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 دقیقٍ 57 مدت امتحان:
 
سؤاالت

 2 چَى حیَاى ٍ گیاُ ٍخَد دارد، تیاى کٌیذ. ّایی کِ در چگًَگی رسیذى اًساى تِ ّذف، تا هَخَداتی ّن تفاٍت 1

 پاسخ کَتاُ دّیذ. 2

 اًساى چیست؟الف( اٍلیي گام ترای حرکت در هسیر رسیذى تِ ّذف ترای 

 چیست؟« ضرٍرت ٍخَد هعاد  »ب( هٌظَر از 

1 

 ."یَحسًََىهَي آهَي تاهلل ٍ الیَم اآلخر ٍ عَوِلَ طالِحَاً فال خََف عَلَیْن ٍ ال ُّن "ی شریفِ  آیِتر اساس  3

 الف( سِ شرط ًذاشتي ترس ٍ ًاراحتی چیست؟

 ب( آیِ تِ کذام پیاهذ اعتقاد تِ هعاد اشارُ دارد؟

1 

 ّا را تشخیض دّیذ. درستی یا ًادرستی گسارُ 4

 گَیٌذ. هحذٍد تِ دٍراى زًذگی اًساى است، تِ ایي اعوال آثار هاتأخر هی الف( آثار ٍ ًتایح ترخی از اعوال،

 کٌٌذ. ب( ًترسیذى خذاپرستاى از هرگ تِ هعٌای آى است کِ آًاى آرزٍی هرگ هی

1 

 5/1 یاراى خَد، در هَرد عول چِ فرهَد؟رسَل اکرم )ص( در ضوي ًظایحی تِ یکی از  5

 پاسخ کاهل دّیذ؟ 6

 اًذ، اسَُ قرار داد؟ گی کردُذسال قثل زً 1400ّای تسرگی را کِ حذٍد  شَد اًساى الف( چگًَِ هی

 تَاى ایشاى را اسَُ قرار داد ٍ هثل اٍ عول کرد؟ ب( پیاهثر )ص( یک اًساى هعظَم است، چگًَِ هی

5/1 

 کاهل کٌیذ.خوالت زیر را  7

 داری تر دٍ پایِ ..................... ٍ ........................ استَار است. الف( دیي

 کِ .......................... . است ی چیسی ی اهام علی )ع( ارزش ّر اًساًی تِ اًذازُ ب( تٌا تِ فرهَدُ

1 

 2 ّا طادق ّستین؟ تذیتَاى دریافت کِ در دٍستی تا خذا ٍ دشوٌی تا  چگًَِ هی 8

 ی ًواز چیست؟ الف( دٍ فایذُ 9

 هَرد( 2ترًذ، ًام تثریذ ٍ ترای ّر کذام حذیثی تٌَیسیذ. ) کِ تأثیر ًواز را از تیي هیب( اعوالی 

2 

 1 عفاف را تعریف کٌیذ. 10

 1 ؟شوارد را چگًَِ هی ٍ آى کٌذ یاد هی« تثّرج » قرآى کرین از چِ چیسی تحت عٌَاى  11

 1 آیا قاًَى حداب، قاًًَی ترای سلة آزادی زًاى در خاهعِ است؟ )تَضیح دّیذ.(  12

26جمعنمرهموفقباشیذ.

 

 

 

 

 

ف
دی
ر

 

ره
نم

 



«پاسخنامه»
خَد سا ثطٌبسذ، آى سا اًتخبة کٌذ ٍ ثِ سَی آى گبم ثشداسد. دس حبلی کِ گیبّبى ثِ اٍلیي تفبٍت: اًسبى خَد ثبیذ ّذف خلمت  -1

 کٌٌذ. سَی ّذف خَد حشکت هیصَست طجیعی ٍ حیَاًبت ثِ صَست غشیضی ثِ 

دس صًذگی خَد ّوَاسُ  پزیشد ٍ یضی است کِ ّشگض پبیبى ًویاست ٍ دًجبل چطلت  ًْبیت ای ثی دٍهیي تفبٍت: اًسبى داسای سٍحیِ

سسٌذ هتَلف  ّبی هحذٍدی داسًذ ٍلتی ثِ سش حذی اص سضذ هی ٍ گیبّبى ّذفس حبل اًتخبة ّذف است. دس حبلی کِ حیَاًبت د

 ضًَذ. هی

 ضٌبخت هَاًع حشکت اًسبى دس هسیش عجَدیت -2ّب ٍ استعذادّب ،  ضٌبخت سشهبیِ -1الف(  – 2

 اهشی کِ ٍالع ًطذى آى هحبل ٍ ًبسٍاست.ة(       

 ایوبى ثِ خذا، ایوبى ثِ آخشت ٍ عول صبلحالف(  -3

 ضَد. هی ی کبس ثست، هَجت اهیذ ثِ صًذگی ٍ ضَس ٍ ًطبط ٍ اًگیضُ خشٍج صًذگی اص ثي ة(     

 ة( غلط                الف( غلط                     -4

ًطیي دس سستبخیض ثب تَ  ضَد. آًگبُ آى ّن هیگشدد ٍ ثب تَ دفي  خَاّذ ثَد کِ ّشگض اص تَ جذا ًوی ًطیٌی ثشای تَ ًبچبس ّن -5

ی  اٍ ًیک ثبضذ هبیِکٌی ًیک ثبضذ، صیشا اگش  ًطیٌی کِ اًتخبة هی ٍ تَ هسئَل آى ّستی. پس دلت کي ّن ضَد ثشاًگیختِ هی

 ًطیي، کشداس تَست. ٍ آى ّنضَد  صَست، هَجت ٍحطت تَ هی اًس تَ خَاّذ ثَد ٍ دس غیش ایي

ًیست. ٍسبیل حول ٍ ًمل، کٌٌذ،  طَس طجیعی ٍ ثب تحَالت صٌعتی تغییش هی ثضسگبى هشثَط ثِ اهَسی کِ ثِ ى آىالف( اسَُ ثَد -6

 اًذ. ّب اص ایي لجیل ّب ٍ لجبس ٍسبیل خبًِ، اهکبًبت ثطشی، ضکل ٍ جٌس پبسچِ

تَاى اص ایطبى پیشٍی کٌین ٍ کِ دس حذ  کٌین، ثلکِ ثذیي هعٌبست عیي اٍ ثبضین ٍ دس ّوبى حذ عول  ة( ثِ ایي هعٌب ًیست کِ هب

 تش کٌین. خَد سا ثِ ساُ ٍ سٍش ایطبى ًضدیک

 داسد الف( تَلّی ـ تجّشی                          ة( دٍست هی -7

تَاًذ ثگَیذ ثب خذا دٍست است کِ ثجیٌذ ٍالعبً دٍستبى خذا سا ّن دٍست داسد، ًِ کسبًی سا کِ  کسی هی یکسشی آثبسی داسد، -8

کٌذ.  صًذ ٍ ّش ثبس آى سا تَجیِ هی کٌذ ًِ ایي کِ دست ثِ گٌبُ هی چٌیي اص دستَسات خذاًٍذ پیشٍی هی . ّنٍ گٌبٌّذ اّل فسبد

 ٍ ثبالخشُ ثب کسبًی کِ دضوي خذا ّستٌذ، دضوٌی للجی ٍ عولی داسد. دساُ سسیذى ثِ خذا سا دٍست داس

 دٍسی اص گٌبُ -2 یبد خذا ، -1الف(  -9

ّش چٌذ ٍالذیي دس حك فشصًذی کِ اص سٍی خطن ثِ پذس ٍ هبدس خَد ًگبُ کٌذ،  :پذس ٍ هبدس، اهبم صبدق )ع(ًبساحت کشدى  -1( ة

 اٍ کَتبّی ٍ ظلن کشدُ ثبضٌذ، ًوبصش اص سَی خذا پزیشفتِ ًیست.

د غیجت شاش پزیشفتِ ًوی ضَد، هگش ایٌکِ ف ّش کس غیجت هسلوبًی سا کٌذ تب چْل سٍص ًوبص ٍ سٍصُ غیجت کشدى، پیبهجش )ظ(: -2

 ضذُ، اٍ سا ثجخطذ.

کٌذ تب ثتَاًذ دس هسیش اعتذال ٍ  ّب کٌتشل هی ّب ٍ کٌذسٍیی تٌذسٍییی آى خَد سا دس ثشاثش  ٍسیلِ حبلتی دس اًسبى است کِ ثِ -11

کٌذ کِ یب  ای عول ًوی ٍ ًیبصّبی دسًٍی ثِ گًَِسج ًطَد، یعٌی دس ثشآٍسدُ کشدى ّش یک اص عالیك سٍی پیص سٍد ٍ اص آى خب هیبًِ

ِ ثلکَتبّی ٍ تفشیط دچبس ضَد. َس کبهل آى سا کٌبس ثگزاسد ٍ ثِ کط ثِ طَس کبهل غشق دس آى ضَد ٍ اص دیگش ًیبصّب غبفل ضَد یب ثِ

 کشدى ًیبصّب تَجِ داسد. دس حذ هطلَة ٍ صحیح ثِ ثشآٍسدُ

ّب دس آساستگی ٍ اثشاص ٍجَد ٍ همجَلیت دچبس  ّبی عفبف، هشثَط ثِ آساستگی ٍ همجَلیت است، ثشخی اًسبى یکی اص جلَُ -11

« تجشج»سسٌذ. لشآى کشین ایي حبالت سا  کٌٌذ ٍ ثِ خَدًوبیی هی سٍی هی صیبدُای کِ دس آساستي خَد،  ثِ گًَِ ضًَذ تٌذسٍیی هی

 ضوبسد. ِ هیجبّالً بهٌذ ٍ آى سا کبسیً هی

کٌذ تب جبهعِ ثِ جبی آًکِ اسصش صى سا دس ظبّش ٍ لیبفِ خالصِ کٌذ، ثِ ضخصیت ٍ استعذادّب ٍ  لبًَى حجبة کوک هی -12

ضَد سالهتی اخاللی جبهعِ ثبال سٍد. حشین ٍ حشهت صًبى حفظ ضَد ٍ آساهص  کشاهت راتی ٍی تَجِ کٌذ. ایي اهش هَجت هی

 ی ٍی افضایص یبثذ. سٍاً


