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 1 

 ل به خذا يآرامش خاطر پاسخ دهيذ.تًکّ با ت بخًاويذ يضمه خيرمقذم به داوش آمًزان يدايطلبان عسيس،سؤاالت زيررابه دقّ

 صّشاصاتشی: دتیش ٍاهضا ی ًام ٍ ًام خاًَادگی

 ًوشُ تا عذد                                      

 ًوشُ تا حشٍف                                                        

                              : دتیش اهضا ی ٍ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 ًوشُ تجذیذ ًظش تا عذد                                    

 ا حشٍف                                               ًوشُ تجذیذ ًظشت

 

 ًوشُ سؤال ضواسُ

  حذيث:پيامبراکرم:طلب داوش برهرمسلماوی ياجب است.خذايوذجًيىذگان داوش راديست دارد. 
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  هعٌی ٍاطُ ّای هطخص ضذُ ساتٌَیسیذ.

 .هعجش سپیذب(تشکص صسش ایي        گطتِ. تاسك الف(تخن خشهایی تِ تشتیتص ًخل

 .ًکٌذ هاٍات(عطك تِ ّوِ جایی                   فشاقج(سیٌِ خَاّن ضشحِ ضشحِ اص 

 غایت المصَایج(آدهی گواى هی کٌذتِ                  .داضتچطن ث(یک سٍص دًیایی تِ سٍم 

 همصَدخَدسسیذُ است
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 اهالی دسست سااصداخل کواًک اًتخاب کٌیذ. 2

     داسٍلِ(ساگَیین،دسهسجذتخَاب-اسٍغِالف(گفت تا)د

 عصاسُ(تاکی تِ لذست اٍضْذفایك ضذُ.-ب()عساسُ 

5/0 

 ًادسستی ّای اهالیی سا دسًوًَِ ّای صیش تیاتیذٍدسست آى ساتٌَیسیذ. 3

     الف(حیاط اصعطك هی ضٌاس ٍهوات تی عطك هی یاب.

  غشق غثاسین ٍلشتت،تا هي تیا سوت تاساى(ب

 آفتاب کٌاسلٌات حسٌی اطشاق کشدین. (صثح ٌّگام چشیغج

 پس اصگطت ٍگضاس دسگشدضگاُ آسواى تواضاخاًِ صیثا ٍضگفت هشدم کَیش فشٍدآهذم.ت(

1 

 هتي صیش ساتخَاًیذٍتِ پشسص ّاپاسخ تذّیذ. 4

 هٌت خذای سا عضٍجل کِ طاعتص هَجة لشتت است ٍتِ ضکشاًذسش هضیذ ًعوت ّشًفسی کِ فشٍ "

 "آیذ هفشح رات.ی تشه هوذحیات است ٍچَى،هی سٍد

     (5/0سادسهتي هطخص کٌیذ.) ًَع حزفالف(

       /.(5دسجولِ اٍل چیست؟)ساب(ًَع 

 (5/0) آى دسصتاى فاسسی ٍجَد داضتِ تاضذ.ّن آٍای ج(یک ٍاطُ دس هتي تیاتیذ کِ 

 )دسجذٍل((5/0ٍصفی است یااضافی؟ّستِ سادسایي تشکیة هطخص کٌیذ.)"هفشح رات"ت(تشکیة 

 

 ّستِ اضافی ٍصفی راتهفشح 

     

2 

 تاتَجِ تِ جولِ صیش ًمص ٍاطُ ّای هطخص ضذُ ساتٌَیسذ. 5

 هٌملة ضذ. ًاگْاىفشاسسیذُ تَد، تْاسحیات علوی ٍاجتواعی اشدسآى ٌّگام کِ 

5/0 
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 ًوَداسپیکاًی آى ساسسن کٌیذ.دسکذام یک اصجولِ ّای صیش ٍجَد داسد؟"ٍاتستِ ٍاتستِ" 6

 هشدم ّن اصایي حکَهت چیضّای چطوگیشی دیذُ اًذ.الف(هثل ایي کِ 

 ب(فشاش تادصثا ساگفتِ تافشش صهشدیي تگستشد.

  غشفِ تلٌذآسواى تِ گَش هی سسذ. اصآٍاصی کِ  ج(

75/0 

7 

 

 

 

 تیت ّای صیش ساتخَاًیذٍتِ پشسص ّاپاسخ دّیذ.

 ٍیي هشدم ًحس دیَهاًٌذ       تا ٍاسّی اص دم ستَساى      

 تا اختشسعذکشدُ پیًَذ     تاضیشسپْش تستِ پیواى       

 تشٍی تٌَاص ضشتتی چٌذ      ای هطت صهیي تشآسواى ضَ

 (5/0.)هعٌای آى ساتٌَیسیذدسضعشتیاتیذٍ" هجاص" الف(یک

 (5/0تیاًگش چِ ًَع آسایِ ای است؟)"ضیشسپْش"ب(

 (5/0حسي تعلیل ٍجَدداسد؟تَضیح دّیذ. )"ت(آیادسضعشآسایِ

5/1 

 )تارکشدٍدلیل(دسکذام یک اصدٍتیت صیشآسایِ اسلَب هعادلِ ٍجَدداسد؟ 8

 ّوچًَی دهساصٍهطتالی کِ دیذ؟      الف(ّوچًَی صّشی ٍتشیالی کِ دیذ؟

 ب(هحشم ایي َّش جض تی َّش ًیست    هشصتاى ساهطتشی جض گَش ًیست

75/0 

 تیت ّای صیشساتخَاًیذٍتِ پشسص ّاپاسخ دّیذ. 9

 ذى ًالیذُ اًاصًفیشم هشدٍص                هشاتثشیذُ اًذ   تاکضًیستاى 

 تاصجَیذسٍصگاسٍصل خَیص      ّشکسی کاٍدٍسهاًذاصاصل خَیص    

 ّشکِ ایي آتص ًذاسدًیست تاد    آتص است ایي تاًگ ًای ًٍیست تاد 

 ّشکِ تی سٍصی است سٍصش دیشضذ       ّشکِ جضهاّی صآتص سیشضذ      

 (5/0)چیست؟"ًیستاى"الف(هٌظَساص

  (5/0)  داسد؟"تی خثشاى اصعطك چِ آسصٍیی  "َم ضاعشتشایسدستیت ب(

|                                    (1)اضاسُ داسد؟ آیِ ایٍم تِ چِ دج(تیت  

                      (1)ست؟یچ"آب"ٍ"یهاّ"ث(هٌظَساص

 (1چیست؟)"آب"ٍ"هاّی"ث(هٌظَساص 

3 

 هفَْم کلی ّشتیت سادسهماتل آى تٌَیسیذ. 10

 سًی فتاد    جَضص عطك است کاًذسهی فتادذالف(آتص عطك است کاً

ایي جاهی تَاى چٌذحلمِ چاُ  چطن دسصهیي کِ ب(تااهسال کِ سفتن،دیگشسشتِ آسواى ًکشدم ٍّوِ

 صدٍ...آى جاهی ضَدچغٌذسکاسی کشد.

 

1 

 تِ کذام پذیذُ اجتواعی اضاسُ داسد؟"ٍاسّاى دیٌاسی تذُ پٌْاى ٍخَدسا"هصشاع 11
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 دسًَضتِ ّای صیشهمصَدًَیسٌذُ اصتخص ّای هطخص ضذُ چیست؟ 12

           سشصد.لٌذیل صیثای پشٍیي ضکفتٌذٍ گل ّای الواسالف(آى ضة 

 .داسد خذاحضَسشیب(دسکَ  

1 

 سشٍدُ ّاًٍَضتِ ّای صیش ساتِ فاسسی سٍاى هعٌی کٌیذ.  13

 (5/0اصگشدش لشى ّاپس افکٌذ)    الف(تَهطت دسضت سٍصگاسی   

 (5/0ب(ّشکسی اصظي خَدضذیاسهي    اصدسٍى هي ًجست اسشاسهي)

 (5/0االتِ ٍاسطِ عطك. ) ج(ٍصَل تِ حسي هوکي ًطَد

 (5/0ت(پشٍاًِ لَت اصآتص خَسد،تی آتص لشاسًذاسد. )

 (1آى خضشکِ فشخٌذُ پی اش ًام ًْادًذ)   ث(آییي طشیك اصًفس پیشهغاى یافت  

 (1ج(گشم تواضاٍغشق دسایي دسیای سثض هعلك کِ تشآى هشغاى الواس پش،لشاسگشفتِ تَدًذ. )

4 

 ًوش18ُ تِ کاهتاى  سٍصگاس  

 


