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 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنیذ 1
1 

 

 ضٌبخت ٍ آگبّی از یک هغلت ثرای ػول ثِ آى کبفی است.           صحیح          غلظ( 1

 غلظ        صحیح                  اػتقبد ثِ ظَْر هٌجی تٌْب ثِ ضیؼیبى اختصبظ دارد.     ( 2

       در جْبد ثب دضوٌبى اسالم پبداش خذاًٍذ تٌْب ثرای کسبًی است کِ در هیذاى جٌگ ثِ هجبرزُ ثب دضوٌبى هطغَل اًذ.  ( 3

 غلظ       صحیح  

است.    ًِ، ًوبزش صحیح باست یاگر ًوبزگسار ثؼذ از ًوبز ضک کٌذ کِ ٌّگبم ًوبز کبری کِ ًوبز را ثبعل هی کٌذ اًجبم دادُ  (-4

 غلظ      صحیح  

 

 گسینه صحیح را عالمت بسنیذ 2
1.1 

 

 هرثَط ثِ کذام یک از صفبت الْی است؟« یٓظْلِؤَىَ أًَْفُسْٓٔنٕ الٌَّبسٓ كِيَّضَیٕئًب ٍٓلَ إِىَّ اللَِّٓ لَبیٓظْلِنٔ الٌَّبسٓ»آیِ  (5

 ة( داًبیی خذاًٍذ ًسجت ثِ ّوِ چیس                 الف( هْرثبًی خذاًٍذ ًسجت ثِ ثٌذگبًص            

 ج( ػقَثت خذاًٍذ ًسجت ثِ دضوٌبًص                               د( ػذم ظلن ًسجت ثِ ثٌذگبًص

 

 حوذ ثِ هؼٌبی .............. ٍ تسجح ثِ هؼٌبی ................... است. (6

 پبک ٍ هٌسُ داًستي  –ة( ستبیص        ستبیص                           –الف( پبک ٍ هٌسُ داًستي 

 ثی ًیبزی –پبک ٍ هٌسُ داًستي                                  د( ستبیص  –ج( ثی ًیبزی 

 

  ؟ًیستٍضَ گرفتي ثب کذام یک از هَارد زیر صحیح  (7

 د( آة ضیر پبرک                  ج( گالة                     ة( آة ثبراى                الف( آة دریب                 

 

 .......... اًجبم داد.کذام گسیٌِ صحیح است؟ ثرای غسل کردى ثبیذ ثِ ترتیت ... (8

 الف( ًیت/ ضستي ًیوِ راست ثذى/  ضستي ًیوِ چپ ثذى/ ضستي توبم سر ٍ گردى

 /  ضستي ًیوِ راست ثذى /  ضستي توبم سر ٍ گردىة( ًیت/  ضستي ًیوِ چپ ثذى

 ثذى چپج( ًیت/  ضستي توبم سر ٍ گردى/  ضستي ًیوِ راست ثذى/  ضستي ًیوِ 

 د( ًیت/  ضستي توبم سر ٍ گردى/  ضستي ًیوِ چپ ثذى/  ضستي ًیوِ راست ثذى

 

 کذام یک از ٍیژگی ّبی دٍست است؟ثیت )چَى ثسی اثلیس آدم رٍی ّست    پس ثِ ّر دستی ًطبیذ داد دست( هرثَط ثِ  (9

ة( اّل گٌبُ ًجَدى دٍست                                                            الف( خیرخَاُ ثَدى دٍست                              

 د( هیبًِ رٍی در دٍستی       ج( اّل فكر ٍ اًذیطِ ثَدى دٍست                        

 

 از هَارد زیر ثبػث ثبعل ضذى ًوبز هی ضَد؟کذام یک  (10

 الف( ػذم تلفظ صحیح       ة( سَْی صحجت کردى در ًوبز          ج( اضبرُ کردى ثب دست              د( جَاة سالم دادى
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 ذهیدکوتاه به سواالت زیر جواب  
 

 

 (0.25)ّذف زًذگی اًسبى ّب هَهي ثرخبستِ از چیست؟  -11

 (0.25) چیست؟الزهِ دٍستی پبیذار  -12

 (0.5) هْن ترى دلیلی کِ ثبػث هی ضَد اًسبى ّبی هَهي از آراهص رٍحی ثرخَردار ثبضٌذ، چیست؟ -13

 (0.5) ٍ ثبر را هٌغ کردُ است؟ ثِ چِ دلیلی اهبم ػلی)ع( دٍستی هسلوبًبى ثب افراد ثی ثٌذ -14

 (0.5) ثِ چِ دلیلی ػالقِ افراعی ثِ دٍست هَجت اضغراة ٍ پریطبًی خبعر هی ضَد؟ -15

 (0.5) ّذف اصلی دضوي از تحرین اقتصبدی، جٌگ ًظبهی ٍ ضجیخَى فرٌّگی چیست؟ -16

 (0.5) ّذف هب در ًْی از هٌكر چیست؟ -17

 (0.5) فبیذُ هْوی کِ آهبدگی ًظبهی دارد، چیست؟ -18

 (0.5) حكوت اًفبق چیست؟ -19

 (0.5) چرا هردم ثبیذ از فتَای فقیْبى پیرٍی کٌٌذ؟ -20

 

  به سواالت زیر جواب کامل دهیذ 

 0.5 دٍ هَرد از راُ ّبی دستیبثی ٍ تَقیت ایوبى را ًبم ثجریذ. 21

 5/0 دٍ ًوًَِ از جٌگ ًرم ػلیِ هلت ٍ فرٌّگ ایراى ثٌَیسیذ 22

23 

 هَرد3 ثب تَجِ ثِ سخٌی از اهبم رضب)ع( سِ ٍیژگی هٌتظراى ٍاقؼی اهبم زهبى)ػج( را ثٌَیسیذ.

 

 

0.75 

24 
 دلیل ٍجَد احكبم ٍ قَاًی الْی چیست؟

 

1 



 

 

 باسوو تعالی

 دقیقو  57:    هدت اهتحاى 01:01:   ساعت شرًع  :نام پدر :نام ً نام خانٌادگی

 00 :تعداد سٌال 0 : تعداد صفحو 27/02/1400:  تاریخ اهتحاى نين: پایو    پیام ىای آسوانی : سؤاالت اهتحاى ىواىنگ درس

 اداره سنجش آهٌزش ً پرًرش استاى سوناى 1400ىواىنگ استانی درخرداد هاه  داًطلب آزاددانش آهٌز ً 

 بارم سؤاالت ردیف

 

 

 

25 
 پیبهجر اکرم)ظ( در هَرد آثبر ٍضَ چِ هی فرهبیذ؟

 

1 

26 
 ثِ چِ دلیل اًتخبة دٍست در دٍراى ًَجَاًی اّویت ٍ حسبسیت ثبالیی دارد؟ دٍ هَرد

 

1 

27 
 اهبم کبظن)ع( درثبرُ ترک اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌكر چِ هی فرهبیذ؟

 

1 

28 
 یک هَفقیت است؟ثرای چِ ّر اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌكری 

 

1 

29 
 هَرد از هجغالت ًوبز را ًبم ثجریذ.6

 

1.5 

30 
 را ثٌَیسیذ. هبل هَرد از فَایذ اًفبق4

 
1 

31 
 زکبت فغریِ چیست؟

 
1 

32 

 هؼیي کٌیذ ّریک از ًوًَِ ّبی زیر ثِ کذام یک از اًَاع جْبد هرثَط اًذ؟

 ...............الف( ًجرد سپبُ اسالم ثب حكَهت ّبی ایراى ٍ رٍم: 

 ة( ًجرد حضرت ػلی)ع( ثب خَارج ًْرٍاى : ..............

 ج( جٌگ احساة: ..............

 د( جٌگ تحویلی ایراى ٍ ػراق: ..............

 ّـ( هجبرزُ ثب گرٍّک ّبی ترٍریستی: ..............

1.25 

33 

 آیِ زیر را کبهل کردُ ٍ ترجوِ آى را ثٌَیسیذ.

 .......... .تَحسًَا ..................................................................................................................... ٍالتٌََْا ٍال

 ..................................... .ترجوِ: ..............................................................................................................

1.5 


