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صحیح غلط

دػبی ّیچ ثٌذُ ای پٌْبى ًوی هبًذ ٍ ثذٍى جَاة ًوی هبًذ.

ثشای سسیذى ثِ ثْطت صیجبی خذاًٍذ ثبیذ پیبهجش سا ثؼٌَاى الگَی ػولی صًذگی خَد قشاس دّین.
دس جٌگ احذ ّوِ هسلوبًبى ثِ ّطبدت سسیذًذ.
هٌظَس اص « اسَُ حسٌِ » دس آیِ « لَقَذٕ کبىَ لَکُن فی سٓسَلِ اهللِ اُسَُٓٗ حٓسٌَِٓ » حضشت فبطوِ (س) هی ثبضذ.
ٍضؼیت اًسبى ّب دس ٌّگبم هشگ هتٌبست ثب اػوبلی است کِ دس جْبى آخشت اًجبم هی دٌّذ.
اص سفبسضبت پیبهجش(ظ) ثبصگشداًذى اهبًت حتی ثِ صبحجبى غیش هسلوبى آى ثَد.
ّشًَع کوک ثِ دیگشاى دس ساُ خذا صذقِ هحسَة هی ضَد.
هجیذ ثب هطبلؼِ کتبة ّبی هفیذ ٍ آهَصًذُ  ،ضکش صثبًی ًؼوت سا ثجبی آٍسد.
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ب) سواالت جور کردني

3

« الف »

«ب»

ػضت ًفس
تقَا
ضکش ًؼوت
فشضتگبى
ثْتشیي حبلت دػب
ػذالت

ًوبص خَاًذى
تَصیغ ثیت الوبل ثطَس هسبٍی ثیي هشدم
هشاقجبى اًسبى
احتشام ثِ پذس ٍ هبدس
دٍسی اص گٌبُ ٌّگبم هَاجِ ضذى ثِ آى
احسبس ثب اسصش ثَدى

ج) سواالت چند گسینه ای

1

ثش اسبس پبسخ « ثْلَل ثِ ّبسٍى کِ گفت اص ضوب کوکی ًوی خَاّن » کذام یک اص آیبت صیش سا ثِ یبد ضوب هی آٍسد؟
ة) ٍٓ اًَضَلٌب هٙيَ السَّوبء ٙهبءٖ طََْساً
الف) ٍٓ َّٔٓ هٓؼٓکُن اَیٕيَ هب کٌتن
د) اٙی٘بکٓ ًَؼجٔذٔ ٍٓ اٙی٘بکٓ ًَستَؼیي
ج) لَئي ضکَشَستُن لَبَصیذًَّٓکُن 

2

هبجشای اص خَدگزضتگی حضشت ػلی (ع) دس ضت ّجشت پیبهجش « خَاثیذى دس ثستش » ثِ چِ هطَْس است؟
د) لیلِ القذس
ج) لیلِ الوجیت
ة) هؼشاج
الف) لیلِ الشّغبئت 

3

آیِ « ٍ لََ تَشی اٙرْ یٓتََفی الّزیيَ کَفشٍا الوٓالئکِٓ یٓضشِثَىَ ٍٔجَّْٓٔن ٍ اَدثبسّٓٔن » اضبسُ ثِ چِ کسبًی است؟
د) پشّیضگبساى
ج) افشاد پبک
ة) کبفشاى
الف) هَهٌبى

4

دس فشهبیص پیبهجش(ظ) هٌظَس اص تَضِ آخشت چیست؟
الف) دٍسی اص خَدپسٌذی 
ج) اػوبل

ة) پیشٍی اص پیبهجشاى 
د) اػوبل صبلح 

3
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5

اًسبى ّبی فذاکبس ثبچِ ّذفی جبى خَد سا دس ساُ خذا فذا هی کٌٌذ ؟
ج) سسیذى ثِ ثْطت
الف) سضبیت خذاًٍذ ة) آسبیص هَهٌیي

د) ثِ دست آٍسدى ضجبػت

 6ػلی داًص آهَص کالس ّفتن ثَد  ،اٍ ّش سٍص ثؼذ اص ًوبص دػب هی کشد « خذایب کبسی کي پذسم ثشاین هَتَسسیکلت ثخشد » اه٘ب
ّیچ گبُ ثِ ایي آسصٍ ًشسیذ .ثِ ًظش ضوب ػلّت آى چِ ثَد؟
ة) ثؼذ اص ًوبص  ،صهبى خَثی ثشای دػب ًجَد
الف) خذا ثِ دػبی ػلی تَجِ ًوی کشد
د) ایي دػب ثِ هصلحت ػلی ًجَد 
ج) هَتَسسیکلت ٍسیلِ خَثی ًجَد
د) جاهای خای خالي را کامل کنید.

1

هشگ ثشای هَهٌبى ثِ هؼٌبی پبیبى  ٍ ........................سشآغبص  ........................است.

2

صذقِ دادى ثبػث  ........................ ٍ ........................هی ضَد.

3

استفبدُ صحیح اص ًؼوت سا  ٍ ........................استفبدُ ًبصحیح اص ًؼوت سا  ........................گَیٌذ.

4

اٍلیي کبسی کِ حضشت ػلی (ع) پس اص تقسین ثیت الوبل هی کشد  ........................ثَد.

5

اهبم صبدق (ع) هی فشهبیذّ ( :شکس ثب پذس ٍ هبدسش خَش سفتبس ثبضذ دس دًیب ّشگض ً ......................وی ضَد) .
ه) سواالت کوتاه پاسخ

1

آیِ « ٍٓ هٙيَ الٌّبسٓ هٓيْ یٓطشی ًَفسِٓٔ اثٕتٙغبءٓ هٓشضبت ٙا » ...دس هَسد چِ ضخصیتی ًبصل ضذ؟

2

3

 2اگش هشدم ثخَاٌّذ ثِ ثْطت صیجبی خذاًٍذ ساُ یبثٌذ ٍ اص سحوت ّبی ثیکشاى خذاًٍذ استفبدُ کٌٌدذ چدِ کدبسی ثبیدذ اًجدبم
دٌّذ؟
3

چشا اًسبى ّب گبّی دچبس حبدثِ هی ضًَذ؟

4

استفبدُ ًکشدى اص ًؼوت ّبی خذاًٍذ دس ساُ ًبفشهبًی اٍ ٍ اًجبم ًذادى کبسّبی حشام سا چِ هی گَیٌذ؟

5

آیِ « َّٔٓ هٓؼٓکُن اَیٌَٕوب کٌُتُن » سا هؼٌی کٌیذ.

6

یکی اص کبهلتشیي ًوًَِ فذاکبسی ػلی (ع) دس ساُ خذا سا ًبم ثجشیذ.
و) سوال تشویقي

-

هٌظَس اص یبسی خذاًٍذ چیست؟
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ز) سواالت توضیحي

1

هشد هسیحی چگًَِ یب حقبًیت دیي اسالم پی ثشد ٍ هسلوبى ضذ ؟

2

چٌذ خصَصیبت اخالقی ٍ اجتوبػی پیبهجش سا رکش کٌیذ.

3

ثٌبثش فشهبیص حضشت ػلی (ع) خذاًٍذ اص آگبّبى دس ثشاثش ضکن ثبسگی ستکبساى چِ ػْذ ٍ پیوبًی گشفتِ است؟

4

چشا خذاًٍذ ّوِ دػبّبی هب سا هستجبة ًوی کٌذ؟

5

حبلت هَهٌبى سا دس ٌّگبم هشگ تَضیح دّیذ.
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