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 دقیقه  60  مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 1شماره صفحه : 

    

 1   را تنویسیذ.« قالَ رَتُکُنْ اُدعونی اَستَجِةْ لَکُنًوَ »پیام آیه  الف(  

 4    .پر کنیذکلوات هناسة  را تا ب( جاهای خالی  
 .آلَدُ وٌذعوَهی را ........... ٍ .......... ...................... اس رحوت خذاًٍذ دٍر است وسی وِ  1
 در ثیي هلت ّبی هسلوبى است. .....................................  یىی اس ثزًبهِ ّبی اصلی لذرت ّبی استىجبری  2
 .ًوی تَاى ثِ آى رسیذ.....................................   ًشد خذاًٍذ ثلٌذ هزتجِ جبیگبّی است وِ جش ثب  3
 ثذست هی آیذ سیبد ًخَاّذ ضذ ٍ اگز ّن سیبدضَد .................. ًخَاّذ داضت.. .............هبلی وِ اس  .....  4
 . ....... هحزٍم هی سبسد...................هی ضَد ٍ اًسبى را اس ........................ درٍغ گفتي هَجت ًبثَدی  5
 .)ثذٍى تفىز( ثزتز است..................................   سبعتی تفىز اس سبعت ّبی طَالًی  6
 ثٌب ًىٌین...... .................................. سًذگی خَد را ثز اسبس الگَّبی  7
 است.................................  ًگبُ وزدى ثِ ًبهحزهبى تیزی اس تیزّبی سّزآگیي  8

 4   های زیر را هشخص کنیذ.درستی یا نادرستی عثارت  (ج  
  غ        ظ   هصزف گزایی ارتجبطی ثبٍاثستگی ثِ ثیگبًگبى ًذارد.  1
 غ        ظ   خذاًٍذ ثزخی اس افزاد را ثِ خبطز ججزاى گٌبّبى ثِ دًیب ثز هی گزداًذ.  2
 غ        ظ  ٍلتی وسی ثِ دیگزی ًبسشا هی گَیذ، در دل اٍ ثذر ویٌِ ٍ دضوٌی هی وبرد.  3
 غ        ظ  چٌبى چِ وسی در حبل وبر وزدى، هزگص فزا رسذ در حبل عجبدت خذاًٍذ اس دًیب رفتِ است.  4
 غ        ظ   دعبی ثٌذُ ای وِ در ضىوص حزام ثبضذ، اجبثت ًوی ضَد.  5
 غ        ظ  گبّی یه لذرت استعوبری، دلسَساًِ اس یه طزف درگیزی حوبیت هی وٌذ.  6
 غ        ظ   رد ضذى اس ایستگبُ حك الٌبس ثِ رضبیت هزدم ثستگی دارد.  7
   غ        ظ  رٍس حسبثزسی، در تَلف گبُ ّبی هختلفی ثِ پزًٍذُ اعوبل رسیذگی هی ضَد.  8

 3     سواالت چهار گسینه ای( د  
  وَتبّی در اًجبم وذام یه اس حمَق سِ گبًِ ججزاًص هطىل تز است؟   1

  گشیٌِ ة ٍ جد(   حك الٌبسج(   حك الٌفسة(   حك اهللالف(   
  است؟ ًبدرستدر راثطِ ضیعیبى ٍ اّل سٌت وذام گشیٌِ    2

  ضیعیبى ٍ اّل سٌت ثزادراى یىذیگزًذالف(   
  در ثیص تز عمبیذ اسالهی ٍ احىبم دیٌی ثب ّن هطتزن ّستٌذة(   
   ًظز دارًذضیعِ ٍ سٌی در هسئلِ خالفت اتفبق ج(   
 ّوِ هسلوبًبى جزیبى تىفیزی را اًحزاف اس دیي الْی هی داًٌذ د(   

  است؟ ًبدرستپیزاهَى آداة دعب وذام گشیٌِ    3
ًٍذ هی گزددالف(    ذاردة(   رعبیت آى ّب ثبعث جلت تَجِ ثیص تز خذا   آداة تبثیزی در سٍدتز یب دیزتز ضذى اجبثت دعبً 
  اثتذا ثزای دیگزاى دعب وٌین ثعذ ثزای خَدهبىد(   ثز پیبهجز ٍ آل اٍ آغبس وٌین دعبّب را ثب صلَاتج(   
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  تالش ثزای ثزطزف وزدى عیَة خَد ٍ پزداختي ثِ وبستی ّبی خَد، راُ درهبى وذاهیه اس گٌبّبى سثبى است؟   4
یة(   غیجت وزدىالف(      ًبسشاگَیید(   درٍغگَییج(   سخي چٌی

  هعبضزت ثب افزاد ثی ًظن .........................   5
  تبثیزی در سًذگی هب ًذاردة(   ضَد هب ًیش هبًٌذ آى ّب رفتبر وٌینهَجت هی الف(   
  اضىبلی ثِ ٍجَد ًوی آٍردد(   هَجت هی ضَد ثِ وبرضبى ًظن دّینج(   

 هی دّذ. حذاًٍذ چِ وسبًی را هَرد خطبة لزار .................« لُلْ هَيْ حَزَمَ سیٌََِ اهللِ الَتی اَخْزَجَ لِعِجبدُِِ »در آیِ    6
  وسبًی وِ راُ هیبًِ رٍی در التصبد را اًتخبة وزدُ اًذة(    اسزاف وٌٌذگبىالف(   
ی استفبدُ ًوی وٌٌذج(    بت اْل ی وِ اس اهىًب  د( وسبًی وِ اس ًبپبوی ّب استفبدُ هی وٌٌذ   وسًب
 4    .دهیذپاسخ کوتاه ته سواالت زیر ( ه  

 حذیث ثملیي را ثٌَیسیذ.  1

 وِ وف پبیص خیس است، آیب هی تَاًذ ثز رٍی فزش ًجس ًوبس ثخَاًذ؟وسی   2

 وٌذ؟ تَضیح دّیذ.آیب ضٌب وزدى در آة رٍسُ را ثبطل هی   3

 دٍ هَرد اس آثبر ٍ پیبهذّبی ثی تَجْی ثِ حجبة را ثیبى وٌیذ.  4

 ، چِ حمَلی را ثبیذ رعبیت وٌین؟ثْطت سیجبی خذاًٍذثزای راُ یبثی ثِ   5

 رٍش دضوٌبى اسالم ثزای اس ثیي ثزدى اتحبد هسلوبًبى چیست؟ هْن تزیي  6

 در چِ اٍلبتی فزصت دعب وزدى را ًجبیذ اس دست داد؟  7

 رسَل خذا )ظ( درثبرُ وست ٍ وبر حالل چِ هی فزهبیذ؟  8
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   4    ته سواالت زیر پاسخ کاهل دهیذ.( و  
 درثبرُ اهیزالوَهٌیي )ع( چِ فزهَد ٍ ایطبى را ثِ چِ همبهی هٌصَة وزد؟پیبهجز اوزم )ظ( در رٍس عیذ غذیز خن،   1

 چْبر هَرد اس هجطالت رٍسُ را ًبم ثجزیذ.  2

 در ایستگبُ حك الٌبس، رضبیت ضبویبى ٍ طلجىبراى چگًَِ جلت هی ضَد؟  3

 اس ًظز اسالم چِ وسی هسلوبى هحسَة هی گزدد؟  4

 حبجت در پیطگبُ خذاًٍذچگًَِ ثَد؟ ضیَُ اهبم هحوذ ثبلز )ع( ثزای ثیبى  5

 

 هَفك ثبضیذ
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تجدید نظر
 

 نمره به عدد :  عبدالرسول فاتحینام و نام خانوادگی دبیر : 
 نمره به حروف :   تاریخ و امضاء :

 





 


