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بارم

الف) صحیح یا غلط تودى جوالت زیر را هشخص کنیذ.

صحیح غّط

1

دس ٕ٘بص جٕع ٝلٛٙت سا دس سوعت ا َٚلجُ اص سوٛع ٔی خٛا٘یٓ.

 

2

اصُ ٔ ٟٓثش٘بٔ ٝسیضی  ،اِٛٚیت ثٙذی است.

 

3

فمط ص٘بٖ ٔسئِٛیت حفظ حجبة سا دس جبٔع ٝثعٟذ ٜداس٘ذ.

 

4

ثبتٛج ٝث ٝفشٔبیص پیبٔجش اوشْ (ظ) اِٚیٗ ٔشحّ ٝوست عّٓ  ٚدا٘ص ٌٛش فشا دادٖ است.

 

5

عجّ ٚ ٝضتبة دس  ٕٝٞحبَ ٘بپسٙذ است.

 

6

ادساس ٔ ٚذفٛع حیٛاٖ ٞبی حالَ ٌٛضت ٘جس ٘یست.

 

7

سالْ ٛٔ ٚاالت دس ٕ٘بص اص اسوبٖ ٕ٘بص ٔی ثبضذ.

 

8

ثّٛغ ضشعی سشآغبص ا٘جبْ تىبِیف دیٙی است.

 

ب) گسینه های صحیح را عالهت تسنیذ.
1

اِف) دسٚغ ٌٛیبٖ
2

ج) ثبیذ عیٗ ٘جبست ثشطشف ضٛد

ة) اٌش یه ثبس ث ٝصٔیٗ چٕٗ ثىطیٓ پبن ٔی ضٛد
د) ثعذ اص دٚیذٖ سٚی چٕٗ پبن ٔی ضٛد 

وذاْ ٌضی ٝٙجضء ٚیژٌی ٞبی ضٙبسبیی دٚستبٖ خٛة ٘یست؟

اِف) ٚفبی ث ٝعٟذ
4

ج) ظبِٕبٖ

د) ٘یىٛوبساٖ

اٌش وفص ٔب ٘جس ثبضذ ٚ ٚاسد صٔیٗ چٕٗ فٛتجبَ ضٛیٓ ،چٍ ٝ٘ٛوفص ٔب پبن ٔی ضٛد؟

اِف) اصال پبن ٕ٘ی ضٛد 
3

4

ضشة إِثُ « خٛسضیذ ٕٞیط ٝپطت اثش ٕ٘ی ٔب٘ذ » .دسثبس ٜچ ٝوسب٘ی است؟

ة) ساستٍٛیبٖ

ة) سٛاد ٔٙبست  ٚخٛة ج) إ٘ ُٞبص ٘ ٚیىی د) ساستٍٛیی

طجك فشٔبی ص أبْ صبدق (ع) وذاْ ٌضی٘ ٝٙتیج ٝی د٘یبیی خٛش سفتبسی ٟٔ ٚشثب٘ی ثب پذس ٔ ٚبدس است؟

اِف) خٛش سفتبسی ٟٔ ٚشثب٘ی ثب پذس ٔ ٚبدس ثبعث ٔی ضٛد ٞشٌض فمیش  ٚتٟی دست ٘طٛیٓ
ة) خٛش سفتبسی ٟٔ ٚشثب٘ی ثب پذس ٔ ٚبدس ثبعث ٔی ضٛد دضٛاسی ٞبی ٔشي ثش ایٕبٖ آسبٖ ضٛد
ج) خٛش سفتبسی ٟٔ ٚشثب٘ی ثب پذس ٔ ٚبدس ثبعث ٔی ضٛد ٞفتبد ٘ٛع ثال اص ٔب دٚس ضٛد 
د) خٛش سفتبسی ٟٔ ٚشثب٘ی ثب پذس ٔ ٚبدس ثبعث ٔی ضٛد اص ٔشي ثذ ٘جبت پیذا وٙیٓ
5

ٔجتٟذ ثبیذ ثٚ ٝاججبت دیٙی عُٕ وٙذ  ٚاص ٌٙبٞبٖ دٚسی وٗ » .تعشیف وذاْ یه اص ٚیژٌی ٞبی ا ٚاست؟

اِف) عبدَ ثٛدٖ

ة) عبلُ ثٛدٖ

4

ج) عبِٓ ثٛدٖ

د) اَعَّٓ ثٛدٖ

6

7

آة وش دس ثشخٛسد ثب ٘جبسبت :

اِف) ٘جس ٔی ضٛد

ة) ثٞ ٝیچ ٚج٘ ٝجس ٕ٘ی ضٛد

ج) اٌش سٍ٘ص تغییش وٙذ ٘جس ٔی ضٛد

د) اٌش ثٛیص تغییش وٙذ ٘جس ٕ٘ی ضٛد 

حضشت عّی (ع) ٔی فشٔبیذ :لجُ اص ا٘تخبة وسی ث ٝدٚستی ا ٚسا أتحبٖ وٗ چرشا ور ٝثرذ ٖٚایٙىر ٝخرٛد ثرذا٘ی
ٌ ...........................شفتبس ٔی ضٛی.

اِف) ثب٘ ٓٞطیٙی ثب خٛثبٖ 
ج) ث ٝعصجب٘یت  ٚحسذ 
8

ة) ث ٝحسشت  ٚپطیٕب٘ی 
د) ثب ٘ ٓٞطیٙی ثب ثذاٖ 

ثب تٛج ٝث ٝفشٔبیص أبْ ٔحٕذ ثبلش (ع) چٕ٘ ٝبصی ث ٝصبحجص ٔی ٌٛیذ « تٔ ٛشا خٛة حفظ وشدی خذا ٘یرض تر ٛسا
حفظ وٙذ» .

اِف) ٕ٘بص جٕعٝ

ة) ٕ٘بص جٕبعت

ج) ٕ٘بص ضت

د) ٕ٘بص اٚ َٚلت

ج) جاهای خالي را تا کلوات هناسة پر کنیذ.
1

حضشت عّی (ع) حىٔٛت سا ثشای ایجبد  .........................................ثیٗ ٔشدْ پزیشفتٙذ.

2

أبْ صبدق (ع) ٔی فشٔبیذ « :وسی و ٝصثب٘ص ساست ٌ ٛثب ضذ ٘ .........................................یض پبن خٛاٞذ ضذ» .

3

اص اثشات ٔ ٟٓصزل ٝدادٖ  ......................................... ٚ .........................................است.

4

آخشیٗ جٕعٔ ٝبٔ ٜجبسن سٔضبٖ ٘ .........................................بْ داسد.
د) از هیاى کلوات داده شذه  ،کلوه ی هناسة هر عثارت را در جای خالي تنویسیذ( .دو کلوه اضافي است)

2

2

( حرام  -نجاسات  -عثادت هي کنین  -از تو یاری هي جویین  -طالة علن  -نواز )

1

فشضتٍبٖ ثبِٟبیطبٖ سا صیش پبی ٔ .........................................ی ٌستشا٘ٙذ.

2

ایبن ٘عجذ یعٙی تٟٙب ت ٛسا .........................................

3

آ٘چ ٝثشای سالٔتی ٔشدْ صیبٖ آٚس است.

4

ثٟتشیٗ حبِت استجبثت دعب.
ه) ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

1

دِیُ اصدٚاج حضشت فبطٕ( ٝس) یب حضشت عّی (ع) ثب ٚجٛد ایٙى ٝخٛاستٍبساٖ ثشٚتٕٙذی داضتٙذ  ،چ ٝثٛد؟

2

ث ٝچ ٝلسٕت ٞبیی اص ٕ٘بص  ،اسوبٖ ٕ٘بص ٌٛیٙذ؟

3

ساٞ ٜبی دسٔبٖ تٙجّی چیست؟ ( طجك ٌفت ٝأبْ عّی (ع) )

4

عّّت آصاس  ٚفطبس لجش سعذ ثذٖ ٔعبر چ ٝثٛد؟

2
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و) ته سواالت زیر پاسخ کاهل دهیذ.
1

أبْ سضب (ع) دسثبس ٜی اسصش ٕ٘بص جٕبعت چٔ ٝی فشٔبیذ؟

0/5

2

ثب تٛج ٝث ٝآیبت لشآٖ وشیٓ ٕٟٔ ،تشیٗ فبیذ ٜی حجبة ثشای ثب٘ٛاٖ چیست؟

0/5

3

ظشفی و ٝسً ِیسیذ ٜیب اص آٖ آة خٛسد ٜچٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ پبن ٕ٘ٛد؟

0/5

4

تٛضیح دٞیذ چشا ثٞ َّٟٛشٌض چیضی اص ٞبس ٖٚدسخٛاست ٕ٘ی وشد؟

0/5

5

ثب تٛج ٝث ٝسخٗ پیبٔجش (ظ) عبلجت خیب٘ت دس أب٘ت چیست؟

0/5

6

س ٕٝ٘ٛ٘ ٝاص فذاوبسی ٞبی حضشت عّی (ع) سا ث ٝصٛست خالص ٝثیبٖ وٙیذ.

0/75

7

سٚ ٝیژٌی اص ٚیژٌی ٞبی حضشت فبطٕ ٝصٞشا (س) سا ٘بْ ثجشیذ.

0/75

8

ٔشاحُ غسُ جٕع ٝسا روش وٙیذ.

9

آی ٝصیش سا ٔعٙی وٙیذ َٚ « .لُُ سَةِّ صد٘ی عّٕبً »

1
0/5

 10پیبٔذٞبی عجّ ٝوشدٖ سا ثٛٙیسیذ.

0/5

٘ 11طب٘ٞ ٝبی ثّٛغ ضشعی سا ثطٛس خالص ٝثیبٖ وٙیذ.

0/5

موفّق باشید.

