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                                 5/0٘ادرست            درستآراْ ٚ تذریجي است .                            ،اثز پذیزي اس دٚست در دٚراٖ ٘ٛجٛا٘ي -5

 . جمالت سیز را بب کلمبت مىبسب کبمل کىیذ 
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 )اَل سىت(پیبمُبی آسمبن : درس
Sanjesh.razaviedu.ir 

 

 95/ 31/03    تاریخ أتحاٖ : 
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 ٘ادرست            درست                 اٌز ٚضٛ ةعذ اس س ْ اَٚ ةاعُ ضٛد، ٕ٘اس غحیح است .                       ا( 
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 .تٛا٘ٙذ ةا ٔزاجعٝ ةٝ سایت ٔٙذرج در سزةزي، سٛاَ ایٗ درس را ٔطاٞذٜ ٕ٘ایٙذدا٘ص آٔٛساٖ عشیش ٚ ٕٞىاراٖ ٔحتزْ ٔي
 

 20 مًفق ببشیذ                                                                            جمع ببرم                                                                                              2صفحٍ

 ٌذاري تػحیح ٚ ٕ٘زٜ
 ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 / دةیزحٔػحّ 
 پس اس رسیذٌي ةٝ اعتزاضاتٕ٘زٜ ٟ٘ایي 

 ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي 

 / دةیزٔػحّح

 

  ةا حزٚف ةا عذد  ةا حزٚف ةا عذد
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 ( رضَي ) استاى خراساىًْن ّواٌّگ پایِ االت اهتحاى ؤراٌّواي تصحيح س

 95خردادغایبيي هَجِ                              94-95سال تحصيلي :                    پياهْاي آسواىدرس :

 13/31/59تاريخ امتحان 

   ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش 

 .ًورُ هٌظَر ًوائيد ، بَدى صحيحآهَزاى تَجِ كردُ ٍ در صَرت سالم : لطفاً بِ هفَْم پاسخ ّاي داًص ّوكار گراهي ضوي عرض
 

 (1)  خذاًٍذ دل ٍ جاى آدهی سا تِ گًَِ ای آفشیذُ است کِ جض تا یاد ٍ ًام اٍ آسام ًوی گیشد . یاد خذا تاعث آساهص اًساى هی ضَد – 1
   

 ( 5/0 )حضشت اتشاّین ) ع (( ج -3      ( 5/0)تاٍسیالف( صًذُ ضذى سٍحیِ خَد  -2
 (5/0) دسست( 5     (     5/0) دسست -4

 ( 5/0) خذاًٍذ -7            ( 5/0) لشآى -6

 (5/0) تالش ٍ کَضص -9       (5/0).ایواى  -8 
 ( 1 تفکش دس کتاب آسواًی   ) –تفکش دس کتاب خلمت -10

سطین تعثی صذام تِ دستَس آهشیکا جٌگ تش  -2تحشین التصادی ایشاى سا تِ تصَیة ساصهاى هلل سساًذًذ . آهشیکا ٍ ّن پیواًاًص طشح  -1 -11
 ( 1علیِ ایشاى سا آغاص کشد .  ) 

 (1)کتاب دسسی دالیل هختلفی اسائِ ضذُ است . رکش یک دلیل کافیست .  57ٍ  56دس صفحِ   -12

 حضشت هحوذ ) ظ ( ّوِ ٍیظگی هثثت اخاللی تواهی پیاهثشاى ساتك سا داسا تَد .  

تا تَجِ تِ ایي کِ دس کتاب دسسی جْاد تا سشکطاى سا ًَعی جْاد دفاعی داًستِ ، اگش داًص آهَص تِ جْاد دفاعی » الف( جْاد تا سشکطاى  -13

 ( 5/1ج( جْاد دفاعی   ) ًیض اضاسُ کٌذ صحیح است .   ب( جْاد اتتذایی            

هوشدم   -3ضوَد .  ّای ًاضی اص فمش دس جاهعِ سیطِ کي هیتخص صیادی اص جشم -2ضَد . فاصلِ طثماتی هیاى ثشٍتوٌذ ٍ فمیش کوتش هی -1 -14

 ( 5/1ضًَذ.  ) تش هیًسثت تِ یکذیگش هْشتاى

( ٍ دس ایي صَست تْتشیي ّای ضووا ّون   75/0ضوا هسلط خَاٌّذ ضذ ) حتوا اهش تِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کٌیذ ٍگشًِ ضشٍستشیي افشاد تش  -15

 ( 75/0ذ ضذ . ) اگش دعا کٌٌذ، دیگش هستجاب ًخَاّ

دٍست خشدهٌذ ٍ دٍساًذیص ها سا دس گشفتي تصویوات دسست، کوک کشدُ ٍ خطش لشاس گشفتي دس هسیش ّای ًا هٌاسة سا اص ها دٍس هی کٌوذ   -16

ى فکش ٍ اًذیطِ ساّی سا پیص پای دٍست خَد ًوی گزاسد ٍ اگش خَدش ًیض ًتَاًذ دٍستص سا ساٌّوایی کٌذ ، اٍ سا تِ تذٍ ،چٌیي دٍستی (75/0).

 (75/0سوت هطَست تا افشاد آگاُ ٍ هطلع سَق هی دّذ . ) 

 پاسخنامه سواالت ویژه دانش آموزان شیعه
 ( 1دیگشاى تِ اٍ سالم کٌٌذ تایذ دس حال ًواص جَاب سالم آًْا سا تذّذ. ) ًواص گضاس ًثایذ دس حال ًواص تِ دیگشی سالم کٌذ ، ٍلی اگش  -17
اص سَی دیگش هشدم تِ دلیل   -2گشفتٌذ دادًذ ٍ فشصت ّش الذاهی سا هیاص یک طشف حاکواى تِ ضذت اهاهاى سا تحت فطاس لشاس هی  -1  -18

اٍضاع تشای اهاهاى سخت تش  -3ف خَد سا دس حوایت ٍ پیشٍی اص اهاهاى اًجام ًوی دادًذ . ٍ دل تستي تِ دًیای صٍدگزس، ٍظای تشع اص حاکواى
 ( 1« ) رکش یک هَسد کافیست» تا آًجا کِ سِ اهام لثل اص حضشت هْذی ) ع ( دس سي جَاًی تِ ضْادت سسیذًذ .    هی ضذ 

ٌذ ٍ استفادُ اص آى ایی ّایص سا اص اختیاس خَد خاسج کص اهَال ٍ داسٍلف تِ ایي هعٌاست کِ اًساى دس ساُ جلة سضایت خذا هالکیت تخطی ا -19
 ( 1یا استفادُ اص دسآهذ آى سا دس اختیاس دیگشاى لشاس دّذ . ) 

 ( 1ٍجَد یاساى تاٍفایی کِ تا پای جاى دس ساُ اّذاف ٍ آسهاى ّای اهام تایستذ . )  -2آهادگی هشدم جْاى تشای ّوشاّی تا لیام اهام  -1 -20
 (  2الف( دسست                ب( ًادسست                   ج( دسست                       د( ًادسست             )  -21

 سواالت ویژه دانش آموزان اهل سنت 
آهَختي تسیاس عاللوٌذ  دس خاًَادُ ای اضشافی تِ دًیا آهذ  ٍ تا ایي کِ اص صًذگی هشفْی تشخَسداس تَد اص ّواى سال ّای اٍل عوشش تِ دیي -17

 ( 1تَد . ) 
هی کٌذ پیشٍی اص خَاستِ ّای فشد یا  سا دسست ّذایت کٌذ ٍ لشآى اعالم چَى خذاًٍذ تِ تواهی حمایك، عالن است . فمط اٍ هی تَاًذ تطش -18

 ( 1سایش اًساى ّا دس اهَس صًذگی صحیح ًیست ٍ ّوِ افشاد ٍظیفِ داسًذ اص لَاًیي خذا اطاعت کٌٌذ . ) 
 ( 1ٍلتی لصذ داسین دستواى سا تِ ًَضتِ ّای لشآى تضًین .   )  -2ٍلتی هی خَاّین ًواص تخَاًین .   -1 -19

 داًص آهَص اگش تِ صَست کلی اضاسُ کٌذ ٍ یا اگش هَسدی هثال گٌذم ، جَ، خشها، اًگَس ٍ ... سا تٌَیسذ صحیح است :   - 20

                    ًمذیٌوِ ّوا) طوال، ًموشُ، ٍیوا پوَل(       -3دام ّوا) ضوتش، گواٍ، گَسوفٌذ(      -2هحصَالت صساعی یا هیَُ ّا ) گٌذم، جَ، خشهوا، اًگوَس(       -1

 ( 1داسایی ّای تجاستی ) چیضّایی کِ خشیذ ٍ فشٍش هی ضًَذ( )  -4

ادی حکَهتی تشای فشاگیش ضذى ٍالعی عثادت خذا دس استفادُ اص اهکاًات ه -2ایجاد عذالت اجتواعی ٍ تأهیي سفاُ عوَهی اًساى ّا   -1 -21

 (  1جاهعِ دس جٌثِ ّای فشدی ٍ اجتواعی ) 

 (  1الف( ًادسست               ب( دسست     )  -22

 ّوكاراى گراهي خستِ ًباضيد
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