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بارمسؤاالت  ردی
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 (5/0)َر مًرد  بٍ سًاالت قرآوی زیر پاسخ دَیذ.

تا تَرِ تِ آیِ صیش سپاسگضاساى ٍاهؼی ًؼوت سسالت چِ ًساًی ّستٌذ؟الق( 

..... ٍ سیزضی اهلل الطاًشیي(حوذ االسسَل هذخلت هي هثلِ الشسلها ه)ٍ 

چِ سش اًزاهی دس اًتظاس كشدی است ًِ دیٌی رض  )ٍ هي یتثؾ ؿیش االسالم دیٌاً كلي یوثل هٌِ.....(هطاتن تا آیِ ب( 

 اسالم اختیاس ًٌذ؟

 است؟ آیِ ضشیلِ )ام یوَلَى اكتشاء هل كاتَ تسَسُ هخلِ( تیاًگش چِ هَضَػی د(

 د( تِ كشهَدُ هشآى ًشین دلیل هخاللت اّل ًتاب تا اسالم چیست؟

2

2

 (25/0)َر مًرد  درستی یا وادرستی جمالت زیر را مشخص کىیذ.

ّایی ًثَدُ است. الق( ّوگی پیاهثشاى تِ ًواص دػَت ًشدُ اًذ ٍ دس ضٌل ٍ تؼذاد آى تلاٍت

 هحتَایی اػزاص هشآى است.ب( )سسایی تؼثیشات تا ٍرَد اختصاس( اص رٌثِ ّای 

 ٍالیت ٍ سشپشستی راهؼِ تشای ارشای هَاًیي الْی سا ٍالیت هؼٌَی هی گَیٌذ.د( 

 د( حضشت سسَل ضؼش خَاًذى سا هٌغ ًوی ًشد.

1

3

 زیر را کامل کىیذ. جمالت

اهام ًاظن)ع( هی كشهایذ: ًساًی ًِ دس تؼول ٍ تلٌش تشتشًذ ....................الق( 

هؼزضُ اصلی پیاهثش اص رٌس .................... است ٍ ساختاس صیثا ٍ آٌّگ هَصٍى ٍ دلٌطیي ًلوات دس هشآى هشتَط  ب(

 تِ .................... هشآى است.

 د( اٍلیي ٍ هؼتثشتشیي هشرغ ػلوی تشای كْن آیات الْی .................... ٍ ..................... پیاهثش)ظ( است.

.............................. -2..............................  -1ٍیژگی حضشت ػلی ػثاستٌذ اص:  دٍ د(
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 بٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ.

الق( چِ چیض سثة ضذ ًِ تا ٍرَد سٍش سلطٌتی تٌی اهیِ ٍ تٌی ػثاس ٍ ظلن ٍ ستن ایطاى اسالالم ّونٌالاى تالاهی    

 تواًذ.

ب( تِ تشتیة )تطٌیل حٌَهت(، )تؼلین ٍ تشتیت( ٍ )چگًَگی تأهیي اهٌیت( هشتَط تِ ًذام دستِ اص ًیاصّای اًسالاًی  

 است؟

هٌظَس اص )آًنِ هَسد ًیاص است( دس كشهایص اهام تاهش)ع( ًِ كشهَدًذ )خذاًٍذ آًنِ سا ًِ اهت تا سٍص هیاهت تالِ آى  د( 

 احتیاد داسد دس ًتاتص آٍسدُ است( چیست؟

 طاؿَت سا تؼشیق ًٌیذ.د( 

آیِ )لؼلي تاخغ ًلسي االیًٌََا هَهٌیي( تِ ًذاهیي اص سیشُ سّثشی پیاهثش اضاسُ داسد؟ی( 
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 بٍ سًاالت زیر پاسخ کامل دَیذ.

 الق( چالص ّای سیاسی، ارتواػی، كشٌّگی ػصش ائوِ سا تٌَیسیذ.

 ّذایت خذاًٍذ چگًَِ است؟ ٍ چشا ضیَُ ّذایت اًساى تا سایش هخلَهات هتلاٍت است؟ب( ضیَُ 

 خَاست اسالم اص اًساى دس حیطِ ػول چیست؟د( 

 اگش پیاهثشی دس تؼلین ٍ تثییي دیي ٍ ٍحی الْی هؼصَم ًثاضذ چِ ًتیزِ ای حاصل هی ضَد؟ د(

 حٌَهت اسالهی چگًَِ تأسیس یاكت ٍ چگًَِ گستشش پیذا ًشد؟ (س

 تا تشروِ تٌَیسیذ.آیِ تطْیش سا  (ٍ

 ی( حضشت ػلی)ع( دس آؿاص حٌَهت چِ چیضی سا سش لَحِ خَد هشاس داد؟
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                                                                                         محل مُر یا امضاء مذیر                                                         راَىمای تصحیح ردیف

1 

 5/0الق( ًساًی ّستٌذ ًِ تِ دٍسُ راّلیت تاصًگشدًذ ٍ دس هسیش پیاهثش تاهی تواًٌذ. 

 5/0ب( دیٌی اص اٍ پزیشكتِ ًخَاّذ ضذ ٍ دس آخشت اص صیاًٌاساى است. 

د( هشآى تشای احثات ًْایت ػزض ٍ ًاتَاًی ًساًی ًِ دس الْی تَدى هشآى ضي داسًذ پیطٌْاد آٍسدى یي سَسُ هاًٌذ 

 5/0آًشا دادُ است. سَسُ ّای 

 5/0د( آًاى اص حواًیت اسالم آگاُ تَدًذ ٍ دلیل هخاللتطاى سضي ٍ حسذی تَد ًِ هیاًطاى ٍرَد داضت. 

 25/0الق( ؽ          ب( ؽ          د( ؽ          د( ظ          ّش هَسد  2

3 

           5/0 الق( ًسثت تِ كشهاًْای الْی داًاتشًذ. 

          5/0 للظی ب( ًتاب ال اػزاص

                                    5/0د( سكتاس ال گلتاس  

 5/0 تی ًشاى د( ػذالت تی هاًٌذ ال ػلن

4 

 55/0الق( تحَل هؼٌَی ٍ كشٌّگی ایزاد ضذُ دس ػصش پیاهثش ٍ دٍ هیشاث گشاًوذس آى حضشت )هشآى ٍ ائوِ اطْاس( 

 55/0ب( ًیاص حاتت ال ًیاص حاتت ال ًیاص هتـیش 

د( هٌظَسضاى ًیاصّای هشتَط تِ تشًاهِ صًذگی ٍ ّذایت اًساى ّاست ّواى ًیاصّایی ًِ پیاهثشاى تِ خاطش آًْا كشستادُ 

 55/0ضذُ اًذ. 

د( ًساًی ًِ تِ هشدم كشهاى هی دٌّذ ٍ هاًًَگزاسی هی ًٌٌذ دس حالی ًِ كشهاى ٍ هاًًَطاى ًطأت گشكتِ اص كشهاى الْی 

 5/0ی( سختٌَضی ٍ دلسَصی دس ّذایت هشدم  55/0ضًَذ. ًیست طاؿَت ًاهیذُ هی 
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 -4اسائِ الگَّای ًاهٌاسة  -3تحشیق دس هؼاسف اسالهی ٍ رؼل احادیج  -2هوٌَػیت اص ًَضتي احادیج پیاهثش  -1الق( 

 1تثذیل حٌَهت ػذل دًیَی تِ سلطٌت. 

ّذایت هی ًٌذ اًساى ٍیژگی ّایی داسد ًِ اٍ سا ب( خذا ّش هخلَهی سا هتٌاسة تا ٍیژگی ّایی ًِ دس ٍرَدش هشاس دادُ 

 1اص سایش هخلَهات هتٌاسة هی ًٌذ. 

تا اًزام ٍارثات دیي ٍ تشى حشام  -1د( اسالم اص اًساى خَاستِ دس حیطِ ػول تا ایواًی ًِ ًسة ًشدُ تالش ًوایذ تا: 

ی ...... ًسة ًوایذ اص سرایل اخالهی كضایل اخالهی هاًٌذ: ػلت، ساستگَی -2ّای آى خذاًٍذ سا ػثادت ٍ تٌذگی ًٌذ. 

 1هاًٌذ: ظلن، ًلام ٍ ..... دٍسی ًٌذ. 

 1اػتواد هشدم تِ دیي اص تیي هی سٍد.  -2اهٌاى اًحشاف دس تؼالین الْی پیذا هی ضَد.  -1د( 

اى س( پیاهثش پس اص سیضدُ سال تالش تشای ّذایت هشدم هٌِ تا دػَت هشدم هذیٌِ تِ ایي ضْش ّزشت ًشد ٍ تِ كشه

خذاًٍذ حٌَهت اسالهی سا تٌا ًْاد ایي حٌَهت تِ تذسیذ گستشش یاكت ٍ دس هذت دُ سال سشاسش رضیشُ ػشتستاى سا 

 1كشا گشكت. 

اًوا یشیذ اهلل لیزّة ػٌٌن الشرس اّل الثیت ٍ یطْشًن تطْیشا. ّواًا خذا اسادُ ًشدُ ًِ دٍس گشداًذ اص ضوا اّل تیت  ٍ(

 5/1پاى ٍ طاّش هشاس دّذ. ٍ ًاپاًی سا ٍ ضوا سا ًاهالً 

ػذالت ٍ هثاسصُ تا تثؼیض ٍ ًاتشاتشی سا سش لَحِ ًاس خَد ایطاى اص ّواى آؿاص تا الگَ هشاس دادى  سیشُ ٍ سٍش پیاهثش  ی(

  1هشاس داد. 

 امضاء:    مریم خذیری وام ي وام خاوًادگی مصحح :  ومر16ٌجمع بارم :

 آمًزش ي پريرش شُر تُران کل ادارٌ ی

 تُران 4ٍ ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطق

 رسالت ياحذ سرای داوش دختراوٍ ديلتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایاى ترم ًوبت  کليد

 دیي و زًدگی یازدهن اًساًیًام درس: 

 هرین خدیریًام دبير: 

 1398/ 10 / 07 تاریخ اهتحاى:

 / عصرصبح 08:00 ساعت اهتحاى:

 دقیقه 75هدت اهتحاى: 
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