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 باسوِ تعالي

 پایِ ًْن         آسواى ّای پیامسؤاالت اهتحبى ّوبٌّگ استبًی دسس:ساٌّوبی تصحیح 

 24/02/1318تبسيخ ثشگضاسی  :          هٌاطق گرهسیر 

 اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش فبسس     18خرداد ًَبت    

 

 ًوشُ پبســـــخ ســـؤاالت

 2 ظ -4ظ                   -3             غ         -2ظ                     -1

 2 اهش ثِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش -8احبديث هعصَهیي            -7دٍستبى ًبضبيست              -6خوس                -5 

9- 1                              10-4                              11-2                         12- 4 2 

 /.5 (هَسد  1هشاجعِ ثِ کتبة خلقت ) جْبى آفشيٌص (   )  -هشاجعِ ثِ سخي خذاًٍذ ) کتبة آسوبًی يب قشآى (   -13

 /. 5 ٍاليت فقیِ ) ٍلی فقیِ ( -14

 /.5 سعبيت هیبًِ سٍی  -15

 /.5 جٌگ ًشم ) ضجیخَى فشٌّگی ( -16

 /.5 ًیت  -17

 /.5    ،پیش ٍ جَاىهشد ٍ صى   يب ( ) ثش ّوِ هسلوبًبى -18

 /.5 ثبطل است . -19

 /.5 هَسد( 1، تفشقِ افکٌی ، ايجبد جٌگ داخلی ٍ ...  ) جٌگ ، تحشين ، هحبصشُ اقتصبدی ، حولِ ًظبهی ، تشٍس ، ثوت گزاسی  -20

 1 /.(5ثتشسبًیذ. ) /. ( تب ثب ايي کبس دضوي خذا ٍ دضوي خَدتبى سا 5یل ًیشٍ ٍ است ّبی ٍسصيذُ   ) اص قج -21

 1 هَسد ( 2)   -الگَ قشاسدادى اًسبى ّبی هؤهي  –اًجبم ًیکی ّب ٍ دٍسی اص گٌبّبى  -يبد ٍ رکش خذاًٍذ -22

 ( ، یا حضرت موسی )ع( یا حضرت ایوب )ع( اشاره شود کافی است.  ثِ يکی اص داستبى ّبی حضشت اثشاّین )ع -23

  

1 

حشظ ٍ ثشٍت اًذٍصی اص هیبى جبهعِ سخت  –خجشی اص حکَهت ظبلوبًِ ٍ صٍسگَ ًیست  -عذالت سشاسش جْبى سا فشا گشفتِ  -24

علن ٍ داًص آى چٌبى ضکَفب ضذُ کِ توبم  -اص آسوبى ٍ صهیي ثشکت هی ثبسد ًِ خطکسبلی ّست ٍ ًِ گشسٌگی -ثشثستِ است.

 اًسبى فقیشی دس جبهعِ يبفت  -دادگبُ ّب ٍ صًذاى ّب ضلَغ ًیستٌذ. –ًبچیض است پیطشفت ّبی ثطش دس طَل تبسيخ دس ثشاثش آى 

 هَسد( 2ًوی ضَد ٍ ...  ) 

1 

ًجبضذ ثبيذ ثشای خَد ٍ کسبًی کِ ّضيٌِ صًذگی آًْب  کسی کِ ٌّگبم ؼشٍة ضت عیذ فطش ثبلػ ٍ عبقل ٍ َّضیبس ثبضذ ٍ فقیش ّن -25

گٌذم يب جَ يب ثشًج يب ّش ؼزايی کِ دس طَل هبُ هجبسک سهضبى ثیطتش اص آى استفبدُ کشدُ است سا هی دّذ ثِ اصای ّش ًفش سِ کیلَگشم 

 سا ثِ هستحق ثذّذ، الجتِ اگش پَل آًْب سا ثذّذ کفبيت هی کٌذ.

1 

 1 /. (5/.( يب اص سٍی توسخش اًجبم هی ضَد.) 5جَاة دادى ثِ سالم ؼلطی کِ سالم ثِ حسبة ًوی آيذ. ) -26

اٍل ايي کِ دس سٌیي ثلَغ عَاطف اًسبًی دس حبل سضذ ٍ ضکَفبيی است ٍ ثشقشاسی پیًَذ دٍستی دس ايي دٍساى ثِ  دلیل: ثِ دٍ  -27

ايي ضکَفبيی کوک هی کٌذ ٍ ثبعث پشٍسش عَاطف ًَع دٍستی ٍ هحجت ٍسصی هی ضَد ٍ دٍم ايي کِ ٍقتی عالقِ قلجی ثیي دٍ 

 ذيگش تأثیش هی پزيشًذ. دٍست ايجبد هی ضَد آى دٍ اص صفبت ٍ حبالت ّو

1 

 1 ٍ دٍسکشدى آًْب اص اسالم  هشدم  ًبثَدی ثبٍسّبی ديٌی -28

ثخص صيبدی اص گٌبّبى ٍ جشم ّبی  -ثشٍت ثِ دست ًیبصهٌذاى هی سسذ ٍ فبصلِ طجقبتی هیبى ثشٍتوٌذ ٍ فقیش کوتش هی ضَد. -29

 -هشدم ًسجت ثِ يکذيگش هْشثبى تش هی ضًَذ ٍ احسبس هسئَلیت ثیطتشی هی کٌٌذ. -جبهعِ سيطِ کي هی ضَد. صا ًبضی اص فقش

 هَسد (  2کن هی ضَد. ) حبآساهص ٍ اهٌیت دس جبهعِ 

1 

صيشا هؤهٌبى ٍلی يکذيگشًذ ، يعٌی ّوذيگش سا دٍست داسًذ ٍ ًسجت ثِ سشًَضت يکذيگش احسبس هسئَلیت هی کٌٌذ. آًْب ّوبى -30

گًَِ کِ اص سعبدت ٍ خَضجختی خَد لزت هی ثشًذ ، خَضجختی ديگش اًسبى ّب ثشايطبى ضیشيي ٍ ضبدی آٍس است. آًْب هی داًٌذ کِ 

 ْب ثب عول ثِ دستَسات ديي يعٌی اًجبم اعوبل ًیک ٍتشک گٌبّبى اهکبى پزيش است. سسیذى ثِ سعبدت دًیب ٍ آخشت تٌ

1 

 ّوکاراى هحترم بِ پاسخ ّای صحیح ٍ هٌطقي دیگر ًیز ًورُ تعلق هي گیرد.
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 باسوِ تعالي

 پایِ ًْن            پیام ّای آسواى سؤاالت اهتحبى ّوبٌّگ استبًی دسس:ساٌّوبی تصحیح 

 02/1318/  24    تبسيخ ثشگضاسی  :          هٌاطق گرهسیر

 اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش فبسس     18ًَبت خرداد    

 

 ًوشُ پبســـــخ ســـؤاالت

  کلید سؤاالت اّل تسٌي

 5/1 ظ-3ظ                     -2غ                       -1

4-  2                                     5-1                                 1 

 1 اثشاء -7                     الْی  قبًَى  -6

 ( عجبدت خذا دس 3( استفبدُ اص اهکبًبت هبدی ٍ حکَهتی ثشای فشاگیش ضذى  2( ايجبد عذالت اجتوبعی ٍ تأهیي سفبُ عوَهی   8-1

 ) دٍ هَسد (جٌجِ ّبی فشدی ٍاجتوبعی 

 

1 

 ( ٍقتی قصذ داسين دستوبى سا ثِ ًَضتِ ّبی قشآى ثضًین. ) يب قشآى سا حول کٌین.( 2( ٍقتی هی خَاّین ًوبص ثخَاًین .  1 -9

 هَسد ( 2( ٍقتی هی خَاّین طَاف حج کعجِ سا اًجبم دّین.  )  3

 

1 

 هَسد ( 2سبختي ) يب کوک ثِ سبختي ( هسجذ ، هشاکض علوی ، دسهبًی ٍ سفبّی  )  -10

 

1 

 

 

 ّوکاراى هحترم بِ پاسخ ّای صحیح ٍ هٌطقي دیگر ًیز ًورُ تعلق هي گیرد.
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