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 ةارم ظهّاجی ةفرسحیس (ع)جِث جعجیم در فرج اىام زىان  ردیف

 .انتخاب کنیذ (×)گسینه صحیح را تا عامت 1
 ظدیح اسث؟ (ىا عرفٍاك خق ىعرفحک )کسام گزیٍَ درةاره خسیخ 

 .صٍارث اٌسان ٌاىدسود اسث(             ب. صٍارث اٌسان ىدسود اسث(انف
 ىّرد انف و ج( د. رساوٌس ٌاىدسود اسث(ج
 (ُيَ عزی و جانی ُيَ عهيی و یلیٍی )صاعر در صعر- 

 .رسا راجستیح ىی کٍس( ب.  رسا را خيس ىی کٍس(انف
 ىّرد انف  و ج(        درسا را سحایش ىی کٍس (ج
 .ٌفر اسث............................... جعساد یاران اىام زىان - 

 131(       د  331(    ج  313 (ب 113(انف
 .کسام یک از صرایط ظِّر اىام زىان اسث- 

 آىادگی یاران راص (   بآىادگی ىردم جِان (انف
 ىّارد انف و ب(  دافزایش ظهو و فساد( ج
 .ایيان را در دل پایسار ىی کٍس ........................... (ع)ةٍا ةَ سزً اىام ظادق - 

 اٌجام ٌیکی ُا  (  بجفکر در آیات انِی(انف
 دوری از گٍاُان (  دیاد و ذکر رساوٌس (ج

5/2 

 .صحیح و غلط تودن سواات زیر را مشخص کنیذ 2
     غص.   ةِحریً راه صٍارث رساوٌس ىطانعَ کحاب رهلث اسث- 
  غخيس یعٍی پاك و ىٍزه داٌسحً رساوٌس از ُر عیب و ٌلعط- 
   غآب وضّ ىتاح ةاصس یعٍی غعتی ٌتاصس    ص - 
  غص.     ىسح پا در وضّ صضيیً ىرخهَ اسث- 

2 

 .جای خالی را تا کلمه مناسة پر  کنیذ 3
 .اسث..................................... عهث ىراجعَ ةَ ررافات - 
 .اسث.......................... پیاىتران ىی داٌسحٍس کهیس دسحیاةی ةَ وعسه ُای ةزرگ انِی - 
 .ةّد............................. ىِو جریً رسانث پیاىتران دعّت ةَ - 
 .ةرآورده ىی صّد....................... اسث کَ جّسط ........................... آرزوی ُيَ پیاىتران و ىّىٍان - 
 .ٌام داصث.................................. پیاىتری کَ آجش ةر او گهسحان صس- 

3 

 .تا کلمه تاطل است و صحیح است جواب دهیذ 4
 .در خال ٌياز رّاٌسن ٌاگِان ظسایی ىی صٍّد و ةی ارحیار  رویش را از كتهَ ةر ىی گرداٌس

 . صک ىی کٍس3و4در ٌياز چِار رکعحی ةیً رکعث 
 .از آب رودراٌَ وضّ ىی گیرد و ٌياز ىی رّاٌس

 .در ٌياز كٍّت را فراىّش ىی کٍس

2 
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  سواات تشریحی 

 جّضیح دُیس؟.خرف زدن در ٌياز چَ خکيی دارد  5

 

1 

 ةِحریً راه صٍارث رساوٌس چیسث چرا؟ 6

 

1 

 .یکی از آدار ایيان رسیسن ةَ آراىش اسث آیَ ای ةا جرجيَ در ایً زىیٍَ ةٍّیسیس 7

 

1 

 ةیً ایيان و عيم چَ راةطَ ای ةركرار اسث؟ 8

 

1 

 چرا پیاىتران ةا علایس ةاطم و ررافات ىتارزه ىی کردٌس؟ 9
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 .ةٍّیسیس (ع)یک دنیم ةر ادتات طّل عير اىام زىان  10

 

5/0 

 چَ کٍیو جا از یاران اىام زىان ةاصیو؟ 11
 

1 

 وایث فلیَ یعٍی چَ؟ 12

 

1 

 سزٍان فلیِان ةرگرفحَ از چَ ىٍاةعی اسث؟ 13

 

5/0 

 ویژگی 4 )در دوران غیتث کتری ةرای خم ىسائم و ىضکات ةایس ةَ چَ کساٌی رجّع کرد؟ (ع)ةٍاةر سزً اىام ظادق 14

 (را ةٍّیسیس
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  ىّرد2ةرای چَ کارُایی  وضّ گرفحً واجب اسث؟ 15

 

5/0 

  ىّرد2در چَ ظّرت ىی جّان ةَ جای وضّ و غسم جیيو کرد؟ 16

 

1 

 20 ىّفق ةاصیس
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