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بارم

تٟتزیٗ ٘ٛع ایٕاٖ آٖ است و ٝتذا٘ي ٞز جا وٞ ٝستي خذا تا تٛست « .پیأثز اوزْ (ظ) »
دا٘ص آٔٛس ػشیش  :ضٕٗ آرسٚي ٔٛفمیت تزاي ضٕا ِغفاً تا ٔغاِؼ ٝدلیك  18سٛاَ سیز  ،پاسخ ٔٙاسة را در ٔحُٞاي تؼییٗ ضذ ٜتٛٙیسیذ .
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آی ٝضزیفَ « ٝو اٰل َتَ ِ ُنوا َو اٰل َ َْت َ هزُوا َو َاه ُ ُُْت ْ َاٰل ْعل َ ْو َن ِا ْن ُك ْن ُ ُْت ُم ْؤ ِمن َٖي»

-2

ون ِب ٖه عَدُ َّو ه ِ
ا٘لل َو عَدُ َّو ُ ُْك َو ءاخ َٖر َين ِم ْن دُوِنِ ِ ْم
بر اساس آیه رشیفه « َو َا ِع ُّدوا ل َ ُه ْم َما ْاس تَ َط ْع ُ ُْت ِم ْن قُ َّو ٍة َو ِم ْن ِراب ِط الْ َخ ْيلِ تُ ْر ِه ُب َ
ا٘لل ي َ ْعل َ ُمهُ ْم» آٔادٌي ٘ظأي چ ٝفٛایذي تزاي وطٛر اسالٔي ٔا دارد؟
اٰل ت َ ْعلَ ُموِنَ ُ ُم ه ُ

ت ٝوذأیه اس ثٕزات ا٘مالب اسالٔي اضار ٜدارد؟ تٛضیح دٞیذ .

2

1/5

ٌشی ٝٙغحیح را تا ػالٔت × ٔطخع وٙیذ .
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تیت « تزي درختاٖ سثش در ٘ظز ٛٞضیار

ٞز ٚرلص دفتزي است ٔؼزفت وزدٌار» ت ٝوذأیه اس راٞ ٜاي ضٙاخت غفات خذا

0/5

ارتثاط دارد؟
اِف) تفىز دروتاب خّمت
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ب) تفىز در وتاب آسٕا٘ي

ج)ضٙاخت خذا اس را ٜػمُ

د) خٛد ضٙاسي

0/5

٘تیج ٝتزن أز تٔ ٝؼزٚف ٟ٘ ٚي اس ٔٙىز اس ٘ظز أاْ واظٓ ( ع ) چیست؟
اِف) تزخي اس سضتي ٞا ت ٝػٛٙاٖ وار ٔؼزٚف ضٙاختٔ ٝي ض٘ٛذ

ب) رحٕت  ٚتزوت خذا٘ٚذ اس جأؼ ٝتزداضتٔ ٝي ضٛد

ج) وار ٞاي ٘ادرست ٘ ٚاپسٙذ در جأؼ ٝرٚاج پیذا ٔي وٙذ

د) ضزٚر تزیٗ افزاد جأؼ ٝتز ٔزدْ ٔسّظ ٔي ض٘ٛذ

جٕالت غحیح  ٚغّظ را ٔطخع وٙیذ .
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ٚضٌ ٛزفتٗ تا آتٟایي و ٝدر ٔىاٖ ٞاي ػٕٔٛي لزار دار٘ذ ،تاعُ است.

غحیح
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ٞذایت  ٚرٞثزي ٔزدْ در ػػز غیثت ،تزػٟذ ٜػإِاٖ  ٚدا٘طٕٙذاٖ دیٙي است.

غحیح

غّظ
غّظ

0/5
0/5

در جاي خاِي وّٕ ٝي ٔٙاسة تٍذاریذ .
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در حٕذ  ٚستایصٕٛٞ ،ار ٜغفات  ........................خذا را تیاٖ ٔي وٙیٓ .

0/5
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ج ًٙحضزت ػّي ( ع ) تا خٛارج ٟ٘زٚاٖ ٕٝ٘ٛ٘ ،اي اس جٟاد  ..................است.

0/5

ت ٝسٛاالت سیز پاسخ وٛتا ٜدٞیذ .
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٘تیج٘ ٓٞ ٝطیٙي تا ا٘ساٖ ٞاي ٛٞسزاٖ اس ٘ظز حضزت ػّي ( ع ) چیست؟

10

دٛٔ ٚرد اس اتفالات پس اس ظٟٛر حضزت ٟٔذي ( ع ) ٘اْ تثزیذ .

0/5
1

ت ٝسٛاالت سیز پاسخ وأُ دٞیذ.
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اٌز خذا٘ٚذ پیأثزاٖ را تزاي ٞذایت ا٘ساٖ ٕ٘ي فزستاد ،چ ٝاتفالي رٚي سٔیٗ ٔي افتاد؟

1

-12

یه ٕ٘ ٝ٘ٛاس ٔٛارد تسّیٓ پیأثزاٖ در تزاتز دستٛرات خذا٘ٚذ را تٛٙیسیذ.

1
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حسیٗ ٔي خٛاٞذ در ٔٛرد ٔغاِة ٔٛجٛد در لزآٖ تزاي دٚستص غحثت وٙذ ِ .غفا ا ٚرا رإٙٞایي وٙیذ تا یه ٔٛرد را

1

ت ٝیاد آٚرد.
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15

1/5

ٚاجة تا ٔستحة تٛدٖ ٚض ٛرا در ٕ٘ٞ ٝ٘ٛاي سیز ٔطخع وٙیذ.
اِف) سٞزا تػٕیٓ دارد ت ٝسیارت ا ُٞلثٛر تزٚد .

ٚاجة

ٔستحة

ب) ػّي ٔي خٛاٞذ لزآٖ تخٛا٘ذ .

ٚاجة

ٔستحة

ج) سیٙة ٔي خٛاٞذ عٛاف ٚاجة حج را ت ٝجاي آٚرد.

ٚاجة

ٔستحة

1/5

« رضا ٕٞیط ٝسز والس غحثت ٔي وٙذ  ٚایٗ وار تاػث ػذْ تٕزوش دا٘ص آٔٛساٖ دیٍز ٔي ضٛد» .
تا تٛج ٝتٔ ٝتٗ تاال جذ َٚسیز را وأُ وٙیذ .
٘تایج أز تٔ ٝؼزٚف ٟ٘ ٚي اس ٔٙىز

ػٛالة تزن أز تٔ ٝؼزٚف ٟ٘ ٚي اس ٔٙىز

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

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

رضا ٘یش درس را تٟتز یاد ٔي ٌیزد .

...............................................................
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دٛٔ ٚرد اس ٔثغالت ٕ٘اس را تٛٙیسیذ  ٚیه ٔٛرد آٖ را ت ٝدِخٛا ٜتٛضیح دٞیذ .

2
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تٛضیح دٞیذ چزا ا٘تخاب دٚست در دٚراٖ ٘ٛجٛا٘ي اس إٞیت تاالیي تزخٛردار است؟

2
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اغغالحات سیز را تؼزیف وٙیذ.

2

اِف) ا٘فاق :
ب) خٕس :

جٕغ

ٔٛفك تاضیذ
تػحیح ٕ٘ ٚزٌٜذاري
تا ػذد

٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌي
ٔػحّح /دتیز

ٕ٘زٟ٘ ٜایي پس اس رسیذٌي ت ٝاػتزاضات
تا ػذد

تا حزٚف
أضاء :

20

٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌي
ٔػحّح /دتیز

تا حزٚف
أضاء :

