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 محل مهر

 سؤال

 (96  دی )  اول نوبت اهتحبنی : نوبت                                       ش صندلی )ش داوطلب( :

  هقطع هتوسطه دوره اول         نهنپبیه :        نبم پدر:    نبم و نبم خبنوادگی :

 96 - 97سبل تحصیلی :           حیدری خبنن  نبم دبیر :     پیبم هبی آسوبى سئوال اهتحبى درس 

 صبح   8  اهتحبى :سبعت 

 دقیقه  60 وقت اهتحبى :    

 10/96 /11    تبریخ اهتحبى :

 صفحه     3سئوال  :  صفحبتتعداد 

مجتمع آموزشی فرشت
گانـ  

 20  بارمجمع کل                     نذارد سفیذ داردنیاز به پاسخنامه 

 نمره تجدید نظر                           نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح   نمره به حروف نمره به عدد 

 

 

 

 

 گسینه مناسة را انتخاب کنیذ-الف

 4          .دس ػصش غیجت ثبیذ اص چِ وسبًی پیشٍی وٌین؟ 1

 الف( ثضسگبى دیي                   ة( سٍحبًیَى ثب تمَی    ج( داًطوٌذاى             د( فمیْبى 

 . ٍظبیف هٌتظشاى اص ثیبى اهبم سضب )ع( دس وذام گضیٌِ آهذُ است؟ 2

 الف( صجَس ثَدى                    ة( خَش سفتبسی               ج( تشٍیح وبس ًیه          د( توبهی هَاسد 

 . آثی وِ صبحت آى ساضی ًجبضذ ٍ هب اص آى استفبدُ وٌین ................... است. 3

 ة( هضبف           ج( غصجی            د( هغلك         الف( هجبح 

 . یبساى ًضدیه اهبم صهبى )ػح( ................... 4

 ًفش 131ًفشًذ             ج( تؼذادضبى هطخص ًیست           د(  313ًفشًذ                ة(  310الف( 

 دػَت وشدُ ٍ اص پیشٍی اص خشافبت ًْی هی وٌذ( ایي هغلت وذام . )سسَالى الْی ثب آسٍدى دالئل هحىن هطشویي سا ثِ تفىش5

 ٍیژگی پیبهجشاى سا ثیبى هی وٌذ؟  

 الف( استمبهت ٍ پبیذاسی دس ساُ خذا                     ة( پیشٍی ًىشدى اص ػمبیذ ثبعل 

 ج( تسلین دس ثشاثش خذا                   د( ثبٍس سخٌبى خذا 

 اسین ٍ ثب گالة ٍضَ هی گیشین. ٍضَی هب .......... چَى ..................... . آة پبن دس اختیبس ًذ6

 آة هضبف ًیست. –آة هضبف است.          ة( صحیح است  -الف( ثبعل است

 آة هغلك است. -چَى هدجَسین              د( ثبعل است -ج( صحیح است

 گش وذام اثش اص اثشات ایوبى هی ثبضذ؟ ثیبً« أال ثِزِوشِ اهللِ تغوئيُ المُلَة». آیِ ضشیفِ 7

 الف( سّبیی اص احسبس ثیَْدگی       ة( تَول ثِ خذا ٍ دل ثستي ثِ اٍ 

 ج( دست یبفتي ثِ  آساهص             د( سسیذى ثِ لزت ّبی دًیب 

 . ثیذاسگش لشى لمت وذام ثضسگَاس است؟ 8

 حسیي )ع(               ج( اهبم خویٌی )سُ( الف( اهبم ػلی )ع(               ة( اثَرس       ج( اهبم
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 2          کلمات مناسة را در جای خالی تنویسیذ. -ب

 . خذاًٍذ ثِ هشدم ستن ًوی وٌذ ثلىِ .......................................... ثِ خَد ستن هی وٌٌذ. 9

 . هفَْم آیِ )ٍ هي یطبق اهلل فبى اهلل ضذیذ الؼمبة( ًطبى هی دّذ خذاًٍذ ....... است. 10

 . ایوبى ٍ ........................ دٍ دست خذایی ًبپزیشًذ. 11

 . ّذف  صًذگی اًسبًْبی هؤهي ثشخبستِ اص .................................. ثِ خذاست.12

 

 6           اه دهیذ. ته سواالت زیر پاسخ کوت-ج

 . آًچِ ایوبى سا دس دل پبیذاس هی وٌذ عجك فشهبیص اهب صبدق )ع( چیست؟ ٍ ساثغِ اًدبم ًیىی ٍ گٌبُ چگًَِ است؟ 13

 . الحوذهلل ٍ سجحبى اهلل ثِ تشتیت ثِ چِ هؼٌب ّستٌذ؟ 14

 ًطبى هی دٌّذ؟ . داستبى صًذگی حضشت ایَة ٍ گَسبلِ سبهشی ثِ تشتیت وذام ٍیژگی پیبهجشاى سا 15

 

 . عجك فشهبیطبت اهبم صبدق )ع( ثش هشدم ٍاخت است اص چِ وسبًی دس صهبى غیجت پیشٍی وٌٌذ؟ 16

 

 . حذیثی اص پیبهجش دس هَسد اًتظبس فشج ثٌَیسیذ.17

 

 ثیبى  وٌٌذُ وذام ٍیژگی اص پیبهجشاى است؟ « اى الزیي لبلَا سثٌب اهلل ثن استمبهَا..... ». آیِ 18

 
 

 2        درست و غلط را مشخص کنیذ. صحیح     غلطجمالت -د

 )   (. ثِ سّجشی ٍ ّذایت هشدم تَسظ فمیِ خبهغ الطشایظ ٍالیت فمیِ  گَیٌذ. 19

 )   (ایوبى هطَق ٍ هحشن هب ثشای سفتي ثِ سوت ضٌبخت است.  20

 )    (داسد.. ّش وسی وِ دسثبسُ هسبئل دیٌی اظْبسًظش ثتَاًذ ثىٌذ ضبیستگی ّذایت هشدم سا 21

 )    (. ٍضَ ثشای تالٍت لشآى ٍاخت ًیست. 22
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 خسته نثاشیذ یک صلوات تر محمذ و آل محمذ تفرستیذ و تا حوصله و تا خطی زیثا ته سواالت تشریحی پاسخ دهیذ. -و

 5/1             . چِ وسی یب وسبًی صهبى ظَْس اهبم صهبى )ػح( سا هی داًٌذ؟ دٍ ضشط ظَْس سا ثیبى وٌیذ. 23

 

 

 1          . ساّْبی ضٌبخت صفبت خذا سا ًبم ثجشیذ. 24

 

 1      . چشا پیبهجشاى الْی دس ساُ اًدبم دستَسات خذاًٍذ اسمبهت فشاٍاًی هی وشدًذ؟ 25

 

 5/2           هَسد اص آثبس ٍضَ سا ثٌَیسیذ. 2هَسد اص حىوت ّبی ٍضَ ٍ  3. ثب تَخِ ثِ سخي پیبهجشاى گشاهی 26

 

 

 

 

 موفق ببشید                                              
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