
 تاسوِ تعالی
 دقیقِ 00 هذت اهتحاى: صثح 11 ساعت شرٍع: ًام پذر:                                               ًام ٍ ًام خاًَادگی:     

 1شوارُ صفحِ:  4   صفحات:تعذاد کل  ًْنپایِ        پیام ّای آسواى :ّواٌّگ درسسؤاات اهتحاى 
 1331اهتحاًات ًَتت خرداد هاُ      11/3/1331تاریخ اهتحاى:  ادارُ سٌجش آهَزش ٍ پرٍرش استاى کرهاًشاُ

 سنای()ملا ذکر تي گيیم که تي پای و خدای               نروم جز به وهان ره که تيام راونهای 
 تارم سَااتهتي  ردیف

 

 هشخص کٌیذ.« ضرتذر»عاهت  را تا ًادرستٍ  درستجوات 
 ًبدرست            درست                حفظ دٍستی از پیذا کردى دٍست هطکل تر است.                                             الف( 1

 ًبدرست            درست                        ثبضذ ًوبز را ثبطل هی کٌذ.                    از ترس خذا ٍ آخرت اگر عوذیگریِ ة( 
 ًبدرست            درست                                                                  . است سٌّتیکی از اًَاع اًفبق ّبی  زکبت فطرج( 

 ًبدرست            درست                              .ًذّذّذف هب در ًْی از هٌکر ایي است کِ فرد خطبکبر ثِ اضتجبّبتص اداهِ  (د
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 هشخص کٌیذ.« ضرتذر»را تا عاهت  درستگسیٌِ 
کذام ًَع جْبد است کِ در آى لطکر اسام ثِ دستَر پیبهجر یب ٍلی هسلویي ثب حبکوبى زٍرگَ هی جٌگذ تب پیبم خذا را ثِ هردم  الف( 2

 ثرسبًذ؟
  جْبد اثتذایی                   جْبد دفبعی                        جْبد داخلی                          جْبد ثب سرکطبى

    از کبرّبی زیر، ًوبز را ثبطل هی کٌذ؟ة( کذام یک 
  چرخبًذى چطن ثِ چپ ٍ راست                  اًحراف از قجلِ                     خویبزُ کطیذى                     تجسّن        

 ؟ّذف اصلی دضوٌبى از اجرای ًقطِ ّبی هختلف در کطَرّبی اساهی چیستج( 
 ًبثَدی ثبٍرّبی دیٌی هردم                                                     هردمایجبد تفرقِ ثیي 

 کن اّویت جلَُ دادى پیطرفت ّبی هسلوبًبى                   القبی ثی فرٌّگ ثَدى هسلوبًبى          
 ؟  ًوی ثبضذدر خصَظ اًفبق صحیح  زیرد( کذام یک از جولِ ّبی 

 اثراء هَجت صویویت ثیطتر ثیي هسلوبًبى هی ضَد. 
 صذقِ جبریِ، ثْتریي ًَع صذقِ است.

 اگر اًفبق در جبهعِ گسترش یبثذ، جرم ٍ جٌبیت کن هی ضَد.
 ثرًج جسء هحصَاتی است کِ ثبیذ زکبت آى پرداخت ضَد.
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 .)یک کلوِ اضافی هی تاشذ(تا کلوات دادُ شذُ زیر کاهل کٌیذ را خالی  اّایج
 (اًفاق -اِتراء   -دفاعی  –ٍلیّ  -اتتذایی) 3

  اگر قرض دٌّذُ در صَرت ًبتَاًی فرد هقرٍض، طلت خَد را ثجخطذ، ایي کبر اٍ .............................................ًبم دارد . الف(

 ................................. ًبم ًْبدُ است.خذاًٍذ ثخطص قسوتی از اهَال ثِ ًیبزهٌذاى را ة( 

 .( هَهٌبى در خصَظ اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر دیگراى هسئَلیت ثیطتری دارًذ، زیرا آًبى ................................. یکذیگرًذج

 ......................................... است.ًجرد سپبُ اسام ثب حکَهت ّبی ایراى ٍ رٍم در صذر اسام، ًوًَِ ّبیی از جْبد د( 

 
5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 اداهِ سَاات در صفحِ دٍم
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 دقیقِ 00 هذت اهتحاى: صثح 11 ساعت شرٍع: ًام پذر:                                               ًام ٍ ًام خاًَادگی:     

 2شوارُ صفحِ:  4   صفحات:تعذاد کل  ًْنپایِ        پیام ّای آسواى :ّواٌّگ درسسؤاات اهتحاى 
 1331اهتحاًات ًَتت خرداد هاُ      11/3/1331تاریخ اهتحاى:  ادارُ سٌجش آهَزش ٍ پرٍرش استاى کرهاًشاُ

 سنای()ملا ذکر تي گيیم که تي پای و خدای               نروم جز به وهان ره که تيام راونهای 
 تارم سَااتهتي  ردیف

 

 تِ سَاات زیر پاسخ کَتاُ دّیذ.
 5/0 را ًبم ثجریذ. ثب سرکطبىیک ًوًَِ از جْبد  4

 5/0 چِ حکوی دارد؟اگر ًوبزگسار، رکر ًوبزش را آى قذر تٌذ ٍ ثب عجلِ ثگَیذ کِ تلفظ آى صحیح ًجبضذ، ًوبزش  5

 5/0 ّن ًطیي ثذ در رٍایبت ثِ چِ چیسی تطجیِ ضذُ است؟ ) یک هَرد( 6

 5/0 اگر ٍضَی ًوبزگسار ثعذ از سام اٍل ًوبز ثبطل ضَد، ًوبزش چِ حکوی دارد؟ 7

 5/0 خطرًبک تریي ساح دضوي در جٌگ علیِ اًقاة اساهی ایراى چیست؟ 8

 اضافی هی تاشذ( هَردیک « ب»)در ستَى  .هتصل کٌیذ« ب»ستَى هَرد هٌاسة آى در را تِ « الف»ستَى  ّر تَضیح از
 «ب «                                                               » الف »                                     9

 
 
 
 
 
 

  

5/1 

 تِ سَاات زیر پاسخ کاهل دّیذ.
 ؟تی ثب افراد ًبداى سفبرش ضذُ استچرا در رٍایبت ثِ دٍری از دٍس 10

 

 

1 

 تَضیح دّیذ. سِ ًوًَِ از اقذاهبت اثرقذرت ّب ثرای ضکست جوَْری اساهی ایراى را ثِ صَرت خاصِ 11
1- .............................................................................................................................................................................................. 
2- .............................................................................................................................................................................................. 
3- .............................................................................................................................................................................................. 
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 اداهِ سَاات در صفحِ سَم

 هجبرزُ هسلحبًِ ثب دضوٌبى اسام

 در اصل ثِ هعٌبی رضذ ٍ ًوَ ٍ پبکی

 ازهِ دٍستی پبیذار

 زکبت

 استقبهت

 هیبًِ رٍی

 جْبد
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 تاسوِ تعالی
 دقیقِ 00 هذت اهتحاى: صثح 11 ساعت شرٍع: ًام پذر:                                               ًام ٍ ًام خاًَادگی:     

 3شوارُ صفحِ:  4   صفحات:تعذاد کل  ًْنپایِ        پیام ّای آسواى :ّواٌّگ درسسؤاات اهتحاى 
 1331اهتحاًات ًَتت خرداد هاُ      11/3/1331تاریخ اهتحاى:  ادارُ سٌجش آهَزش ٍ پرٍرش استاى کرهاًشاُ

 سنای()ملا ذکر تي گيیم که تي پای و خدای               نروم جز به وهان ره که تيام راونهای 
 تارم سَااتهتي  ردیف

 

 .آثبر هٌفی ترک فریضِ اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر را ثٌَیسیذسِ هَرد از  12
1- .............................................................................................................................................................................................. 
2- ............................................................................................................................................................................................... 
3- ............................................................................................................................................................................................... 
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 .سَال پاسخ کاهل دّیذ 0سَال زیر فقط تِ  12سَاات اختیاری: از 
 1 دٍ راُ ضٌبخت صفبت خذاًٍذ را ثٌَیسیذ. 1

 

 دٍ هَرد از راُ ّبی تقَیت ایوبى ثِ خذا را ثٌَیسیذ. 2

  

1 

 الْی در راُ اًجبم دستَرات خذاًٍذ استقبهت فراٍاًی هی کردًذ؟چرا پیبهجراى  3

 

1 

 دٍ هَرد از اقذاهبت هْن عورثي عجذالعسیس       را در دٍراى خافتص ثٌَیسیذ. 4

 

1 

 چرا اًسبى ًوی تَاًذ ثب پیرٍی کردى از خَاستِ ّبی ضخصی ٍ یب ًظر دیگر اًسبى ّب، راُ سعبدت را پیذا کٌذ؟ 5

 

1 

 هَرد از هَاردی کِ ٍاجت است ثرای اًجبم آى ّب ٍضَ داضتِ ثبضین را ثٌَیسیذ.دٍ  6

 

1 

 ؟سرفِ عوذی ٌّگبم ًوبز در چِ ٍقتی جبئس است 7

 

1 

 اداهِ سَاات در صفحِ چْارم
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 4شوارُ صفحِ:  4   صفحات:تعذاد کل  ًْنپایِ        پیام ّای آسواى :ّواٌّگ درسسؤاات اهتحاى 
 1331اهتحاًات ًَتت خرداد هاُ      11/3/1331تاریخ اهتحاى:  ادارُ سٌجش آهَزش ٍ پرٍرش استاى کرهاًشاُ

 سنای()ملا ذکر تي گيیم که تي پای و خدای               نروم جز به وهان ره که تيام راونهای 
 تارم سَااتهتي  ردیف

 

 سَرُ آل عوراى را کِ در آى خذاًٍذ ثِ هَهٌبى ٍعذُ ثرتری هی دّذ، ترجوِ کٌیذ. 139آیِ   8
َزنيا َو ا تَِىنيا َو ا

َ
َ .............................................................................. 

 .................................................................... َو اَنُتُم ااَعلَيَن اِن ُکنُتم ُميِننیَ 
 

1 

9 
 

 ًَجَاًی از اّویت ثبایی ثرخَردار است. یک دلیل ثیبٍریذ کِ ًطبى دّذ اًتخبة دٍست در دٍراى
 
 

1 
 
 

 سخي اهبم کبظن       را در هَرد اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر ثٌَیسیذ. 10
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 ؟اًفبق را چِ چیسی ثیبى ًوَدُ استخذاًٍذ هتعبل، حکوت  11
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 جْبد دفبعی در چِ زهبًی ٍ ثر چِ کسبًی ٍاجت است؟ 12
 
 
 
 
 
 
 

 
 «سرتلٌذی ٍ هَفقیتتا آرزٍی » 
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 ًورُ تِ عذد:                                                                             ًورُ تِ حرٍف:
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