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الف) سواالت صحیح و غلط

1
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3
4
5
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ظ
هَاالت در ٍضَ ضرط الزم است ٍلی در غسل ضرط الزم ًیست.
ظ
تالفاغلِ تؼذ از ظَْر اهام زهاى (ػج) قیاهت ترپا هی ضَد.
ایي رٍایت کِ "آًچِ ایواى را در دل پایذار هی کٌذ دٍری از گٌاّاى است" از حضرت ػلی (ع) هی تاضذ .ظ 
ظ
ٍضَ گرفتي تا آب هغلق غحیح ٍ تا آب هضاف تاعل است.
ظ
اػتقاد تِ ظَْر اهام زهاى (ػج) ًِ تٌْا ػقیذُ ها ضیؼیاى تلکِ اػتقاد ّوِ ادیاى الْی هی تاضذ.
ظ
رکر رکَع ٍ سجَد تِ هؼٌی حوذ ٍ ستایص خذاًٍذ است.
ظ
ضٌاخت ها از خذاًٍذ ٍقتی تِ هرحلِ ایواى ترسذ هٌجر تِ ػول تِ دستَرات هی ضَد.
ظ
توام غفاتی کِ در خذاًٍذ ٍجَد دارد هی تَاًذ در هخلَقات ٍجَد داضتِ تاضذ.
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ب) گسینه صحیح را انتخاب کنیذ.

1

کذام گسیٌِ جسء حوذ ٍ ستایص خذاًٍذ ًیست ؟
ب) تری از ػیة ٍ خغایی 
الف) ًیذ ایي خلق ٍ تَ تَدی
د) تَ سساٍار ثٌایی 
ج) ّوِ ػسّی ٍ جاللی 
کذام گسیٌِ جسء راُ ّای دستیاتی ٍ تقَیت ایواى تِ خذاًٍذ هی تاضذ ؟
ب) دٍری از گٌاّاى 
الف) یاد ٍ رکر خذاًٍذ 
د) توام هَارد رکر ضذُ 
ج) الگَ قرار دادى اًساى ّای هَهي 
هثارزُ حضرت هَسی (ع) تا گَسالِ پرستی جسء کذام یک از خػَغیات پیاهثراى هی تاضذ ؟
ب) استقاهت ٍ پایذاری در راُ خذا 
الف) هثارزُ تا خرافات 
د) توام هَارد 
ج) تسلین در تراتر اهر خذاًٍذ 
کذام گسیٌِ در هَرد ظَْر اهام زهاى (ػج) غحیح ًوی تاضذ ؟
الف) ها هی تَاًین یکی از یاراى اهام زهاى (ػج) تاضین 
ب) ّر کس هی تَاًذ زهاى ظَْر اهام زهاى (ػج) را هطخع کٌذ .
ج) ّذف اهام زهاى (ػج) گسترش ػذالت ٍ هْرتاًی است .
د) عَالًی تَدى ػور اهام زهاى (ػج) اهری هوکي است .

5

کذام یک از هَارد زیر جسء هراحل تیون ًیست ؟
ب) کطیذى دست تِ غَرت 
الف) ًیت 
ج) کطیذى دست راست تِ رٍی پای چپ  د) کطیذى دست چپ تِ رٍی دست راست 
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3
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ج) جاهای خالي را کامل کنیذ

1

هسح پا در ٍضَ یؼٌی خذا تا  ............................ .......................پا هی کطن.

2

اهام رضا (ع) هی فرهایذ :اًتظار فرج تِ هؼٌی  ........................... ٍ ............................ ، ............................هی تاضذ.

3

ترتیة در ضرایظ ٍضَی غحیح تِ هؼٌی  ................................................هی تاضذ.

4

در حذیث آهذُ است کِ ّذایت ٍ رّثری ه ردم در ػػر غیثت تِ ػْذُ  .................................................است.

5

پیاهثر هی فرهایذ :از تْتریي کارّای اهت هي  .....................................................است.

6

الزهِ سرهطق قرار دادى پیاهثراى  ......................................................است.

4
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7

هَهٌاى کساًی ّستٌذ کِ ٍقتی یاد خذا هی ضَد  ٍ ...................................................................چَى آیات خذاًٍذ
تر آى ّا تالٍت ضَد . ..............................................................................
د) به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

1

یکی از سَال ّایی کِ ّویطِ رّي اًساى را تِ خَد هطغَل کردُ است ،چیست؟

2

اِىَّ اهللَ یُحِةُّ التََّاتیيَ  ،تِ هؼٌی چیست؟

3

دٍ هَرد از هَارد ٍضَی هستحة را تٌَیسیذ

4

آب هضاف  ،چیست؟

5

حاکواى عاغَت چِ کساًی ّستٌذ.

6

ترای ایٌکِ لیاقت حضَر در جوغ یاراى اهام زهاى (ػج) داضتِ تاضین ،چگًَِ تایذ زًذگی کٌین؟

7

ّن ًطیٌی تا چِ کساًی ،تاػث از تیي رفتي ایواى هی ضَد؟

8

چِ کساًی در زًذگی احساس تیَْدگی هی کٌٌذ؟

ه) به سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ.

1

پیاهثراى الْی چگًَِ در هقاتل خرافات تا هطرکیي هثارزُ هی کردًذ؟

2

چْار ضرط از ضرایظ ٍضَی غحیح را ًام تثریذ.

4
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3

در چِ ضرایغی  ،تِ جای ٍضَ تیون هی کٌین؟ (رکر  3هَرد کافی است)

4

در چِ ضرایغی ٍضَ گرفتي ٍاجة هی ضَد؟ (رکر سِ هَرد کافی است)

5

تر چِ چیسّایی  ،تیون غحیح است.

6

تِ ًظر ضوا  ،اگر رّثر دیٌی ،پرّیسگار ًثاضذ ٍ ّر کاری کِ دلص تخَاّذ اًجام دّذ  ،چِ اتفاقی هی افتذ؟

7

ٍیژگی ّای پیاهثراى را فقظ ًام تثریذ( .رکر  3هَرد کافی است)

8

ٍالیت فقیِ یؼٌی چِ؟ چْار ضرط ٍالیت فقیِ را تٌَیسیذ.

9

چْار هَرد از ٍیژگی ّای اهام خویٌی (رُ) را تٌَیسیذ.

