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 4   صحیح یا غلط تودن جمالت زیر را مشخص کنیذ. الف(  
  غ        ظ  تشای ا٘تخاب دٚست ، وافی است ضخصی سا چٙذ تاس تثیٙیٓ ٚ اص اٚ خٛضٕاٖ آیذ.  1
 غ        ظ    ا٘جاْ تىاِیف ضشعی لثُ اص تّٛغ ٚاجة ٘یست أا الصْ است.  2
 غ        ظ   وٛچه ٘ىشدٖ خٛدٔاٖ پیص دیٍشاٖ سا عضت ٘فس ٌٛیٙذ.  3
 غ        ظ    تعضی اص اجضای تذٖ سً ٘جس است.  4
 غ        ظ  اٌش وسی تٝ جای تسثیحات استعٝ ، حٕذ تخٛا٘ذ ٕ٘اصش تاطُ است.  5
 غ        ظ   ٔأْٔٛ ٔی تٛا٘ذ ٕٞشاٜ یا تعذ اص أاْ تىثیشٜ االحشاْ سا تٍٛیذ.  6
 غ        ظ  ٔشد ٚ صٖ تشای سالٔت جأعٝ ، عالٜٚ تش حفظ پٛضص تایذ حیا ٚ عفت سا سعایت وٙذ.  7
   غ        ظ  جأعٝ ای وٝ پیأثش دس آٖ تشٌضیذٜ ضذ ، تٝ عّٓ ٚ دا٘ص إٞیت صیادی ٔی داد٘ذ.  8

 4     گسینه های صحیح را انتخاب کنیذ.ب(   
 ؟ ٘یستوذاْ ٌضیٙٝ جضء ٚیژٌی ٞای ضٙاسایی دٚست خٛب    1

 د( ساستٍٛیی  ج( اُٞ ٕ٘اص ٚ ٘یىی  ب( سٛاد ٔٙاسة ٚ خٛب  اِف( ٚفای تٝ عٟذ   
ٔثش    2 ٖ پیا ٙا ٝ جضء سخ ٌضٙی  ْ   «ای مردم بدانید کسي که به دنبال فراگیری دانص مي رود .................. » که مي فرماید . ٕ٘ی تاضذوذا

ٝ ٔی ضٛد.ب(      اِف( دسٞای جٟٙٓ تٝ سٚی اٚ تستٝ ٔی ضٛد.    ضت ٝ تشای ٚا ٛ٘ ٝ تش ٔی داسدعثادت یىسِا   تا ٞش لذٔی و
ذ.ج(    ایطٖا سا صیش پای ٚا ٔی ٌستش٘ا   صٔیٗ تشای اٚ طّة تخطص ٔی وٙذ.د(       فشضتٍٖا تاِٟ

 وذاْ یه اص ٕ٘اصٞای صیش ، دٚ لٙٛت داسد؟    3
 د( ٕ٘اص ٔستحة  ج( ٕ٘اص ٔیت  ب( ٕ٘اص جٕعٝ  اِف( ٕ٘اص یٛٔیٝ   

 آب وش دس تشخٛسد تا ٘جاسات :    4
 ب( اٌش سٍ٘ص تغییش وٙذ ٘جس ٔی ضٛد   اِف( ٘جس ٔی ضٛد   
 د( اٌش تٛیص تغییش وٙذ ٘جس ٕ٘ی ضٛد  ج( تٝ ٞیچ ٚجٝ ٘جس ٕ٘ی ضٛد   

 تعشیف وذاْ یه اص ٚیژٌی ٞای اٚست. « تاضذ اص سایش ٔجتٟذاٖ دا٘اتش»ٔجتٟذ تایذ    5
 د( عآِ تٛدٖ  ج( اعّٓ تٛدٖ  ب( عالُ تٛدٖ  اِف( عادَ تٛدٖ   

 ٌی ٞای دٚست ٔی تاضذ. ٔشتٛط تٝ وذاْ یه اص ٚیژ« ٓ ساعٖٛلَذ اَفَّحَ إَِٖٛٔٙٛ اِّزیَٗ ُٞٓ ِِأَا٘اتِِٟٓ ٚ عَٟذِِٞ»آیٝ    6
  صٕیٕیتد(   ساستٍٛییج(   ٚفای تٝ عٟذب(   اُٞ ٕ٘اص ٚ ٘یىیاِف(   

فشضتٍاٖ تٝ ٕ٘اصٌضاساٖ ٔی ٌٛیٙذ ، ای ٕ٘اصٌضاس اٌش ٔی دا٘ستی ٔٛسد تٛجٝ چٝ وسی لشاس ٌشفتٝ ای ، ٚ تاا  »ایٗ جّٕٝ وٝ    7
 اص ویست؟ « چٝ وسی ٔٙاجات ٔی وٙی ، ٞشٌض ٕ٘اص سا سٞا ٕ٘ی وشدی

 د( أاْ ٔحٕذ تالش )ع(  ( پیأثش اوشْ )ظ( ج ب( أاْ عّی )ع(  اِف( أاْ صادق )ع(   
  ٘تیجٝ ی د٘یایی ، خٛش سفتاسی ٚ ٟٔشتا٘ی تا پذس ٚ ٔادس است؟ ، طثك فشٔایص أاْ صادق )ع( وذاْ ٌضیٙٝ    8

  دضٛاسی ٔشي تشایٕاٖ آساٖ ضٛدب(   ٞشٌض فمیش ٚ تٟیذست ٘طٛیٓاِف(   
  تذ ٘جات پیذا وٙیٓ اص ٔشيد(   ٞفتاد ٘ٛع تال اص ٔا دٚس ضٛدج(   

 اٌش وف وفص ٔا ٘جس تاضذٚ ٚاسد صٔیٗ چٕٗ ضٛیٓ ، چٍٛ٘ٝ وفص ٔا پان ٔی ضٛد؟  9
 ب( اٌش یىثاس تٝ صٔیٗ چٕٗ تىطیٓ پان ٔی ضٛد   اِف( اصال پان ٕ٘ی ضٛد   
 د( تعذ اص دٚیذٖ تش سٚی چٕٗ پان ٔی ضٛد  ج( تایذ عیٗ ٘جاسات تشطشف ضٛد   
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 2    خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ.جاهای ( ج  
 وسی وٝ ٕ٘اصش سا تذٖٚ دِیُ تٝ تاخیش تیا٘ذاصد ................................ ضٕشدٜ است.  1
 ٟٕٔتشیٗ فایذٜ حجاب دس أاٖ ٔا٘ذٖ اص ................................ است.  2
 ........................ داضتٝ تاضٙذ.تٟٙا وسا٘ی ٔی تٛا٘ٙذ تٝ اٞذاف خٛد تشسٙذ وٝ ٘سثت   3
 اٌش ٔشدْ تخٛاٞٙذ تٝ تٟطت صیثای خذاٚ٘ذ دست یاتٙذ تایذ پیأثش اوشْ سا تعٙٛاٖ ......................... لشاس دٞٙذ.  4

 2  کلمه اضافی است( 2از میان کلمات داده شذه ، کلمه مناسة هر عثارت را در جای خالی تنویسیذ. )( د  
 (دوستي پایدار –نماز جماعت  –م یاز تو یاری مي جوی –نجاسات  –نماز اول وقت  –تو را عبادت مي کنیم ) 

 ایانَ ٘ستعیٗ یعٙی تٟٙا ..........................  1
 یىی اص ٔٛاسدی وٝ خذاٚ٘ذ ٔا سا تٝ دٚسی آٖ دستٛس ٔی دٞذ .........................  2
 ب حفظ وشدی خذا ٘یض تٛ سا حفظ وٙذ دس ٔٛسد وذاْ ٕ٘اص است. ..................تٛ ٔشا خٛ»ایٗ جّٕٝ وٝ   3
 تٙذی تٝ لَٛ ٚ ٚعذٜ ، ٔٛجة .................................. ٔی ضٛد.پای   4

    3     ته سواالت زیر جواب کوتاه تذهیذ. (ه  
 ٕ٘ی وشد؟چشا حضشت صٞشا )س( ٞشٌض اص أیشإِٛٔٙیٗ چیضی دسخٛاست   1

 
 تا تٛجٝ تٝ سخٗ پیأثش ، عالثت خیا٘ت دس أا٘ت چیست؟  2
 
 اٌش دس پاسخ تٝ سٛاالت ٟٔٓ دیٙی تٝ افشاد ٘اآٌاٜ ٚ وسا٘یىٝ اعتماد صحیحی ٘ذاس٘ذ ٔشاجعٝ وٙیٓ، چٝ پیأذی داسد؟  3
 
 تمّیذ یعٙی چٝ؟  4
 
 ا٘ٛاع ٔطٟشات سا ٘اْ تثشیذ.  5
 
 چیست؟ تفاٚت ٚاجثات سوٙی ٚ غیش سوٙی  6
 

    ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ.( و  
 5/0   سا ٔعٙی وٙیذ.« ٚ لُُ سَبِّ صد٘ی عّٕاً»آیٝ   1

 5/0  أاْ صادق )ع( دس ٔٛسد ضىش ٘عٕت چٝ ٔی فشٔایذ؟  2

 5/0   دٚ ٔٛسد اص آثاس صذلٝ دادٖ سا تٙٛیسیذ.  3
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  75/0 تطٛس خالصٝ تٙٛیسیذ.سٝ ٔٛسد اص فذاواسی ٞای حضشت عّی )ع( سا   4

 75/0  ٘طا٘ٝ ٞای تّٛغ ضشعی سا تطٛس خالصٝ تیاٖ وٙیذ.  5

 75/0    اسواٖ ٕ٘اص سا روش وٙیذ.  6

 5/0  أاْ سضا )ع( دس ٔٛسد اسصش ٕ٘اص جٕاعت چٝ ٔی فشٔایذ؟  7

 75/0   ٔشاحُ ٔختّف عّٓ سا روش وٙیذ.  8
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