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بارم

الف) صحیح یا غلط تودن جمالت زیر را مطخص کنیذ.

صحیح غلظ

1

حكّ الٌّاس  ،تا تَتِ وشدى ٍ تماضای تخطص اص خذاًٍذ ،اص تیي هی سٍد.

 

2

سخي ٍلتی غیثت تِ ضواس هی سٍد وِ آ«چِ دستاسُ ی دیگشاى هی گَیٌذ ٍالؼیت ًذاضتِ تاضذ.

 

3

ایستادى صیش دٍش آب یا سیختي آب تش سٍی سش  ،سٍصُ سا تاعل هی وٌذ.

 

4

دػا وشدى فمظ هخصَظ صهاى خغش ٍ هطىالت است.

 

5

یىی اص ثوشات واس ٍ وَضص تشعشف ضذى هطىالت اجتواػی است.

 

6

وساًی وِ دػا هی وٌٌذ دس حمیمت خَد سا اص لغف خاظ پشٍسدگاس هحشٍم هی وٌٌذ.

 

7

احىام هشتَط تِ هحشم ٍ ًاهحشم ًوًَِ ای اص لَاًیي فشدی اسالم است.

 

8

سًگ پَست ً ،ژاد  ،صتاى ٍ وطَسی وِ فشد دس آى صًذگی هی وٌذ دخالتی دس هسلواًی اٍ ًذاسد.

 

ب) گسینه های صحیح را عالمت تسنیذ.
1

2

5

د) وساًی وِ ػمل داسًذ ٍلی اًذیطِ ًوی وٌٌذ
ب) ٌّگام اراى دػا وٌذ
د) پٌْاًی دػا وٌذ 

چِ حادثِ ای هَجة ًااهیذی واهل هطشواى ٍ هٌفالاى ضذ ؟

الف) ّجشت پیاهثش
4

ب) وساًی وِ ػوش خَد سا تثاُ هی وٌٌذ

دػای چِ وسی صٍدتش لثَل هی ضَد؟ وسی وِ دس اتتذا ...

الف) تشای دیگشاى دػا وٌذ
ج) صذلِ تذّذ 
3

4

خذاًٍذ چِ وساًی سا اص چْاسپایاى گوشاُ تش هؼشفی وشدُ است؟

الف) افشادی وِ ًواص سا تشن هی وٌٌذ
ج) افشاد تی تمَا

ب) غذیش خن

ج) لیلِ الوثیت

د) تطىیل حىَهت

وذام گضیٌِ جضء ٍیژگی هطتشن هسلواًاى ًیست ؟

الف) ًواص خَاًذى تسَی لثلِ 

ب) اػتماد تِ خذاًٍذ ٍ سٍص لیاهت

ج) داضتي جاًطیٌی ٍاحذ تؼذ اص پیاهثش 

د) اػتماد تِ ایٌىِ حضشت هحوذ(ظ) آخشیي پیاهثش است

آیِ ی « فَال تَخْضَؼٕيَ فِی المََلِ  ،فَیٓغْوٓغٔ الَّزی فی لَلثِِِ هٓشَضٌ ٍ لُليَ لَالً هؼشٍفاً » اضاسُ تِ وذام یه اص ٍظاایف هاشد
ٍ صى دس تشاتش ًاهحشم داسد؟

الف) حفظ پَضص هٌاسة
ج) حفظ ضخصیت

4

ب) حفظ ًگاُ
د) حفظ حیا

6

هیل دائوی تِ خشیذ تیطتش ٍ تیطتش واالّا ٍ اجٌاس سا چِ هی گَیٌذ؟

الف) هذ گشایی
7

ایي سخي اص ویست؟ « تفىش اًساى سا تِ سَی ًیىی ٍ ػول تِ آى فشا هی خَاًذ» .

الف) اهام ػلی (ع)
8

ب) هصشف گشایی

ج) اسشاف

د) هَاسد حیا 

ب) اهام صادق (ع) 

ج) پیاهثش اوشم (ظ)

د) اهام سضا(ع) 

وذام گضیٌِ اص ًظش ػلوای اخالق ساُ دسهاى فحاضی ًیست ؟

الف) دٍسی وشدى اص فحص دٌّذُ
ج) اًذیطیذى تِ صضتی ٍ ًاپسٌذی فحاضی

ب) هماتلِ وشدى تا اًساى ّای فحص دٌّذُ
د) تَجِ تِ ػذم سستگاسی دس صَست فحاضی

ج) جاهای خالي را تا کلمات مناسة پر کنیذ.
1

هْوتشیي هَضَػی وِ ضیؼیاى ٍ اّل سٌت دستاسُ آى اختالف ًظش داسًذ  .........................................است.

2

سسَل خذا (ظ) هی فشهایذ  « :ػثادت دُ جضء داسد وِ ًِ جضء آى  .........................................است.

3

واسّا یی وِ دس ضثاًِ سٍص تشای سالن هاًذى ٍ سضذ دس صًذگی اًجام هی دّین  .........................................گَیٌذ.

4

تْتشیي دػاّا  ................................................هی تاضذ.
د) از میان کلمات داده ضذه  ،کلمه ی مناسة هر عثارت را در جای خالي تنویسیذ( .دو کلمه اضافي است)

2

2

( عمر و زنذگي  -تهمت  -غیثت  -تاد آورده را تاد ترد -آرامص روحي -مذگرایي )

1

یىی اص فَایذ دػا وشدى است).........................................( .

2

وسی وِ اهَالص سا اص ساُ ًادسست تِ دست آٍسد دس جای ًادسست ّن اص دست هی دّذ).............................................. ( .

3

تذگَیی پطت سش دیگشاى ٍ آضىاس وشدى ػیة ّای آًاى () .........................................

4

اٍلیي سشهایِ ها تشای خَضثختی دس دًیا ٍ آخشت () .........................................
ه) ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

1

چِ صهاى ّایی تایذ دػا وٌین ؟

2

وذام گشٍُ سٌی دس هَاجِ تا هٔذّا تأثیش تیطتشی هی پزیشًذ؟ چشا؟

3

تؼذاد هسلواًاى جْاى چٌذ ًفشًذ ٍ دس چٌذ وطَس صًذگی هی وٌٌذ ؟

4

هؼیاس ٍ دلیل احىام الْی چیست؟

2
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و) ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ.
1

گزضت اص خغاّای دیگشاى چِ فایذُ ای تشای اًساى داسد؟

0/75

2

حذیث ثملیي سا تٌَیسیذ.

0/5

3

تَضیح دّیذ چگًَِ سٍصُ گشفتي تاػث تَجِ تیطتش هشدم تِ فمشا ٍ هستوٌذاى هی ضَد؟

0/5

4

هْن تشیي ٍظایف ّش هشد ٍ صى ٍ دس تشاتش ًاهحشهاى چیست؟

0/75

5

اسشاف یؼٌی چِ ؟ تَضیح دّیذ.

0/5

6

سِ هَسد اص ػَاهل ّذس دادى ػوش سا تٌَیسیذ.

0/75

7

اهام صادق (ع) دستاسُ خشج وشدى هال حشام دس ساُ خیش چِ فشهَدًذ؟

0/5

8

حضشت ػلی (ع) فشصت ّا سا تِ چِ تطثیِ ًوَدُ اًذ؟ ٍ دس ایي صهیٌِ چِ سفاسضی ًوَدُ اًذ؟

0/5

9

حمَق سِ گاًِ سا ًام تشدُ  ،تشای ّشیه هثالی تضًیذ.

0/75

0/5

 10اهام حسي ػسىشی (ع) دس هَسد دسٍؽ چِ هی فشهایذ؟

موفّق باشید.

