صفحه1 :

بسمه تعالی
ًام دسس :پیام ّای آسواى
ًام ًٍام خاًَادگی:

تاریخ امتحان1397/10/04:
ساعت امتحان09:00:

وزارت آموزش و پرورش کشور

سضتِ :ػوَهی
پایِّ :فتن

مدت امتحان 60:دقیقه

آهَصش ٍ پشٍسش ًاحیِ3

دبیر مربوطه:آقای زراینه

مدرسه غیر انتفاعی سرای دانش

ردیف

از

2

بارم

سواالت
کلوات هٌاسة سا دس جای خالی تٌَیسیذ ؟
الف ) استفادُ ًاغحیح اص ًؼوت  .......است

1

ب) اًچِ هَجة صیادی ًؼوت هیطَد  .....است

2

ج) هٌظَس اص یاسی خذائٌذ یاسی  .......اٍست
د) پیاهثش (ظ) پس اص تاصگطت اص سفش اتتذا تِ دیذى  ........هیشفتٌذ
جوالت غحیح یا غلط سا هطخع ًواییذ ؟
الف ) غذقِ دادى فقط هالی است ٍ ّش ًَع کوک تِ دیگشاى دس ساُ خذا غذقِ هحسَب ًویطَد ظ (
2

)

ؽ ( )

ب) تقلیذ اًساى ػالن ( داًا) اص اًساى جاّل ( ًاداى) غحیح است ظ ( ) ؽ ( )
ج) ضة ّجشت پیاهثش اتَرس دس تستش ایطاى خَاتیذ ظ ( )

2

ؽ( )

د) تِ گفتِ اتَرس کسی اص هشگ هیتشسذ کِ دًیا سا اتاد ٍ اخشت سا ّن اتاد کشدُ تاضذ ظ( ) ؽ ( )
گضیٌِ غحیح سا اًتخاب ًواییذ ؟
حالت کافشاى دس ٌّگام هشگ چگًَِ است ؟
الف ) هاًٌذ سایش اًساى ّا

ب ) هاًٌذ پادضاُ تضسگ

ج ) سش آغاص سختی ّا

د) سش آغاص خَضی ّا

تا تَجِ تِ داستاى هشد هسیحی ٍ صسُ حضشت ػلی ػلیِ السالم تِ کذام ٍیژگی اى حضشت پی هیثشین ؟
الف ) ایثاس ٍ اص خَد گزضتگی
3

ب) ضجاػت ٍ ضْاهت

ج) سػایت ػذالت

د) تقسین تیت الوال

حضشت فاطوِ سالم اهلل ػلیْا دس لحظات پایاًی ػوش پیاهثش اکشم تیص اص ّوِ تی تاتی هیکشد تِ کذام ٍیژگی حضشت صّشا

2

اضاسُ داسد ؟
الف ) حیا ٍ ػفت

ب) سارُ صیستی

ج) اّویت دادى تِ خاًَادُ

د) ػالقِ ضذیذ تِ پیاهثش

هحاسثِ سي تکلیف تش هثٌای  .........است ؟
الف ) سال هیالدی

ب) سال ضوسی

ج) سال قوشی

د) سال ضوسی ٍ قوشی

ایِ << ٍ َّ هؼکن ایي ها کٌتن>> سا تشجوِ ًواییذ ؟
1

4
ساُ ّای تْشُ هٌذی اص یاسی خذاًٍذ سا ًام تثشیذ ؟

1.5

5

فذاکاس کیست ؟
1

6

چْاس هَسد اص ٍیژگی ّای اخالقی ٍ سفتاسی حضشت فاطوِ (س) سا ًام تثشیذ ؟
7

2

ردیف

بارم

سواالت
سِ هَسد اص ضشایط هشجِ تقلیذ سا تیاى کٌیذ ؟

1.5

8

سِ هَسد اص کاسّایی کِ اًجام دادى اًْا تاػث اساًی صًذگی دس دًیا ٍ اخشت هیطَد سا تٌَیسیذ ؟
1.5

9

هشگ تشای چِ کساًی ٍحطتٌاک ٍ ًاخَضایٌذ است ؟ چشا ؟
1.5

10

سِ ٍیژگی اخالقی ٍ سفتاسی پیاهثش سا ًام تثشیذ ؟
1.5

11

ػضت ًفس سا تا رکش یک هثال تَضیح دّیذ ؟
1

12

جِ کسی ایات سَسُ تَتِ سا دس هیاى هطشکاى هکِ خَاًذ ٍ دس کذام جٌگ حضشت ػلی ػلیِ السالم دس قلؼِ سا اص جا کٌذ ؟
1

13

دٍ هَسد اص ًطاًِ ّای تلَؽ ضشػی سا ًام تثشیذ ؟
0.5

14

تؼذاد سَاالت14:
14

تا آسصٍی هَفقیت تشای ضوا

جوغ تاسم:

20.0

