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ف 
ردی

 ثبسوِ تعبلی                                                                        

 هذیزیت آهَسش ٍپزٍرش ًجف آثبد                                                           

ى ًشبط دثستب:............................................            ًبم ًٍبم خبًَادگی

 ّذیِ ّبی آسوبى رشتِ اثتذایی: پٌجن  سئَال درس:کالس :.................ًبم پذر

 دقیقِ 60: ٍقت پب سخگَیی :              اهتحبى ًَثت دٍم خزدادهبُ   تبریخ
      

 

: ًوزُ ثبعذد

: ًوزُ ثبحزٍف

   

:    اهضبء آهَسگبر
 

1  

. د را شزٍع کيپسزعشیشم سالم علیکن ثبًبم ٍیبدخذا اهتحبى خَ

هشخض کي ( ×)پبسخ درست را ثب عالهت

آیِ ی قل َّاهلل احذ ثِ کذام یک اس اطَل اعتقبدی هب هزثَط هی شَد؟ ( الف

 هعبد                       ًجَت                               تَحیذ                       اهبهت

ردم سخي گفت؟ کذام یک اسپیبهجزاى سیز در گَْارُ ثب م( ة

 (ع)عیسی                      (ع)اثزاّین                  (ع)هَسی                      (    ع)ًَح

. راخَاًذ.........................................جعفزثي اثی عبلت در حضَر ًجبشی آیبتی اس سَرُ (ج

 قذر                            هزین                         هحوذ                       تَحیذ      

ثب تَجِ ثِ هغبلت خَاًذُ شذُ فظل ثْبر ثِ کذام یک اس اطَل دیٌی تشجیِ شذُ است؟ (د

 هعبد                       تَحیذ              عذل                          ًجَت     

طحیح            غلظ  .هشخض کٌیذ( ×)ثب سدى عالهت طحیح یب غلظ ثَدى جوالت سیزرا  2

          .ثَد( ع)ًجبشی پیزٍ دیي حضزت هَسی(الف

   .سزپزستی حضزت هزین ثز عْذُ ی سکزیبی ًجی ثَد(ة

   .ثزداشتي اهَال کن ارسش دیگزاى حزام است(ج

   .ثذٍى ثزًبهِ ریشی هی تَاًین ثِ هَفقیت ثزسین(د

اثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ جبّبی خبلی ر 3

 ......................ًسجت ثِ ..............................ًسجت ثِ هي هبًٌذ( ع)حضزت علی:فزهَد( ص)حضزت هحوذ ( الف

. است

. است ..........................................ثِ ّوزاُ ایشبى ثبس هی گزدد ( عج)پیبهجزی کِ در ٌّگبم ظَْر اهبم سهبى( ة

را رحوتی ثزای ّوِ ی جْبًیبى ًبهیذُ اًذ؟ ( ص)چزا حضزت هحوذ 4

 

. دٍهَرد اس ٍظبیف هبى را ًسجت ثِ قزاى ثٌَیسیذ 5

 

 

. چْبر طفت اس طفبت خذاًٍذ را ثٌَیسیذ 6

 



 

 

. چْبر هَرد اس کبرّبیی را کِ در رٍس جوعِ اًجبم هی دّیذ را ثٌَیسیذ 7

 

 

را در جذٍل سیز ثٌَیسیذ ٍراُ ّب یی را جْت جلَگیزی اس ایي ًوًَِ اسزاف  دٍ ًوًَِ اس اسزاف در هذرسِ 8

. پیشٌْبد ثذُ

- 2- 1ًوًَِ ی اسزاف در هذرسِ 

 

 

پیشٌْبدات شوب جْت جلَگیزی 

اس اسزاف 

1 -2 -

 

  
چزا ٍاقعِ ی غذیز خن ثزای هب هسلوبًبى ایي قذر اّویت دارد؟  9

 

. ی ثِ داًشوٌذاى ایزاًی را ثٌَیسیذسِ هَرد اس سفبرشبت اهبم حسي عسکز 10

 

درتظبٍیز سیز کذام را تشَیق هی کٌی ٍکذام یک راتذکز هی دّی چزا؟  11

 

 

 

 
                 ............................................................................................................                      .... .................................................................................

 

 

 

 

 
                    .........................................................................................................                    ........................ .....................................................................

 

. هعٌبی آیِ ی سیز راکبهل کي( سشتی ّب –دیگزاى –ًیکی -خَة)ثب استفبدُ اس کلوِ ّبی 12

ى ّب را ثِ  دعَت کٌٌذ ٍآ ........................را ثِ..............................ٍثبیذ اسهیبى شوب اهتی ثبشٌذ کِ 

 

 .باز دارند....................................... فزا ثخَاًٌذٍاس کبر ّبی  ...............................کبرّبی
 

( هَرد 4)خذاًٍذ در قزاى چِ چیش ّبیی را ثِ رٍشٌی ثزای هب ثیبى کزدُ است؟ 13

 

 

 

 حق ًگْذارتبى ثبشذ                                                                                                                                


