تاسمٍ تعالي

نام ........................................................ .......

نوبت امتحانی  :نوبت اول
پایه  :سوم

نام خانوادگی .............................................

سازمان آمًزش ي پريرش فارس

نام پدر .......................................................

تاریخ امتحان 49/01/ 62 :

مذیریت آمًزش ي پريرش الرستان

نام درس  :دین و زندگی 3

شماره ردیف ...................

دتیرستان غیر ديلتي کًشا (ديرٌ ديم)

شماره صفحه 0 :

مدت امتحان  01دقیقه

الف) گسیىٍ صحیح را اوتخاب کىیذ(:تارم ّز سَال ً 0/5وزُ)
ٍ .1سیلِ ی فْن پیام الْی است:
الف)ػلن

ب)ػقل

د)تجزتِ

ج)ایواى

 .2قاػذُ ی (الضَزَرَ ٍَ ال ضِزارَ فِی اإلسالم) تیاى کٌٌذُ ی کذاهیک اس هَارد سیز است؟
ب)ًیاسّای ثاتت

الف)ًیاس ّای هتغیز

ج)ٍجَد قَاًیي تٌظین کٌٌذُ

د)اختیارات حاکن اسالهی

 .3اجزای کذاهیک اساحکام سیز تذٍى تشگیل حکَهت اسالهی اهکاى پذیز ًیست؟
الف)ًوار

ج)جْاد

ب)رٍسُ

د)صلِ رحن

.4کذاهیک اس هَارد سیز سهیٌِ ساس ٍحذت هیاى هسلواًاى است؟
الف)پیاهثز اکزم(ص)

ج)هؼاد

ب)قزآى

د)ّوِ هَارد

.5اگز تگَیین حضزت ػلی(ع)پس اس رسَل خذا اس ّوِ داًا تزاست پیام کذام سخي پیاهثز را فْویذُ این؟
الف)ػلی هَغَ القُزآىِ ٍَ القُزآىُ هَغَ ػَلی
ج)اًَا ٍَ ػَلی اَتَاّذُِ األُهَِّ

ب)ػَلی هَغَ الحَقِ ٍَالحَقُّ هَغَ ػَلی

د)اًَا هُذیٌُِ الؼِلنِ ٍَػَلی تاتُْا

ب) جاَای خالي را تا کلمٍ مىاسة پر کىیذ(:تارم ّز سَال ً 0/25وزُ)
 .1هسلواًاى ًثایذ...........................را تپذیزًذ.
............................. .2اٍلیي ٍ هؼتثز تزیي هزحغ ػلوی تزای فْن ػویق آیات الْی است.
ٍ .3قتی اهیز الوؤهٌیي تِ حکَهت رسیذ تاسگشت تِ..............................................را سزلَحِ ی کار خَد قزار داد.
 .4حضزت ػلی(ع).......................................را رسالت پیاهثزاى هی شوزد ٍدر دفاع اس آى اس پیشتاساى تَد.
ج) سًاالت صحیح-غلط(تارم ّز سَال ً 0/25وزُ)
 .1هحتَای اصلی دػَت پیاهثزاى یکساى تَدُ ٍّوِ ی آًْا آٍرًذُ ی یک دیي تَدُ اًذ.
 .2ػوَم هزدم در افکارٍ اػتقادات ٍرفتارٍ ػول دًثالِ رٍ شخصیت ّای تزجستِ ی جاهؼِ ی

ؽ

ص

ؽ
خَد ّستٌذ .ص
 .3پس اس رحلت رسَل خذا(ص) ًظام حکَهت اسالهی کِ تز هثٌای اهاهت طزاحی شذُ تَد
تحقق ًیافت .ص

ؽ

ٍ .4الیت ٍ سزپزستی جاهؼِ تزای اجزای قَاًیي الْی را ٍالیت هؼٌَی هی گَیٌذ.
د) سًاالت تشریحي:
.1ایه آیات را ترجمٍ کىیذً 2(:وزُ)
الف)سَثِّحِ اسنَ رَتِّکَ االَػلی:
ب)اَىَّ الذّیيَ ػٌِذَاهللِ اإلِسالم:

ص

ؽ

1

ّ 2ذایت ػوَهی را تؼزیف کٌیذ

3

ػلل آهذى پیاهثزاى هتؼذد چیست؟ 2هَرد ًام تثزیذ.

1

4

ٍیشگی ّای پیاهثزاى را ًَشتِ ٍ یکی را تِ اختصار تَضیح دّیذ.

1

5

چِ ػَاهلی سثة ختن ًَتت شذ ٍ ًیاسی تِ تجذیذ ًثَت ٍآهذى کتاب ّای آسواًی جذیذ ًثَد؟

1

6

اصطالحات سیز را تؼزیف کٌیذ .
الف)تحذّی:

1

ب)طاغَت:
1

7

دالیل ًیاس جاهؼِ ی اسالهی تِ ٍالیت ٍ حکَهت را تٌَیسیذ.

8

حذیث «هي هات ٍلن یؼزف اهام سهاًِ »..................................................را تکویل ٍ سپس تزجوِ ًوَدُ ٍ پیام آى را
تٌَسیذ

9

پیاهثز اسالم حضزت ػلی(ع) ٍاهاهاى تؼذ اس ایشاى را تِ چِ چیشی تشثیِ کزدُ است؟

1/5

1

1

 10هسائل ٍ هشکالت سیاسی اجتواػی ٍ فزٌّگی دٍرُ ی پس اس رحلت پیاهثز(ص) را فقط ًام تثزیذ.

موفق باشید

