
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًوشُ( 25/1) .ذیسیسا تٌَ  صیش ی فِیضش ِ ییآ یتشجوِ ( الف

                        یتاًهَ خیِِأ حنَلَ لَاوُى یَن أحذوُأ حةُیُأ   عضاًن تَىُعضُة تَغتَال یَ ٍَ -1

  ثخٛسد؟ سا اش ٔشدٜ ثشادس ٌٛضت وٝ داسد دٚست ضٕب اص وسى آیب ٘ىٙذ سا دیٍش ثؼضى غیجت ضٕب اص ثؼضى ٚ

 ًوشُ( 25/0ب(گضیٌِ ی صحیح سا عالهت تضًیذ. ) ّش هَسد 
 ولیذ گٌجیٌِ ّای خذا چیست؟ -1
 واس وشدى (الف                )تِ دًثال علن تَدى ب              )یاسی تِ یىذیگش ج                 )دعا وشدىد 

 

 صى ٍ هشد دس تشاتش ًاهحشهاى داسد؟ فیاص ٍظا هیاضاسُ تِ وذام « لَلثِِ هَشَضٌ یف یالَز طوَعَیَفَال تَخضَعيَ تِالمََلِ  فَ»  ی ِیآ -2
  )ایحفظ حالف          )حفظ ًگاُ       ب         )حفظ پَضص هٌاسة                 ج )تیحفظ ضخص د 

 

 داسد؟ یدس هاُ هثاسن سهضاى فشاهَش وٌذ وِ سٍصُ است ٍهثطالت سٍصُ سا اًجام دّذ، سٍصُ اش چِ حىو یاگش وس -3
   )صحیح است                    الف                         )تاطل استب 

   )تایذ لضای آى سا تِ جا آٍسد.         ج                    )لضا ٍ وفاسُ تش عْذُ اٍست.د 
 

 هی تاضذ؟« تفسیش لشآى»وذام گضیٌِ،هعٌای -4
 )لشائت لشآى تا اًذیطِ الف                                            )صحثت پیشاهَى آیات لشآى ب 
 )تیاى ٍ آضىاس وشدى هعٌای آیات ج                                  )دسس گشفتي اص لشآى د 

 

 جوع ضذُ اًذ وِ ولیذ آى ............................... است. صضتی ّا ّوگی دس خاًِ ای -5
  )فمش                     الف      )دسٍغ ب                   )تٌثلی           ج               )ًاسضاگَیی د 
 .......،واسّای ًیىص دس لیاهت سٌگیي خَاّذ تَد.....فشهَدًذ: ّشوس دس هاُ هثاسن سهضاى ............... صلی اهلل علیِ ٍ آلِ پیاهثش اسالم-6
 )تسیاس ًواص تخَاًذ     الف      )تِ فمشا ووه وٌذ ب         )تسیاس صلَات تفشستذ              ج )افطاسی دّذ د 

 

  ًوشُ( 25/0) ّش هَسد  :ذیسا هطخص وٌ شیجوالت ص یًادسست ای یدسستج(
  لط غ        حیح ص  .آًجا سا تشن وٌذ ذیدس َّا پشاوٌذُ ضذُ تاضذ ، سٍصُ داس حتوا  تا یادیص یلیگشد ٍ خان خ ییاگش جا -1

 لط غ         حیح ص                                  تشای هشداى ٍ صًاى حشام است.     استفادُ اص گشدًثٌذ ٍ اًگطتش طال -2

   لط غ         حیح ص            .سا تثشیه گفتٌذ علیِ السالم تمیِ ٍالیت حضشت علیپیطاپیص  صلی اهلل علیِ ٍ آلِ اصحاب پیاهثش -3

 لط غ         حیح ص                              ّیچ اًساًی یافت ًوی ضَد وِ تذٍى اضطشاب ٍ غن ّوَاسُ دس آساهص تاضذ.    -4

 ًوشُ( 25/0) ّش هَسد ت( جاّای خالی سا تا ولوات هٌاسة پش وٌیذ.
 

 ست.اهسلواى  یهلت ّا يیت دس ٔسّٕبٖ ٞبی ّٔت ثیٗ دس تفشلٝ ایجبد لذست ّای استعواسگش  یاصل یاص تشًاهِ ّا یىی -1

 آغاص وي. .............................. .................صّٛات ثش پیبٔجش ظ ...................  سا تا  تیدعا یاص خذاًٍذ داضت یّشگاُ دسخَاست -2

  است. .................................ا٘ذیطیذٖ  ........................لذست  اّاى،یٍ گ َاًاتیاًساى تا ح یاص تفاٍتْا یىی -3

  است. ........................صحیح .................ًواص اٍ  لثاس اًساى تاضذ، یتش سٍ خَىًجاست  یالیدٍ س یسىِ  هیاگش ووتش اص  -4

 اص ها سَال خَاّذ ضذ. ........................................ٚالیت اُٞ ثیت ع ..............ًعوت  یدستاسُ  اهتیدس سٍص ل علیِ السالمتِ فشهَدُ اهام صادق  -5

 . ثشادس٘ذ  هؤهٌاى تا ّن متیدس حم ،تِ فشهَدُ لشآى -6

 ًخَاّذ داضت. .................ثشوتی ...............تِ دست آیذ،صیاد ًخَاّذ ضذ ٍ اگش ّن صیاد ضَد،  .................ساٜ حشاْ .........................هالی وِ اص  -7

 است. ...............................٘یت  ............................تِ اًذاصُ  یتخطص الْ علیِ السالمهَهٌاى  شیتشاساس سخي اه -8

 پاسخٌاهِ
 ّشتنکالس : 

 سلطاًی هحسيًام دبیر : 
 

 باسوِ تعالی
 تْراى 4هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش هٌطقِ 

 السالمعلیِ  غیر دٍلتی اهام حسیي هجتوع آهَزشی

 1393-94سال تحصیلی    دومامتحانات نوبت 

 پیام ّای آسواىًام درس : 
 2/3/94تاریخ اهتحاى: 

 دقیقِ     60  زهاى : 
 :  اهتحاًی شوارُ



 ًوشُ( 5/0) ّش هَسد  تِ سَاالت صیش پاسخ وَتاُ دّیذ. ث(
 .ضٛد فشاٞٓ دیٍش ٌٙبٞبٖ افضایص ثشای صٔیٙٝ ٚ ثشٚد ٔیبٖ اص حیب وٝ ضٛد ٔی سجت داسد؟ یدس جاهعِ چِ اثشات یسٍاج ولوات صضت ٍ فحّاض -1

  ظ  اوشْ پیبٔجش سحّت اص پس  خالفت ٔٔسئّٝ چیست؟ داسًذ، ًظش اختالف ّن تا آى ٍٔ اّل سٌّت دستاسُ اىیعیوِ ض یهَضَع يیتش یاصل -2

 .داسد پی دس سا اِٟی ػزاة ٚ است ثضسي ٌٙبٞبٖ اص وٝ است ٔصشف دس سٚی صیبدٜ ٔؼٙبی ثٝ اسشاف است؟ یاسشاف تِ چِ هعٌ -3
 ٟٔٓ تشیٗ فبیذٜ ی سٚصٜ، تمٛا ٚ پشٞیضٌبسی است.  ست؟یسٍصُ چ ذٓیفا يیهْن تش ،ات لشآىیتا تَجِ تِ آ -4

اٍ  ی فِیداسد ٍ ٍظ یتذًص ًجس ضذُ است ٍ تعذ اص ًواص تفْوذ، ًواصش چِ حىو ایاگش ًواصگضاس لثل اص ًواص ًذاًذ وِ لثاس  -5
 .وٙذ پبن سا آٟ٘ب ثبیذ ثؼذی ٕ٘بصٞبی ثشای فمط ٚ است صحیح ٕ٘بصش  ست؟یچ

 غذیش سٚص دس ع ػّی حضشت جب٘طیٙی چِ تاصتاتی دس هیاى هطشواى ٍ هٌافماى حجاص داضت؟ علیِ السالم اعالم جاًطیٌی حضشت علی -6
 .ضذ ٔٙبفمبٖ ٚ ٔطشوبٖ وبُٔ ٘بأیذی ٔٛجت
 ثٝ اػٕبَ ا٘سبٖ ٞب دس ایٗ د٘یب ثستٍی داسد. داسد؟ یتستگ یضیتِ چِ چ اهتیّش وس دس سٍص ل تیٍضع -7
 ثب دٚست داضتٗ خذاٚ٘ذ ٚ اطبػت اص اٚ. ن؟یاتیخذاًٍذ دست  یثایتِ تْطت ص نیتَاً یها چگًَِ ه -8
 .است حالَ وست ٚ وبس آٖ، جضء ُ٘ٝ وٝ داسد جضء دٜ ػجبدت  ذ؟یفشها یدستاسُ واس ٍ وسة حالل چِ ه صلی اهلل علیِ ٍ آلِسسَل خذا  -9

 ًوشُ( 25/0دٍ هَسد خَاستِ ضذُ ی ّش سَال سا واهل ًواییذ.)ّش هَسد  (ج
 .وفش ِطىش ثب ایٕبٖ ِطىش ضذٖ سٚ سٚثٝ ثبساٖ،ٍٞٙبْ ثبسیذٖ اراٖ،ٍٞٙبْ لشآٖ،ٚلت تئلشا ٍٞٙبْ   ّستٌذ؟  ییچِ صهاًْا دعا وشدى یصهاًْا تشا يیتْتش -1

 وبسٞبی دس ٔطبسوت ٚ سخبٚتٕٙذی ا٘فبق، ثشای تٛا٘بیی - ثضسي ٞبی ػجبدت جضء   .ذییًوا اىیهَسد اص ثوشات واس ٍ وَضص سا ت دٍ -2
 اجتٕبػی ٔطىالت سبختٗ ثشطشف-خیش

اص دست دادٖ ٔبَ دس  3ثشوت ٘ذاضتٗ ٔبَ     2ٔستجبة ٘طذٖ دػبٞب     1  اًساى داسد؟ یتش صًذگ یٍ واس حشام چِ آثاس تذ وسة -3
 جبی ٘بدسست

. سبصد ٔی ٔحشْٚ اِٟی ٞذایت اص سا ا٘سبٖ ٚ ضٛد ٔی ایٕبٖ ٘بثٛدی ٔٛجت ٌفتٗ دسٚؽ .ذیوٌ اىیعَالة دسٍغ گفتي سا تدٍ هَسد اص  -4
 یطٛد.ٔ ٘یض ا٘سبٖ تٍٙذستی ٚ فمش ٔٛجت ٌفتٗ، دسٚؽ ثٝ ػبدت دیٍش سٛی اص.ٔیىٙذ ضؼیف سا ا٘سبٖ حبفظٝ دسٚؽ، ٕٞچٙیٗ
 ثب ٔؼبضشت 4   ٞب اِٚٛیت ٍ٘شفتٗ ٘ظش دس 3   وشدٖ فشدا ٚ أشٚص 2   تٙجّی ٚ حبِی ثی 1 .ذیًوًَِ اص عَاهل ّذس دادى عوش سا ًام تثشدٍ  -5

 ٘ظٓ ثی افشاد

 .ذیسیسا تٌَ ییدسهاى هصشف گشا یًوًَِ اص ساُ ّا دٍ-6
 ضذٖ ٌشاٖ ٔدسثبسٜ وٝ ضبیؼبتی ثٝ .3      وٙیٓ، ا٘تخبة سا تش ویفیت ثب وبالی خشیذ، ٍٞٙبْ دس .2         .٘ىٙیٓ خشیذ ٘یبص ٔمذاس اص ثیطتش ٞشٌض .1    

   .ثبضیٓ داضتٝ اػتٕبد تجّیغبتی ٞبی آٌٟی اص ثیطتش اطشافیبٖ ٚ خٛد ٔتجشثٝ ثٝ اجٙبس ا٘تخبة دس.4        .٘ىٙیٓ تٛجٝ ضٙٛیٓ ٔی آیٙذٜ دس وبال یه
 وٙٙذ، ٔی تحٕیُ جبٔؼٝ ثٝ سا خٛدضبٖ فشاٚاٖ ثشق ٚ صسق ثب وٝ ٞبیی« ُٔذ» ثبضیٓ داضتٝ تٛجٝ . 6  .٘یٙذاصیٓ دٚس ٘شا آ است، سبِٓ ای ٚسیّٝ ٚلتی تب.5

 خشیذ وٝ ثذا٘یٓ.  7.  ٘ىٙیٓ ثٙب ٔتضِضَ اٍِٛٞبی ایٗ ثشاسبس سا خٛد ص٘ذٌی پس.دٞٙذ ٔی دیٍش ُٔذٞبی ثٝ سا جبیطبٖ ٚ سٚ٘ذ ٔی ثیٗ اص صٚد خیّی
 .٘شٚیٓ خبسجی وبالٞبی سشاؽ ثٝ است، دستشس دس ایشا٘ی ویفیت ثب وبالی ٚلتی تب. 8    .افضایذ ٕ٘ی ضخصیت اسصش ثش ٞشٌض ٌشا٘میٕت اجٙبس

 

 .خذا اص ا٘سبٖ ضذٖ دٚس-جبٔؼٝ دس صٖ ضذٖ اسصش وٓ-ثبص ٞٛس ٔشداٖ تٛسط ٌشفتٗ لشاس آصاس ٔٛسد ٚ ٘بأٙی .تیاى وٌیذسا  یآثاس تذحجات -7
 

 تِ سَاالت صیش پاسخ واهل دّیذ.( چ
 

 ًوشُ( 1) ًواییذ. هثال تعشیفیه حك الٌاس سا تا روش  -1

 سا دیٍشاٖ حكّ ٘ذٞیٓ، آصاس سا دیٍشاٖ وٙیٓ، وٕه ٘یبصٔٙذاٖ ثٝ ٔٛظفیٓ ٔب. است دیٍشاٖ ثٝ ٘سجت ٔب ٞبی ٚظیفٝ وبسٞب، اص دیٍشی ثخص
 .ضٛد ٔی ٌفتٝ اِّٙبس حك ٚظبیف ایٗ ثٝ. ٘ىٙیٓ ظّٓ وسی ثٝ ٚ وٙیٓ سػبیت

  ًوشُ( 75/0)سِ هَسد( ) ست؟یچ صیایثوشات دعا ٍ ً -2

  خذا ثیطتش ٞبی ٘ؼٕت دسیبفت ضبیستٍی -لیبٔت سٚص دس پبداش اص ٔٙذی ثٟشٜ -ٔیٍیشیٓ لشاس خذاٚ٘ذ تٛجٝ ٔٛسد

 ًوشُ( 1هَسد روش ًواییذ.( ) 2) (علیِ السالم)سخي اهام صادق ست؟یچ گشیحكّ هسلواى تش هسلواى د -3

 ٘پسٙذی، ٘یض اٚ ثشای پسٙذی ٕ٘ی خٛدت ثشای ٞشچٝ ٚ ثذاسی دٚست ٘یض اٚ ثشای داسی دٚست خٛدت ثشای ٞشچٝ آ٘ىٝ ٘خست
 وٙی، یبسی   سا اٚ دستت ٚ صثبٖ ٚ ٔبَ ٚ جبٖ ثب (ضذ ٘یبص ٞشٌبٜ) آ٘ىٝ سْٛ  ٘ىٙی، خطٍٕیٗ سا اٚ ٚ ثبضی اش خٛضٙٛدی د٘جبَ ثٝ آ٘ىٝ دْٚ

 اص ٚ است تطٙٝ اٚ یىٝ دسحبَ ٘جبضی، سیشاة ٚ است ٌشسٙٝ اٚ یىٝ دسحبَ ٘جبضی، سیش آ٘ىٝ پٙجٓ  ثبضی، اٚ سإٞٙبی ٚ آییٙٝ آ٘ىٝ چٟبسْ
 ثشٚی، ػیبدتص ثٝ ضذ ٔشیض اٌش آ٘ىٝ ضطٓ  ٘ذاسد، ِجبسی اٚ وٝ دسحبِی ٘جبضی، ٔٙذ ثٟشٜ (ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی)ِجبس

 .وٙی الذاْ ٘یبصش سفغ ثشای خٛدت ثٍٛیذ  تٛ ثٝ آ٘ىٝ اص پیص داسد، ٘یبصی وٝ دا٘ستی اٌش ایٙىٝ ٞفتٓ

 ًوشُ( 5/0) ضوشدى فشصت ّا چِ فشهَدُ اًذ؟ وتیدس هَسد غٌ علیِ السالم یحضشت عل -4

 . ضٕشیذ غٙیٕت سا خٛة ٞبی فشصت پس ٌزس٘ذ، ٔی اثشٞب ٔب٘ٙذ ٞبت فشص



 ًوشُ( 5/0) ذ؟یًوا یه یهعشف یشیوٌٌذ تا چِ تعات یاستفادُ ًو ذىیطیسا وِ اص ًعوت اًذ یوساً نیلشآى وش -5

 .وٙذ ٔی ٔؼشفی  ٔٛجٛدات ثذتشیٗ سا آٟ٘ب ٚ  دا٘ستٝ تش ٌٕشاٜ ٞٓ چٟبسپبیبٖ اص

 ًوشُ( 1) سا تِ دًثال داسد؟ یا جِیٍ هذّا چِ ًت یٍاسدات یاص الگَّا ذیتمل -6

 .دٞذ ٔی سٛق ثیٍب٘ٝ فشًٞٙ اص وٛسوٛسا٘ٝ سٚی د٘جبِٝ ثٝ سا اٚ ٚ دٞذ ٔی تغییش سا ٔسّٕبٖ ا٘سبٖ فىش طشص ٚ سّیمٝ سفتٝ سفتٝ

 ًوشُ( 75/0) تخطذ؟ یخذاًٍذ گٌاّاى اًساى سا ه یدس چِ صَست -7

ٚػذٜ ی  خذاٚ٘ذ صٛست ایٗ دس. دٞذ ا٘جبْ ضبیستٝ اػٕبَ ٚ ثٍیشد آٖ تشن ثٝ تصٕیٓ ٚ ضٛد پطیٕبٖ صضتص وبس اص ای ثٙذٜ است وبفی فمط
 .ثخطذ ٔی سا اٚ حتٕبً وٝ است دادٜ لطؼی

 ًوشُ( 5/0) تاسُ حفاظت اص طثیعت چِ ًظشی داسد؟سدیي اسالم د -8

 سا اِٟی ٞبی ٘ؼٕت ایٗ اص حفبظت ٚ سضذ ثٝ وٕه ثّىٝ ثبضٙذ؛ وٛضب صیست ٔحیط حفظ دس وٙذ ٔی سفبسش ٔسّٕب٘بٖ ٕٔٞٝ ثٝ تٟٙب ٘ٝ اسالْ دیٗ
 .ضٕبسد ٔی ػجبدات سدیف دس

 هَفك تاضیذ.)سلطاًی(


