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 ثبرم  ردیف

ا وليكم » ثب تَجِ ثِ آیِ ضزیفِ پبسخ دّيذ  1 ذيَه ُيقيمون .................... اّنم ذيه آمىوا الم و رسوُله و الم
  « الزكوة و مه راكعون................... الصلوة و 

     . آیِ را وبهل وٌيذ  (الف

  .تزجوِ آیِ را ثٌَیسيذ (ة

1 

 .ثِ سؤاالت سیز پبسخ ظ یب غ ثذّيذ  2

 . ًيبسّبی عجيعی ٍ غزیشی ، اس ًيبسّبی ثزتز اًسبى است  (الف

 .اًسبى ثب تىيِ ثز عمل خَد هی تَاًذ ثزًبهِ وبهلی را ثزای سعبدت خَد ارائِ دّذ  (ة

 .سزگزداًی اًسبى اهزٍس اس گذضتِ ثيطتز ضذُ است  (ج

 .خذاًٍذ یه راُ ٍ یه دیي ثزای هب فزستبدُ است  (د

 .ثِ دليل فغزت هطتزن خذاًٍذ یه ثزًبهِ ولی ثِ اًسبى ّب ارساًی داضتِ است  (ّـ 

 .ضيَُ ی داد ٍ ستذ جشء ًيبسّبی ثبثت اًسبًی است  (ٍ

 . خذاًٍذ در دیي ثزای ضوب هطمت ٍ سختی لزار ًذادُ است  (س

 .خذاًٍذ فمظ یه دیي ٍ یه راُ ثزای ّذایت اًسبى ّب ًفزستبدُ است  (ح

2 

 .جبّبی خبلی را در عجبرات سیز وبهل وٌيذ  3

 . ًبهيذُ است ....................... لزآى وزین وبرّبی خبرق العبدُ را  (الف

 .است .................... ٍ........................... دٍ ًوًَِ علوی در لزآى وزین  (ة

 .ثَد ....................... ثزتزیي وبتت ٍ حبفظ لزآى وزین  (ج

 .است .................. اسالم ثز پٌج پبیِ استَار است وِ هْن تزیي آًْب  (د

 .................. .لبعذُ ًفی سجيل یعٌی  (ّـ 

 .سبل در هذیٌِ ثزای ّذایت هزدم تالش وزد ........................ سبل در هىِ ٍ ( .............................. ظ)پيبهجز  (ٍ

2 

 .ثِ سؤاالت سیز پبسخ وَتبُ ثذّيذ  4

     لبعذُ حزج چيست ؟ (الف

 .عَاهل ختن ًجَت را ًبم ثجزیذ  (ة

 علل فزستبدى پيبهجزاى هتعذد ثزای دیي ٍاحذ چيست ؟  (ج

  . فغزت یعٌی چِ ؟ ثزخی ٍیژگی ّبی فغزی را ثٌَیسيذ (د

 .آیب تعبلين پيبهجزاى ثب ّن یىسبى است ؟ تَضيح دّيذ  (ّـ

 .اّل وتبة چِ وسبًی ّستٌذ ؟ علت هخبلفت آًْب ثب اسالم چِ ثَد  (ٍ

 .چْبر ًوًَِ اس چبلص ّبی عصز ائوِ را پس اس رحلت رسَل خذا ًبم ثجزیذ  (س
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 02/10/96:                 تبریخ اهتحبى  علَم اًسبًی:      رضتِ       2تعلويبت دیٌی: دًجبلِ سؤال اهتحبى درس 

 ثبرم  ردیف

 .ثٌَیسيذ  « أوا مديىة العمل و يلع باهبا فمن اراد العمل فليأهتا مه باهبا» دٍ پيبم اس حذیث  (ح 

 .را ًبم ثجزیذ ٍ هختصز تَضيح دّيذ ( ع)دٍ ٍفضيلت هْن اهيز الوَهٌيي  (ط

 ثب حذیث ثمليي چِ ارتجبعی است ؟ « يلع مع القزآن و القزآن مع يلع» هيبى حذیث  (ی

 

 .ثِ سؤاالت سیز پبسخ تطزیحی ثذّيذ  5

  .آیِ تغْيز را ثٌَیسيذ ٍ دٍ پيبم پيزاهَى آى ثٌَیسيذ (الف

 .حذیث جبثز را در اثجبت ٍالیت حضزت علی عليِ السالم ثٌَیسيذ ٍ تَضيح دّيذ  (ة

 «.سىَت وزدُ اًذ ( ظ)درثبرُ ی جبًطيي پس اس پيبهجز ( ظ)لزآى ٍ پيبهجز » ایي فزضيِ چزا ثبعل است  (ج

 . ثزای ٍحذت هسلوبًبى چْبر ثزًبهِ را ًبم ثجزیذ ٍ ضزح دّيذ  (د

 .  هَرد را تَضيح دّيذ 2را ًبم ثجزیذ ٍ ( ظ)چْبر ثعذ اس اثعبد رّجزی پيبهجز  (ّـ

 .را ًبم ثجزیذ ٍ یه هَرد را تَضيح دّيذ ( ظ)سِ هسئَليت هْن پيبهجز  (ٍ
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 هَفك ثبضيذ 
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