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 تؼييٗ ضذٜ ثٙٛیسيذ .ٞبي سٛاَ صیش ، پبسخ ٔٙبست سا دس ٔحُ 21دا٘ص آٔٛص ػضیض : ضٕٗ آسصٚي ٔٛفميت ثشاي ضٕب ِغفبً ثب ٔغبِؼٝ دليك 
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 ریُ غحيح است؟ وذاْ ٌضیٙٝ ثشاي وبُٔ ضذٖ آیٝ -2

ْم َنا اْسَتَطْعُتْم ِنوْ »     ٍُ َ وا ل َْیلِ  ِط َو ِنْو رِبا  . . .   َو اَِعدُّ
ْ
ُكمْ  وَ  اللِ  َعُدو  بًِ  . . .      اْل  «َعُدو 

َاٍل  اِف( ٍََنَ  -بَعٍض ة(               ُُتاّجَنَ  –اَم ةٍ  (ج            یَي  َ ٌُِبَنَ  - قُ    تََعدونَ  –رِجاٍل د(                   تُْر
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5/0 

 جمالت سیز را مشخص کىیذ . وبدرست بًدنیب  درست

  5/0 ٘بدسست              دسست                               .   استػٛأُ ضىٛفبیي ػٛاعف ا٘سب٘ي یىي اص  ،ٔحجت ٚسصي -4
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 . جمالت سیز را بب کلمبت مىبسب کبمل کىیذ 

 5/0 ثشاي ٞذایت ٕٞٝ ا٘سبٖ ٞب  فشستبد . «اَِّٙجيّيٗخبتٓ »............  سا ثٝ ػٙٛاٖ خذاٚ٘ذ ......... -6

 5/0 داسد.، .............. ٘بْ خذاٚ٘ذ ثشاي ٞذایت ا٘سبٖ  ثش٘بٔٝ ص٘ذٌي ٔبدي ٚ ٔؼٙٛي -7

 بٍ سًاالت سیز پبسخ کبمل دَیذ .

 5/0 .، خذاسا تسجيح وٙيذثب ٘ٛضتٗ یه روش -8

 ؟ ضٛدٕي ٘ا٘جبْ آٖ، حتي ثب اصد٘يب سفتٗ ضٕب لغغ  ي ٘تيجٝ وبسٞبوذاْ  -9
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    تشثيت فشص٘ذ غبِح                      ا٘جبْ تىبِيف اِٟي ٔب٘ٙذ سٚصٜ     

1 

َا» دس آیٝ  تأُٔثب  -10 ثب آٖ ٔجبسصٜ ٘مطٝ جذیذ دضٕٗ چيست ٚ چٍٛ٘ٝ  «َوال یَزالََن یُقاتِلَىَُکم َحّّت یَُرّدوُکم َعو دیيُِکم اِِن اسَتطاع

 ٔي وٙيذ؟ 
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 ٔسئِٛيت ضٕب دس ٔمبثُ سفتبسٞبي دسست ٚ ٘بدسست ٕٞىالسي ٞبیتبٖ چيست؟ -12
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 دِيُ  استمبٔت پيبٔجشاٖ اِٟي دس ا٘جبْ دستٛسات خذاٚ٘ذ چيست؟ یه ٕ٘ٛ٘ٝ ثٙٛیسيذ. -13
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 ثيجب ٘ذاسد. ثٝ ٘ظش ضٕب اٚ چٝ دِيّي ثشاي ایٗ وبس داسد؟صٞشا اص دٚست خٛد تٛلغ  -14
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 « خٕس  –لشؼ  –غذلٝ  –صوبت »         ؟ افشاد صیش ٔطبٞذٜ ٔي وٙيذوذاْ ا٘فبق سا دس ص٘ذٌي  -19

ٔي سا ثدٝ حدبوٓ اسدال   دسآٔدذ خدٛد   ثبليٕب٘دذٜ  پذس ػّي پس اص غشف ٞضیٙٝ ٞبي سبال٘ٝ ص٘ذٌي خٛد ٚ خب٘ٛادٜ، یه پٙجٓ اِف( 

 .... «........» .........پشداخت ٔي وٙذ : 

 »    ....................    «ٔمذاسي پَٛ ٔي دٞذ ٚ اص اٚ ٔي خٛاٞذ پس اص سفغ ٘يبص، پِٛص سا ثٝ اٚ ثشٌشدا٘ذ :   سؼيذ ثٝ ثشادسشة( 
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 فميٟبٖ پيشٚي وٙٙذ؟ٔشدْ ثبیذ اص چشا -20
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 . غحيح یب ثبعُ ثٛدٖ ٕ٘بص سا دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ریُ ، ٔطخع وٙيذ:  ٕ٘بصٌضاس دس ثيٗ ٕ٘بص   . . -21

      ثبعُ     غحيح                               غذاي ثّٙذ ٔي خٙذد.  ( ػٕذاً ثبالف

 ثبعُ     غحيح                                       سٜ ٔي وٙذ. ة( ثب دست اضب 

      ثبعُ    غحيح                                   ا٘ذ.  ج( سٟٛاً تطٟذ سا ٕ٘ي خٛ

 ثبعُ     غحيح               د( دس سوؼت ٞبي ٕ٘بص غجح ضه ٔي وٙذ.     
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 .دا٘ص آٔٛصاٖ ػضیض ٕٚٞىبساٖ ٔحتشْ ٔي تٛا٘ٙذ ثب ٔشاجؼٝ ثٝ سبیت ٔٙذسج دس سشثشي، سٛاَ ٚ سإٞٙبي تػحيح ایٗ دسس سا ٔطبٞذٜ ٕ٘بیٙذ
 

 20 جمع ببرم                                                                         مًفق ببشیذ                                                                                                         2صفحٍ

 ٌزاسي تػحيح ٚ ٕ٘شٜ
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 ( رضوي ) استاى خراساى  هواهنگ پایه نهناالت اهتحاى ؤراهنواي تصحيح س

 59 هاهصبح خرداد                  59-59  سال تحصيلی :                 پيام هاي آسوانی درس : 

    31/31/59     امتحان تاریخ
 

 اداره سنجش آهوزش وپرورش

 پاسخنامه ردیف

 5/0          داًایی -2                      شکش گضاس                -1 1

 5/0           دسست  -5                   5/0          دسست     -4                     5/0      گضیٌِ الف -3                           5/0          گضیٌِ ج -2 

 5/0دین            -7               5/0             پیاهثش اکشم)ص( 6

»         خذایا تَ ششیک ًذاسی ٍ ... -خذایا تَ ًیاصهٌذ ًیستی   –سثحاى ستی الؼظین ٍ تحوذُ  –سثحاى اهلل  ّش رکشی کِ دس آى یک صفت سلثی تِ کاس سفتِ تاشذ صحیح است . هاًٌذ :  8
 5/0       «رکش یک هَسد کافیست

 1       تشتیت فشصًذ صالح -2ًَشتي کتاب ّای هفیذ         -1 9

 « دس ّش قسوت رکش یک هَسد کافیست» تا تَجِ تِ هفَْهی تَدى سَال پاسخ ّای صیش هَسد تاییذ است :  10
  ًاتَدی تاٍسّای دیٌی هشدم –دٍس کشدى جَاًاى اص تؼالین دیي  –قسوت اٍل : جٌگ ًشم یا شثیخَى فشٌّگی 

 1                 دفاع ػلوی –آشٌایی تا تؼالین دیي ٍ ػول تِ آى  –قسوت دٍم : حفظ حجاب ٍ پاکذاهٌی 

 «دٍ هَسد کافیست.» اشاسُ ًوایذ  60کتاب استٌاد کٌذ ٍ یا تِ ٍیژگی ّای قشآى دس صفحِ  58داًش آهَص هی تَاًذ تِ آیِ صفحِ  11
 قشآى آخشیي پیام خذاًٍذ است کِ تا سٍص قیاهت تشای ّذایت اًساى کافیست .  

 1                          پاسخگَی سَاالت اساسی اًساى ٍ حتی سَاالت جذیذ دس ّش صهاى است .

دس سشًَشت ّن تاثیش داسد  سپس پی تِ تا تَجِ تِ هفَْهی تَدى سَال، داًش آهَص تایذ هَقؼیت خَد سا دس کالس دس ًظش تگیشد ٍ تفوْذ کِ سفتاس ّای دسست ٍ ًادسست ّوکالسی ّا  12
 پاسخ ّای احتوالی داًش آهَصاى : «  هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اشاسُ کٌذ کافیست.  رکش چٌذ هَسد الصم ًیست . فقظ داًش آهَص تِ فشیضِ اهش تِ» اّویت اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش تثشد . 

 کاسّای دسست دٍست خَد سا تشَیق کٌن   ٍ اٍ سا اص کاس ّای ًادسست تاصداسم .  اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کٌن .  

 1                 ٍ ًْی اص هٌکش هشتَط شَد صحیح است . ػیة دٍستاًن سا تِ آًاى تزکش دّن . ٍ..... ّش پاسخی کِ تِ هفَْم اهش تِ هؼشٍف

 «ًوشُ 1رکش یک جولِ کافیست » الْی است .  پیاهثشاى تِ ساُ خَد ٍ آًچِ تِ آى دػَت هی کشدًذ ایواى داشتٌذ . آًاى اعویٌاى داشتٌذ کِ استقاهت، کلیذ دست یافتي تِ ٍػذُ ّای تضسگ   13
سال هشدم  هشتَط تِ ٍیژگی استقاهت دس ساُ خذا ٍ ّوچٌیي تسلین دس تشاتش اهش الْی است ، رکش یک هَسد صحیح است : حضشت ًَح) ع ( کِ ًْصذ ٍ پٌجاُاص هثال ّای هَجَد دس کتاب کِ 

 «ًوشُ 5/0» سا هتَقف ًکشد.  صهاى خَد سا تِ یکتاپشستی دػَت کشد ٍ تا ٍجَد ایٌکِ کافشاى اٍ سا تشای ساخت کشتی هسخشُ هی کشدًذ، اٍ استقاهت کشد ٍ ساختي کشتی

تشخی افشاد تَقغ ایثاس ٍ فذاکاسی یک  (75/0)َد تگزسد.ًثایذ اًتظاس داشتِ تاشین دٍست ها ّش گًَِ خَاستِ ها سا تشآٍسدُ ساصد ٍ یا ّوَاسُ تشای ها فذاکاسی کشدُ ٍ تِ خاعش ها اص ّوِ چیض خ 14
سخي حضشت ػلی)ع( سا دس ایي هَسد تٌَیسذ فقظ  دس صَستی کِ داًش آهَص ) (75/0) اهش تاعل ٍ ًاحقی ّن اص آًاى حوایت کٌٌذ .عشفِ اص دٍست خَد داسًذ  تا جایی کِ اًتظاس داسًذ دس ّش 

      (.تؼلق هی گیشد 75/0

 5/1                ج( جْاد اتتذایی             ب( جْاد تا سشکشاى                            الف( جْاد دفاػی           15

 ثوشُ اًقالب اسالهی : صًذُ شذى سٍحیِ خَدتاٍسی-2                اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش : تی تفاٍتی ًسثت تِ سشًَشت دیگشاىًتیجِ تشک  -1 16

 5/1                ثوشُ ایواى :  سسیذى تِ آساهش -3

17 

                       1 

3                             1                                2                              4 

 دس کتاب تِ دٍ دلیل اشاسُ شذُ است . رکش یک دلیل کافیست. 18
 ، ًاهوکي ًیست. اگش کسی تتَاًذ هسائل تْذاشتی ٍ تغزیِ ای سا تِ خَتی هشاػات کٌذ اص ػوش عَالًی تشی تشخَسداس خَاّذ تَد.ًظش داًش پضشکی داشتي ػوش عَالًی اص-1

 1        ش سَصًذُ سا تش حضشت اتشاّین سشد کشد ، هی تَاًذ اهام صهاى ) ع ( سا ًیض تا اهشٍص صًذُ ًگِ داسد.خذایی کِ آدم سا اص گل آفشیذ ٍ آتّواى -2

 1         ب( قشض          الف( خوس      19

است دس ٍاقغ پزیشفتي سخٌاى اهاهاى است ٍ هخالفت تا فقْا ، هخالفت تا احادیث هؼصَهیي است . تِ ّویي دلیل  پزیشفتي فتَاّای فقیْاى کِ تش گشفتِ اص قشآى ٍ احادیث هؼصَهیي ) ع ( 20
اى اهام صهاى) ع ( دس ػصش غیثت ًیض تایذ اص جاًشیٌفقیْاى، ًایة ٍ جاًشیي اهام صهاى ) ع ( تِ شواس هی سًٍذ ٍ ّواًگًَِ کِ هشدم دس صهاى اهاهاى هؼصَم هَظف تَدًذ اص آًاى اعاػت کٌٌذ، 

 1           یؼٌی فقیْاى پیشٍی کٌٌذ .

 2              د( تاعل                    ج( صحیح                    ب( صحیح                        الف( تاعل        21

 سنته اهل پاسخناهه ویژ

 5/0          صحیح 17

خشها یا هَیض سا تِ هسلواًاى ٍاجة است کِ صکات فغش خَد  ٍ سایش اػضای خاًَادُ سا کِ ّضیٌِ صًذگی شاى سا هی دٌّذ، تِ اصای ّشًفش یک صاع گٌذم یا جَ یا غشٍب آخشیي سٍص سهضاى تش  18
 5/1    هستحق تذّذ .

 2ٍجَد شَسای دُ ًفشُ اص پیشَایاى ػلن  ٍ تقَی تِ جْت اجشای ػذالت                  -2    ٍجَد استاداًی هاًٌذ ػثیذاهلل تي ػثذ اهلل ٍ صالح تي کیساى       -1 19

 ایجاد ػذالت اجتواػی ٍ تاهیي سفاُ ػوَهی اًساى ّا .-1 20

 2                استفادُ اص اهکاًات هادی ٍ حکَهتی تشای فشاگیش شذى ٍاقؼی ػثادت خذا دس جاهؼِ دس جٌثِ ّای فشدی ٍ اجتواػی     

 همکار محترم ضمن عرض خداقوت: به پاسخ های درست بر پایه کتاب درسی نمره منظور فرمایید.
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