« تاسوِ تؼالی »
اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش خشاساى سضَی
اداسُ سٌجص آهَصش ٍپشٍسش
سؤاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن(هتَسطِ اٍل)
دسس  :پیامَای آسمان
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ًام :
ًام خاًَادگی :
ًام آهَصضگاُ :
ضواسُی داٍطلة :

ًَتت :جبزاوی مزدادماٌ 89

سدیف

تاسیخ اهتحاى 89/00/09 :
هذت اهتحاى  00 :دقیقٍ

ساػتضشٍع  8 :صبح
تؼذاد صفحات3 :

تؼذاد سؤال20 :

تاسم

سؤال
ایواى دٍ ًین است ً :یوی صثش ٍ ًیوی ضکش «پیاهثش ( ظ )»

داًص آهَص ػضیض  :ضوي آسصٍی هَفقیت تشای ضوا لطفاً تا هطالؼِی دقیك  20سؤال صیش  ،پاسخ هٌاسة سا دس هحلّای تؼییيضذُ تٌَیسیذ .
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باط اْي ِل ترهِبون بِِه عِدو ا﵀ِ َو عِدومم﴾ چاِ ػااهلی هَجاة
تش اساس آیِی ﴿ َو اعِدوا لهم ما استطعتم مِن قو ٍة َو مِن رِ ِ

0/5

تشساًذى دضوي ٍ جلَگیشی اص آغاص جٌگ هیگشدد؟

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

-2

تْتشیي ساُ ضٌاخت صفات خذاًٍذ چیست؟

-3

ًتیجِی تشک اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اص ًظش اهام کاظن ػلیِ السام چیست؟

الف) هشاجؼِ تِ کام خذا 

ب) تفکش دس آفشیٌص 

الف) دٍسی اص سحوت الْی 

د) سخٌاى هؼصَهیي 

ج) دستیاتی تِ هٌثغ دقیك ٍ هؼتثش
ب) تسلط افشاد ضشٍس تش جاهؼِ 

ج) تیتفاٍتی ًسثت تِ سشًَضت یکذیگش 

0/5
0/5

د) فشاهَضی تؼالین دیي دسهیاى هشدم 

درست یا وادرست بًدن جمات سیز را مشخص کىیذ.
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حضشت ایَب (ع) ػاٍُ تش دػَت فشػَى تِ یکتاپشستی ،خَاستاس آصادی قَم تٌیاسشائیل ضذ.

دسست 

ًادسست 

0/5
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تشٍیج تیحجاتی ٍ تیػفتی تخطی اص جٌگ ًشم تش ػلیِ هلت ایشاى است.

دسست 

ًادسست 

0/5

جمات سیز را با کلمات مىاسب کامل کىیذ.
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جٌگ احذ دس صذس اسامًَ ،ػی جْاد  ...........................است .

0/5

-7

دس سٍایات ،دٍستاى ًاهٌاسة تِ  ..................................تطثیِ ضذُاًذ.

0/5

بٍ سؤاات سیز پاسخ کامل دَیذ .
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آیا خذاًٍذ تا ٍضغ احکام ٍ قَاًیٌص قصذ سخت گشفتي تش تٌذگاًص سا داسد؟ تَضیح دّیذ.
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چگًَِ هیتَاًیذ ایواى سا دس دل خَد تقَیت کٌیذ؟ «سِ هَسد»

-10

پیاهثشاى چگًَِ تا ػقایذ خشافی ٍ تاطل هثاسصُ هیکشدًذ؟

صفحٍ 1

ادامٍ سؤاات در صفحٍ بعذ

1

1/5
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1

سخي حضشت ػلی (ع) دس هَسد اسصش ػفت ٍ پاکذاهٌی سا کاهل کٌیذ.
« پاداش اًساى ػفیف ٍ پاکذاهٌی کِ قذست اًجام گٌاُ سا داسدٍ ،لی خَد سا ....................................................................................................
». ...................................................................................................................
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سِ هَسد اص هَاسد هیاًِسٍی دس دٍستی سا ًام تثشیذ.

1/5
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جْاد اتتذایی سا تؼشیف کٌیذ ٍ یک ًوًَِ تٌَیسیذ.

1/5
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ضیَُّای اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش سا تٌَیسیذ؟ سِ هَسد

1/5
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کذام ػثاست اص ستَى « ب » تا ػثاست ستَى « الف » هشتثط است ؟ « یک ػثاست اص ستَى « ب » اضافی است»

1/5

« ب»

« الف »

 .1ثوشُی اًقاب اساهی

ً .2تیجِی اًتخاب دٍست تا هؼیاس ًاهٌاسة
 .3یکی اص ساُّای ًجات هشدم اص فقش

صفحٍ 2

پطیواًی دس آخشت

هْشتاًی تیي هشدم
اًفاق

صًذُ ضذى سٍحیِی خَد تاٍسی
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ػوش طَاًی حضشت هْذی (ع) سا چگًَِ اثثات هیکٌیذ؟ یک دلیل رکش کٌیذ.

1

-17

ٍلی فقیِ چِ کسی است ٍ چِ ٍظایفی داسد؟

1

-18

ٍاجة یا هستحة تَدى ٍضَ سا دس ًوًَِّای صیش هطخص کٌیذ.

1
ٍاجة

الف) صیاست اّل قثَس

ب) دست صدى تِ یکی اص ًامّای خذاًٍذ
-19

ٍاجة

صفحٍ3

هستحة

صحیح یا تاطل تَدى ًواص ّشیک اص ًوًَِّای صیش سا هطخص کٌیذ.

1/5

الف) ًواصگضاس دس حال ًواص یادش هیآیذ کِ ٍضَ ًگشفتِ است.

صحیح

تاطل 

ج) ًواصگضاس دس حال ًواص خویاصُ هیکطذ.

صحیح

تاطل 

ب) ًواصگضاس سَْاً تا صذای تلٌذ هیخٌذد.

-20

هستحة

صحیح

تاطل 

خوس تِ چِ کسی پشداخت هیضَد ٍ دس چِ ساُّایی ّضیٌِ هیگشدد؟

مًفق باشیذ

1/5

جمع بارم

20

بِ ًام خذا

تاریخ اهتحاى 98 /80/88

راٌّواي تصحيح سؤاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن ( استاى خراساى رضَي )

درس  :پيام ّاي آسواى

-1

داضتي آهادگی ًظاهی

-2

الف) هشاجؼِ تِ کام خذا

-4

ًادسست

-3

سال تحصيلي 97-98 :

ًَبت :جبراًي هرداد 98

ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش

Sanjesh.razavi.medu.ir
0 /5
0 /5

ب) تسلط افشاد ضشٍس تش جاهؼِ

0 /5

-5

دسست

0 /5

-6

دفاػی

0 /5

-7

ضوطیش صّشآلَد/تشسٌاکتش اص ّشچیض /پاسُای اص آتص

0 /5

-8

خیش .خذاًٍذ تشای ّذایت اًساى تِ سوت سؼادت ٍ خَضثختی ٍ جلَگیشی اص گوشاّی اٍ ایي قَاًیي سا قشاس دادُاست.
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یاد ٍ رکش خذا /اًجام ًیکیّا ٍ دٍسی اص گٌاّاى /الگَ قشاس دادى اًساىّای هؤهي
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سسَاى الْی تا آٍسدى دایل هحکن ،هطشکیي سا تِ اًذیطٍِسصی ٍ تفکش دػَت هیکشدًذ ٍ اص آىّاا هایخَاساتٌذ کاِ تاِجاای پیاشٍی اص

1
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پاداش اًساى ػفیف ٍ پاکذاهٌی کِ قذست اًجام گٌاُ سا داسدٍ ،لی خَد سا آلَدُ ًویکٌذ ،کوتش اص پاداش هجاّاذ ضاْیذ دس ساُ خاذا ًیسات

1
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پشّیض اص گفتي تواهی اسشاس تِ دٍستً /ذاضتي تَقغ تیجا اص دٍست /پشّیض اص ػاقِی افشاطی
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0 /5

خشافات ،اص دستَسات خذا اطاػت کٌٌذ « .سایش هَاسد رکش ضذُ دس کتاب دسسی صحیح است».
اًساى پاکذاهي ًضدیک است فشضتِای اص فشضتِّا ضَد.

حاکواى صٍسگَ ٍ سشکطی سا کِ هشدم ًاتَاى سا صیش سلطِی خَد ًگاُ داضتِاًذ ٍ ًویگزاسًذ پیام خذاًٍذ تِ آىّا تشسذّ ،اَاداساى ضایطاى

ًاهیذُ هیضًَذ .دس ایي صهاى لطکش اسام هَظف است تِ دستَس پیاهثش ٍ یا اهام یا ٍلی هسلویي تِ حاکواى ضیطاًی جْاد کٌذ ٍ هاشدم سا اص
اساست آىّا ًجات دّذ ٍ پیام خذا سا تِ آىّا تشساًذ .هاًٌذ ًثشد سپاُ اسام تا حکَهت سٍم دس صذس اسام

1
1 /5

1 /5
1 /5
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سٍی خَد سا تشگشداًین ٍ تا فشد خطاکاس تِ سشدی سفتاس کٌین /تا هْشتاًی ٍ تشخَسد خَب ضخص خطاکاس سا هتَجِ اضتثاّص کٌین /دس تشخای

1 /5
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 .1ثوشُی اًقاب اساهی :صًذُ ضذى سٍحیِی خَد تاٍسیً .2 /تیجِی اًتخاب دٍست تا هؼیاس ًاهٌاسة :پطیواًی دس آخشت .3 /یکی اص

1 /5

-16

تا تَجِ تِ آیات قشآى کشین ،داضتي ػوش طَاًی تشای اًساى غیش هوکي ًیست .دس آیِی  14سَسُی ػٌکثَت هذت حضَس حضاشت ًاَد دس

1

-17

ٍلی فقیِ ،اسام ضٌاسی است داًا ،ضجاع ،هذیش ٍ هذتش کِ دس ّش صهاى تا دس ًظش گشفتي هصلحت جاهؼِ اساهی اص تواام تاَاى ٍ اهکاًاات

1

هَاسد تشای ایٌکِ ًاساحتی خَد سا اص اًجام گٌاّی ًطاى دّین ،تایذ آًجا سا تشک کٌین.

ساُ ّای ًجات هشدم اص فقش /اًفاق

هیاى قَهص ٍ ساٌّوایی آًاى  950سال رکش ضذُ است « .رکش سایش دایل هَجَد دس کتاب دسسی صحیح است».

تشای پاسذاسی اص دیي ٍ اجشای احکام الْی دس جاهؼِ استفادُ هی کٌذ ٍ ًویگزاسد دضوٌاى اسام تا تِ خطش اًذاختي کطاَس اسااهی هااًغ

اجشای دستَسّای خذا ضًَذ.

-18

الف) هستحة

-20

خوس تِ حاکن اساهی یا هشجغ تقلیذ پشداخت هیگشدد تا آى سا دس ساُّایی کِ قشآى کشین ،سسَل اکشم ٍ ائوِ اطْاس (ع) هطخص کشدُاًاذ،

-19

ب) ٍاجة

الف) تاطل ب) صحیح

1

ج)صحیح

صشف کٌٌذ ،هاًٌذ آضٌا کشدى هشدم تا هؼاسف دیي ،دفاع اص کطَسّای اساهی ٍ ...

ّوکار هحترم؛ خذا قَت

1 /5
1 /5

