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سواالت در  2صفحه

هرکس به دانش پیشتر است ،قیمتش بیشتر است .پیامبر اعظم (ص)

صفحه 0

گضیٌِ ّبی دسست سا اًتخبة کٌیذ (.سؤال ّبی  1تب ) 11

1

/57

کذام گضیٌِ اص اّذاف آفشیٌش جْبى شگفت اًگیض ًوی ثبشذ؟
ة) راَیابی بٍ بُشت

الف) اودیشیدن در بارٌ جُان

د) يجًد واظم

ج) رَایی از ديزخ

2

َیف ُرفِعَت " اشاره به کدام موضوع دارد ؟
س ِ
آیه " َواِلَی ال َّ
ماء ک َ
ج) استًاری کًَُا
ب) آفریىش شتر
الف) گستردگی زمیه

د) برافراشتٍ شدن آسماوُا

/75

3
ثب تَجِ ثِ آیِ " َّ اًِّی لَغَفارٌ

تاب َّ آ َهيَ
ِل َوي َ

الف) غفار

ث ُ َّن اُتَذی " کذام گشیٌَ اس ارکاى تْتَ ًوی تاضذ.

َّ ع َِو َل غا ِلحا ً

ج) توبه

ب) ایمان

/75

د) عمل صالح

 4دسکذام گضیٌِ ًجبیذ اص خطبی دیگشاى چشن پَشی کشد؟
الف) پشیوبًی

ة) تشک اشتجبُ

د)

ج ) اصالح سفتبس

جسارت بیشتر

 5ثش اسبس فشهبیش اهبم صبدق (ع) هٌظَس اص" ًعین " دس آیِ "ثُنَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوهَئِذٍ عنِ النّعین" کدام گزینه است؟
ة)محمد ي آل محمد(ص)

الف)حضرت محمد(ص)

د)طعام پاکیسٌ

ج) اَل بیت پیامبر(ص)

ً 6عوت ّبی ثْشتی ًتیجِ چیست؟
الف) اعوبل ًیک اًسبًْب دس دًیب

د) الف ٍ ج صحیح است

 7آیِ " لَُْن هب یَشبئَىَ فیْب ٍ لَذَیٌب هَضیذ " هشثَط ثِ کذام گضیٌِ است؟
الف) استقجبل فششتگبى

ة) عزاة ّبی جٌْن

ج) هعبد

/75

د) ٍسعت ًعوت ّبی ثْشت

ً 8تیجِ پٌبُ ثشدى ثِ قشآى ٍ اّل ثیت :
الف) ساّیبثی ثِ ثْشت

ة) گوشاّی ٍ سشگشداًی

د) فقش ٍ تٌگذستی

ج) عزاة دس دًیب

 9سٍصی کِ اسالم کبهل شذ:
الف) سٍص هجعث پیبهجش(ص)

01

ة) شت قذس

ثب تَجِ ثِ آیِ " اَلیََمَ یَئِسَ الَزیيَ کَفَشٍُا هِي دیٌِکُن
ًِعوَتی ٍَ سَضیتُ لَکُنُ اِالسالمَ دیٌبً

ج) سٍص غذیش خن

فَال تَخشََُّن ٍَ .اخشََىِ .

ة) سٍص هجعث پیبهجش(ص)

الف) سٍص قیبهت

 آییي جبٍیذاى دس ایي آیِ کذام گضیٌِ است ؟ الف ) اسالم -چِ کسبًی هآیَس شذًذ ؟

د ) شت ّجشت پیبهجش(ص)

اَلیََمَ اَکوَلتُ لَکُن دیٌَکُن

الف) کبفشاى

 -هٌظَس اص ًعوت دس ایي آیِ کذام گضیٌِ است؟

ة) جبّلیت
ة) هششکبى

الف) علی (ع)

ة) پیبهجش(ص)

ج) عیذ قشثبى
ج) هٌبسک حج
ج ) هٌبفقبى
ج) طعبم پبکیضُ

/75

/75
ٍَ اَتوَوتُ عَلَیکُن

" ثِ سؤاالت صیش پبسخ دّیذ.

 -هٌظَس اص " اَلیََم " چِ سٍصی است ؟

/75
/75

ة) اعوبل ًیک ٍ ثذ اًسبًْب دس دًیب

ج ) لطف ٍ ثخشش خذاًٍذ دس آخشت

/75

د) عیذ غذیش
د) هسیحیت
د) ّوِ هَاسد
د ) ججشائیل

2

 00اص آى ثِ عٌَاى " هعشاج هؤهي " یاد ضذٍ است.
الف) ًوبص

ج) حج

ة) سٍصُ

/75

د) جْبد

 02کذام گضیٌِ اص آداة ًوبص ًوی ثبشذ.
الف) خَاًذى اراى ٍ اقبهِ قجل اص ًوبص

/75
ة) پبک ثَدى هکبى ًوبص گضاس

د) ًوبص خَاًذى دس هسجذ

ج) پَشیذى لجبس تویض

کن َلعَ َل ُ
علَی الَّذیيَ هِ ي قَث ِل ُ
علَی ُ
کن تَ َّتقْىَ " هْن تشیي فبیذُ سٍصُ چیست؟
ِة َ
ِة َ
کن الػّیا ُم کَوا ُکت َ
 03ثب تَجِ ثِ آیِ " یا اَیَُِّاالَّذیيَ آ َهٌْا ُکت َ
الف) صجش

ة) سالهتی

ج) تَجِ ثِ هحشٍهبى

د) تقَا

 04پیاهثز(ظ) فزهْدًذُ :زکس در هاٍ رهضاى یک آیَ اس قزآى تخْاًذ پاداش کسی را دارد کَ
الف) گٌاُاى گذضتَ اش آهزسیذٍ ضذٍ است
د ) توام قزآى را تالّت کٌذ

ب) اس غزاط تَ آساًی عثْر کٌذ

/75

......................................
/75 .

د) دعا ُا یص هستجاب ضْد

 05اّلیي ّظیفَ ُز هزد ّ سى هسلواى در تزاتز ًا هحزم :
/75
الف) حفع ًگاٍ

ب) حفع گفتار

 06عثارات غحیح (ظ) ّ غلظ (غ ) را در

ج) پْضص هٌاسة

د) حفع حجاب

هطخع کٌیذ.

 -ایي ُوَ ضگفتی ُایی کَ در جِاى ُستی ّجْد دارد ًطاًَ ّجْد ًاظن هی تاضذ

ظ

غ

 -تی تزدیذ عفْ ّ گذضت اس خطای دیگزاى  ،فزد خطا کار را جسْرتز هی کٌذ

ظ

غ

 -خذاًّذ حکین  ،پیاهثز اکزم (ظ) را اّلیي هعلن قزآى قزار داد.

ظ

غ

 -پیاهثز اسالم در جٌگ ُایی کَ خْد حضْر ًذاضت چٌذیي ًفز را تَ تزتیة تزای فزهاًذُی هطخع هی کزد

ظ

غ

 -استفادٍ اس سیْر آالت طال – هاًٌذ اًگطتز ّ گزدًثٌذ – تزای هزداى ّ سًاى حزام است.

ظ

غ

 -اگز رّسٍ دار فزاهْش کٌذ کَ رّسٍ است ّ یکی اس هثطالت رّسٍ را اًجام دُذ  ،رّسٍ اش غحیح است.

ظ

غ

 -اًجام ُز عولی کَ سثة تحزیک ًاهحزهاى ضْد حزام است.

ظ

غ

3/5

 07تَ سؤاالت سیز پاسخ کْتاٍ دُیذ.
گذضت اس خطاُای دیگزاى چَ فایذٍ ُای تزای اًساى دارد؟ ( دّ هْرد تٌْیسیذ)
الف )

0

ب)

 08هجاسات ستوگزاًی کَ هؤهٌاى را در دًیا آسار هی دٌُذ  ّ .کساًی کَ ُویطَ تا ستاى خْد دیگزاى را آسار هی دٌُذ  ،در قیاهت
چگًَْ است ؟ ( تَ تزتیة تٌْیسیذ)
الف)

0

ب)

 09چِار هْرد اس هثطالت رّسٍ را تٌْیسیذ.
الف)

ب)

ج)

د)

0

 21دّ هْرد اس آثار پْضص ًاهٌاسة ( تذ حجاتی ) را تٌْیسیذ.
الف)

ب)

0

