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اِف) تزجٕ ٝی آی ٝی ضزیف ٝی سیز را ثٛٙیسیذٕ٘ 1( .ز)ٜ
 -1إَٖ اِػَال ٜتََٟٙی عَِٗ اِفَحطبء  َٚإُِٙىَز

 ...........تذٗٓ ضل ْٕاز از ىٖاٛآ ٗ زضتی ٛا تاز ّی دارد...............

ة)ٌشی ٝٙی غحیح را عالٔت ثش٘یذٞ ( .ز ٔٛرد ٕ٘ 0/25ز)ٜ
 -1یىی اس ٔ ٟٓتزیٗ  ٚسبد ٜتزیٗ راٞ ٜبی جّت یبری خذا٘ٚذ  ..............................است.
 د) غجز
 ج) جٟبد
 ة) دعب
 اِف) رٚسٜ
 -2ثٟتزیٗ ضی ٜٛعجٛر اس دٚراٖ ثّٛغ چیست؟
 اِف)تٛج ٝث ٝتجزثیبت دٚستبٖ ٕٞ ٚسبالٖ
 ج)تٛج ٝث ٝتٛغیٞ ٝبی دیٙی  ٚثٟذاضتی
 -3حىٓ وذاْ آة ،غحیح ٘یست؟
 اِف) آة ثبراٖ،آة لّیُ ٔحسٛة ٔی ضٛد.
 ج) آة ِیٛاٖ ،آة لّیُ است.
-4وذاْ یه ،جشء ٘جبسبت ٕ٘ی ثبضذ؟
 اِف) ٔذفٛع حیٛاٖ حزاْ ٌٛضتی و ٝخ ٖٛجٟٙذ ٜدارد
 ج) ٔ٘ ٚ ٛبخٗ سً

 ة) راسداری  ٚعذْ غحجت ثب دیٍزاٖ
 د)حسبسیت ثیطتز در ایٗ سٔیٝٙ
 ة) آة چطٕ،ٝآة جبری است.
 د) آة ِ ِٝٛوطی سبختٕبٖ ،حىٓ آة وز را دارد.
 ة)خ ٖٛحیٛا٘بتی و ٝخ ٖٛجٟٙذ٘ ٜذار٘ذ
 د)ٌشی ٝٙاِف  ٚج

 -5ث ٝفزٔٛد ٜأبْ غبدق عّی ٝاِسالْ دٚستبٖ خٛد را ثبیذ در دٚ ٚیژٌی ثیبسٔبییٓ.آٖ دٚ ٚیژٌی وذأٙذ؟
 ة) رعبیت اٚلبت ٕ٘بس٘-یىی ثٛ٘ ٓٞ ٝعبٖ
 اِف) ٚفبی ث ٝعٟذ-راستٍٛیی
 د) رعبیت أب٘ت-راستٍٛیی
 ج)خٛش اخاللیٚ-فبی ث ٝعٟذ
ح)درستی یب ٘بدرستی جٕالت سیز را ٔطخع وٙیذٞ ( :ز ٔٛرد ٕ٘ 0/25ز)ٜ
غحیح 
-1عبُٔ اغّی ا٘تطبر ٔیىزٚة ٞبی اخاللی ضیطبٖ است.
غحیح 
-2السْ ٘یست أب٘ت غیزٔسّٕبٖ را ث ٝا ٚثبسٌزدا٘یٓ.
غحیح 
-3پزٞیش اس ا٘جبْ آٖ چ ٝخذا٘ٚذ حزاْ وزد ،ٜضىز ٘عٕت است.
غحیح 
 -4حفظ پٛضص ثزای سالٔتی جبٔع ٝوبفی است.
ت) جبٞبی خبِی را ثب وّٕبت ٔٙبست پز وٙیذٞ (.ز ٔٛرد ٕ٘ 0/25ز)ٜ

غّط 
غّط 
غّط 
غّط 

-1یىی اس ثٟتزیٗ حبِت ٞبیی و ٝدعب در آٖ ٔستجبة ٔی ضٛدٍٙٞ ،بْ ْٕ........................از .................................است.
-2یىی اس راٞ ٜبی دست یبثی ث٘ ٝح ٜٛغحیح ا٘جبْ احىبْ ،ایٔ است م ٚخ٘دّآ عَُ٘ دیٖی را تحصیٌ مٖیِّ /.راجع ٚتّ ٚتخصصیٔ عَُ٘
دیٖی مْٛ ٚآ تقَیذ است.
-3ا٘جبْ ٞز رفتبری و ٝتٛج٘ ٝبٔحزٔبٖ را ث ٝسٛی ا٘سبٖ جّت وٙذ. ......................... ،حراُ ..........................................است.
 -4أبْ عّی(ع)  :عبلجت راستٍٛیی ٕ. .......................جات ...............................است ٚعبلجت درٚغ ٌٛیی . ............... ،حسرت ٗ پطیْإی. ..................
-5ا٘سبٖ عجٕٛٞ َٛار ٜثب ٔطىُ دیٍزی ث٘ ٝبْ . ........................دٗتار ٙماری٘ ...........................................یش رٚث ٝر ٚاست.
-6ثز دٚستی وسی و ٝث ٝعٟذ خٛد ٚفب ٕ٘ی وٙذ. ........ ،اعتْاد ّنٔ( . .......................................................أبْ عّی ع)
-7أیزإِؤٔٙیٗ حىٔٛت را ثزای  .............................ایجاد عذاٍت ............................................ثیٗ ٔزدْ پذیزفت.

ث) ث ٝسٛاالت سیز پبسخ وٛتب ٜدٞیذٞ ( .ز ٔٛرد ٕ٘ 0/5ز)ٜ
 -1را ٜدرٔبٖ تٙجّی ث ٝفزٔٛد ٜأبْ عّی عّی ٝاِسالْ را ثٛٙیسیذ.

را ٙدرّآ تٖثَی عسُ ٗ ارادّ ٙحنِ ٗ جذی است.

-2ثزای پبن وزدٖ چیشٞبیی و٘ ٝجس ضذ ٜا٘ذ ،اثتذا چ ٝثبیذ وزد؟ اتتذا تایذ عیٔ ٕجاست را ترطرف مٖیِ.
 -3راست ٌٛیی چ ٝتبحیزی ثز اعٕبَ ا٘سبٖ دارد؟ مسی م ٚزتإص راست ى٘ تاضذ  ،اعْاٍص ٕیس پاك خ٘اٛذ ضذ.

 -4پیبٔجزظ عّت ارسبَ خٛیص تٛسط خذا٘ٚذ ث ٝسٛی ٔزدْ را چ ٝچیشی ٔی دا٘ست ؟

خذإٗذ ّرا ترای تعَیِ ٗ آّ٘زش ّردُ فرستاد ٙاست.

-5ثب تٛج ٝث ٝآیبت لزآٖ وزیٕٟٓٔ ،تزیٗ فبیذ ٜحجبة ثزاى ثب٘ٛاٖ چیست؟ در اّآ ّإذٓ از آزار ٗ اریت افراد س٘دج٘ ٗ ٘ٛسرآ

ٍٙٞ-6بْ غسُ ثزای ایٙىٔ ٝطٕئٗ ضٛیٓ ٞز طزف وبٔالً ضست ٝضذ ،ٜثبیذ چ ٝوٙیٓ؟
 -7حىٓ ثزخٛرد ٘جس ثب آة وز  ٚجبری چیست ؟ تا زّإی م ٚت٘ یا رٕو آٓ تغییر ٕنٖذ ٕجس ْٕی ضٕ٘ذ.

الزُ است مْی از طرف دیير را ٕیس در ٛر ّرحَ ٚضست ٗ ض٘ دٛیِ.

-8یىی اس ضزایط ٔزجع تمّیذ«عبدَ ثٛدٖ» اٚست  .یعٙی چٝ؟ یعٖی تٗ ٚاجثات دیٖی عٌْ مٖذ ٗ از ىٖاٛآ دٗری ىسیٖذ.

-9چزا حضزت سٞزا سالْ اِّّ ٝعّیٟب ٞزٌش اس أیزإِؤٔٙیٗ

عّی ٝاِسالْ

چیشی درخٛاست ٕ٘ی وزد؟ ّثادا م ٚاٗ ٕت٘إذ آٓ را فرا ِٛمٖذ ٗ ضرّٖذ ٙض٘د.

ج) دٛٔ ٚرد خٛاست ٝضذ ٜی ٞز سٛاَ را وبُٔ ٕ٘بییذٞ( .ز ٔٛرد ٕ٘ 0/25ز)ٜ
-1ثزای درٔبٖ تٙجّی چ ٝوبرٞبیی ٔی تٛاٖ ا٘جبْ داد؟ اٍف-آیٖذٕ ٙيری ب -دٗستی تا إسإٜای م٘ضا

ج-تصْیِ قاطع د -ترٕاّ ٚریسی

 -2دٛٔ ٚرد اس ٚیژٌی ٞبی اخاللی حضزت فبطٕ ٝسالْ اِّّ ٝعّیٟب را ثٛٙیسیذ .حیا ٗ عفت  -عالق ٚی ضذیذ ت ٚپیاّثر  -حض٘ر در اجتْاع -
ساد ٙزیستی  -ایثار ٗ تخطٖذىی-اْٛیت ت ٚخإ٘اد ٗ ٙخإ ٚداری
 -3د ٕٝ٘ٛ٘ ٚاس فذاوبری ٞبی حضزت عّی عّی ٝاِسالْ را ثیبٖ وٙیذ .ضنست عْرٗ تٔ عثذٗد ت ٚدست حضرت عَی ع  -در مٖار رسً٘ خذا
ّإذٓ در جٖو اُحُذ  -ضنست یٜ٘دیآ ٗ از جا مٖذٓ قَع ٚی خیثر در جٖو ّعرٗف خیثر-خ٘إذٓ آیات س٘رت ت٘ت ٚدر ّیآ ّطرمآ تی رحِ ّنٚ
٘-4طب٘ٞ ٝبی ثّٛغ را ث ٝغٛرت خالغ ٝثیبٖ وٙیذ .اٍف -رٗییذٓ ّ٘ درترخی از قسْت ٛای تذٓ – ب -فعاً ضذٓ ترخی ٘ٛرّ٘ٓ ٛا در
تذٓ م ٚت ٚتٖاسة جٖسیت فرق ّی مٖذ .ج – رسیذٓ ت ٚسٔ تَ٘غ( دخترآ در ٕ ٚساٍيی ٗ پسرآ در پإسد ٙساٍيی)

-5ا٘جبْ دادٖ چ ٝوبرٞبیی ثبعج آسب٘ی س٘ذٌی درایٗ د٘یب  ٚآخزت ٔی ضٛد؟ پیٕ٘ذ خ٘د را تا تستيإص ّحنِ مٖذ ٗ تا پذر ٗ ّادرش تسیار
خ٘ش رفتار ٗ ّٜرتآ تاضذ،

چ) ث ٝسٛاالت سیز پبسخ وبُٔ دٞیذ.
 -1أیز ٔٙٔٛبٖ عّی ٝاِسالْ درثبر ٠آیٙذٍ٘ ٜزی چ ٝفزٔٛد ٜا٘ذ؟ (ٕ٘ 0/75ز)ٜ
ٛر مس اّرٗز در مارش م٘تاٛی ٗ سستی مٖذ در آیٖذ ٙت ٚغِ ٗ إذّٗ ٙثتال ّی ض٘د.

 -2أبْ غبدق عّی ٝاِسالْ درٔٛرد ارسش دا٘ص چٔ ٝی فزٔبیٙذ؟ (ٕ٘ 1ز)ٜ
مسی م ٚمار ٛایص را تذٗٓ دإص ٗتیٖص إجاُ دٛذّ ،إٖذ مسی است م ٚت ٚتیراّ ٚٛی رٗدٛ .رچ ٚسریع تر حرمت مٖذ ،از ّقصذش دٗرتر ّی ض٘د.

 -3دختزاٖ  ٚس٘ب٘ی و ٝپٛضص ٔٙبست را در جبٔع ٝرعبیت ٕ٘ی وٙٙذ ،دچبر چٔ ٝطىالتی ٔی ض٘ٛذ؟ (ٕ٘ 1ز)ٜ
ایٔ افراد تذٗٓ إٓن ٚخ٘دضآ ت٘ج ٚداضت ٚتاضٖذ تا تحریل إسآ ٛای سُست ارادّ ٗ ٙریض ،خ٘د را در داّى ّى إذازٕذ م ٚسرإجاّی جس حسرت ٗ پطیْإی ٕذارد.

 -4أبْ جٕع ٝدر خطج ٝی إ٘ َٚبس جٕع ٝچٔ ٝطبِجی ثیبٖ ٔی وٙذ؟ (ٕ٘ 1ز)ٜ
اٗ پس از ستایص خذإٗذ ٗ صَ٘ات تر پیاّثر امرُ ٗ ا ٌٛتیت اٗ عَی ِٜاٍسّالُّ ،ردُ را ت ٚتق٘ا دع٘ت ّی مٖذ ٗ سپس درتارّ ٙسائٌ اخالقی ٗ اجتْاعی صحثت ّی مٖذ.

 -5أبْ رضب عّی ٝاِسالْ درثبر ٜارسش ٕ٘بس جٕبعت چٔ ٝی فزٔبیذ؟ ( ٕ٘ 0/5ز)ٜ
ٛر رمعت ْٕاز جْاعت ت ٚإذاز ٙدٗ ٛسار رمعت ْٕاز م ٚت ٚتٖٜایی خ٘إذّ ٙی ض٘د ،ارزش دارد.

-6فزق ثیٗ اروبٖ ثب غیز اروبٖ در ٕ٘بس چیست؟ ( ٕ٘ 0/5ز)ٜ
در ارمآ اىر إسآ قسْتی را فراّ٘ش مٖذ یا ت ٚاضتثا ٙاضاف ٚإجاُ دٛذْٕ ،از تاطٌ است ٍٗی سایرٗاجثات(غیررمٔ) ایٖط٘ر ٕیست .

 -7فزضتٍبٖ ثٕ٘ ٝبسٌشار ثب ایٕبٖ چٔ ٝی ٌٛیٙذ؟ (ٕ٘ 1ز)ٜ
ّی ى٘یٖذ :ای ْٕازىسار ،اىر ّی دإستی ّ٘رد ت٘جّ ٚچ ٚمسی قرار ىرفت ٚای ٗ تا چ ٚمسی ّٖاجات ّی مٖیٛ ،رىس ْٕاز را رٛا ْٕی مردی.

 -8اٌز فزش یب ِجبس ٘جس ضذ چٔ ٝی وٙیٓ ؟ (ٕ٘ 0/75ز)ٜ
اتتذا عیٔ ٕجاست را پاك مرد ٙسپس إٓرا آب ّی مطیِ ٗ تعذ إٓرا فطار ّی دٛیِ تا آب ماّال" خارج ض٘د .

 -9چ ٝوسب٘ی ٔی تٛا٘ٙذ ٔسیز غحیح س٘ذٌی را ثٔ ٝب ٘طبٖ دٙٞذ؟  ٚچٍٝ٘ٛ؟ (ٕ٘ 0/5ز)ٜ
پیاّثرآ تٖٜا مسإی ٛستٖذ مّ ٚی ت٘إٖذ تا آٗردٓ دیٔ آسْإیّ ،سیر صحیح زٕذىی را تّ ٚا ٕطآ دٖٛذ.

-10چزا ٔٙٔٛبٖ ٞیچ تزسی اس ٔزي ٘ذار٘ذ؟ (ٕ٘ 0/75ز)ٜ
مسإی م ٚدر زٕذىی خ٘د ت ٚخذا ٗ پیاّثرإطآ ایْآ دارٕذ ٗ ت ٚفنر زٕذىی پس از ّره ٛستٖذ ،ترسی از ّره ٕذارٕذ چرا مّ ٚی دإٖذ در
زٕذىی جذیذ خ٘د ٕیس در آراّص ٗ راحتی ت ٚسر خ٘اٖٛذ ترد.

ٔٛفك ثبضیذ(.سّطب٘ی)

