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آهَسش هعارف ٍ احکام اسالهی تِ سًاى ٍ پاسخ تِ پزسشص ّشاآ آًشاى تشا هطشایُ رٍءشی خششی شزام ءش

اس

ٍءژهی ّاآ حضزت فاطوِ (س) هی تاضز؟

2

الف) اّوّیت یایى تِ خاًَایُ ٍ خاًِ یارآ

ب) عالقِ ضزءز تِ پیاهثز

ج) حضَر یر اختواع

ی) اءثار ٍ تخطٌزهی

اءي خولِ حضزت علی (ع) یر هَری فاطوِ سّزا (س) ِ اٍ تزاآ خَی چیشآ اس هي ًخَاست ِ هثایا هي ًتَاًن
آى را فزاّن و

3

ٍ ضزهٌزُ ضَم » خشی زام ٍءژهی حضزت سّزا (س) هی تاضز؟

الف) حیا ٍ عفت

ب) عالقِ ضزءز تِ پیاهثز

ج) اءثار ٍ تخطٌزهی

ی) اّویت یایى تِ خاًَایُ ٍ خاًِ یارآ

اءي هفتِ ِ « فاطوِ هاءِ ضایهاًی قلة هي است » .اس یست؟
ب) حضزت علی (ع)

الف) حضزت هحوز (ظ)
ج) اهام حسي (ع)
4

5

ی) اهام حسیي (ع)

زام هشءٌِ اس پیاهزّاآ تخطیزى هزیى تٌز تَسط حضزت فاطوِ (س) تِ پیزهزی ًیاسهٌز ًیست ؟
الف) پَضاًزى تزٌِّ

ب) سیز زیى هزسٌِ

ج) آسای زیى تٌزُ

ی) تا ارسش تز ضزى زیى تٌز

زام ء

اس آءات سءز خشی اءثار ٍ تخطٌزهی اًساى هَهي هی تاضز؟

الف) یءگزاى را تز خَءص تزخیح هی یٌّز ّزچٌز خَی ًیاسهٌز تاضیز( .سَرُ حطز -آءِ )9
ب) ّزهش تِ ًیکی ًوی رسیز هگز آًکِ اس آًچِ یٍست یارءز اًفاق ٌیز(سَرُ آل عوزاى  -آءِ )92
ج) ّز س ار ًیکی ٌز تْتز اس آًزا پایاش هی هیزی ( .سَرُ ًول -آءِ )89
ی) ّزسِ هَری
6
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زام ء

اس هشءٌِ ّاآ سءز خشی ًطاًِ ّاآ تلَغ ًوی تاضز ؟

الف) رضز رٍحی ٍ اخالقی

ب) رٍئیزى هَ یر تزخی قسوت ّاآ تزى

ج) فعال ضزى تعضی اس َّرهَى ّا یر تزى

ی) رسیزى تِ سيّ تلَغ

اءي سخي اس یست؟ « هحثَب تزءي آفزءزُ ّا ًشی خزاًٍز  ،خَاى ًَرسیزُ ٍ تا طزاٍتی اسشت شِ خشَاًی ٍ
ضایاتی اش را یر اطاعت خزاًٍز سپزآ هی ٌز» .
الف) حضزت هحوز (ظ)

ب) حضزت علی (ع)

ج) اهام صایق (ع)

ی) حضزت فاطوِ (س)
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زام هشءٌِ خشی ضزاءط هزخع تقلیز هی تاضز؟
الف) هزی تاضز -عایل تاضز -اعالم تاضز -ضیطعِ یٍاسیُ اهاهی تاضز
ب) سًزُ تاضز -عایل تاضز -اعلن تاضز -ضیطعِ یٍاسیُ اهاهی تاضز
ج) رٍحاًی تاضز -هزی تاضز -سًزُ تاضز -اعلن تاضز
ی) رٍحاًی تاضز -عایل تاضز -اعلن تاضز -ضیعِ یٍاسیُ اهاهی تاضز

9

یر زام ء

اس هَاری سءز تقلیذ خاءش ًیست ؟

الف) ًواس -رٍسًُ -ثَت -حح

ب) ًثَت -هعای -خوس -س ات

ج) تَحیزً -ثَت -رٍسُ -اهاهت

ی) ًواس -رٍسُ -حح -س ات

 11اءي سخي اس یست؟ « خزاًٍز حکین ّزچیشآ را ِ تزاآ سالهتی هزیم سءاى آٍر اسشت ٍ هَخشة ّال شت ٍ
ًاتَیآ آًاى ضَی حزام زیُ ٍ آ«چِ تزاآ سالهتی آًاى هقیز تاضز حالل زیُ است» .
الف) اهام رضا (ع)

ج) حضزت علی (ع)

ب) اهام صایق (ع)

ی) حضزت هحوز(ظ)

 11زام هشءٌِ ّوگی خشی ًداسات ّستٌز؟
الف) سگ -هزتِ -خَى -هزفَع

ب) خَى -ایرار -هزفَع -سگ

ج) هزتِ -خَى -ایرار -خَک

ی) خَى -هزفَع -خَک -هزتِ

 12زام ء

اس هشءٌِ ّاآ سءز اس ضزاءط پاک ٌٌزهی سهیي ًیست ؟

الف) پاک تاضز
ج) خط

ب) سثشُ سار تاضز

تاضز

ی) عیي ًداست تا راُ رفتي تزطزف ضَی

 13زام هشءٌِ صحیح است؟
الف) لثاسی ِ تا خَى ًدس ضزُ تاضز اهز تا آب قلیل ء
ب) لثاسی ِ تا ایرار ًدس ضزُ تاضز اهز تا آب ز ء

هزتثِ آب طیزُ ضَی پاک هی ضَی
تار آب طیزُ ضَی  ،پاک هی ضَی

ج) ّز ظزفی ِ ًدس ضزُ تاضز اهز تا آب قلیل سِ هزتثِ آب طیزُ ضَی  ،پاک هی ضَی
ی) ّزسِ هَری
 14زام هشءٌِ غلط (ًایرست) است؟
الف) خَى حطزاتی هاًٌز هگس ٍ تطز ًدس است
ب) ظزفی ِ هزتِ لیسیزُ است تا یٍتار ضستي پاک هی ضَی
ج) تزاآ پاک ضزى لثاس خَى آلَی  ،افی است هحلّ خَى را تطَءین
ی) هَاری الف ٍ ج

