


 

 

 

 نمره ( 52/1)  الف. درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنیذ.

 ٍ ّن ثِ آراستگی ظبّری خَد تَجِ داضتٌذ. ّن در آراستگی ثبطٌی خَد تالش هی وردًذ ،پیطَایبى دیٌی هب. 1

 . پیبهجر فرهَد : خذای هتعبل دٍست دارد ٍلتی ثٌذُ اش ثِ سَی دٍستبى خَد هی ٍرد خَد را هعطر وٌذ.2

 . تىرار دائوی ًوبز در طَل ضجبًِ رٍز آراستگی ٍ پبوی را حفظ هی وٌذ.3

 ی از جبًت خذاًٍذ هسئَلیتی را ثِ ّوراُ دارد.. دریبفت ّر ًعوت4

 .یىی از جلَُ ّبی همجَلیت هرثَط ثِ آراستگی ٍ عفبف است. 5

 نمره ( 2/5) . جاهای خالی را تا کلمات مناسة تکمیل نماییذ.ب

 ................................... هی داًذ...................................... ٍ . لرآى ورین دٍ هَرد از راُ ّبی وست تمَا را 6

 ........ است وِ هردُ را حیبت هی ثخطذ.....................عطك ثِ خذا چَى .. 7

  . تبثیر ًوبز ثِ ................................ ٍ هیساى ................................ هب ثستگی دارد.8
 نمره( 52/4 ) .ذهیذتته سواالت زیر پاسخ کوتاه  .ج

 ًورُ ( 5/0 . سرچطوِ ثسیبری از تصوین ّب ٍ وبرّبی اًسبى چیست؟ )9

. اگر رٍح اًسبى ثی ًْبیت طلت است ٍ خَثی ّب را ثِ صَرت ثی پبیبى هی خَاّذ ضبیستِ است چِ چیسی ٍ چِ وسی را همصذ ًْبیی خَد لرار 10

 ًورُ ( 5/0)  دّذ؟

 ًورُ ( 5/0. در وذام دٍرُ زًذگی اًسبى ًیبز ضذیذتری ثِ تَول ٍ اعتوبد ثر خذاًٍذ حس هی ضَد؟ ) 11

 1ٍ ّوچٌیي ثرای ثبثت لذم هبًذى در ایي راُ، ضبیستِ است چِ الذاهبتی را اًجبم دّین؟ چْبرهَرد ) . ثرای گبم ثرداضتي در هسیر لرة الْی12

 ًورُ (

 ًورُ ( 5/0 ) ثِ دست هی آیذ وِ ٍجَد اًسبى از چٌذ ثعذ تطىیل ضذُ است ؟ ًبم ثجریذ از تذثر در آیبت لرآى ورین. 13

 ًورُ ( 5/0. ثِ ثیبى اهبم صبدق )ع(، راُ خٌثی وردى ّوِ تَطئِ ّب چیست؟ ) 14

 ًورُ ( 75/0)  ًبم ثجریذ.؟ چٌذ دیذگبُ ٍجَد دارد. درثبرُ زًذگی پس از هري 15

 ًورُ ( 5/0ن تریي اًسبى ّب چِ وسی است؟ ) . از دیذگبُ اهبم علی )ع( زیر16
 

 نمره ( 2/2) و کامل تذهیذ. ته سواالت زیر پاسخ تلنذ د. 

 ًورُ ( 5/1. سِ هَرد از آثبر هحجت ثِ خذاًٍذ ٍ راُ ّبی افسایص آى را فمط ًبم ثجریذ. ) 17

 ًورُ ( 1. آثبر عسم لَی را ًبم ثجریذ. ) 18

 ًورُ ( 2؟ ) ترتیت چِ حَادثی اتفبق هی افتذٍ ثِ  هی ضَدچگًَِ آغبز . هرحلِ اٍل لیبهت 19

 ًورُ ( 1. درثبرُ سرهبیِ اختیبر ٍ ارادُ تَضیح دّیذ. ) 20

 نمره ( 5ه. آیات زیر را ترجمه کنیذ. ) 

 ( 31) سَرُ آل عوراى آیِ  ٍَاللَُِّ غَفَُرٌ رَحِینٌلُلْ إِىْ وٌُْتُنِ تُحِجَُّىَ اللََِّ فَبتَّجِعًَُِی یُحِجِجِىُنُ اللَُِّ ٍَیَغْفِرْ لَىُنِ رًَُُثَىُنِ . 21

  ( 17) لموبى آیِ  ٍَاصِجِرْ عَلَى هَب أَصَبثَهَ إِىَّ رَلِهَ هِيْ عَسْمِ الْأُهَُرِ .22

 زوذگی دیه ي                                                                                                                
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