
 

 

 

 ًورُ ( 6)  پبسخ مَتبُ :

 (5.75) .بٌَٗس٘ذ را اًسبى برتر سِ هَرد ازً٘بزّبٕ .1

صًذگی  دسست ساٍ کطف -خْیص  آیٌذة دسك -صًذگی  ُذف ضٌبخت

 صیستي یب چگًَْ

 

 (5.75ًبم ببرٗذ. )  ببشذ؟ داشتِ ٍٗژگٖ چٌذ حذاقل ببٗذ برتر، ً٘بزّبٕ بِ پبسخ .2

 ُوَ (2  .ببضذ اػتوبد قببل ّ دسست کبهلا  ( 1ّیژگی     دّ

 .ببضذ جبًبَ
 

 (5.5) .بٌَٗس٘ذ را شَد هٖ هَجَدات سبٗر از اٍ توبٗس سبب اًسبى،مِ ّبٕ ٍٗژگٖ از هَرد دٍ .3

 اًتخبة ّ اختیبس قذست -تؼّقل  ّ تفّکش قذست
 

 برإ هرا مِ بذُ اختصبص چ٘سٕ آى بِ هرا زًذگبًٖ اٗبم  !خذاٗبفرهبٗذ:  هٖ درآى سجبد )ع( مِ اهبم دعبٕ .4

 (5.5اًسبى ارتببط دارد ؟ ) برتر ً٘بزّبٕ از ٗل مذام ببإ  آفرٗذُ آى

 صًذگی ُذف ضٌبخت
 

 (5.25دٗي بِ چِ هعٌبست ؟ ) .5

 بَ هؼٌبی ساٍ ّ سّش است.

 

 (5.25اًذ؟) هشترك چ٘س چِ اًذ ، در مردُ زًذگٖ زه٘ي رٍٕ مِ هختلفٖ اقَام تبمٌَى اًسبى آفرٌٗش ابتذإ از .6

 فطشي ُبي ّیژگی
 

 بِ چِ چ٘سٕ دست ٗببذ ؟ جْبى ّستٍٖ  خَددر اًذٗشِ بب تب شَد هٖ خَاستِ اًسبى از اسالم، در .7

 ایوبى قلبی

 (5.25پ٘بم،چ٘ست؟ ) ٗل هبًذگبرٕ الزهٔ .8

 است . آى هستوشّ  ّ دائوی تبلیؾ
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 از ٗل مذام قَذرِعقَُلِْن * بِ ًُنَلن الٌَّبس علَٖ ؤَىْ االًْبِ٘أء ؤُهرًَْب هعبشرَ امرم )ص( : * إًَّب پ٘بهبر شرٗف حذٗث .9

 (5.25دارد؟ ) اشبرُ هتعذد آهذى پ٘بهبراى علل

 هشدم فکش سطح سضذتذسیجی

 

 (5.25، آٗت را هعجسُ هٖ ًبه٘ذًذ ؟ )اسالهٖ  اًذٗشوٌذاى چرا .15

 آضکبس اهْس، ایي اًجبم دس سا افشاد سبیش ًبتْاًی ّ ػجض صیشا

 سبصد. هی

 (5.5) .ببرٗذ ًبم فقط را مرٗن قرآى اعجبز ّبٕ جٌبِ .11

 اػجبص هحتْایی –اػجبص لفظی 

 (5.25برترٗي مبتب ٍ حبفظ قرآى مرٗن ، چِ مسٖ بَد ؟ ) ٍ اٍل٘ي .12

 حضشت ػلی )ع(

 (5.25بِ چِ هعٌبست ؟ )عصوت  .13

 بَ هؼٌبی هحفْظ بْدى اص گٌبٍ است.

 (5.25اٗشبى ، توبم هٖ شَد ٗب پبٗبى هٖ ٗببذ ؟ ) رحلت بب خذا)ص( رسَل ّبٕ هسئَل٘ت از ٗل مذام .14

 ّحی ابلؽ ّ دسیبفت

 (5.5است؟ ) اٗشبى ّبٕ ٍٗژگٖ مذام خذا ) ص( ، داشتي رسَل جبًشٌٖ٘ الزهٔ .15

 ػصوت اص گٌبٍ ّ اضتببٍ –ػلن کبهل 

 (5.5ترجوِ آِٗ تطْ٘ر را بٌَٗس٘ذ. ) .16

 ّ پلیذي بیت، ضوب اُل اص دّسگشداًذ کشدٍ اسادٍ خذا ُوبًب

 دُذ  قشاس طبُش ّ پبك کبهلا  سا ضوب ّ سا ًبپبکی

 ًورُ ( 15)  پبسخ مبهل :

 (1بٌَٗس٘ذ. ) حذٗث ثقل٘ي را پ٘بم از چْبر  .17

 ّ ضًْذ،قشآى ًوی جذا ُن اص پیبهبش)ظ( ّ قشآى طْسکَ . ُوبى1

 .اًذ ُن بب ُوْاسٍ ًیض السلم ( بیت )ػلیِن اُل

. ُوبى طْس کَ قشآى ُویطگی است ، ّجْد هؼصْم ًیض دس 2

 کٌبس آى ُویطگی است .

ببُن ،  دّ ُش بَ ضًْذکَ ًوی گوشاٍ هسلوبًبى صْستی . دس3

 بجْیٌذ. توسک

 دّ اص یکی اص اخشّي،فقط سؼبدت ّ ُذایت بشاي تْاى . ًوی4

  .کشد پیشّي پیبهبش) ظ(  یبدگبس



 

 عْذُ بر ً٘س مرٗن را قرآى تب٘٘ي ٍ تعل٘ن هردم ٍظ٘فٔ بِ ٍحٖ رسبًذى بر امرم )ص( ، عالٍُ پ٘بهبر چرا  .18

 (1.5داشت؟ )

 .یببٌذ دست آسوبًی کتبة ایي بلٌذ هؼبسف الف ( بَ

 .بفِوٌذ سا آى قْاًیي ّ احکبم ة ( جضئیبت

 .بیبهْصًذ سا آى بَ کشدى ػول ج ( ضیْة

 (1دّ٘ذ. ) شرح را ، آى است اسالم اجتوبعٖ احنبم اجرإ ضرٍرتاسالهٖ  حنَهت تشن٘ل دالٗل از ٗنٖ .19

بَ فشد بَ  بشتْجَ ػلٍّ است؛یؼٌی اجتوبػی کبهلا  دیي یک اسلم

 هقذّس جبکَ تب آى ّ داسد کبهل تْجَ صًذگی اجتوبػی ًیض

 اجتوبػی جٌبۀ ًیض ػببدت فشدي،ُوچْى احکبم بشخی بْدٍ،بَ

 است داًستَ فشادي بشتش ًوبص اص سا جوبػت ًوبص است؛هثلا  دادٍ

 .است دادٍ قشاس تشي بیص آى،ثْاة بشاي ّ

 (1است؟ ) بَدُ پ٘بهبرٕ چرا عصوت ، الزهٔ  .25

 اص ّ سفت هی بیي اص پیبهبشاى بَ هشدم آى،اػتوبد بذّى صیشا

ػصوت  ّجْد دیگش بذّى ػببست بَ.کشدًذ پیشّي ًوی آًبى

 .سسیذ ًخْاُذ ًتیجَ بَ پیبهبشي هسئْلیت

 (2اًذ؟ ) فرهَدُ ب٘بى را ًنبتٖ درببرٓ ٍحذت چِ هسلوبًبى بِ خَد ّبٕ پ٘بم از ٗنٖ خوٌٖ٘ )رُ( در اهبم  .21

 تؼلیوبت سبیۀ دس ّ تْحیذ پشچن صیش دس ّ خیضیذ پب بَ .22

 .ضْیذ هجتوغ اسلم

 سشضبس خضائي ّ خْد هوبلک اص سا ُب قذست َابش خیبًت دست .23

 .کٌیذ کْتبٍ آى

 ضوب کَ بشداسیذ ًفسبًی ُْاُبي ّ اختلفبت اص دست .24

 .ُستیذ چیض ُوَ داساي

 هببسصٍ صدگی ؿشة ّ ؿشة بب ّ کٌیذ تکیَ اسلهی فشٌُگ بش .25

 .ببیستیذ خْدتبى پبي سّي ّ ًوبییذ

 چگًَِ ببٗذ شَد، پ٘بهبر ّب زهبى ّؤ برإ خذاًٍذ جبًب از خَاّذ هٖ مِ پ٘بهبرالْٖ هعجسٓآخرٗي  .26

 (1ببشذ؟ )

 سا آى ّ کٌٌذ اػتشاف آى بْدى هؼجضٍ بَ خْدش صهبى الف ( هشدم

 .بذاًٌذ بطشي تْاى فْق

 .تأییذکٌٌذ سا آى بْدى ُن،هؼجضٍ ة ( آیٌذگبى

 



  (1) .ببرٗذ ًبم فقط را مرٗن قرآى هحتَاٖٗ اعجبز ّبٕ ٍٗژگٖ از چْبرهَرد  .27

 تذسیجی ًضّل ػیي دسًّی،دس الف ( اًسجبم

 جبُلیت دّساى ػقبیذ اص تأثیشًبپزیشي ة (

 بْدى جبًبَ ُوَ ّ ج ( جبهؼیت

 سببقَ بی ػلوی د ( رکشًکبت

 (1.5) .ببرٗذ ًبم فقط را هتعذد پ٘بهبراى فرستبدى علل

 دػْت دس پیْستگی ّ الف ( استوشاس

 هشدم فکش سطح ة ( سضذتذسیجی

 پیطیي پیبهبش تؼلیوبت ج ( تحشیف

 

 

 

 

 

 


