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  معاونت آموزش        
  نام :                                                               نام خانوادگي :

  :نام پدر:                                                           محل صدور

  

 شماره پرونده:
 ذکر شماره پرونده الزامي است .

  ٢اخالق :ام درسن ٢ پايه :

 ١٠/١٣٩١/   ٣٠ تاريخ: ١٠  ساعت:

 نتيجه بازبيني مجدد: نتيجه اوليه :

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد
  

  يکي از سواالت تشريحي اختيار ميباشد . در صورت عدم انتخاب سوال اختيار سوال آخر نمره داده نخواهد شد  
 

 

  
  

  تاحه....................ان ّهذا العلم علیه قفل ومف- 1
  المسالۀ -د  االخالص -ج  الدرس - ب  الفقه- أ

  یعنی............    من رق وجهه رق علمه- 2
   هرکس گشاده  رو باشد ،علمش کم می شود. - ب   هرکس خند رو باشد ،علمش کم است.- أ

   کس سوالش کم  باشد ،علمش کم می شود.هر -د                            هرکس کم رو باشد ،علمش کم می شود. -ج
3 - ظَ ععظَ أنف واذا وعن اذا وومن العلماء م...نُف  
   از علماء کسانی هستند که هنگامی که موعظه شوند خود داري می کنند وهنگامیه که مو عظه می کنند تندي می کنند .- أ

   کنند وهنگامیه که مو عظه شوند ،خودداري می کنند . از علماء کسانی هستند که هنگامی که موعظه کنند تندي می-ب 
   از علماء کسانی هستند که هنگامی که موعظه شوند بینی باال می گیرند وهنگامیه که مو عظه می کنند زور می گویند .-ج 
   از علماء کسانی هستند که هنگامی که موعظه کنند ،بینی شان بزرگ شود . وهنگامیه که مو عظه شوند تندروي  می کنند .-د
  :فی الدنْیا قَالَدخُولُهم یا رسولَ اللّه وما  ما لَم یدخُلُوا فی الدنْیا قیلَالْفُقَهاء أُمنَاء الرّسلِ  - 4
  اتباع السلطان - ب                                                                               ور اتباع الج- أ

  اتباع السلطه- د                                                                                 اتباع المال -ج
  . پنج منقبت علماء در قرآن کریم را نام ببرید- 1
  
  

  

 
  روایتی در مورد فضل عالم بر عابد بنویسید .- 2
  
  

  

 
  *لَودت انَّ اصحابی ضُرِبت روسهم بالسیاط حتی یتفقهوااین روایت را توضیح دهید .*- 3
  
 



  ا اخالص النیۀ هللا...*ماول ما یجب علیهاین عبارت را توضیح دهید .*- 4
  
  
  
 
 واحتقار الناس   والغلّ والبغی والغضب لغیر هللا والغش بمن الحسد والریاء والعج ولیطهر نفسه من مساوي االخالقترجمه کنید .*- 5

  *الء والتنافس فی الدنیایوالبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخ
  
  
  
  *فی خدمته شرف رَمشخضوعه له فخر وتواضعه له رفعۀ وتعظیم حرمته مثوبۀ والتولیعلم انّ ذلّه لشیخه عزٌوترجمه کنید .*- 6
  
  
  
  را کامال توضیح دهید.منظور چیست؟»ما یخشی اهللا من عباده العلماءانّ«آیه شریفه - 7
  
  
  
  
  *والیقنع من الحدیث بمجرد السماع بل یعتنی بالدرایۀ اکثر من الروایۀ ،فانّه المقصود من نقل الحدیث وتبلیغهتوضیح دهید .* - 8
  
  
  
  
 تهاُبو الحقیقی و الوالد الروحانی وهو اعظم من الوالد الجسمانی فلیبالغ فی رعایۀ حقاَن یعتقد فی شیخه انّه االب تر جمه کنید .* - 9

 و وفاء حق تربیته*

                      
  
 

 


