذاص دسآهذ آى سا دس اختیاس دیگشاى قشاس دّذ. هاًٌذ ساختي 

5/1 

 پاسخىامٍ سًاالت داوش آمًزان اَل تسىه

تيشیي مياس   گفت مِ عذالت ٍ عول مشدى تِ فشهاى خذا هْين اٍ ضوي دادى اختیاس تِ عاهالى ٍ ماسگضاساى حنَهتی تِ آًْا هی -18

 دس هسائل سخت ٍ پیچیذُ حنَهتی تا ٍی هطَست مٌٌذ.مشد فقط آًْاست ٍ تِ آًْا اعالم هی

1 

 1 مٌذ.حنَهت دیٌی دس اهَس اساسی ٍ تسیاس هْن تا هشدم هطَست هی –حامن دس اداسُ جاهعِ، هطیع فشهاى خذاست  -19

 1 «رمش چْاس هَسد مافیست.» ًقشُ ٍ یا پَل  –طال  –گَسفٌذ  –گاٍ  –ضتش  –خشها  –اًگَس  –جَ  –گٌذم  -20

 5/1 الف(  تاطل      ب( صحیح      ج( تاطل           -21

ّای خَد سا تپشداصًذ. ایي تخطص تشای هسلواًاى ضایستِ است مِ تِ جض صمات تِ عٌَاى مول تِ ًیاصهٌذاى، قسوتی اص داسایی -22

 گَیٌذ. صذقِ جاسیِ تْتشیي ًَع صذقِ است.سا صذقِ هی

5/1 

 

 ّوناس هحتشم؛ خستِ ًثاضیذ.                                                                                                                                     

 


