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صحیح غلط

1

ػلت اًتخبة فبطوِ (س) حضشت ػلی (ع) سا ثِ ّوسشیً ،سجت خَیشبًٍذی ثَد.

2
3
4
5
6
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ثؼذ اص تقسین ثیت الوبل تَسط ػلی (ع) ،ایشبى ثِ ًوبص هی ایستبد.
ٍیژگی ّبی اخالقی ّوِ ی پیبهجشاى هبًٌذ ّن ّستٌذ.
حبلت ّوِ هشدم دس ثشاثش هشگ یکسبى است.
هٌظَس اص « اسٌَُ حسٌٌَِ » دس آیِ « لَقَذِ کبىَ لَکُن فِی سَسَلِ اهللِ اُسٌََُ حَسٌََِ » حضشت فبطوِ (س) هی ثبشذ.
ّشًَع کوک ثِ دیگشاى دس ساُ خذا صذقِ هحسَة هی شَد.
هدیذ ثب هطبلؼِ کتبة ّبی هفیذ ٍ آهَصًذُ  ،شکش صثبًی ًؼوت سا ثِ خبی آٍسد.
اص سفبسشبت پیبهجش(ص) ثبصگشداًذى اهبًت حتی ثِ صبحجبى غیش هسلوبى آى ثَد.



















ب) سواالت جور کردني

1
2

3

3

« الف »

«ب»

حضشت هحوذ (ص)
ػضت ًفس
شکش ًؼوت
فششتگبى
تقَا
ػذالت

تَصیغ ثیت الوبل ثطَس هسبٍی ثیي هشدم
احتشام ثِ پذس ٍ هبدس
دٍسی اص گٌبُ ٌّگبم هَاخِ شذى ثِ آى
اًدبم کبسّبی شخصی خَد سا اص دیگشاى ًخَاستي
سحوٌِ للؼبلویي
هشاقجبى اًسبى

ج) سواالت چند گسینه ای

یکی اص سبدُ تشیي ٍ هْوتشیي ساُ ّب ثشای خلت یبسی خذاًٍذ است؟
د) کتبة خَاًذى 
ج) ًوبص خَاًذى 
ة) صذقِ دادى 
الف) دػب کشدى 
ثب تَخِ ثِ فشهبیشبت حضشت ػلی (ع) چِ کسبًی اص هشگ ّشاسی ًذاسًذ؟
ة) ثِ ٍاخجبتشبى ػول کٌٌذ 
الف) اص گٌبّبى ثپشّیضًذ 
د) ّوِ هَاسد رکش شذُ 
ج) خَد سا ثب اخالق ًیکَ ثیبسایٌذ 
هبخشای اص خَدگزشتگی حضشت ػلی (ع) دس شت ّدشت پیبهجش « خَاثیذى دس ثستش » ثِ چِ هشَْس است؟
د) لیلِ القذس
ج) لیلِ الوجیت
ة) هؼشاج
الف) لیلِ الشّغبئت 

 4آیِ « هَي خبءَ ثبلحَسٌََِِ فَلَُِ خیشٌ هٌْاب » (ّاش کاس کابس ًیکای کٌاذ ثْتاشیي اص آى سا پابدار های گیاشد) هشثاَ ثاِ کاذام
خصَصیبت حضشت فبطوِ (س) هی ثبشذ ؟
د) اّویت دادى ثِ خبًَادُ 
ة) ایثبس ٍ ثخشٌذگی  ج) حیبء ٍ ػفت 
الف) سبدُ صیستی 

5

اص فشهبیش پیبهجش(ص) هٌظَس اص تَشِ آخشت چیست؟
الف) دٍسی اص خَدپسٌذی 
ج) اػوبل صبلح 

4

ة) پیشٍی اص پیبهجشاى 
د) اػوبل 

3

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

1

سًح ّبیی کِ فبطوِ (س) دس دٍساى کَدکی دیذ ًِ تٌْب ً ......................شذ ثلکِ  ......................سبخت.

2

صذقِ دادى ثبػث  ........................ ٍ ........................هی شَد.

3

ّوبًگًَِ کِ گفتبس پیبهجشاى  ........................است سفتبس آى ّب ًیض  ........................صًذگی ّبست.

4

یکی اص ثْتشیي حبلت ّبی استدبثت دػب ٌّگبم  ........................است.

5

اهبم صبدق (ع) هی فشهبیذّ ( :شکس ثب پذس ٍ هبدسر خَر سفتبس ثبشذ دس دًیب ّشگض ً ......................وی شَد) .
ه) سواالت کوتاه پاسخ

1

چشا اًسبى ّب گبّی دچبس حبدثِ هی شًَذ؟

2

«لَئِي شَکَشتُن ،لَبَصیذًََّکُن» یؼٌی چِ؟

3

پیبهجش (ص) دس هَسد حضشت فبطوِ (س) چِ هی فشهبیذ؟

4

پیبهجش (ص) ثب پیشٌْبد چِ کسی اطشاف هذیٌِ سا خٌذق صدًذ؟

5

اگش هشدم ثخَاٌّذ ثِ ثْشت صیجبی خذاًٍذ ثشسٌذ ٍ شبهل سحوت ّبی ثیکشاى خذاًٍذ شًَذ چِ کبسی ثبیذ اًدبم دٌّذ؟

6

2

3

چِ هَفغ خَاًی کِ دچبس ػزاة ثَد  ،احسبس ساحتی کشد؟
و) سواالت توضیحي

1

چْبس ٍیژگی  ،اص ٍیژگی ّبی حضشت فبطوِ (س) سا ًبم ثجشیذ.

2

چٌذ ًوًَِ اص سفتبسّبی ػبدالًِ ػلی (ع) سا دس ثیي هسلوبًبى رکش کٌیذ.

1
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3

ساُ ّبی ثْشُ هٌذی اص یبسی خذاًٍذ سا ًبم ثجشیذ.

./75

4

چشا حضشت صّشا (س) ّشگض اص اهیشالوَهٌیي چیضی دسخَاست ًوی کشد؟

0/5

5

هشد هسیحی چگًَِ ثِ حقبًیت دیي اسالم پی ثشد ٍ هسلوبى شذ؟

./75

6

تَضیح دّیذ  ،چشا ثْلَل ّشگض چیضی اص ّبسٍى دسخَاست ًوی کشد؟

0/5

7

آیِ « ایبک ًؼجذ ٍ ایبک ًستؼیي » یؼٌی چِ ؟ ٍ پیبم آى چیست .

./75

-

0 /5

ز) سوال تشویقي

هٌظَس اص یبسی خذاًٍذ چیست؟

موفق باشید

