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

 الف( ثب تَخِ ثِ فزهَدُ قزآى دلیل هخبلفت اّل کتبة ثب اسالم چیست؟

 ػوَى اًْن آهٌَ ثوب اًشل الیک.....( پبسخ دّیذ.شة( ثب تَخِ ثِ آیِ )الن تز الی الذیي ی

 تطکیل حکَهت اسالهی اضبرُ دارد؟ آیِ ثِ کذاهیک اس دالیل ضزٍرت

 الزسَل.....( چیست؟ ٍ ثب کذام حذیث ارتجبط دارد؟ َج( ًبم آیِ )یب ایْب الذیي اهٌَ اعیؼَاهلل ٍ اعیؼ

ای تأکیذ  اهلل لَخذٍا فیِ اختالفب کثیزا( خذاًٍذ ثِ چِ ًکتِثزٍى القزآى ٍ لَکبى هي ػٌذ غیزد( ثب تَخِ ثِ آیِ )افال یتذ

 ًوَدُ است؟

2 

2 

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

 یب چگًَِ سیستي یکی اس دغذغِ ّبی اًسبًْبی فکَر ٍ خزدهٌذ است. الف( ضٌبخت ّذف سًذگی

 ة( تؼبلین پیبهجزاى در ثزخی احکبم فزػی تفبٍت داضتِ است.

 ج( خبهؼیت قزآى ثِ گًَِ ای است کِ فقظ اس اهَر هؼٌَی ٍ راثغِ اًسبى ثب خذا سخي هی گَیذ.

 د( اٍلیي ٍ ثزتزیي کبتت ٍ حبفظ قزآى پیبهجز )ظ( است.

 )ظ( ّوِ هسئَلیت ّبی پیبهجز اکزم)ظ( پس اس پیبهجز)ظ( ثز ػْذُ دارد.  ؼصَمهبم هٍ( ا

 )ظ( ضؼز خَاًذى را هٌغ ًوی کزد.حضزت رسَل ی(
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 سًاالت زیر را کامل کىیذ.

 الف( ًیبسّبیی ّوچَى اهٌیت ٍ داد ٍ ستذ اس خولِ ًیبسّبی .................... است.

 ػلوی ثزای فْن آیبت الْی .................... ٍ .................... پیبهجز است. ة( اٍلیي ٍ هؼتجزتزیي هزخغ

 راُ سًذگی یب .................... ارتجبط دقیقی ثب درک آیٌذُ خَیص ٍ ضٌبخت ّذف سًذگی دارد.ج( 

 رسَل خذا ایي دٍ ٍیژگی را دارا ثَد. السهِ خبًطیٌی پیبهجز .................... ٍ .................... است ّوبًگًَِ کِ د(

هؼدشُ اصلی پیبهجز اس خٌس .................... ٍ سبختبر سیجب ٍ آٌّگ هَسٍى ٍ دلٌطیي کلوبت در قزآى هزثَط ثِ  ٍ(

 .................... قزآى کزین است.

 ............ ثَد.یکی اس اثؼبد ضگفت اًگیش ضخصیت حضزت ػلی)ع( .................... ٍ ........ ی(
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 2از 1صفحٍ ی 

 ًام و ًام خاًوادگی: ..........................

 یازدهن ریاضی وتجربی هقطع و رشته:

 

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

جمًُری اسالمی ایران

 
 ًوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 

 دیه ي زوذگیوام درس: 

 وام دبیر:

امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقٍ 75 مذت امتحان :
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 (75/0)َر مًرد  بٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ.

 ز هخلَقی را ثِ چِ صَرت اًدبم هی دّذ؟ّالف( خذاًٍذ ّذایت 

 ة(  هٌظَر اس فغزت اًسبى چیست؟

رٍس قیبهت ثِ آى احتیبج دارد در کتبثص آٍردُ است( در ج( ایي فزهبیص اهبم ثبقز)ع( کِ )خذاًٍذ آًچِ را کِ اهت تب 

 راستبی چِ هَضَػی است؟

 ( عبغَت را تؼزیف کٌیذ.ٍ

 ی( کتبة ًْح الجالغِ ضبهل چِ ثخص ّبیی است؟

55/3 
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 .بٍ سًاالت زیر پاسخ دَیذ

 الف( چزا پبسخ ثِ ًیبسّبی اسبسی ثبیذ کبهال درست ٍ قبثل اػتوبد ثبضذ؟

 ًیبسی ثِ تصحیح ًذارد ٍ خبٍداًِ است؟ة( چزا قزآى کزین 

 ج( چگًَِ قزآى اس فزٌّگ خبّلیت تأثیز ًپذیزفت؟

 د( اگز پیبهجزی در تؼلین ٍ تجییي دیي ٍ ٍحی الْی هؼصَم ًجبضذ چِ ًتیدِ ای حبصل هی ضَد؟

 را کبهل ًوَدُ ٍ تزخوِ آًزا ثٌَیسیذ.ٍ( حذیث 

 ...... حتی یزیذ ػلی الحَض... هب اى توسکٌن ثْوب .............. ٍ اًْوب ..............اًی تبرک فیکن الثقلیي .............. ٍ ......

 پیبهجز در سهیٌِ ثزقزای ػذالت چِ کبرّبیی را اًدبم داد؟ ی(
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                                                                                         محل مُر یا امضاء مذیر                                                         راَىمای تصحیح ردیف
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 5/0الف( آًبى اس حقبًیت اسالم آگبُ ثَدًذ ٍ دلیل هخبلفتطبى رضک ٍ حسذی ثَد کِ هیبًطبى ٍخَد داضت 

 5/0ة( ضزٍرت پذیزش ٍالیت الْی ٍ ًفی حبکویت عبغَت 

 5/0ج( آیِ اعبػت یب اٍلی االهز ـ حذیث خبثز 

 5/0یبفت هی ضذ. د( اگز قزآى اس خبًت غیز خذا ثَد قغؼبً ًبسبسگبری ٍ اختالف سیبدی در آى 

 25/0الف( ؽ          ة( ظ          ج( ؽ          د( ؽ          ٍ( ؽ          ی( ظ          ّز هَرد  2

3 

    5/0ة( گفتبر ٍ رفتبر                                           25/0الف( ثبثت 

 5/0کبهل ٍ ػصوت اس گٌبُ ٍ اضتجبُ  د( ػلن                              25/0ج( چگًَِ سیستي 

 5/0ی( ػلن ٍ هؼزفت                     5/0ٍ( کتبة ـ اػدبس هحتَایی 

4 

 55/0الف( ّز هخلَقی هتٌبست ثب ٍیژگیْبیی کِ خذاًٍذ در ٍخَدش قزار دادُ ّذایت هی ضَد. 

 55/0دادُ است.  ة( هٌظَر آفزیٌص خبظ اًسبى ٍ ٍیژگیْبیی است کِ خذا در اصل آفزیٌص ٍی قزار

ج( هٌظَر اس آًچِ هَرد ًیبس است ًیبسّبی هزثَط ثِ ثزًبهِ سًذگی ٍ ّذایت اًسبًْب است یؼٌی ّوبى ًیبسّبیی کِ 

 55/0پیبهجزاى ثِ خبعز آى فزستبدُ ضذًذ. 

زهبى الْی ٍ( کسبًی کِ ثِ هزدم فزهبى هی دٌّذ ٍ قبًًَگذاری هی کٌٌذ در حبلی کِ فزهبى ٍ قبًًَطبى ًطأت گزفتِ اس ف

 55/0ًیست. 

 55/0ی( سخٌزاًی ّب، ًبهِ ّب ٍ پٌذ ٍ اًذرسّبی ایطبى. 

5 

تدزثِ ای کبفی الف( سیزا ّز پبسخ احتوبلی ٍ هطکَک ًیبسهٌذ تدزثِ ٍ آسهَى است. در حبلی کِ ػوز آدهی ثزای چٌیي 

 1ًیست ثِ خصَظ کِ راُ ّبی پیطٌْبدی سیبد ٍ گًَبگَى ّستٌذ. 

هسلوبًبى در پزتَ ػٌبیت الْی ٍ ثب اّتوبهی کِ پیبهجز در خوغ آٍری ٍ حفظ قزآى داضت ایي کتبة ة( ثب تالش ٍ کَضص 

 1 دچبر تحزیف ضذ ثِ ّویي خْت ًیبس ثِ تصحیح ًذارد ٍ خبٍداًِ ثبقی خَاّذ هبًذ.

لت خَاّی، ج( ثِ ضذت ثب آداة خبّلی ٍ رسَم خزافی هجبرسُ کزد ثِ اصالح خبهؼِ پزداخت اس هَضَع ّبیی ّوچَى ػذا

 1ػلن دٍستی، هؼٌَیت سخي گفتِ است. 

  1د( اهکبى اًحزاف در تؼبلین الْی پیذا هی ضَد ٍ اػتقبد هزدم اس ثیي هی رٍد. 

 5/1 ٍ( کتبة اهلل ٍ ػتزتی اّل ثیتی / لي تضلَا اثذا / لي یفتزقب

ضَیذ  ایي دٍ توسک خَییذ گوزاُ ًویهي در هیبى ضوب دٍ چیش گزاًجْب هی گذارم کتبة خذا ٍ ػتزتن اّل ثیتن را اگز ثِ 

 ٍ ایي دٍ اس ّن خذا ًوی ضًَذ تب در کٌبر حَض کَثز ثز هي ٍارد ضًَذ.

در ثزاثز ضبیغ  -2ٍ فزقی هیبى ػزة ٍ غیز ػزة ًوی گذاضت درآهذ ثیت الوبل را ثیي آًْب ثِ تسبٍی تقسین کزد  -1 ی(

هتدبٍساى را در ّز هَقؼیت ٍ هقبهی کِ ثَدًذ هدبسات هی کزد.  -3ضذى حقَق افزاد خبهؼِ هی ایستبد ٍ کَتبُ ًوی آهذ. 

در هقبثل تؼصجبت  -5ثزاثزی ّوِ افزاد را در ثزاثز قبًَى اػالم کزد ٍ ػزة ٍ غیز ػزة، سیبُ ٍ سفیذ را ثزاثز داًست.  -4

 1 قجیلِ ای ایستبد.
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