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 22/3/89اهتحبى خیتبس       دقیق50ِهذت اهتحبى  :                               شوبسُ داًش آهَصی:                                                    م خبًَادگیًبٍ ًبم

 طجح9: سبعت ششٍع اهتحبى                                ّفتنِ پبیدٍسُ اٍل هتَسغِ           دثیشستبى غیش دٍلتی پیبم    دسس هعبسف اسالهی         

هشخض کٌیذ  ×طحیح یب غلظ ثَدى عجبست ّبی صیش ساعالهت  2  

 غلظ            طحیح                                دیگشاى سپبسگضاسی کشد.         صفقظ ثب شکش صثبًی هی تَاى االف (

 غلظ            طحیح                                     جَد داسد .                                   دس ثْشت تشس ٍ اًذٍُ ٍة( 

 غلظ            طحیح         استقالل علجی  یکی اص تغییشات سٍحی ٍ شخظیتی دٍسُ ًَجَاًی است.         ج( 

 غلظ           طحیح     َسظ هششکبى آگبُ شذ.   د(پیبهجش اکشم )ص( تَسظ فششتِ ٍحی اصًقشِ قتل خَد ت
 

1 

هشخض کٌیذ.×ثب عالهت پبسخ دسست سا  2  

کذام یک اص اسکبى ًوبص است( 1  

 قیبم                                               رکش                               تشْذ                                      قشائت

 

هشثَط ثِ کذام یک اص هَضَعبت صیش اشبسُ هی ثبشذ؟« یب ایْب الزیي اهٌَا اى تٌظشٍا اهلل یٌظشکن ٍ یثجت اقذاهکن» یِ آ( ة  

 ًوبص خَاًذى                                  طجشٍ تقَا                           دعب                       یبسی دادى خذاًٍذ

 

خذهت ثِ دیي ٍ جبهعِ اص جبى ٍ هبل ٍ خبًَادُ خَد هی گزسد,................... هی گَیٌذکسی کِ ثشای ج(  

 فذاکبس                                                ش هذثّ                                  قذستوٌذ                            هذیش

 

یکی اص صیجبتشیي ٍ اسصشوٌذتشیي ًوًَِ ّبی ّوذلی هسلوبًبى ثب یکذیگش است. د(...............................  

 شاداًوبص فُ                          ًوبص جوبعت                          ًوبص عیذ قشثبى                           ًوبص عیذ فغش

 

2 

 جبّبی خبلی سا ثب کلوبت ٍ عجبسات هٌبست کبهل کٌیذ  2

............................ است حفظ َلیت ّبی هشداى هبًٌذ صًبىئیکی اص هسالف (  

فقظ ًیت غسل ّب ثب یکذیگش...................... است.ة (  

 ج(ًوبص ...................... هبًٌذ ًوبص طجح دٍ سکعت است.

دس دیي.............................. گفتِ هی شَد.د(ثِ افشاد هتخظض   

 

3 

 کلوبت ستَى الف سا ثِ تَضیح هٌبست آى دس ستَى ة ٍطل کٌیذ. 2

ستَى ة                        ستَى الف  

 ٍقتی ثِ کسی قَل هی دّیذ تب کبسی سا ثشایش اًجبم  دّیذ.                     حکن حجبة

 .دس اًجبم کبسّب اص خذاًٍذ علت یبسی هی کٌین                    ٍفبی ثِ عْذ

 .یکی اص دستَسّبی حکیوبًِ خذاًٍذ کِ سالهتی سٍح اًسبى ّب سا دس پی داسد                             هأهَم 

             کسی کِ دس ًوبص ثب اهبم جوبعت اقتذا هی کٌذ.                        استعبًت

4 



 

عزاة( -خَاسی –دسٍغگَیی  -ًجبت –)پشیوبًی      (کلوِ اضبفی است یک عجبسات صیش سا ثب کلوبت دادُ شذُ تکویل کٌیذ)  1  

 عبقجت ساستگَیی.................. است ٍ عبقجت..................... حسشت............................

زاة جٌْنًتیجِ دسٍغگَیی دسدًیب............... ٍ دس آخشت ع  

 

5 

 شیَُ تغْیش ظشف ًجس سا ثٌَیسیذ 1

....................................ثبآة قلیل.......................................................................     ثب آة کش ٍ جبسی.........................   

6 

ثٌَیسیذ ثشای ثبًَاى سا هْوتشیي فبیذُ حجبة 1  

 
 

7 

ذاشبسُ کٌی   )ص()ثِ سخي پیبهجش؟کسی کِ ثِ ًوبصّبی اٍل ٍقت اّویت دّذ ٍ آى سا اٍل ٍقت ثخَاًذ، چِ پبداشی خَاّذ گشفت 1  

 
 

8 

.چْبس هَسد اص ٍیژگی ّبی اخالقی حضشت صّشا )س( سا ثٌَیسیذ 1  

 
 

9 

سا ثٌَیسیذ؟« ٍ قل سة صدًی علوب»سَسُ عِ  114 تشجوِ آیِ 1  
 

10 

بسّب ثذٍى داًش ٍ ثیٌش چِ ًتیجِ ای داسد؟اًجبم ک 1  

 

11 

 ثشای دسهبى تٌجلی چِ کبسّبیی هی تَاى اًجبم داد؟ 1

 

12 

.عضت ًفس سا فقظ تعشیف کٌیذ 1  

 

 

13 

 کذام دٍ ٍیژگی است کِ اگش دس کسی ًجَد ثبیذ اص اٍ پشّیض کٌین؟ 1

 

 

14 

  .دٍ ساُ هقبثلِ ثب عجلِ ٍ شتبثضدگی سا ثٌَیسیذ 1

 

 

15 

پبدشبُ صیشک اص سفتي ثِ جضیشُ ّیچ تشسی دس دل ًذاشت؟چشا  1  
 

 

 

16 

 


