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 دقیقه  50  مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دتیرستان 1شماره صفحه : 
    

 4    صحیح و غلط تودن جمالت زیر را مشخص کنیذ.( الف  

غ است. 1 ٍساى تَل ٍ ضخػیتی د حی  ي اص عالئن تحَالت ٍس ّای جذیذ دس ّر َد آهذى پشسص  ج   غ     ظ     َت
    غ     ظ  یکی اص ساُ ّای دست یاتی تِ ًحَُ غحیح اًجام ٍظایف، تحػیل علَم دیٌی است.     2
   غ     ظ             اى پزیش است.ذى تِ دسجِ اجتْاد تشای ّوگاى اهکسسی 3
     غ     ظ             ضٌاخت هشجع تقلیذ ، هطَست کشدى تا عالواى دیٌی است. یکی اص ساُ ّای 4
  غ     ظ              ادساس ٍ هذفَع حیَاى حالل گَضت ًجس است. 5
  غ     ظ             تشای پاک ضذى لثاس خَى آلَد ، کافی است هحل خَى سا تطَیین. 6
  غ     ظ              تشتیة ٍ هَاالت جضء ٍاجثات سکٌی ًواص است. 7
  غ     ظ      سکَع یا سجَد تشداسد ًواصش تاطل است.اگش هأهَم تِ اضتثاُ پیص اص اهام سش اص  8

 3    گسینه های صحیح را انتخاب کنیذ.( ب 

 اگش کفص ها ًجس تاضذ ٍ ٍاسد صهیي چوي فَتثال ضَین ، چگًَِ کفص ّا پاک هی ضَد. 1
  اگش یک تاس تِ صهیي چوي تکطین، پاک هی ضَدب(    اغالً پاک ًوی ضَدالف( 

  تعذ اص دٍیذى سٍی چوي پاک هی ضَدد(      ًجاست پاک ضَدتایذ عیي ج( 
   تعشیف کذام یک اص ٍیژگی ّای اٍ است؟« هجتْذ تایذ تِ ٍاجثات دیٌی عول کٌذ ٍ اص گٌاّاى دٍسی کٌذ.» 2

  اعلن تَدىد(    عادل تَدىج(   عالن تَدىب(   عاقل تَدىالف(  
  آب کش دس تشخَسد تا ًجاسات : 3

  تِ ّیچ ٍجِ ًجس ًوی ضَدب(    ًجس هی ضَدالف(  
  اگش تَیص تغییش کٌذ ًجس ًوی ضَدد(         اگش سًگص تغییش کٌذ ًجس هی ضَدج(  

تَ هشا خَب حفظ کشدی خذا ًیض : »تا تَجِ تِ فشهایص اهام هحوذ تاقش )ع( چِ ًواصی تِ غاحثص هی گَیذ 4
     «تَ سا حفظ کٌذ

  ًواص اٍل ٍقتد(   ًواص ضةج(   ًواص جواعتب(   ًواص جوعِالف(  
    ؟ ًیستکذام گضیٌِ غحیح  5

  ّش ظشف ًجسی تا یک تاس آب کطیذى تا آب کش تویض هی ضَد.الف(  
  ّش غیش ظشف ًجس ضذُ تا ادساس تا دٍ هشتثِ آب کطیذى تا آب قلیل پاک هی ضَد.ب(  
  کطیذى تا آب قلیل پاک هی ضَد.ّش غیش ظشف ًجس ضذُ تا خَى تا دٍ هشتثِ آب ج(  
  ّش ظشف ًجسی تا سِ تاس آب کطیذى تا آب قلیل پاک هی ضَد.د(  

   کذام گضیٌِ ّوگی اص ٍاجثات سکٌی است؟ 6
 سجَد  -سکَع –قیام –تکثیشُ االحشام –ًیتب(   هَاالت -تشتیة –سجَد –قیام –ًیتالف(  
    سالم -تطْذ -سجَد -قیام -تکثیشُ االحشامد(   سالم -سکَع –تطْذ –تکثیشُ االحشام –ًیتج(  
 5/2   جاهای خالي را تا جمالت مناسة پر کنیذ.ج(  

 .. تا یکذیگش است.ًواص جواعت یکی اص .................................................. ًوًَِ ّای .............................................. 1

   ............. ًواص جواعت سا تشک کٌذ.ًیست .........ٍ ضایستِ  ....... استٍاجة تِ جواعت ..............اًجام ًواصّای  2

ًوییاص  شپییاییت دس ...... تییِ تییاخیش تیاًییذاصد، دعییَت خذاًٍییذ سا  ..............کسییی کییِ ًوییاصش سا ................  3

 ....... ضوشدُ است..............................



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2  کلمات داده شذه، کلمه مناسة هر جمله را در جای خالي تنویسیذ. )دو کلمه اضافي است(د( از میان  

 تٌْا اص تَ یاسی هی جَیین( –تٌْا تَ سا عثادت هی کٌین  – فقیِ –آب کش  –حشام  –)آب قلیل 

 ....................................................... ؟ایّاک ًستعیي یعٌی چِ 1

 .................................. .دم صیاى آٍس است تشای سالهتی هشآًچِ  2

 تِ افشاد هتخػع دس دیي گَیٌذ. ..................................... 3

 لیتش تاضذ. ..................................... 384آتی کِ هقذاس آى  4

 3    ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.( ه 

 الػلَُ ، اِىّ الػالَُ تٌَْی عَيِ الفَحطاءِ ٍ الوٌکش، یعٌی چِ؟اَقِنِ  1

  تقلیذ یعٌی چِ؟ 2

 اهام غادق )ع( دس هَسد استفادُ اص سگ دس ضکاس چِ هی فشهایذ؟ 3

ًَِ پاک هی ضَد؟ظشفی کِ س 4  گ لیسیذُ تاضذ، چگ

 چِ تفاٍتی است تیي ٍاجثات سکٌی ٍ ٍاجثات غیش سکٌی؟ 5

 اسصش ًواص جواعت چِ هی فشهایذ؟ اهام سضا )ع( دستاسُ 6

 5    ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.( و 

 ًطاًِ ّای تلَغ ضشعی سا تطَس خالغِ تیاى کٌیذ. 1

َیسیذ. 2   سِ حکن اص احکام ًواص جواعت سا ٌت

ًَِ اص ًجاسات سا ًام تثشیذ. 3  چٌذ ًو

َیسیذ. 4  ضشایط هشجع تقلیذ سا ٌت

 ایواى چِ هی گَیٌذ؟فشضتگاى تِ ًواصگضاساى تا  5

 موفق تاشیذ 


