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به عدد
نام و نام خانوادگي:

 .......................................................نام پدر ..................... ........ :متولد............................. :

شماره شناسنامه ............................ :صادره ................................. :نام استاد:

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

به حروف

نتيجه
بازبيني

تستي(:هرکدام6نمره)

 .1روايت "بورك لأُمّتي في بكورها" طبق بيان كتاب ،دلالت دارد بر (. ........ص)38

الف :طلبه بايد هر روز صبح حديث بخواند
ج :از آداب درس اين است كه صبح زود شروع شود

ب :درس بايد صبح روز دوشنبه شروع شود
د :بركت در امت من است

 .2هنگام راه رفتن با استاد در شب  ..........و در روز  ............حركت نمود(.ص)38

الف :بايد جلو استاد -بايد پشت سر استاد
ج :بايد كنار استاد -بايد پشت سر استاد

ب :بايد جلو استاد -بايد كنار استاد
د :پشت سر استاد -پشت سر استاد

الف :اينكه طلبه بايد به تبليغ برود و مسئله بگويد
ج :توضيح المسائل اهميّت زيادي دارد

ب :نبايد از سئوال پرسيدن خجالت كشيد
د :به موقع سؤال بپرسد

 .8روايت "إنّ هذا العلم عليه قفل و مفتاحه المسألة" دلالت دارد بر ( . ...........ص)83

 .4دليل فضيلت عالم بر عابد طبق روايت اين است كه ( . ..........ص)22

الف :عالم به بدعتها پاسخ مي دهد
ج :عالم ولايت بر مردم دارد

ب :عالم با شناخت عبادت مي كند
د :عالم اهل خضوع است

تشريحي :به  8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هرکدام1نمره)

 .1هنگامي كه استاد ،مطلب يا شعر و يا حكايتي را بيان نمايد كه طلبه آن را ميداند ،وظيفه طلبه چيست؟ (ص)88
 .2اگر در مجلس درس ،طلبهاي به طلبه ديگر اسائه ادب نمود وظيفه چيست؟ و اگر به استاد اسائه ادب نمود چه بايد كرد؟ (ص)38
 . 8در صورتي كه طالب علم صفات مهلكه نفس را در خود احساس نمايد چه وظايفي دارد؟ به ترتيب بيان نماييد( .ص)48
 .4سه حقّ از حقوق عالم را مطابق با روايت امام صادق (عليه السلام) از امير المؤمنين (عليه السلام) بيان نماييد( .ص)86
 .6روايت "الوقت سيف فإن قطعته و إلّا قطعك" را توضيح دهيد(.ص)84
 .8چهار مورد از آداب معلّم و متعلّم في أنفسهما را بيان نماييد(.ص)82
 .8دو مورد از آداب مشترك مع ّلم و متعلّم هنگام حضور در مجلس درس را بيان نماييد( .ص)68
 .3شعر« شكوت إلي وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلي ترك المعاصي » به چه مطلبي اشاره دارد؟ توضيح دهيد( .ص)88
 .9عبارت « من تفقّه من بطون الكتب ضيّع الأحكام » در بيان چه مطلبي است؟(ص)88
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