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 06دقیقه

مدت امتحان

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

تاریخ و امضاء :

2

الف) سواالت صحیح و غلط

ظ

غ

1

در هاجزای غذیز اًتخاب حضزت علی (ع) تَسط پیاهثز اًجام ضذ.

2

هٌظَر اس ًعین در آیِ  8سَرُ تکاثز ّواى ًعوت ّای فزاٍاًی استت هتِ اذاًٍتذ تتِ هتا دادُ
است.

3

هصالح سااتواًی فزضتگاى در سااتي قصز ّ ،واى تسثیحات حضتزت فاموتِ سّتزا (م) هتی
تاضذ.

4

ظ

غ

ظ

غ

آًچِ اذاًٍذ آفزیذُ است تزای رسیذى تِ تْطت ٍ رّایی اس عذاب دٍسخ است .ظ 

غ

ب) سواالت تکمیلي

1

اس ًظن ضگفت اًگیش جْاى ٍ هخلَقات پی تِ ٍجَد  ٍ ...................در ًتیجِ  .................هی تزین.

2

اذاًٍذ تخطایطگز ًِ تٌْا اطاّای هَچک تلکِ  ............ ...........حتی  .......................تٌذگاًص را ًیش هی آهزسد.

3

پیاهثز فزهَد :ای هزدم  ،هي دٍ چیش گزاًثْا را در هیاى ضوا تاقی گذاضتن . ......................... ٍ ............................

4

جاًطیٌی حضزت علی (ع) در رٍس غذیز هَجة  ................. ...................ضذ.

5

ٍضعیت ّز هس در رٍس قیاهت تستگی تِ  .........................................دارد.
سواالت پاسخ کوتاه

1

چِ سهاًی گذضت اس اضتثاّات فزد اطاهار هَجة اصالح رفتارش هی ضَد.

2

آًچِ ضیزیٌی ًعوت ّای تْطتی را تزای تْطتیاى تیطتز هی هٌذ  ،چیست؟

3

رّا هزدى قزآى ٍ اّل تیت چِ ًتیجِ ای تِ دًثال دارد؟

4

ایي چِ پیاهی است هِ اگز پیاهثز آى را تِ هزدم ًزساًذ  ،سحوت ّای توام ایي سالْایص تِ ّذر هی رٍد.

5

چزا اذاًٍذ پیاهثز اهزم (ظ) را اٍلیي هعلن قزار داد؟

سواالت دارای پاسخ بلنذ (فقط به  5سوال به دلخواه پاسخ دهیذ).

1

چزا تعذ اس پیاهثز اذا تٌْا اهیز هَهٌاى ضایستِ رّثزی تز هسلواًاى تَدًذ؟

2

ٍقتی گٌاّکاراى اضتثاّات اَد را تِ گزدى ضیطاى هی اًذاسًذ  ،اٍ چِ پاسخی تِ آى ّا هی دّذ؟

4

5

11

3

غفار یعٌی چِ؟ چزا اذاًٍذ تا ایي صفت ضٌااتِ هی ضَد

4

پس اس اتالغ جاًطیٌی حضزت علی (ع) تَسط پیاهثز (ظ) اس سَی اذاًٍذ چِ پیاهی ًاسل ضذ؟ (فقط هعٌی
آیِ را تٌَیسیذ)

5

در جاهعِ ای هِ ّیچکس حاضز تِ عفَ ٍ تخطص اطاّای دیگزاى ًثاضذ چِ اتفاقی اَاّذ افتاد؟

6

جٌْن سزاًجام چِ هساًی است؟
موفق باشیذ

