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 4  صحیح    غلط                الف( سوال های صحیح و غلط   

         ا ببضذ. ّش ًوبصی ًوی تَاًذ ببػث ببال سفتي هب بسَی خذ  1
        دسببسُ ٍسؼت ػزاة ّبی جٌْن است.« لَُْن هب یَطبئَى فیْب ٍ لَذَیٌب هَضیذ » آیِ   2
          اگش ًوبصگضاس بب جَساة ًجس ٍ خطک ًوبص بخَاًذ ، ًوبصش غحیح است.   3
         ػفَ ٍ گزضت ّویطِ ببػث اغالح فشد خطبکبس هی ضَد.  4
         اص ّشکسی ًیبصّبی هب سا بْتش هی داًٌذ.الْی فشضتگبى   5
         آداة ًوبص سا اگش ػوذاً بجب ًیبٍسین ، ًوبص ببطل است.   6
          ّشکسی هی تَاًذ بب هشاجؼِ بِ قشآى بِ سستگبسی بشسذ.  7
ٍ ػ  8 ّب  ُ هبس ٌن دس هحبغش ٌذ دس جْ ٌبى سا آصاس هی ّد َه ِ دس دًیب ه ُ قشاس داسًذ.ستوگشًای ک ّبی گضًذ          قشة 

 3     گسینه صحیح را انتخاب نماییذ. ( ب  
جْبى ٍ هخلَقبت ضگفت اًگیض آى ، ًبظوی قبدس ٍ حکین داسد کِ ّوبًب خذاًٍذ هتؼبل است. ایي ًتیجِ کذام یکک اص هکَاسد     1

      صیش است ؟ 
  دقت دس ضگفتی ّب ٍ ًظنة(  ًگبُ گزسا ٍ سشیغ بِ ػبلن ّستیالف(   
  استفبدُ غیش غحیح اص ًؼوت ّبد(  بی ّذف ٍ بیَْدُ بَدى خلقتج(   

   طتی سا بشای بْطتیبى بیطتش هی کٌذ؟ ْچِ چیضی ضیشیٌی ًؼوت ّبی ب  2
 ابذی بَدى ًؼوت ّب ٍ هبًذى دس بْطتة(   ّوٌطیٌی بب ضْذاءالف(   
 بب پیبهبشاى ٍ اهبهبى ّوٌطیٌید(   فشاٍاى بَدى ًؼوت ّبج(   

  است؟  کذاهیک اص اػیبد صیشاضبسُ بِ «  اَلیَمَ اَکوَلتُ لَکُن دیٌَکُن ٍ اَتوَوتُ ػَلَیکُن ًؼوتی» آیِ   3
 ػیذ هبؼثد(  ػیذ غذیش خنج(  ػیذ فطشة(  ػیذ قشببى( الف  

  تذ چِ پبداضی داسد؟ حضشت ػلی )ع( کسی کِ اراى ٍ اقبهِ بگَیذ ٍ بِ ًوبص ببیسفشهبیص  ببتَجِ  4
  بْطت ًػیبص هی ضَدة(  سحوت خذاًٍذ ضبهل حبلص هی ضَدالف(   
  فشضتگبى ًوبصش سا بِ ػشش هی بشًذد(  دٍ غف اص فشضتگبى پطت سش اٍ بِ ًوبص هی ایستٌذج(   

    کذاهیک اص کبسّبی صیش اگش ػوذاً ٍ سَْاً اًجبم ًذّین ، ًوبص غحیح است ؟   5
 قیبم د(  قٌَت ج(  تطْذة(  شُ االحشامتکبیالف(   

  چِ بشایت هی گَین سا بٌَیس( دلیل پیبهبش )ظ( اص ایي دسخَاست چِ بَد؟)ظ( بِ اهبم ػلی )ع( فشهَد :)آًسٍصی سسَل خذا   6
  آى سا فشاهَش کٌذ بین آى داضت کِ حضشت ػلی )ع(الف(   
 احکبم ٍ هؼبسف فقط هخػَظ اهبم ػلی )ع( بَد. ة(   
 ببقی هبًذى احکبم ٍ هؼبسف الْی بشای اهبهبى بؼذ اص ػلی )ع(ج(   
  افضٍدُ ضذى ػلن ٍ آگبّی اهبم ػلی )ع(د(   

 
 



 
 

 4    خالي را کامل کنیذ. ی ا( جاهج  
   هی ببضذ. ........................ ٍ  ........................ ًتیجِ پٌبُ بشدى بِ قشآى ٍ اّل بیت ، سسیذى بِ   1

  اًجبم ضذ.  ........................ ٍ تَسط  ........................ اًتخبة ػلی )ع( دس غذیش خن بِ فشهبى   2

    سا تکشاس ٍ هشٍس هی کٌین. ........................ فتي اراى ٍ اقبهِ بب گ  3

   هی ببضذ.  ........................ تٌْب « ثُنَّ لَتُسألُيَّ یََهَئزٍ ػَيِ الٌَّؼین » ین آیِ ًؼهٌظَس اص   4

    هی گشداًذ. ................... .....پیبهبش )ظ( هی فشهبیذ : اّل گزضت ببضیذ ، بی تشدیذ ػفَ ٍ گزضت بٌذُ سا   5

    است.  ........................غفّبس بِ هؼٌبی   6

     2    ( ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ. د  

 ببتَجِ بِ حذیث ثقلیي ، دٍ اهبًت گشاى بْب کِ پیبهبش دس هیبى هشدم ببقی گزاضت ، چیست؟   1

 است ؟  ػزاة جٌْن سا چِ کسی بِ ٍجَد آٍسدُ  2

 هب صا چِ ساّی هی تَاًین بِ بْطت صیببی خذاًٍذ بشسین ؟   3

 اگش ًوبصگضاس بب کوشبٌذی اص چشم گبٍ ًوبص بخَاًذ ، حکن ًوبصش چیست؟   4

 
  2  از میان کلمات داده شذه ، کلمه مناسة هر جمله را در مقاتل آن تنویسیذ. ) دو کلمه اضافي است(( ه  

 سشگشداى ٍ گوشاّی (  -حفظ سالهتی    -ػذم بجب آٍسدى ًوبص    -حجِ الَداع    -ًوبص    -) غذیش خن  

 .....................   دٍصخیبى دس هَسد ػلّت افتبدى دس جٌْن هی گَیٌذ.   1

 .....................  ًتیجِ ای کِ اص سّب کشدى قشآى ٍ اّل بیت بذست هی آیذ.   2

 ..................... ّبى سا هبًٌذ بشگ ّبی پبییضی فشٍ هی سیضد.حضشت ػلی )ع( هی فشهبیذ : گٌب  3

    ..................... آخشیي سفش پیبهبش اکشم )ظ( بِ صیبست خبًِ خذا سا هی گَیٌذ.   4
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 6       و( ته سواالت زیر پاسخ دهیذ.   
 پیبهبش اکشم )ظ( ًوبص سا بِ چِ چیضی تطبیِ هی کٌذ؟   1

 هحتَای اراى ٍ اقبهِ سا بٌَیسیذ.   2

 چشا دس سٍص غذیش خن کبفشاى ٍ هٌبفقبى اص ًببَدی اسالم ًباهیذ ضذًذ ؟   3

 بب تَجِ بِ سخٌبى اهبم ػلی )ع( پیبهبش چگًَِ اهبهبى بؼذ اص ایطبى سا هطخع ًوَد؟   4

 گٌبّکبساى اضتببّبت خَد سا بِ گشدى ضیطبى هی اًذاصد ، اٍ چِ پبسخی بِ آى ّب هی دّذ ؟   ٍقتی  5

 خذاًٍذ دس چِ غَستی گٌبّبى بٌذگبًص سا هی بخطذ ؟   6

 

 
 

 


