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تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

تجدید نظر
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مدت امتحان

 06دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر  :عبدالرسول فاتحی نمره به عدد :
نمره به حروف :

تاریخ و امضاء :

2

الف) سواالت صحیح و غلط.

1

ػذُ ای هرگ ترایطاى هاًٌذ رفتي تِ هراسن اّذاء جَایس است.

ظ

ؽ 

2

ػلت تخطیذُ ضذى جَاى فقط رضایت هادرش تَد.

ظ

ؽ 

3

خذاًٍذ در هَقغ هرگ تِ اًساى ّا فرصت هی دّذ تا آهادُ ضًَذ .ظ 

ؽ 

4

یکی از تْتریي حالت ّایی کِ دػا هستجاب هی ضَد ٌّگام ٍضَ گرفتي است .ظ 

ؽ 

ب) جاهای خالي را پر کنیذ.

1

یکی از هْوتریي ٍ سادُ تریي راُ ّا ترای جلة یاری خذاًٍذ  ............................است.

2

اًساى گاّی تا  ............................ ٍ ......................دچار حادثِ هی ضَد.

3

اًساى ّا تا اضتثاّات ٍ گٌاّاًی کِ هرتکة هی ضًَذ خَدضاى را  ............................هی کٌذ.

4

صذقِ دادى هَجة  ............................. ٍ ...........................هی ضَد.

5

اهام صادق (ع) هی فرهایذ :ضکر ًؼوت آى است کِ از آًچِ  ........................است . .................. ،
ج) سواالت پاسخ کوتاه

1

ََُّ هَؼَکُن  ،اَیٌَوا کٌُتُن  :یؼٌی چِ ؟

2

هٌظَر خذاًٍذ از یاری اٍ چیست؟

3

آیا ّر چیس از خذاًٍذ درخَاست کٌین تِ ها هی دّذ؟ تَضیح دّیذ.

4

اهام سجاد (ع) چِ سفری در پیص داضت ٍ چگًَِ تَضِ آخرت را آهادُ هی کرد؟

5

هرگ ترای چِ کساًی ٍحطتٌاک ٍ ًاخَضایٌذ است؟

سواالت پاسخ بلنذ( .به پنج سوال به دلخواه پاسخ دهیذ)

1

حضرت ػلی (ع) چگًَِ خَد را ترای هرگ آهادُ کردُ تَد ٍ از آى ّراسی ًذاضت.

2

ًیکی تِ پذر ٍ هادر چِ تاثیری در زًذگی ها در دًیا ٍ آخرت دارد؟

4

5

11

3

حالت هَهٌاى را در ٌّگام هرگ تَضیح دّیذ.

4

اًَاع ضکرّا را تِ طَر خالصِ تٌَیسیذ.

5

راُ ّای تْرُ هٌذی از یاری خذاًٍذ را ًام تثریذ.

6

رسَل خذاًٍذ در هَرد دػا کردى چِ هی فرهایذ؟

7

چِ کارّایی هَجة آساًی زًذگی در دًیا ٍ آخرت هی ضَد؟

