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 بسمه تعالي                                                                                                       

 دقیقَ 45:هذت اهتحاى   93  -94تذایی    ضِزستاى دُلزاى    سال تحصیلیضطن اب:  ًْتت دّم    پا یَ  سواًی  ُذیَ ُای آ:آسهْى ُواٌُگ درص 

 94-2-19ضٌثَ   : یخ اهتحاى رتا :دتستاى:                      کالص                                :    ًام ًّام خاًْاد گی   

 هزاجغ تقلیذ   -ب    هؼلن         -تزای ضٌا خت  دقیق ّظا یف دیٌی تَ چَ کساًی تایذ هزاجؼَ کزد؟   الف (ع)د رسهاى غیثت اهام سهاى 1

 یاد کٌیذ    ------------ُز گاٍ تِا ر را دیذیذ تسیار اس   براپذ ر هْهٌاى ّخذاپزستاى ًاهیذٍ است   -------------خذا در قزآى   -الف. کاهل کٌیذ  2

 ًظن ُّوا ٌُگی کَ در  جِاى  اطزاف ها ّجْد دارد ًطاًَ چیست؟ 3

 ّاس آًِا تیشاری تجْیین تَ کذام اصل دیٌی اضارٍ داردتذارین فزاى ّستوکاراى کَ دضوٌاى خذا ُستٌذ را دضوي  تایذ  کا 4

  اصل تْلیٰ   -اصل تثزیٰ                            ب   -الف 

 رػا یت احکام هحزم ًّا هحزم ّاستفادٍ اس پْضص هٌا سة چَ  فایذٍ ُایی دارد؟سَ هْرد کافی است 5

 تیاى هی کٌذ؟ُذف اس قیام ػاضْرا را چگًَْ ( ع)اها حسیي 6

 د رچَ هکاى ُایی ًواسرا کاهل هی خْاًین حتی اگز کوتز اسدٍ رّسدر آى جا تاضین ؟ 7

 چیست ؟( ع)ضکزاًَ سالهتی اس ًظز اهام ػلی  8

ّرسهٌذ گاى تا تْجَ تَ ایي سخي اگز فذا کاری ضِذاء  -سْال {   هقام هؼظن رُثزی} .  ضِذاءستارگاى درخطاى تاریخ اهزّسّفزدای ها ُستٌذ 9

 ًثْدچَ ضزایطی تزای هاپیص هی ٱهذ؟

 ضکستَ است -کاهل است            ب  -کیلْ هتز اسهحل سکًْتص دّر ضذٍ تاضذ ًواس اّچَ حکوی دارد؟    الف 22اگز کسی تیطتز ا س 10

  تَ ًظز ضوا تچَ ُای خْب ، راسهْفقیت در سًذگی چیست ؟چِار هْرد کافی است 11

 هل کٌیذ  هی فزهایذ فزصتِا هاًٌذاتزُا تَ سزػت هی گذرد اس فزصت ُاخْب استفادٍ کٌیذ تا تْجَ تَ ایي سخي کا(ع)حضزت ػلی  12

                      -------------------------------------،       ------------------------------------------------ًتیجَ استفادٍ درست اسفزصت ُا   

 -------------------------------------------------،  --------------------------------------م استفادٍ درست اس فزصت ُا  ػذ ًتیجَ

 هادٍ کٌین؟ تزای ظِْر اهام سهاى آ چگًَْ هی تْاًین خْد را 13

 خیلی خْب                   خْب                      قاتل قثْل                             ًیاس تَ تالش تیطتز  :   ًتیجَ ارسضیاتی  


