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  آیِ ضشیفِ سا تشجوِ کٌیذ. 1

                « .ٍ أقن الصاَلٓ إىَّ الصالَٓ تٌَْی ػَي الفَحطبءِ ٍ الوٌُکَش» 

                  کِ ثذٍى ضک ًوبص اص گٌبّبى ٍ صضتی ّب ثبص هی داسد.  ٍ ًوبص سا ثِ پب داستشجوِ: 
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 ؟ثِ فشهَدُ اهبم ػلی )ع( پطیوبًی چِ اًسبًی اص ّوِ ثیطتش است

 ة( اًسبى ثی ایوبى                                                                      الف( اًسبى ثی ًوبص

 د( اًسبى ػجَل                                                                               ج( اًسبى تٌجل

 اٍلیي هشحلِ کست داًص اص ًظش پیبهجش اسالم کذام گضیٌِ است؟

 د( اهَصش ثِ دیگشاى                     ج( ػول کشدى                   ة( ثِ خبطش سپشدى                الف( سکَت کشدى

 اهبم صبدق )ع( ثَد؟ کذام داًطوٌذ ضبگشد

 صکشیبی ساصی د(                             ج( جبثشثي حیبى                   ة( اثَسیحبى ثیشًٍی      اثَ ػلی سیٌب         الف(
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 ؽ                   ظ                             .          پیذا کشدى ساُ صًذگی ثذٍى داًص ٍ ثیٌص اهکبى پزیش است

 ؽ                  ظ                               هأهَم هیتَاًذ تکجیشٓ الحشام سا پیص اص اهبم ثگَیذ.                        

 ؽ  ظ                 دًیب سفتِ تقلیذ کٌذ.           هشین اهسبل ثِ سي ثلَؽ سسیذُ اٍ هیخَاّذ اص هشجؼی کِ اص 

 ؽ                ظ             ّبی دیگش هتفبٍت است.           ٍضؼیت هب اًسبى ّب دس ٌّگبم سفتي اص ایي دًیب ثب اًسبى 
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 است. دیي خذا یبسی دادى خذاًٍذ ّوبى یبسی 

 .هی گَیٌذهشجغ تقلیذ ثِ هجتْذی کِ هشدم ثشای یبدگیشی احکبم دیي ثِ اٍ هشاجؼِ هی کٌٌذ 

 .پزیشفت هشدم ثیي ػذالت ایجبد ثشای سا حکَهت أهیشالوَهٌیي

 کشد ٍ سپس آى سا دٍ ثبس ضست. خبک هبلظشفی سا کِ سگ لیسیذُ یب اص اى آة خَسدُ ثبیذ اثتذا 
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 کف پب ٍ تِ کفص صهیي چِ چیضّبیی سا پبک هیکٌذ؟
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دهیذ.   ته سواالت زیر پاسخ             

گسینه صحیح را انتخاب کنیذ.          

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنیذ.           

جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ.          
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 اگش هی داًستی هَسد تَجِ چِ کسی قشاس گشفتی ٍ ثب چِ کسی هٌبجبت هیکٌی ّشگض ًوبص سا سّب ًوی کشدی.

1 
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تٌگ ٍ ثذى ًوب ، سخي گفتي ثب لحٌی کِ دیگشاى سا تحشیک کٌذ ، گٌبُ اًذاصد حشام هی داًذ. پَضیذى لجبس ّبی 

پَضیذى لجبس ّبیی کِ اًسبى سا دس جبهؼِ اًگطت ًوب هی کٌذ ٍ اًجبم ّش کبسی کِ تَجِ ًبهحشهبى سا ثِ سَی اًسبى 

 جلت کٌذ حشام است. ٍ دس توبم ایي هَاسد فشقی ثیي هشداى ٍ صًبى ًیست.
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