
 ثسوِ تؼبلی

 ضْشستبى الّیجبى

 ًبم:

 ًبم خبًَادگی:

 پبیِ: یبصدّن

ًبم آهَصضگبُ: ًوًَِ دٍلتی ػالهِ 

 طجبطجبئی

 ًَثت: اٍل

 2اهتحبى دسس: دیي ٍ صًذگی 

 10/96/ 9تبسیخ اهتحبى: 

 سضتِ: اًسبًی

 2: غفحبتتؼذاد

 هذسسِ:هْش

 دلیمِ 70هذت اهتحبى: 

 وَضىیًبم دثیش:

 ًوشُ سواالت

  جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنیذ.الف( 

 25/0 اسالم ثِ هؼٌبی ............... دس ثشاثش خذاًٍذ است.-1

 25/0 تؼییي اهبم هؼػَم اص طشف خذاًٍذ سجت ضذ وِ هسئَلیت ّبی پیبهجش ثِ جض  .......... اداهِ یبثذ.-2

.............. پبیِ استَاس داًستِ ٍ هْوتشیي پبیِ سا ................ سٍایبت هتؼذدی اص هؼػَهیي ًمل ضذُ است وِ اسالم سا ثش -3

 ضوشدُ اًذ.
5/0 

 25/0 تٌْب وسی وِ دس حبل سوَع غذلِ دادُ است ............... هی ثبضذ.-4

 25/0 ست.وتبة ..................... ثخطی اص سخٌشاًی ّب، ًبهِ ّب ٍ پٌذ ٍ اًذسصّبی ایطبى سا دس خَد جبی دادُ ا-5

  ة(دسست یب ًبدسست ثَدى جولِ ّبی صیش سا هطخع وٌیذ.

  25/0ؿلط اداسُ جبهؼِ ٍ تؼلین ٍ تجییي دیي، اهشی توبم ًطذًی ٍ پبیبى پزیش است.  غحیح  -6

  25/0ؿلط ًیبصّبی اًسبى هٌحػش ثِ ًیبصّبی طجیؼی ٍ ؿشیضی اٍست.  غحیح  -7

  25/0ؿلط ّش پیبهجشی وِ هی آهذ، ثِ آهذى پیبهجش ثؼذی ثطبست هی داد ٍ ثش پیشٍی اص اٍ تبویذ هی وشد.  غحیح  -8

 صیجبیی لفظی لشآى سجت ًفَر خبسق الؼبدُ ایي وتبة آسوبًی دس افىبس ٍ للَة دس طَل تبسیخ ضذُ است.  غحیح  -9

 ؿلط
25/0 

  نیذ.مشخص ک ج( گسینه صحیح را با عالمت 

 اص اثتذای آفشیٌص اًسبى تبوٌَى، الَام هختلفی وِ سٍی صهیي صًذگی وشدُ اًذ دس چِ چیض هطتشن اًذ؟-10

 الف(آداة ٍ سسَم             ة( صثبى            ج( ًضاد                 د( ٍیژگی ّبی فطشی
25/0 

 داسد؟ پزیشش حىَهت طبؿَت ٍ اًجبم دستَسّبی ٍی ثش هسلوبًبى چِ ووی-11

 الف( هىشٍُ              ة( هستحت              ج( حشام                 د( ٍاجت
25/ 

پیبهجش اوشم )ظ( ثِ جبثشاثي ػجذاهلل اًػبسی فشهَدًذ وِ وذام اهبم هؼػَم )ع( سا دس سي پیشی خَاّذ دیذ ٍ اص اٍ -12

 خَاست وِ سالهص سا ثِ آى اهبم ثشسبًذ؟

 ة( حسي ثي ػلی )ع(         ج( ػلی ثي الحسیي)ع(           د( هحوذ ثي ػلی )ع(       الف( ػلی ثي هحوذ)ع(  

25/ 
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 دلیمِ 70هذت اهتحبى: 

 وَضىیًبم دثیش:

 ًوشُ سَاالت

ثب ًضٍل وذام آیِ، سسَل خذا )ظ( پس اص دسیبفتي ٍحی اص طشف خذاًٍذ وِ وسی دس حبل سوَع غذلِ دادُ است ٍ -13

 خذاًٍذ لػذ داسد اٍ سا هؼشفی وٌذ.

 ة( آیِ ی اثالؽ                     ج( آیِ ی تطْیش               د( آیِ ی ووبل    الف(آیِ ٍالیت                            

25/ 

 ّش یه اص ولوبت سوت چپ سا ثِ ولوِ یب ػجبستی دس سوت ساست ٍغل وٌیذ.)ستَى  ة  یه هَسد اضبفی است (-14

 ة الف
 ساُ ٍ سٍش است هؼجضُ
 ًطبًِ ثِ هؼٌی ٍحی
 اًجیبءپیبهجش الْی است ثِ  ضیؼِ
 ثِ هؼٌی پیشٍ هی ثبضذ. دیي
  ًطبًِ ػجض ًٍبتَاًی 

1 

  هـ (به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

 5/0 چٌذ هَسد اص ًیبصّبی ثشتش اًسبى سا ثٌَیسیذ.)دٍ هَسد(-15

 5/0 لبػذُ ی ًفی سجیل سا تَضیح دّیذ.-16

 5/0 چشا لشآى وشین ًیبصی ثِ تػحیح ًذاسد؟-17

 1 دس چِ اهَسی ثب ّن اختالف داسًذٍ چشا؟ تؼبلین اًجیب-18

  ٍ( پبسخ وبهل دّیذ.

 1 دٍ پیبم ثیبى وٌیذ.« هِيِ الخبسشیيَ  فَلَيْ یُمْجَلُ ٍ َُّ فی آالخشُ ٍَ هَيْ یَجِتَؾ ؿَیشَ االسالمِ دیٌبً»ثشای آیِ ی ضشیفِ -19

 1 هَسد( 2وشد؟)چِ هسبئلی صهیٌِ ای ثشای ٍسٍد جؼل ٍ تحشیف ثِ احبدیث اوشم آهبدُ -20

 1 یل ثیبى وٌیذ.اى گزضتِ سا دس صهبى وًٌَی ثِ تفػٍظیفِ پیشٍاى پیبهجش-21

 5/1 هؼجضُ جبهؼیت ٍ ّوِ جبًجِ ثَدى لشآى سا ضشح دّیذ.-22

 5/1 هْوتشیي چبلص ّبی ػػش ائوِ اطْبس )ػلیْن اسالم( سا ثٌَیسیذ.-23

 5/1 تَاى استخشاج وشد.ثب تفىش دس حذیث ثملیي چِ پیبم ّبیی سا هی -24

 5/1 چشا ًیبص جبهؼِ ثِ حىَهت ٍ تؼلین ٍ تجییي دیي، پس اص سسَل خذا)ظ( اص ثیي ًشفتِ است؟-25

 16 «ٍَ هِيَ اهلل التَفیك»ًوشُ ثِ ػذد          ًوشُ ثِ حشٍف       ًوشُ ضفبّی               جوغ ًوشُ                          

 


