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 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دق  
 : مصحح اول نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                                      
 

                                                         نمره با حروف

                              : مصحح دومنام و نام خانوادگی 
 نمره تجدید نظر با عدد                                    

 

                                                نمره تجدید نظربا حروف

 بارم سؤاالت ردیف

 یذ .هفَْم )تشجوِ( آیبت ضشیفِ ی صیش سا ثٌَیس 1
                                                    ..................................................................................... . : الف( ٍَََُّ الغَفَسُ الََدٍدُ
 ................................................................. .: ...................................... المُلَةُ ة( ااَلثِزِوشِاهللِ تَغوَئِيُّ

1 

 جبّبی خبلی سا ثب ولوبت هٌبست وبهل وٌیذ . 2
 هی گَیٌذ. ...............................الف( ثِ سّجشی ٍ ّذایت هشدم تَسظ فمیِ جبهغ الطشایظ .

 ًبم داسد.  یك وشدُ وِ.....................ى ثِ ًیبصهٌذاى تطَة( خذا دسلشآى اًسبى ّب سا ثِ ثخطص لسوتی اصاهَالطب
 است . اى ............................ج( خغشًبن تشیي سالح دضوي دس جٌگ ػلیِ اًمالة اسالهی ایش

 است .مبیذ ..........................د( اػتمبد ثِ لیبم ٍ ظَْس حضشت هْذی )ع( یىی اص اثشگزاس تشیي ػ
 .، ًوبصش ...................استثِ عَسیىِ تلفظ اًْب صحیح ًجبضذ ًوبصگضاس روش ّبی ًوبص سا تٌذ ٍ ثبػجلِ ثگَیذ اگش ُ(

25/1 

 صحیح          غلظ                          هطخص وٌیذ .(دسستی یب ًبدسستی ػجبست ّبی صیش سا ثب ػالهت ) 3
                           جشاى ٍ هَهٌبى ثشآٍسدُ هی ضَد .الف(ثب ظَْس حضشت هْذی )ع(آسصٍی توبم پیبه

                                     ة(لشض دادى ًَػی اًفبق ٍاجت است وِ ثسیبس ثشآى تبویذ ضذُ است .
                                                   . سشفِ ، ػغسِ ٍ خویبصُ وطیذى ًوبص سا ثبعل ًوی وٌذج( 

                           د(یبسی اهبم صهبى)ع( یؼٌی یبسی دیي خذا ٍ ایي وبس هختص دٍساى ظَْس است .
                                                                 ت اص سٍی اختیبس حشام است.جاٍضىستي ًوبص  (ُ

25/1 

 گضیٌِ ی صحیح سا اًتخبة وٌیذ . 4
 اص ًظش اهبم صبدق)ع(چِ چیضی ثبػث پبیذاسی ایوبى دس دل هی ضَد ؟  ( 1

  د: ػول ًیه          ج: یبد ٍ روش خذا            ة: ضٌبخت خذاًٍذ             : دٍسی اص گٌبّبىالف 
 ؟  ًوی ضَددس وذاهیه اص هَاسد صیش ًوبص ثبعل  (2

 د: خَسدى ٍ آضبهیذى         سٍی ثشگشداًذى اص لجلِج:         ة: لجخٌذ صدى       الف: حشف صدى
 وِ خذاًٍذ ثب هجبّذاى هی وٌذ وبالی هَسد هؼبهلِ چیست ؟ ای  هؼبهلِ ٍستذ دس دادٍ (3

  د: ثْطت                 هَهي ج: جبى ٍ هبل                  هَهٌبى ة:                    الف: خذاًٍذ
 صوبت است ؟وشدى پشداخت (وذام هَسد اص آثبس 4

   ّوِ هَاسد د:          ج: تَصیغ ػبدالًِ ثشٍت         ة:ثشوت دس سصق ٍ سٍصی     الف:هصًَیت هبل
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 ثِ سَاالت صیش پبسخ وَتبُ دّیذ . 5
 ثْتشیي ساُ ضٌبخت صفبت خذاًٍذ چیست؟ الف(

 جْبد دس فشٌّگ اسالهی یؼٌی چِ ؟ ة(

 ج( دٍ ًوًَِ اص الذاهبت اثشلذست ّب ثشای ضىست جوَْسی اسالهی ایشاى سا ًبم ثجشیذ.

 د( یه هَسد اص ساُ ّبی دستیبثی ٍ تمَیت ایوبى ثِ خذا سا ثٌَیسیذ .

 ثب تَجِ ثِ سخي اهبم سضب)ع(دٍ ٍیژگی هٌتظشاى ٍالؼی اهبم صهبى )ع سا ثٌَیسیذ . ُ(

 سٍی دس دٍستی ّبیوبى ثبیذ اًجبم دّین سا ًبم ثجشیذ .دٍ هَسد اص وبسّبیی وِ ثشای هیبًِ  ٍ(

3 

 ؟ّشیه اص ًوًَِ ّبی صیش هشثَط ثِ وذاهیه اص اًَاع جْبد ّب است  6
 الف( جٌگ ّطت سبلِ ایشاى دس ثشاثش استص ػشاق : .........................
 ..............ة(جٌگ حضشت ػلی )ع ( ثب خَاسج ًْشٍاى دس صذس اسالم : ........

5/0 

  ؟هْن تشیي دلیلی وِ ثبػث هی ضَد اًسبى ّبی هَهي اص آساهص سٍحی ثشخَسداس ثبضٌذ چیست 7
 

 

75/0 

 ؟دٍ هَسد اص هَاسدی وِ هی تَاى ثِ جبی ٍضَ یب غسل ، تیون وشد سا ثٌَیسیذ  8
.  

 

1 

 ؟لیل ثیبى وٌیذ چشا اًتخبة دٍست دس دٍساى ثلَؽ اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس است ؟ ثب روش یه د 9
 
 
 

1 

 ؟ّذف اصلی دضوبى اص اجشای ًمطِ ّبی هختلف دس وطَس ّبی اسالهی سا ثیبى وٌیذ  10  
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 ؟سِ هَسد اص ثوشات اًمالة اسالهی سا ثِ صَست خالصِ ًبم ثجشیذ  11
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چشا هَهٌبى هسئَلیت ثیطتشی دسثبسُ ی اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش دیگشاى داسًذ ؟
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سِ هَسد اص ساُ ّبیی وِ هی تَاى آى سا ّضیٌِ وشد ثٌَیسیذ ؟خوس سا ثِ چِ وسی ثبیذ داد ؟ 
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جْبد دفبػی دس چِ صهبًی ٍ ثش چِ وسبًی ٍاجت است ؟
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چشا دس سٍایبت ثِ دٍسی اص دٍستی ثب افشاد ًبداى سفبسش ضذُ است ؟
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 ؟ػی سا ثیبى وٌیذ دٍ ًوًَِ اص فَایذ آهبدگی دفب
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دس چِ صهبًی اًسبى هیتَاًذ جَاة سالم وسی سا وِ دس ًوبص ثِ اٍ سالم وشدُ است ًذّذ ؟
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 ؟سِ هَسد اص آثبس تشن اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سا ثٌَیسیذ 

 
 

5/1 

«هَفك ٍ سشثلٌذ ثبضیذ» 
 




