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 ثبسم سؤاالت سدٗف

  ثِ سؤاالت پبسخ دّ٘ذ: ثِ آٗبت تَجِ کٌ٘ذ ٍ الف
 5/0 خَاٌّذ ضذ؟« رلک اَدًٖ اَى ُٗؼشَفيَ فَالُٗؤرَٗيَ » دس صَست تحمك کذام دستَس لشآًٖ ، صًبى هطوَل  (1 

 5/0 چ٘ست؟« ٍَ اَلِنِ الصَّالٓ تٌَْٖ ػَيِ الفَحطبءِ ٍَ الوٌُکَشٍَِلَزِکشُ اهللِ اَکجَشُ ٍَاهللُ َٗؼلَنُ هب تَصٌَؼَى » هفَْم حبصل اص آٗٔ  (2 

ّبٕ افزضاٗص  ثِ کذام ٗک اص ساُ : «اِى کٌُتُن تُحِجَّىَ اهللَ فَبتَّجِؼًَٖ ُٗحجِجکُنُ اهللُ ٍَ َٗغفِش لَکُن رًَُثَکُن....  لُل »آٗٔ ضشٗفٔ  (3 

 هحجت ثِ خذاًٍذ اضبسُ داسد؟

25/0 

 : «اىَّ الزٗيَ َٗأکُلَىَ اَهَال الَ٘تبهٖ ظلوبً اًَِّوب َٗأکُلَىَ فٖ ثُغًَِِْن ًبساً ...... » آٗٔ  (4 

 الف( ثِ کذام ٗک اص ساثغِ ّبٕ ه٘بى ػول ٍ پبداش ٍک٘فش اضبسُ داسد؟

 ة( هفَْم آى ساثغِ سا تَض٘ح دّ٘ذ:

 
1 

 5/0 سا صبدلبًِ اص خذاًٍذ ثخَاّ٘ن ، ًت٘جِ اش چِ خَاّذ ثَد ؟« اّذًَب الصِّشاطَ الوُستَم٘ن » ( اگش ػجبست 5 

  ٌيصه( 25/0 ىّرد )ُص ٕ صح٘ح سا اًتخبة کٌ٘ذ:گضٌِٗ ة
 اش چِ حکوٖ داسد؟هبدس ثِ سفشٕ ثشٍد کِ آى سفش ثش اٍ ٍاجت ًجَدُ ًوبص ٍ سٍصُ ( اگش فشصًذ ثب ًْٖ پذس 6ٍ 

 سٍصُ اش سا ثگ٘شد ثبٗذ ًوبص سا توبم ثخَاًذ ٍ سٍصُ سا ًگ٘شد                                 ة( ثبٗذ ًوبص سا ضکستِ ثخَاًذ ٍ الف(

 اش سا ًگ٘شد                         د( ثبٗذ ًوبص سا توبم ثخَاًذ ٍ سٍصُ سا ثگ٘شدسٍصُ ثخَاًذ ٍ ج( ثبٗذ ًوبص سا ضکستِ

 
5/0 

 .پ٘وبى ثب خذاًٍذ ضٌبختِ ضَد ػذم هَفم٘ت دس ػْذ ٍ ضَد کِ ػَاهل هَفم٘ت ٍاٗي ػول ثبػث هٖ (7 

 ( سضبٗت خذاد                   ( هحبسجِ           ج                      ( ػضم           ة( هشالجت                                  الف
 

 ًوشُ(  25/0 هَسد )ّش جبٕ خبلٖ سا کلوبت هٌبست کبهل کٌ٘ذ: ج

25/2 

ِ »ٗک اثجبت است  است کِ هشکت اص ٗک ًفٖ ٍ« ال الَِ اِالّ اهلل » ٕاسبس ثٌبٕ اسالم جولِ پبِٗ ٍ (8  ………… ثزِ  « ًز

 …………ٍآسٕ ثِ 

 هٖ ثبضذ. ……………………( ٗکٖ اص ٍٗژگٖ ّبٕ ثُؼذ سٍحبًٖ 9

 است. …………… ٍ ……………( ساُ ّبٖٗ کِ لشآى کشٗن ثشإ کست تمَا ثِ هب ًطبى دادُ است ؛10

 ( اػوبلٖ کِ آثبسضبى حتٖ ثؼذ اص ح٘بت هب ً٘ض ثبلٖ هٖ هبًذ ٍپشًٍذٓ اًسبى ثب هزش  اٍ ّزن چٌزبى گطزَدُ اسزت سا     11

 .گٌَٗذ ……………اػوبل

 .داسد ……………( هٌطأ اختالف دس اًتخبة ّذف ّب سٗطِ دس 12

  است ٍ جض اٗي ساُ ًفَر دٗگشٕ دس هب ًذاسد. ……………ٍ  ……………کبس ض٘غبى  (13 
 ًوشُ(  25/0 هَسد )ّش ّبٕ صٗش سا هطخص کٌ٘ذ:دسست ٗب ًبدسست ثَدى گضاسُ د

75/0 

ُ    غسل ًکٌذ ًوٖ صجح کسٖ کِ غسل ثش اٍ ٍاجت است اگش ػوذاً تب اراى( 14  اش سا تَاًذ ًوزبص ثخَاًزذ، ٍلزٖ ثبٗزذ سٍص

              □غلظ           □صح٘ح                                                                                                                                     ثگ٘شد.

ّزب هؼوزَالً    دس صهبى ظَْس حضشت هس٘ح)ع( دس فلسغ٘ي، هشدم دس اسٍپب گشفتبس آداة هطشکبًِ ثَدًذ ٍلٖ صًبى آى (15

 □غلظ           □٘ح  هَٕ سش خَد سا هٖ پَضبًذًذ.                                                                                                 صح

ضزجبػت ثزِ    تش ضَد ٍ ضَد کِ دفبع اص حك ٍ هظلَم ٍ فذاکبسٕ دس ساُ خذا آسبى ًتشس٘ذى اص هش  سجت هٖػبهل  (16

             □غلظ           □صح٘ح  هشحلٔ ػبلٖ آى ثشسذ.                                                                                                        

    پبسخنبمه سفیذ داده شود.            سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.پبسخ 
 …2…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 صجح 8سبػت اهتحبى:   دٍم ًَثت اهتحبًٖ: دث٘شستبى سشإ داًص ًبم ٍاحذ آهَصضٖ:  ش صٌذلٖ )ش داٍعلت(: 

 دل٘مِ 70 ٍلت اهتحبى:  ن سٗبضٖ ٍ تجشثّٖدسضتِ:     ًبم پذس:   خبًَادگٖ: ًبم ٍ ًبم

02/03/96تبسٗخ اهتحبى:   95 - 96سبل تحص٘لٖ:    کوبلَ نًبم دث٘ش: خبً دٗي ٍ صًذگٖ سئَال اهتحبى دسس:
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 ةارم سؤاالت ردیف

 یک ىّرد از ظيث چپ اضافی اظث () کذاه٘ک اص هَاسد سوت ساست ثب هَاسد سوت چپ استجبط هؼٌبٖٗ داسد؟ ن

5/0 
 اش صح٘ح است      الف( سٍصُ          …کسٖ کِ ثِ چ٘ض حشاهٖ سٍصُ خَد سا ثبعل کٌذهثالً دسٍغٖ سا ثِ خذا ًسجت دّذ (17 

 اش ثبعل استة( سٍصُ     …اش ًسجت ثِ سٍصُ آى سٍصهسبفشت کٌذ ٍظ٘فِ( اگش کسٖ کِ سٍصُ است، ثؼذ اص ظْش 18 

 ج ( ثبٗذ کفبسُ جوغ دّذ                                                                                                                                                

  ًوشُ( 5/0:) ّش هَسد کٌ٘ذهفبّ٘ن صٗش سا تؼشٗف  و

  تجشُّج : (19 

 5/1 ًفس لَّاهِ : (20 

  تَفّٖ : (21 

   کَتبُ پبسخ دّ٘ذ: ـُ

 25/0 ضؼف دس دٗي است؟ ثب تَجِ ثِ سخي اهبم صبدق)ع( چِ چ٘ضٕ ًطبًٔ سستٖ ٍ (22 

 75/0 گ٘شد؟ًطأت هّٖبٖٗ اص چِ چ٘ض آتص جٌْن ثشإ دٍصخ٘بى چگًَِ است؟ ٍ (23 

 5/0 ( دس چِ صَست افشادٕ کِ هؼبد سا لجَل داسًذ ً٘ض تفبٍتٖ ثب هٌکشاى هؼبد ًذاسًذ؟24 

  دّ٘ذ:کبهل ثِ سؤاالت صٗش پبسخ  ی

 1 پ٘بهجش ٗک اًسبى هؼصَم است ، چگًَِ هٖ تَاى اٗطبى سا اسَُ لشاس داد ٍهثل اٍ ػول کشد؟ (25 

 75/0 چِ اػوبلٖ تأث٘ش ًوبص سا اص ث٘ي هٖ ثشًذ ؟ ٍظ٘فٔ هبدس لجبل آى چ٘ست ؟     (26 

است پ٘بهجشاى اٗي هحجت سا دس عَل تبسٗخ چگًَِ ًطزبى  « هجبسصُ ثب دضوٌبى خذاًٍذ»ٗکٖ اص آثبس هحجت ثِ خذاًٍذ  (27 

 دادًذ؟
1 

 1 دّذ؟ٍػذُ ػذل الْٖ سا ًوٖ کِ اهکبى تحمك  إ استّب دس دً٘ب ثِ گًَِچشا صًذگٖ اًسبى (28 

 1 ٍ چشا؟گ٘شد ؟ ه٘ضاى سٌجص اػوبل هب لشاس هٖ اػوبل چِ کسبًٖ هؼ٘بس ٍ (29 

 5/0  .سا کِ صًبى دس ًحَُ ٍضکل پَضص خَد ثبٗذ سػبٗت کٌٌذ سا ثٌَٗس٘ذ دٍ ضشعٖ (30 

 1 چشا ثٖ حجبثٖ صًبى غشثٖ، سٗطِ دس تؼل٘وبت هس٘ح٘ت ًذاسد؟ )تَض٘ح دّ٘ذ( (31 

 
  «کرده ای نافرنانی او از که کن نگاه کسی بزرگی به بلکه نکن، نگاه گناه کوچکی به» 

 (رسول اکرم)ص                                                                                                                                                                               
 

 16 جوغ                                                  هَفك ثبض٘ذ          

 …2…از  …2…صفحه: 

 20/20/69 تبریخ امتحبن:                 م ریاضی و تجربیود رشته:           دین و زندگی دنببله سئوال امتحبن درس:
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 ةارم پاظذ ظّاالت

 75/2 انف( ةَ آیات جّجَ کٍیس و ةَ ظّاالت پاظذ دُیس:

 ُای رّد را ةَ رّدػان ٌضدیک کٍٍس ىؼيّل ایً آیَ ُعحٍس.  ( در ؾّرجی کَ زٌان ىعهيان پّػغ1

 (ٌيصه 5/0( )12)درس

 ٌيصه(5/0(     )10ایً آیَ ةَ ٌياز و ةازدارٌسگی آن از گٍاه اػاره دارد.   )درس( 2

 ٌيصه(25/0(   )9( پیصوی از رسا )درس3

 ٌيصه(25/0( انف( ججعو رّد عيم )4

ٌيـصه( 25/0رّرد، اگص ةاظً و چِـصه واكیـی عيـم او در دٌیـا ةـص ىـ  ػـّد، )ب( کعی کَ ىال یحیيی را ةَ ٌاخق ىی

ٌيـصه( و 25/0ػـّد)ّاٍُس دیس کَ او در ُص خال، در خال رّردن آجغ اظث، اىا در دٌیا ایً آجغ آػکار ٌيیُيگان ر

گـصدد و آجـغ از درون رود، خلیلث و ةاظً عيم عیان ىـیُا کٍار ىیػّد و پصدهٍُگاىی کَ او وارد جِان آرصت ىی

 (7ٌيصه(    ) درس 25/0کؼس. )او زةاٌَ ىی

 (10ٌيصه(   )درس  5/0فی دل ٌزّاُیو ةعث. )ُای اٌدصا ( ةَ راه5

 

 ٌيصه( 25/0ی ؾدیح را اٌحزاب کٍیس. )ُص ىّرد  ب( گضیٍَ

 (                              10ٌيصه(  ) درس  25/0د                 )    ←(   6  

 (8ٌيصه(   ) درس  25/0)                      ج ←(   7

5/0 

 ٌيصه(25/0ج( جای رانی را ةا کهيات ىٍاظب کاىم کٍیس. )ُص ىّرد

 (  9ٌيصه(   )درس  25/0)  یگاٌَ رسای ةَ –ٌيصه(  25/0( ةَ ُص چَ غیص رسایی اظث)8

 (3ٌيصه(      )درس  25/0ٌیض ؾدیح اظث(   ) 35( ججضیَ وجدهیم ٌيی پشیصد ) ةلیَ ىّارد ص 9

 (10ٌيصه(  )درس  25/0ه      )ٌيصه(        و روز 25/0( ٌياز   )10

ص  )11  (5ٌيصه(  )درس  25/0( ةا آثار ىا جأرّ

 (1ٌيصه(    )درس 25/0( ٌّع اٌسیؼَ اٌعان  )12

 (2ٌيصه(   )درس  25/0ٌيصه(       و فصیب دادن    ) 25/0( وظّظَ کصدن  )13

25/2 

 ٌيصه( 25/0ةّدن گضاره ُای زیص را ىؼزؽ کٍیس: )ُصىّردد( درظث یا ٌادرظث 

 (        10ٌيصه(      )درس25/0)          غهط ←( 14

 (12ٌيصه(      )درس 25/0)          غهط ←( 15

 (3ٌيصه(      )درس25/0ؾدیح       ) ←( 16

75/0 

 ظيث راظث ةا ىّارد ظيث چپ ارجتاط ىیٍایی دارد؟ن( کساىیک از ىّارد 

 (10ٌيصه(      )درس25/0)          ج ←( 17

 (10ٌيصه(      )درس25/0انف        ) ←( 18

5/0 

 ٌيصه(5/0و( ىفاُیو زیص را جیصیف کٍیس: )ُص ىّرد 

رظٍس كصآن کصیو آن را کاری  رّدٌيایی ىیٌيصه( و ةَ  25/0کٍٍس   )  روی ىی ( ةیضی در آراظحَ کصدن رّد زیاده19

ج ٌاىیسه اظث. )درس  25/0ػيصد   )  جاُ ٌَ ىی  (11ٌيصه(      و ایً  خانث را جتصّ

اىَ: زىاٌی کَ کعی ةَ گٍاه آنّده ػس رّد را ظصزٌغ وى ىث ىی20 ّّ ٌيـصه( و در اٌسیؼـَ جتـصان 25/0کٍـس ) ( ٌفط ن

اىَ ٌاىیسه اظث. ) آیس كصآن کصیو ایً ظصزٌؼگص را ٌفط ةص ىی ّّ  (2ٌيصه(   )درس  25/0ن

 ( جّفّی: دریافث جيام وکيال خلیلث وجّد اٌعان کَ ُيان روح اظث جّظط فصػحگان را جّفّی گّیٍس.21

 (5ٌيصه(   )درس 5/0)

5/1 

  …1… از …1…صفحه: 

 مهر یا امضاء مدیرمحل 

 دبیران ویژه                                       

    غ٘شدٍلتٖ دختشاًِ سشإ داًص ًبم ٍاحذ آهَصضٖ: دث٘شستبى                  تصح٘ح دسس: دٗي ٍ صًذگٖ ساٌّوبٕ

 کوبلَ  دث٘ش: خبًنًبم            اهتحبًٖ: اٍلًَثت 

      95 - 96تحص٘لٖ: سبل                                                سضتِ: دّن تجشثٖ

 

 

 ثش      تؼذاد ثش  سئَال:     

 

 

 

 

 

 

 تصحیح راهنمبی

 ثش  2تصح٘ح:  تؼذاد ثش  ساٌّوبٕ

 صجح  8سبػت اهتحبى:  

 02/03/96اهتحبى:  تبسٗخ
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 ةارم پاظذ ظّاالت

 ه(  کّجاه پاظذ دُیس:  

 (11ٌيصه(  ) درس25/0ٌيا پّػیسن  )( نتاس ٌازک و ةسن 22
 

ُاظث و ةـصای ُيـیً از  ٌيصه(   ایً آجغ خاؾم رّد عيم اٌعان25/0(آجغ جٍِو ةعیار ظزث وظّزاٌٍسه اظث، )23

 (7ٌيصه(   )درس5/0کؼس.       ) ُا ػیهَ ىی درون جان آن
 

را كتّل دارٌس در ؾّرجی کَ ایً كتّل داػحً ةَ ایيان و ةاور كهتی جتسیم ٌؼسه اظث. جفـاوجی ةـا ( کعاٌی کَ ىیاد 24

 (3ٌيصه(   )درس 5/0ىٍکصان ىیاد ٌسارٌس.                   )

5/1 

 ی( ةَ ظّاالت زیص پاظذ کاىم دُیس:

کَ اٌجام داده، درظث ةّده و ىعـاةق دظـحّر  کاری کَ ُص داٌیو ىی دُیو؛ چّن کاىم رّد كصار ىی (ىا ایؼان را اظّة25

ٌيصه( اىا اظّه كصاردادن ایؼان ةَ ایً ىیٍا ٌیعث کَ ىا عـیً او ةاػـیو و در ُيـان خـس عيـم 5/0رساوٌس ةّده اظث.)

                                                                 جـص کٍـیو.                کٍیو، ةهکَ ةسیً ىیٍاظث کَ در خس جّان از ایؼـان پیـصوی کٍـیو و رـّد را ةـَ راه و روش ایؼـان ٌضدیـک

 (8ٌيصه( )درس5/0)

1 

 ٌيصه( 25/0غیتث کصدن؛ ) -2ٌيصه(  25/0ٌاراخث کصدن پسر وىادر) -1ةصٌس:  ( اعيانی کَ جأثیص ٌياز را از ةیً ىی26

 (  10ٌيصه(   )درس25/0د ةیصون کٍیو )وظیفۀ ىا در كتال آن ایً اظث کَ ةکّػیو آن کارُا را از زٌسگی رّ
75/0 

ی ةـا ظـحو و  ( ُيَ پیاىتصان، از خضصت ٌّح)ع( و خضصت اةصاُیو)ع( جا پیاىتص اظ م)ص( زٌسگی رّد را در ىتارزه27

ػـّد کعـی دوظـحسار  ( ٌيـی25/0( و پصچو ىتارزه را از ٌعـهی ةـَ ٌعـم دیگـص ىٍحلـم کصدٌـس.)25/0پهیسی گشراٌسٌس)

در « جِـاد در راه رـسا»( از ایـً رو25/0ةاػس؛ اىا  زػحی و ظحو را در جاىیَ ةتیٍـس و ظـکّت ارحیـار کٍـس.)رساوٌس 

 (9( )درس25/0اٌس. ) ی ةا ظحيگصان ةَ ػِادت رظیسه ی جيام پیاىتصان انِی ةّده و ةیؼحص آٌان در خال ىتارزه ةصٌاىَ

1 

: انف(28 پاداش اعيانی ىثم ػِادت در راه رسا؛ و کعاٌی کَ کارُای ٌیک فصاواٌی دارٌس و ةَ جيـ  ةعـیاری از   ( زیصا

 ٌيصه(5/0پشیص ٌیعث.) اٌس ةا جّجَ ةَ عيص ىدسود اٌعان اىکان ُا رسىث کصده اٌعان

اٌـس و یـا ىـاٌ  رػـس  ةـَ كحـم رظـاٌسه اٌس  ىث ً افصاد زیادی را ىجازات ةعیاری از کعاٌی کَ ةَ دیگصان ظحو کصده ب( 

پشیص ٌیعث پط ةایس جِان دیگصی ةاػس جـا ُـو ىجـازات و  اٌس در ایً دٌیا اىکان ُا ػسه اظحیسادُای ةعیاری از اٌعان

ٌيـصه(     5/0ػـّد.) ُو پاداش افصاد ةَ ظّر عادالٌَ داده ػّد. در غیص ایً ؾّرت ةص ٌظام عادالٌۀ رساوٌس ایـصاد وارد ىـی

 (4)درس

1 

: اعيال آٌان عـیً آن چیـضی 5/0گیصد؛ ) ( اعيال پیاىتصان و اىاىان ىییار و ىیضان ظٍجغ اعيال كصار ىی29 ٌيصه( زیصا

جـص  ُـا ةـَ راه و روش آٌـان ٌضدیـک ٌيصه( از ایً رو ُص چَ عيم اٌعان25/0اظث کَ رساوٌس ةَ آن دظحّر داده اظث؛ )

 (  6صه( )درسٌي25/0جصی رّاُس داػث. ) ةاػس، ارزش افضون

1 

 ٌيصه(25/0( جيام ةسن رّد را، ةَ جض ؾّرت و دظث ُا جا ىچ، از ٌاىدصم ةپّػاٌس.  )1( 30

 (  12ٌيصه(    )درس25/0( پّػغ آٌان ٌتایس چعتان و جدصیک کٍٍسه ةاػس. )2       
5/0 

ُـای خضـصت ىّظـی)ع( و  اریص پایتٍسی ةَ جیانیو دیٍـی کيحـص ػـس و آن ةزـغ از دظـحّرات و ظـٍث( در دوران 31

ٌيصه( ةٍاةصایً، ةـی خجـاةی 5/0ػّد.) ُا عيم ٌيی خضصت عیعی)ع( ُو کَ ةاكی ىاٌسه، ىّرد غفهث كصار گصفحَ و ةَ آن

ُـای ىؼـصکاٌۀ كتـم از خضـصت  ظٍثزٌان غصب ٌَ جٍِا جایگاُی در اٌسیؼۀ ىعیدیث خلیلی ٌسارد؛ ةهکَ ةازگؼحی ةَ 

 (  12ٌيصه(      )درس  5/0ػّد. ) ىعیح)ع( ىدعّب ىی

1 
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