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سَال

1

عجك آیِ (وُلَا ٍَاضشَثَا ٍَال تُسشِفَا إًَِّ ال یُحِّتُ الوُسشِفیيَ)استفبدُ اص ًؼوت ّبی الْی چگًَِ ثبیذ ثبضذ ؟چشا؟

1

2

آیِ(حَتّی إرا جبء اَحَذَوُن الوََتُ لبلَ سَةَّ اسجِؼَىَ لَؼَلّی اَػوَلُ غبلِحبً فیوب تَشَوتُ)دسثبسُ چِ وسبًی است ٍآًْب اصخذاًٍذ چِ دسخَاست هی وٌٌذ؟

1

3

گضیٌِ هٌبست سا اًتخبة وٌیذ.

1

 ------------ 1هَجت ًبثَدی ایوبى هی ضَد ٍ اًسبى سا اص ّذایت الْی هحشٍم هی سبصد.
الف) تْوت صدى

ة) دسٍؽ گفتي

د) غیجت وشدى

ج) ًبسضاگَیی

-2وذام یه اص وبسّبی ًیه ًبم ثشدُ دس گضیٌِ ّبی صیش ثِ ػٌَاى "ولیذ گٌجیٌِ خذا"هؼشفی ضذُ است ؟
الف)غجش

ة)سٍصُ

د)دػب وشدى

ج)یبسی ثِ یىذیگش

 -3هؼیبس ٍدلیل احىبم الْی چیست؟
الف) آساهص سٍحی

ة) سستگبسی اًسبى

د) سالهتی جسن

ج) جلَگیشی اص اًحشاف

-4وذام یه اص هَاسد صیش حكّ الٌَّفس است؟
الف)دٍسی اص گٌبّبى

4

ة)هغبلؼِ وشدى

د)آصاس ًشسبًذى ثِ دیگشاى

ج)اهش ثِ هؼشٍف

1

جبّبی خبلی سا ثب ولوبت هٌبست وبهل وٌیذ.
الف)اهبم ػلی(ع) هی فشهبیذ ..........................:اًسبى سا ثِ سَی ًیىی ٍػول ثِ آى فشا هی خَاًذ.
ة) سسَل خذا اص  ..........................ثشًبهِ وبهل ٍدلیمی ثشای ّذایت هشدم عشاحی وشدُ ثَد.
ج) ًوبصگضاس ثفْوذ لجبس ٍثذًص ًجس است ٍلی ثؼذاً فشاهَش وٌذ آى سا پبن وٌذ ٍثب آى ًوبص ثخَاًذ ًوبصش............................است.
د)ػجبدت دُ جضء داسد وِ ًِ جضء آى...............................................،است .

5

1

غحیح یب غلظ ثَدى جوالت صیش سا هطخع وٌیذ.
الف)استفبدُ اص گشدى ثٌذ ٍاًگطتش عال ًوبص هشداى سا ثبعل هی وٌذ.

ظ

ؽ

ة) ایستبدى صیش دٍش آة سجت ثبعل ضذى سٍصُ هی ضَد.

ظ

ؽ

دس ًظش گشفتي اٍلَیت ّب اص ػَاهل ّذس دادى ػوش ًیست.

ظ

ؽ

ّشوبسی وِ سجت جذایی ٍدضوٌی افشاد ضَد حشام است.

ظ

6
پاسخ کوتاه دهید .الف)هٌظَساص ًؼین دسایي آیِ چیست؟

" ثُنَّ لَتُسأَ لُيَّ یََهَئِزٍ ػَيِ الٌَّؼین"

ة) چِ چیضی ضیشیٌی ًؼوت ّبی ثْطتی سا ثشای هَهٌبى ثیطتش هی وٌذ؟

ؽ
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ج)دس هبجشای غذیش اًتخبة حضشت ػلی ثشای جب ًطیٌی پیبهجش ثِ اًتخبة چِ وسی اًجبم ضذ؟
چ) حذیث (غَُهَُا تَػِحََّا) ثِ وذام یه اص فَایذ سٍصُ اضبسُ داسد؟
د) یىی اص هْوتشیي پیبهذ ّبی ثذ حجبثی چیست؟
س)ثْتشیي ساُ دسهبى غیجت چیست؟
ص)پیبم حذیث :وسی وِ اهَالص سا اص ساُ ًبدسست ثذست آٍسد دسجبی ًبدسست ّن اص دست هی دّذ.چیست؟
7

ّذف اص آفشیٌص ثب تَجِ ثِ سخي حضشت ػلی (ع) چیست؟

1

8

ثبتَجِ ثِ آیِ(ٍَإًّی لَغَفبسٌ لِوَي تبةَ ٍَآهَيَ ٍَػَوَلَ غبلِحبً ثنَّ اّتَذی) خذاًٍذ ثِ چِ وسبًی ٍػذُ آهشصش ٍثخطص دادُ است ؟

1

9

تملیذ اص الگَّبی ٍاسداتی وِ ثِ فشٌّگ ّبی ثیگبًِ تؼلك داسًذ چِ اثشی ثِ اًسبى هسلوبى هی گزسد؟

1

10

سٍاج فحبضی دس جبهؼِ ثبػث چِ هی ضَد ؟دٍ هَسد اص ساُ ّبی دسهبى آى سا ثٌَیسیذ؟

1

1

11

خذاًٍذ حىین چِ وسبًی سا اص چْبس پبیبى گوشاُ تش هؼشفی وشدُ است ؟ چشا ؟

12

سِ هَسد اص فَایذ وبس وشدى ثشای هب ٍ جبهؼِ سا ثٌَیسیذ.

13

چشا پیطَایبى دیي دػبّبیی سا ثِ هب آهَختِ اًذتب ثتَاًین ّویطِ ثب خذا استجبط داضتِ ثبضین؟

1

14

چشا ثشخی اص دػبّب فَساً ثِ اجبثت ًوی سسذ؟ ثبتَجِ ثِ فشهبیص اهبم ػلی(ع) دٍ دلیل روش وٌیذ.

1

15

همبم هؼظن سّجشی دسثبسُ ی اختالف ضیؼِ ٍ سٌی چِ هی فشهبیذ ؟

1

16

هْن تشیي سٍش دضوٌبى اسالم ثشای اص ثیي ثشدى اتحبد هسلوبًبى ساتَضیح دّیذ؟

1

17

دسثبسُ ثی تَجْی ثِ حمَق هشدم دٍ هثبل ثضًیذ.

1
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ج

ًوشات ( ثذٍى ضشیت)
وتجی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی دثیش :

ضفبّی/ػولی

ًوشات پس اص اػتشاؼ (ثذٍى ضشیت)
وتجی

جوغ ثب ػذد

تبسیخ ٍ اهضبء :

ضفبّی/ػولی

جوغ ثب
حشٍف

