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 (زارز ًوزُ 5/0 غحیح ّزهَرز.)ًواییس طرعه آى هقاتل زر   ػالهت تاگذاضتي را سؤال ّز غحیح ی گشیٌِ( الف

 

 کٌس؟ هی یاز پزستاى ٍذسا هؤهٌاى پسر ػٌَاى تِ پیاهثز کسام اس قزآى زر ذساًٍس-1

 

 (ظ) هحوس حضزت(4        (                  ع) اتزاّین حضزت(3              (  ع) هَسی حضزت(2       (             ع)ًَح حضزت(1

 

 ؟ًیست زرست آذزت جْاى هَرز زر یک کسام-2

 

 است ٍّویطگی زائوی(2                     .                       تَز ذَاّس جْاى آى زر ها اغلی سًسگی(1

 

 .رسس هی پایاى تِ ٍرٍسی است هحسٍز(4                                     است جْاى اسایي تز اًگیش ٍضگفت تز تشرگ(3

 

 است؟ هَرزقیاهت زر سیز ّای سَرُ اس یک کسام-3

 هَرز ّزسِ(4                             قیاهت( 3                               سلشال(2                                                تکَیز(1

 

 کیست؟ اس سري ایي.(( است ضسُ گزفتار یشیس چَى حاکوی تِ کِ اسالم تز ٍای)) -4

 

 (ع)غاق اهام(4(                         ع) حسي اهام(3   (                  ع) حسیي اهام(2                        (              ع) ػلی اهام(1

 

 ؟ کٌین هزاجؼِ کساًی چِ تِ تایس زیي احکام اس آگاّی تزای-5

 

 پزٍرضی هزتیاى(4                            ٍهازر پسر(3                                فقیِ ٍلی(2                                    تقلیس هزاجغ(1

 

 زاًس؟ هی(( زیگزاى غَرت تِ سزى چٌگ)) هاًٌس را ػول کسام( ظ)پیاهثز-6

 

 زیگزاى کززى هسرزُ(4         زیگزی سري کززى قطغ(3                 کززى غحثت گَضی زر(2                   کززى  غیثت(1

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

 (5/0)ّزهَرز غحیح .کٌیس هطرع   ػالهت تا را غلط ٍجوالت   ػالهت را زرست جوالت(ب

 . ریرت هی ّن تِ ٍسهیي آسواى تَز زیگزی ذسایاى اهلل اس غیز اگز-1



 

 

 .است ّا آسواى آفزیسى آساس تز زضَارتزای ذسا  قیاهت زر اًساى ی زٍتارُ آفزیسى-2

 .است گزفتِ ًام استکثار تا هثارسُ هلی رٍس ها کطَر زر  آتاى سیشزُ-3

 .است ساذتِ زٍر پیاهثز تیت اّل اس را ّا ًٍاپاکی ّا پلیسی ی ّوِ ذساًٍس-4

 .ًسارز اضکالی ٍتفزیح ضازی تزای زٍستاى کززى هسرزُ-5

 .کٌین کوک جاهؼِ تَاى ًٍا ضؼیف افزاز تِ کِ است ایي زر سالهتی ی ضکزاًِ-6

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

 (5/0)ّزهَرز.کٌیس کاهل هٌاسة کلوات تا را ذالی جاّای (ج

 

 اس تسارز، زٍست...............................................ىهاًس سًسُ ّزکس( 2 .است.............................اس ذاطز تِ هززم، کٌاّاى اس تسیاری(1

 

 سزسرت.......................................................زرتزاتز ٍیاراًص، ذسا رسَل هحوس(3        .ذَاّسزاضت جای زٍسخ آتصاست،ٍزر آًاى

 

 کزز. ًوی رػایت.........................................................ٍ تَز  ًٍاپسٌس سضت کارّای اّل یشیس(4  ............................ٍاستَار،ٍتایکسیگز

 

 .است ذساًٍس تِ گذاضتي ،احتزام...........(................6.است..............................ٍ...............................، ّسایت راُ تْتزیي قزاى ًظز اس(5

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

 ز(پاسد پزسص ّای سیز را تٌَیسیس.

 (2)اگز فاغلِ ی ذَرضیس تا سهیي ذیلی سیاز ٍیا ذیلی کن تَز چِ اتّفاقی هی افتاز؟-1

 

 (2)تَلی ٍ تثزی تِ چِ هؼٌی است ؟-2

 

 (2)هی فزهایس؟اهام حسیي )ع( زر هَرز ػلت قیام ذَز چِ -3

 

 

 (2)چزا ًثایس زر حضَر زیگزاى زر گَضی غحثت کٌین ؟-4

 

 

 (1)ٍرسش ّایی سفارش هی کززًس؟چِ پیطَایاى زیٌی ها تِ -5

 

 

 (1)یس تکٌین ؟اتتزای حفظ سالهتی چِ کار ّایی -6


