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الف) سواالت صحیح و غلط
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هْن تشیي فبیذُ سٍصُ ثب تَخِ ثِ آیِ  183سَسُ ثقشُ  ،تقَیت صجش ٍ تقَاست.
اگش ًدبست سٍی لجبس کوتش اص یک سکِ کَچک ثبضذً ،وبص صحیح است.
پبداش کبسّبی ًیک دس هبُ هجبسک سهضبى چْل ثشاثش هبُ ّبی دیگش است.
اًتخبة ػلی (ع) ثشای خبًطیٌی پیبهجش تَسظ خذاًٍذ اًدبم گشفت ٍ خجشئیل آى سا ثِ اعالع پیبهجش سسبًذ.
تٌْب ساُ سسیذى ثِ سؼبدت ٍ خَضجختی ٍ ثْطت خذاًٍذ پٌبُ ثشدى ثِ حذیث ثقلیي است.
ػلت ایٌکِ سسَل خذا (ظ) ثِ حضشت ػلی (ع) فشهَدّ" :ش چِ ثشایت هی گَین ،ثٌَیس" تشس اص فشاهَضی
ظ ؽ
حضشت ػلی (ع) ثَد.
یکی اص هَاسدی کِ ًجبیذ اص خغبی فشد چطن پَضی کشد ایي است کِ فشد اصال کبس خَدش سا خغب ًوی داًذ .ظ  ؽ 
ستوگشاًی کِ دس دًیب هَهٌبى سا آصاس هی دادًذ دس خٌْن ثب صَست ّبی سیبُ ٍ صضت دس هیبى آتشص ثشذًجبل
ظ ؽ
آة ٍ غزا هی گشدًذ ،اهب ًِ آثی ّست ٍ ًِ غزایی.
ب) گسینه های صحیح را انتخاب کنیذ.
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کذام گضیٌِ یبدآٍسی هحتَای اراى ٍ اقبهِ ًیست ؟
ة) ضْبدت ثِ پیبهجشی پیبهجش (ظ) 
الف) ضْبدت ثِ یگبًگی خذاًٍذ 
د) ثضسگ ضوشدى خذاًٍذ 
ج) ضْبدت ثِ اهبهت ػلی (ع) 
کذام گضیٌِ اگش ػوذاً ٍ سَْاً اًدبم ًذّین ً ،وبص ثبعل است ؟
د) ّوِ هَاسد 
ج) رکش تطْذ ٍ سالم 
ة) سکَع 
الف) خَاًذى حوذ ٍ سَسُ 
آیِ " الیََم اَکْوَلْتُ لَکُن دیٌَکُن ٍَ اَتوَوتُ ػلیکن ًؼوتی  " ............دس هَسد چِ ٍاقؼِ ای است؟
الف) هٌبسک حح  ة) ثؼثت پیبهجش  ج) تَخِ هشدم ثِ سخٌبى پیبهجش  د) غذیش خن 
چِ چیضی ضیشیٌی ًؼوت ّبی ثْطتی سا ثشای ثْطتیبى ثیطتش هی کٌذ ؟
ة) ّوٌطیٌی ثب پیبهجشاى ٍ ضْذا 
الف) اثذی ثَدى ًؼوت ّب ٍ هبًذى دس ثْطت 
د) سٍ ثِ سٍ ضذى ثب اًسبى ّبی هَهي 
ج) فشاٍاًی ًؼوت ّبی ثْطتی 
دس کذام هَسد گزضت اص خغبی دیگشاى پسٌذیذُ است ؟
ة) ثخطص ثبػث ساٌّوبیی اٍ ضَد 
الف) فشد خغبکبس ثِ اضتجبّص پی ثشدُ ثبضذ .
د) ّوِ هَاسد 
ج) خغبی خغبکبس اص سٍی خْبلت ٍ ًبداًی ثبضذ .
ایي ضشة الوثل "ضٌیذى کی ثَد هبًٌذ دیذى" هشثَط ثِ کذام یک اص فَایذ سٍصُ هی ثبضذ ؟
د) ّوِ هَاسد 
ة) تَخِ ثِ هحشٍهبى  ج) حفظ سالهتی 
الف) تقَیت صجش ٍ تقَا 
ج) جاهای خالي را کامل کنیذ
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کسبًیکِ خغبّبی دیگشاى سا هی ثخطٌذ دس ٍاقغ  ............................ .......................ثِ خَد هی گیشًذ.

2

هصبلح کبس فشضتگبى ثشای سبختي قصش دس ضت ّوبى  ....................................................هی ثبضذ.

3

ّش کس دس هبُ سهضبى  ،سٍصُ داسی سا افغبس هی دّذ  ................... .............................سا هی آهشصد.

4

ًتیدِ سّب کشدى قشآى ٍ اّل ثیت ّوبى  .......................................... ..............هی ثبضذ.

5

تشک ًوبص هی تَاًذ اًسبى سا ثِ هشص  ............................................. ..............ثکطبًذ.

6

حذیث "صَُهَا تَصِحَّا" اضبسُ ثِ  .....................................................دس سٍصُ داسی داسد.
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د) به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

1

ثب تَخِ ثِ ًظن ضگفت اًگیض خْبى ٍ ٍ هخلَقبت  ،اًسبى ثِ چِ ًتیدِ ای هی سسذ؟
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خذاًٍذ ثِ کسبًی کِ پطیوبى ضذُ اًذ ٍ تَثِ کشدُ اًذ  ،چِ ٍػذُ ای هی دّذ؟
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هبلک اضتش  ،دس هقبثل سفتبس خبّالًِ آى هشد چِ ٍاکٌطی داد؟

4

هٌظَس اص "ًؼین" دس آیِ "ٍَ لَتُسئَلُيَّ یََهَئِزٍ ػي الٌؼین" چیست ؟

5

چشا تَصیِ فشاٍاًی ثشای ًوبص خَاًذى دس هسدذ ضذُ است ؟

6

دس هیبى احکبم الْی  ،چِ هَضَػی ثیطتش هَسد تبکیذ قشاس گشفتِ است ؟

7

هب ثِ چِ ٍسیلِ ای هی تَاًین  ،ػقبیذ اسبسی حَد سا تکشاس کٌین ؟

8

آیب ضٌب کشدى دس آة  ،سٍصُ سا ثبعل هی کٌذ؟ تَضیح دّیذ.

ه) به سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ.

1

هجغالت سٍصُ سا ًبم ثجشیذ 4( .هَسد)

2

پیبهجش اکشم (ظ) دس هَسد اّویت سٍصُ چِ هی فشهبیذ ؟

3

خذاًٍذ دس قشآى چِ خصَصیبتی اص ثْطت سا ثیبى هی کٌذ؟ ( 4هَسد)
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چشا ثؼذ اص پیبهجش (ظ) تٌْب اهیش هَهٌبى (ع) ضبیستِ سّجشی ثش هسلوبًبى ثَدًذ؟

5

اهبم صبدق (ع) دس هَسد ًوبص خَاًذى دس هسدذ چِ هی فشهبیذ؟

6

هَاسدی کِ ثبػث ثشتشی هبُ هجبسک سهضبى ثش سبیش هبُ ّب هی ضَد ًبم ثجشیذ 4( .هَسد)

و) سوال تشویقي

1

ثِ ًظش ضوب  ،ثْتشیي ساُ ضٌبخت خذاًٍذ کذام است؟

2

هٌظَس اص "کَوب کُتِتَ ػلی الزیيَ هِي قَجلِکُن" دس آیِ  183سَسُ ثقشُ چِ کسبًی ّستٌذ.

1

