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اهتحانات نوبت اول سال تحصیلی 69-69

الف) سَاالت چْاس گضیٌِ ایً2 ( .وشُ )
 -1وذام یه اص هَاسد جضء ٍیژگی ّای اخاللی پیاهثش اوشم ًیست؟
اهاًت داسی

عضت ًفس

تشس اص وافشاى

تضسگَاسی ٍ هحثت

 -2اهام صادق(ع) علت پایذاسی دس دل سا  ................تیاى هیىٌذ.
یاد خذا

دٍسی اص گٌاّاى

عول صالح

ثثات لذم

 -3علت فشاس لثش سوشتي هعار چِ تَد؟
تی ًواص تَدى

اسشاف وشدى

صذلِ ًذادى

تی اخاللی تا خاًَادُ

 -4اسَٓ فذاواسی ٍ عذالت لمة وذام یه اص ائوِ هعصَهیي(ع) است؟
حضشت فاطوِ(س)

ب) سَالت صحیح ٍ غلط.

حضشت علی(ع)

حضشت هحوذ(ص)

حضشت صادق(ع)

ص

(ً2وشُ)

 -1تا گزشت اص خطای دیگشاى ًِ تٌْا خذاًٍذ خشٌَد ًویشَد،تلىِ تاعث صیاد شذى خطا هیشَد.
 -2پیاهثشاى وساًی ّستٌذ وِ تا آٍسدى دیي آسواًی هسیش صًذگی سا تِ ها ًشاى هیذٌّذ.
ٍ -3لتی هیگَیین الحوذ اهلل یعٌی ّش ستایش تشای خذاست.
 -4اًِّه لعلی خُلِكٍ عَظین یعٌی تِ ساستی وِ تَ داسای اخالق تسیاس ًیىَ ّستی.

ج) سَاالت جای خالی.

(ً2وشُ)

 -1اگش .....................ها لطعا ًعوت سا صیاد هیىٌین.
 -2یىی اص تْتشیي حالت ّایی وِ دعا دس آى هستجاب هیشَد  ....................است.
ٍ -3لتی هشد هسیحی وِ تا علی(ع) دس دادگاُ،اسالهی ششوت وشد،گفت ایي داٍسی ًشاًِ  ................شواست.
 -4اهام صادق علیِ اسالم فشهَدًذ :صذلِ دادى هَجة ًجات اص هشي تذ ٍ سّایی اص ...................است.
1
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( ً14وشُ )
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یه سَال سا تِ دلخَاُ حزف وٌیذ.

 -1شىش ٍالعی ًعوت ّای الْی چیست؟ تَضیح دّیذ.

 -2ساُ ّای تْشُ هٌذی اص یاسی خذاًٍذ سا ًَشتِ ٍ یىی سا تِ دلخَاُ تَضیح دّیذ؟

 -3ایِانَ ًَعثُذُ ٍَ ایانَ ًَستعیي سا تشجوِ وٌیذ.

 -4تَضیح دّیذ ها چگًَِ هیتَاًین خذاًٍذ سا یاسی دّین؟

 -5حالت هَهٌاى سا دس ٌّگام هشي تَضیح دّیذ؟

ً -6یىی تِ پذس ٍ هادس چِ تاثیشی تش صًذگی ها دس دًیا ٍ آخشت داسد؟

 ٍَ -7ها اسسَلٌانَ اِلّا سَحوَتًِ لِلعالَویي یعٌی چِ؟ ٍ تِ چِ شخصیتی عٌَاى شذُ است؟

 -8خذاًٍذ دس سَسُ تمشُ آیِ  207دس هَسد علی(ع) وِ جاى خَد سا دس ساُ خذا هی فشٍشذ چِ هی فشهایذ؟
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