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وذاْ یه اص ٌضیٞ ٝٙای صیش جضء ٚیژٌی ٔأ ٜثاسن سٔضاٖ ٘یست؟
اِف) تٕٟٔ ٝا٘ی خذا٘ٚذ دػٛت ضذ ٜایٓ

ب) دس ٞضیٞ ٝٙای ص٘ذٌی صشف ٝجٛیی ٔی ضٛد

ج) دػاٞایٕاٖ تیطتش ٔستجاب ٔی ضٛد

د) سٍٙیٗ ضذٖ واسٞای ٘یه تا فشستادٖ صّٛات

ایٗ سخٗ ٌشاٖ تٟا و « ٝسٚص ٜسیشی است دس تشاتش ٔطىالت د٘یا  ٚپٛضطی است دس تشاترش ػرزاب رخرشت» اص
ویست؟
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اِف) حضشت ٔحٕذ(ظ)

ب) حضشت ػّی (ع)

ج) أاْ صادق(ع)

د) أاْ سضا(ع)

ضشب إِثُ « ضٙیذٖ وی تٛد ٔا٘ٙذ دیذٖ » دس ٔٛسد وذاْ یه اص فٛائذ ٔا ٜسٔضاٖ است؟
اِف) تمٛیت صثش  ٚتمٛا

ب) تٛج ٝتٔ ٝحشٔٚاٖ

ج) حفظ سالٔتی

د) افضایص پاداش د٘یا  ٚرخشت

حذیث ٘ٛسا٘ی « صٛٔٛا تَصِحّٛا» دس ٔٛسد وذاْ یه اص فٛایذ ٔا ٜسٔضاٖ ٔی تاضذ؟
اِف) تٛج ٝتٔ ٝحشٔٚاٖ

ب) تمٛیت صثش  ٚتمٛی

ج) حفظ سالٔتی

د) ٛٔ ٕٝٞاسد

وذاْ یه اص ٌضی ٝٙجضء ٔثطالت ٕ٘اص ٔی تاضذ؟
اِف) خٛسدٖ  ٚرضأیذٖ

ب) فش ٚوشدٖ سش صیش رب

ج) فش ٚتشدٖ دٚد غّیظ ت ٝحّك

د) ٛٔ ٕٝٞاسد

تاتٛج ٝت ٝری 3 ٝسٛس ٜتمش « ٜای وسا٘یى ٝایٕاٖ رٚسدیذ سٚص ٜتش ضٕا ٚاجة ضذ ٕٟٔ »..............تشیٗ فایذ ٜسٚصٜ
چیست؟
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اِف) پاداش رخشت

ب) تٛج ٝتٕٞ ٝسایٍاٖ ٔ ٚحشٔٚاٖ

ج) پشٞیضٌاسی

د) تاال تشدٖ صثش  ٚاستمأت

وذاْ ٌضی ٝٙاص اٞذاف احىاٖ اسالٔی ٔی تاضذ؟
اِف) حفظ سالٔتی

ب) رسأص سٚحی  ٚجسٕی

ج) ٔحافظت ا٘ساٖ اص ا٘حشاف

د) ٛٔ ٕٝٞاسد
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وذاْ یه اص ٌضیٞ ٝٙای صیش ٍٕٞی جضء ٔحشْ ٞای ٔی تاضٙذ؟
اِف) خاِ -ٝػٕ -ٝخٛاٞشصاد -ٜتشادسصادٜ

ب) ٔادستضسي -دختشػٕ -ٝخأِ -ٝادسصٖ

ج) ػٕٔ -ٝادس -صٖ ػٕ -ٛدختش ػٕٝ

د) خاِ -ٝػٕ -ٝدختشدایی -خٛاٞشصادٜ

ری 34 ٝسٛس ٜاحضاب« پس تا ٘اص سخٗ ٍٔ ٛو ٝضخ تیٕاس دَ ت ٝطٕغ تیفتذ  ،تّى ٝتا ضری ٜٛای پسرٙذیذ ٜسرخٗ
تٍٛئیذ » .دستاس ٜوذاْ یه اص ٚظایف ٔشد  ٚصٖ ٔی تاضذ؟
اِف) حفظ ٍ٘اٜ

ب) حفظ پٛضص ٔٙاسة

ج) حفظ حیاء

د) ٞشسٛٔ ٝسد

 11وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش اص رثاس تذحجاتی ٕ٘ی تاضذ ؟
اِف) ٘ا أٙی ٛٔ ٚسد رصاس لشاس ٌشفتٗ

ب) وٓ اسصش ضذٖ صٖ دس جأؼٝ

ج) دٚس ضذٖ ا٘ساٖ اص خذا

د) تاال سفتٗ ضخصیت ا٘ساٖ دس تیٗ خا٘ٛادٜ

 11ایٗ جٌّٕ ٝشاٖ تٟا اص ویست؟ « وسی چطٓ خٛد سا اص ٍ٘ا٘ ٜأحشْ فشٕ٘ ٚی تٙذد ٍٔش ر٘ىر ٝخذا٘ٚرذ ضریشیٙی
استثاط تا خٛد سا دس دَ ا ٚایجاد ٔی وٙذ» .
اِف) حضشت ٔحٕذ(ظ)

ب) حضشت ػّی (ع)

ج) حضشت فاطٕ( ٝس)

د) أاْ صادق (ع)

ٞ ٕٝ٘ٛ٘ 12ایی اص ػُٕ حشاْ دس تشاتش ٘أحشٔاٖ ػثاستست اص :
اِف) پٛضص ِثاس ٞای ت ٚ ًٙتذٖ ٕ٘ا

ب) سخٗ ٌف ٓٙتا ِحٗ ٘أٙاسة

ج) استفاد ٜاص سخٙاٖ سثه ٔ ٚثتزَ

د) تٕاْ ٔٛاسد روش ضذٜ

