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 سواالت ردیف

 : آیات الف

 ریبه سواالت ز« آمنَوا اَشَدُّ حُبًّا هللِ نَیکَحُبِّ اللّهِ وَ الذَّ حِبّونَهُمیُمِن دونِ اللّهِ اَندادًا  تَّخِذُیَوَ مِنَ النّاسِ مَن » هیبر اساس آ

 :دیپاسخ ده

 نمره(0.75. )دیرا ترجمه کن هیآ نی(ا1

 

 

 نمره(0.25دارد؟ )مومنان اشاره  یها یژگیاز و کیبه کدام  هیآ نیا( 2

 

اهداف « ما تَصنَعونَ علَمُیَعَنِ الفَحشاءِ وَ المُنکَرِ وَ لَذِکرُ اهللِ اَکبَرُ وَ اللّهُ  یوَ اَقِمِ الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ تَنه»  فهیشر هیبراساس آ (3

 نمره(0.5. )دینماز را نام ببر

 

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین نمایید. ب

 نمره(0.25) .پندارند یم یبخش دفتر زندگ انیآنان مرگ را پا روانیو پ یاله امبرانیپ (1

 نمره( 0.25آثار ماتاخر اعمال است.)  انگریغلط ب یها یمدساز (2

 نمره(0.25بعد از مراقبت، نوبت عهد بستن با خداست. ) (3

 نمره(0.25به خداوند است. ) ینه به دوستان خداوند و آر انگریدر اسالم است که  ب ینداریو اساس د هیجمله الاله اال اهلل پا (4

که خدا بر آنها خشم  یخود را در زمره کسان م،ییرا با توجه بگو «نَیوَلَا الضّالّ هِمیوبِ عَلَالمَغض رِیغَ» اگر عبارت  (5

 نمره(0.25داد. ) میراه را گم کرده اند، قرار نخواه ایگرفته 

 نمره(0.25زنان موظف اند تمام بدن خود را، به جز صورت و دستها تا مچ، از نامحرم بپوشانند. ) (6

 لمات مناسب پر کنید.جای خالی را با ک ج

 نمره(0.25و عبث نباشد.)  هودهیاو ب یاز کارها یکار چیاست که ه نیالزمه.......................... ا (1

 نمره(0.25........................... است.) انیبهشت یبهشت برا (2
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 گزینه صحیح را بر اساس سواالت انتخاب نمایید. ص

 نمره( 0.5) ست؟ین حیدر باره روزه صح نهیکدام گز (1

داً است، عم ممیاش ت فهیاگر وظ ایکه غسل بر او واجب است، اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند  ی( کسالف

 .ردیتواند روزه بگ ینکند، نم ممیت

 و تنباکو و مانند آنها را به حلق برساند.  گاریو دود س طیبخار غل دی( روزه دار نباب

 شود. یاش باطل مآب ببرد، روزه  ری( اگر روزه دار تمام بدنش را زج

نمازش را کامل بخواند و روزه اش  دیکه سفر کرده است، بماند، با یدر محل شتریخواهد ده روز و ب یکه م ی( کسد

 .ردیرا هم بگ

 فهیشر هیموضوع در آ نیالزمه دوست داشتن خداوند.................................. است و ا یاله اتیبنابر آ (2

 نمره( 0.5دارد. ) ی......................... تجل

 آمنَوا اَشَدُّ حُبًّا هللِ                                    نَیوَ الذَّ-از خداوند یروی(پالف

 لَکُم ذُنوبَکُم غفِریَاللّهُ وَ  حبِبکُمُیُ یفاتَّبِعون -خداوند یندگب(عبادت و ب

 لَکُم ذُنوبَکُم                غفِریَاللّهُ  وَ  حبِبکُمُیُ یفاتَّبِعون -از خداوند یروی(پج

 آمنَوا اَشَدُّ حُبًّا هللِ نَیوَ الذَّ -خداوند ید(عبادت و بندگ

 نمره( 0.5)انسان اشاره دارد؟  هیبه کدام سرما «مّا شاکِرًا وَ اِمّا کَفورًااِ لَیالسَّب ناهُیاِنّا هَدَ »هیآ (3

 ج(فطرت                           د(نفس اماره                            اری( عقل                   ب(اراده و اختالف

 نمره( 0.5) ست؟یچ امتیاتفاق مرحله اول ق نیاول (4

           نیب(مرگ اهل آسمانها و زم                   (زنده شدن همه انسانها                    الف

 نیدر ساختار زم ریید( تغ                                    بیمه ییشدن صدا دهیج( شن           
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ر

 نمره(1) ست؟یچ امتیمنظور از تجسم عمل در ق (1

 

 

 نمره(1شده است؟ ) فی)ع( چگونه توص یتقوا و با تقوا در کالم حضرت عل یب یمثل انسانها (2

 
 

 

 نمره(1مورد( )2وجود دارد؟) یموجودات چه تفاوت ریهدف انسان و سا انیم (3

 

 

 

 نمره(1. )دیینما نییرا تب یعفاف و آراستگ انیرابطه م (4

 

 

 نمره(1. )دیکن انیآثار اعتقاد به معاد را ب (5

 

 

 نمره(1شود؟ ) یو کاهش حضور آنان در جامعه م یحجاب زنان موجب سلب آزاد ایآ (6

 

 

 

 

 

 16 موفق باشید

 



1 

 

 يزارت آمًزش ي پريرش  

 کل آمًزش ي پريرش شهر تهران ةادار

 تهران5 آمًزش ي پريرش مىطقه ةادار

 (8931دبیرستان غیرديلتی مًحد )خرداد
. 

 بارم ي پاسخ االتؤمته س ردیف

 آیات الف

تِ سَاالت « آهٌََا اَضَسُّ حُثِّا هللِ يَیِِ ٍَ الصَّکَحُةِّ اللّ حِثًََُّْنیُهِي زٍىِ اللِِّ اًَسازًا  تَّرِصُیٍََ هِيَ الٌّاسِ هَي » ِیتط اساس آ

 :سیپاسد زّ طیظ

 ًوطُ(5.75. )سیضا تطجوِ کٌ ِیآ يی(ا1

ًوزُ(  52.0ذسا2 )  یزارًس هبًٌس زٍست یًوزُ( آًبى را زٍست ه52.0) زًسیگ یذسا ه یرا ثِ جب یبًیاس هززم ّوتب یپبسد: ٍ ثعض

 ًوزُ(52.0زارًس2 )  یطتزیهحجت ثآٍرزُ اًس ثِ ذسا  وبىیکِ ا یاهب کسبً

 ًوطُ(5.25هَهٌاى اضاضُ زاضز؟ ) یّا یژگیاظ ٍ کیتِ کسام  ِیآ يیا( 2

 آًبى ًسجت ثِ ذسا سیٍ هحجت ضس یپبسد: زٍست

« ها تَػٌَعَىَ علَنُیَاللُِّ  عَيِ الفَحطاءِ ٍَ الوٌُکَطِ ٍَ لَصِکطُ اهللِ اَکثَطُ ٍَ یٍَ اَلِنِ الػَّالَٓ اِىَّ الػَّالَٓ تٌَْ»  فِیضط ِیتطاساس آ (3

 ًوطُ(5.5. )سیاّساف ًواظ ضا ًام تثط

 ذساًٍس بزی -اس گٌبّبى یپبسد: زٍر

 

 زضستی یا ًازضستی عثاضتْای ظیط ضا تعییي ًواییس. ب

 پبسد : غلظ ًوطُ(5.25) .پٌساضًس یه یترص زفتط ظًسگ اىیآًاى هطگ ضا پا طٍاىیٍ پ یالْ اهثطاىیپ (1

 حیصح :پبسد ًوطُ( 5.25آثاض هاتاذط اعوال است.)  اًگطیغلظ ت یّا یهسساظ (2

 پبسد : غلظ ًوطُ(5.25تعس اظ هطالثت، ًَتت عْس تستي تا ذساست. ) (3

تِ ذساًٍس  یًِ تِ زٍستاى ذساًٍس ٍ آض اًگطیزض اسالم است کِ  ت یٌساضیٍ اساس ز ِیجولِ الالِ اال اهلل پا (4

 پبسد : غلظ ًوطُ(5.25است. )

کِ ذسا تط آًْا  یذَز ضا زض ظهطُ کساً ن،ییضا تا تَجِ تگَ «يَیٍَلَا الضّالّ ِْنیالوَغضَبِ عَلَ طِیغَ» اگط عثاضت  (5

 حیصح :پبسد ًوطُ(5.25زاز. ) نیضاُ ضا گن کطزُ اًس، لطاض ًرَاّ ایذطن گطفتِ 

 حید صحپبسًوطُ(5.25ظًاى هَظف اًس توام تسى ذَز ضا، تِ جع غَضت ٍ زستْا تا هچ، اظ ًاهحطم تپَضاًٌس. ) (6

 

 جای ذالی ضا تا کلوات هٌاسة پط کٌیس. ج

پبسد:  ًوطُ(5.25ٍ عثث ًثاضس.)  َْزُیاٍ ت یاظ کاضّا یکاض چیاست کِ ّ يیالظهِ.......................... ا (1

 حکوت ذسا

 زارالسالم-یسالهت یپبسد: سزا ًوطُ(5.25........................... است.) اىیتْطت یتْطت تطا (2
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 .طزیتَاًس ضٍظُ تگ یًکٌس، ًو ونیت

 طساًس. تتٌثاکَ ٍ هاًٌس آًْا ضا تِ حلك  ٍ گاضیٍ زٍز س ظیتراض غل سیًثا( ضٍظُ زاض ب

 ضَز. یآب تثطز، ضٍظُ اش تاعل ه طی( اگط ضٍظُ زاض توام تسًص ضا ظج

ًواظش ضا کاهل ترَاًس ٍ  سیکِ سفط کطزُ است، تواًس، تا یزض هحل طتطیذَاّس زُ ضٍظ ٍ ت یکِ ه ی( کسز

 .طزیضٍظُ اش ضا ّن تگ

 فِیضط ِیهَضَع زض آ يیالظهِ زٍست زاضتي ذساًٍس.................................. است ٍ ا یالْ اتیتٌاتط آ (2

 پبسد: جًوطُ( 5.5عوَهی) زاضز. ی......................... تجل

 آهٌََا اَضَسُّ حُثِّا هللِ                                    يَیٍَ الصَّ-اظ ذساًٍس یطٍی(پالف

 لَکُن شًَُتَکُن غفِطیَاللُِّ ٍَ  حثِثکُنُیُ یفاتَّثِعًَ -ذساًٍس یٍ تٌسگ ب(عثازت

 لَکُن شًَُتَکُن                غفِطیَاللُِّ  ٍَ  حثِثکُنُیُ یفاتَّثِعًَ -اظ ذساًٍس یطٍی(پج

 آهٌََا اَضَسُّ حُثِّا هللِ يَیٍَ الصَّ -ذساًٍس یز(عثازت ٍ تٌسگ  

 پبسد: ة  (ًوط5.5ُعوَهی)اًساى اضاضُ زاضز؟  ِیتِ کسام سطها «اِهّا ضاکِطًا ٍَ اِهّا کَفَضًا لَیالسَّث ٌاُُیاًِّا َّسَ »ِیآ (3

 ج(فغطت                           ز(ًفس اهاضُ                            اضی( عمل                   ب(اضازُ ٍ اذتالف

 زد: پبسًوطُ( 5.5) ست؟یچ اهتیاتفاق هطحلِ اٍل ل يیاٍل (4

           يیب(هطگ اّل آسواًْا ٍ ظه                   (ظًسُ ضسى ّوِ اًساًْا                    الف

 ةیهْ ییضسى غسا سُیضٌز(                                        يیزض ساذتاض ظه طییتغج(                

 تِ سَاالت ظیط پاسد کاهل زّیس. ض

 ًوطُ(1) ست؟یچ اهتیزض لهٌظَض اظ تجسن عول  (1

است2  یعیٍ عج یتز ٍ کبهل تز اس زٍ ًَع قزارزاز قیٍجَز زارز کِ عو فزیعول ٍ پبزاش ٍ ک بىهی ٔ اس راثغِ یگزیپبسد: ًَع ز

ّزگش اس  ثبعٌی ٔ رٍز؛ اهب جٌجِ یه يیثعس اس عول اس ث ظبّزی ٔ زارز2 جٌجِ ثبعٌی ٔ جٌجِ کیٍ  ظبّزی ٔ جٌجِ کی یّز عول

ٍ ثبعي آى  قتیحق ن،یزّ یاًجبم ه یَیزً یکِ هب زر سًسگ یّز عول ي،یهبًس2 ثٌبثزا یه یثبق یٍ زر رٍح ّز اًسبًرٍز  یًو يیث

ثبعي اعوبل ذَز  بىیضَز ٍ اًسبى ذَز را زر ه یزرزآٍر هجسن ه بیلذت ثرص  جب،یس بیعول زر جْبى آذزت ثِ صَرت سضت 

 2ٌسیث یه

 ًوطُ(1ضسُ است؟ ) فی)ع( چگًَِ تَغ یحضطت عل تمَا ٍ تا تمَا زض کالم یت یهثل اًساًْا (2

را پبرُ کززُ ٍ  1ضسُ اًس کِ لجبم  یچوَش ٍ سزکط یاست کِ سَار ثز است ّب یتقَا هَثَل سَارکبراً یث یپبسد: هَثَل اًسبى ّب

ثبتقَا،  یاهب هَثَل آزم ّبافکٌٌس2  یٍ عبقجت، سَارکبر را زر آتص ه پزًسیه يییرا اس زست سَارکبر گزفت ّبًس؛ ثِ ثبال ٍ پب بریاذت

ٍارز ثْطت  ٌکِیتب ا ٌسیوبیپیزارًس ٍ راُ م  بریرام سَار ضسُ اًس ٍ لجبم است را زر اذت یکِ ثز است ّب است یهَثَل سَارکبراً

 ضًَس2

 ًوطُ(1هَضز( )2ٍجَز زاضز؟) یهَجَزات چِ تفاٍت طیّسف اًساى ٍ سا اىیه (3

 صَرت ثِ گیبّبى کِ زر حبلی ثززارز؛ گبم آى سَی ثِ ٍ کٌس اًتربة را آى ٍ ثطٌبسس را ذَز ذلقت اس ّسف ثبیس ذَز اًسبى

 استعسازّبی کِ گیبّبى ٍ حیَاًبت ثزذالف اًسبى 2کٌٌس هی حزکت ذَز ّسف سَی ثِ غزیشی صَرت ثِ حیَاًبت ٍ عجیعی
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 ٍ است علت ًْبیت ثی ای ِرٍحی زارای اًسبى 2است هعٌَی ٍ هبزی اس استعسازّبی فزاٍاى ای هجوَعِ زارًس، هبزی هحسٍز

 گیبّبى ٍ حیَاًبت کِ زرحبلی 2گززز هی افشٍى رٍس ثِ رٍس ثلکِ ضَز، ًوی تٌْب کن ًِ ّبیص ذَاستِ ثِ زستیبثی زر اٍ عغص

 زارًس2 هحسٍزی ّبی ّسف

 ًوطُ(1. )سییًوا يییضا تث یعفاف ٍ آضاستگ اىیضاتغِ ه (4

ضَز ٍ  یٍ پَضص اٍ ثبٍقبرتز ه یضَز، ًَع آراستگ یٍ هستحکن ه یى قَعفبف زر رٍح اًسب یکِ رضتِ ّب شاىیپبسد: ثِ ّوبى ه

ثِ  ییٍ پَضص اٍ سجک تز ٍ جٌجِ ذَزًوب یضَز، آراستگ یٍ گسستِ ه فیعفبف اًسبى ضع یکِ رضتِ ّب شیً شاىیثِ ّوبى ه

 2ززیگ یذَز ه

 ًوطُ(1. )سیکٌ اىیآثاض اعتماز تِ هعاز ضا ت (5

2 ززیگ یرا فزا ه یٍ کبر، سًسگ تیفعبل ٔ  شُیضَز ٍ ضَر ٍ ًطبط ٍ اًگ یاًسبى ثبس ه یثِ رٍ ییٌبٍ رٍض ساهی ٔ پٌجزُ سگبُ،یز يیثب ا

 زر راُ ذسا است2 فساکبری ٔ اس هزگ ًسارز ٍ ّوَارُ آهبزُ یتزس گزیاًسبى ز

 ًوطُ(1ضَز؟ ) یٍ کاّص حضَض آًاى زض جاهعِ ه یحجاب ظًاى هَجة سلة آظاز ایآ (6

 یثب ًبهحزهبى قزار زازُ است ًِ ثزا یسهبى حضَر سى زر اجتوبع ٍ هَاجِْ ٍ یر حجبة را ثزااٍالً ذساًٍس زستَ -زیپبسد: ذ

حکن ًِ تٌْب سجت کبّص حضَر  يیکٌس2 ا یپَضص سى را ٌّگبم حضَر زر اجتوبع هطرص ه یحجبة چگًَگ زایزاذل ذبًِ؛ س

کززى سًبى ٍ  يیذبًِ ًط یبضٌس2 زٍم آًکِ ازعبزاضتِ ث تیٍ ّوزاُ ثب اهٌ وئيهغ یضَز تب حضَر یضَز، ثلکِ سجت ه یسًبى ًو

کِ ّوگبى، چِ  یرا زر هعجس نیعفت حضزت هز نیًبسبسگبر است2 قزآى کز يیز بىیطَایپ ٔ زُیآًبى ثب ًگبُ قزآى ٍ س یسلت آساز

 2سیستب یه ٌس،یآ یسى ٍ چِ هزز، ثِ پزستص ه
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