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الذیات(ص  143تا پایان)

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
 .1كٖ ػ٘ي رٕ الَاحذۀ  ...ارا ًبى الؼَس خلقۀ ؤٍ ثأفۀ هي اهلل.
ؤً .ػق الذیۀ 

499/4

ة

د .االسش 

ة .الذیۀ الٌبملۀ 

 .2دس غَست اًشاُ ثش هتل ،حٌن هٌشُِ آهش ٍ هجبضش هٌشَُ ثِ تشت٘ت  ...هٖثبضذ.
ؤ .هػبظ ،هػبظ 

ة .حجس اثذ ،حجس اثذ 

 .3هؼلّن السجبحۀ للوتؼلّن الػـ٘ش لَ رٌٖ ػلِ٘ ثْب . ...
ؤٗ .ضوي كٖ هبلِ ألًِّ ضجِ٘ الؼوذ 

د

د .الحٌَمۀ 
404/4

د .هػبظ ،حجس اثذ 
ؤ

د .حجس ،هػبظ 

475/4

ة .ال ٗضوي ألًِّ ال ٗلشط 

دٗ .ضوي كٖ هبلِ ألًِّ ػوذٌ 

 .4ه٘ضاى دِٗ دس «تؼزّس االًضال للوٌّٖ حبلۀ الزوبع» ٍ «ارّبة الػَت هغ ثوبء اللسبى» ثِ تشت٘ت چوذس است؟
ؤ .حلج الذیۀ ـ ًػق الذیۀ 

ة .الذیۀ الٌبملۀ كٖ ًلْ٘وب 

د .الذیۀ الٌبملۀ ـ ًػق الذیۀ 

دً .ػق الذیۀ ـ الذیۀ الٌبملۀ 

دٗ .وتعّ هٌِ 
ة

527-528/4

سؤاالت تشریحي:
* لَ تٌشّس االستذاد ٍ االستتببۀ هي الولّٖ هتل كٖ الشابعۀ اٍ الخبلثۀۀ ألىّ الٌلش ثبهلل تؼبلٖ اًجش الٌجبئش ٍ هذ ػشكت اىّ اغحبة الٌجـبئش ٗوتلـَى كـٖ
الخبلثۀ ٍ ال ًعّ ٌّب ثبلخػَظ ٍ االحت٘بط كٖ الذهبء ٗوتضٖ هتلِ كٖ الشابعۀ.
 .1دٍ هَل هغشح ضذُ ٍ دل٘ل ّش ًذام سا تَض٘ح دّ٘ذ.

390/4

ٗي هَل اٗي است ًِ هشتذ هلٖ ثؼذ اص سَه٘ي دكؼِإ ًِ هشتذ هٖضَد ثبٗذ ًطتِ ضَد صٗشا اٗي گٌبُ اص اًجش ٍ ثضسگتشٗي گٌبّبى ًج٘شُ اسـت
ٍ ًسبًٖ ًِ گٌبُ ًج٘شُ هًٌٌٖذ دس دكؼٔ سَم ًطتِ هٖضًَذٍ .لٖ هَل دٗگش هٖگَٗذ چَى هسإلٔ هتل ٍ ًطتي اٍ هغشح است ٍ ضبسع هوذس
دس ثبة دهبء احت٘بط هًٌٖذ لزا احت٘بط اٗزبة هًٌٖذ دٗشتش ٍ دس دكؼٔ چْبسم ًطتِ ضَد.

 .2دٗٔ «هتل ػوذ» چ٘ست؟ ًبم ثجشٗذ.

487/4

.1مئۀ هي هسبىّ االثل  .2هئتب ثوشۀ  .3هئتب حُلِّ  .4الق ضبۀ  .5الق دٌٗبس  .6ػطشۀ آالف دسّن.

* ارا لن ٗوػذ الوتل ثبلٌبدس كال هَََد ٍ اى اتلن الوَت ًبلضشة ثبلؼَد الخل٘ق كٖ ؿ٘ش هوتل كٌَ٘ى الوتل ضجِ٘ الخغإ.

399/4

 .3هوػَد اص «الٌبدس» ٍ «كٖ ؿ٘ش هوتل» سا ث٘بى ًشدُ ،تَض٘ح دّ٘ذ چشا هتل دس اٗي هَسد ،ضجِ خغبئٖ است؟
«الٌبدس» ٗؼٌٖ چ٘ضٕ ًِ هتل ثِ ًذست ثِ ٍاسغٔ آى اتلبم هٖاكتذ« .كٖ ؿ٘ش هوتل» ٗؼٌٖ ؿ٘ش ربٕ حسبس ثذى هخل گ٘زگبُ؛ چـَى آلـت هتبلـِ
ًجَدُ است ثٌبثش اٗي هتل ػوذ غذم ًوًٌٖذ ٍ اص عشكٖ چَى هػذ هتل ثَدُ است خغب هحض ً٘ست.
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* لَ ثٌََّذَ ؿ٘شُ اٍ سوٖ هُشهِذا ٍ رٌٖ ػلٖ الوتٌبٍل ثسججِ ض٘ئبً ضوي هب رٌبُ ٍ ػُضّس ػلٖ كؼلِ الوحشّم.

372/4

 .4ؤ .هشاد اص «ثٌََّذَ ؿ٘شُ» ٍ «سوٖ هُشهِذا» چ٘ست؟ ة .حٌن هسإلِ سا ثٌَٗس٘ذ.
ؤٗ .ؼٌٖ ثِ دٗگشٕ ثٌگ (ًَػٖ هبدُ هخذّس) ثٌَضبًذً٘ ٍ ،ض هبدٓ خَاة آٍس ثخَساًذ ة .ضبهي رٌبٗبت است ٍ ثبٗذ رٌبٗتٖ سا ًـِ ٍاسد ًـشدُ
رجشاى ًوبٗذ ٍ ً٘ض تؼضٗش هٖضَد ثِ خبعش ًبس حشام.
* الوَل كٖ هب ٗخجت ثِ الوتل ٍ َّ حالثۀ االهشاس ٍ البینۀ ٍ الوسبمۀ ٍ ،الوسبمۀ تخجت هغ اللَث.

428-431/4

 .5ضشائظ «هُوِشّ» سا ثٌَٗس٘ذ ٍ تَض٘ح دّ٘ذ هشاد اص لَث ثشإ احجبت هسبهِ چ٘ست.
ضشائظ هوشّ :اهلیۀ الووشّ ثبلجلَؽ ٍ الؼول ٍ اخت٘بسُ ٍ حشّٗتِ .اللَث :اهبسۀ ٗظي ثْب غذم الوذّػٖ ك٘وب ادػبُ هي الوتل.

* هي دػب ؿ٘شُ ل٘الً كبخشرِ هي هٌضلِ ثـ٘ش سؤالِ كَْ ضبهي لِ اى ٍرذ هوتَالً ثبلذیۀ ػلٖ االهشة اهب ضوبًِ كٖ الجملۀۀ كَْ هَضغ ٍكـبم ٍ اهّـب
تخػ٘ػِ الضوبى ثوب لَ ٍُرِذَ هوتَالً . ...

465/4

 .6ؤ .هٌظَس اص «ثـ٘ش سؤالِ» ٍ «كٖ الجملۀ» چ٘ست؟ ة .ػلت تخػ٘ع ضوبى ثِ آى ربًِٖٗ ضخع هوتَل ٗبكتِ ضَد سا ثٌَٗس٘ذ.
ؤٗ .ؼٌٖ هي ؿ٘ش سؤال الوذػَّ الخشٍد هي الذاسٗ .ؼٌٖ هذػَّ ّ٘چ ًبسٕ ثشإ خشٍد ًذاسد .كٖ الجملۀ ٗؼٌٖ اػن هي الوػبظ ٍ الذیۀ.
ة .الغبلۀ الجشائۀ هي الضوبى دیۀً ٍ ًلسبً حتٖ ٗتحوّن سججِ ٍ َّ كٖ ؿ٘ش حبلۀ الوتل هطٌَى كِ٘.

 .7ػجبسات سا تَض٘ح دّ٘ذ.
ؤ .تؼتجش آلۀ الوػبظ حزساً هي السّن ٍ خػَغبً كٖ الغَشف 446/4 .ة .ال ٗزَص التوخ٘ل ثبلزبًٖ ٍ لَ ًبًت رٌبٗتِ توخ٘الً.
ؤٍ .س٘لِإ ًِ ثِ ٍس٘لٔ آى هٖخَاّ٘ن ضخع سا هػبظ ًٌ٘ن ثبٗذ آصهبٗص ضَد تب هغوئي ضَٗن هسوَم ً٘ست خػَغبً ٍهتٖ ًِ هٖخَاّ٘ن
هػبظ ػضَٕ سا اًزبم دّ٘ن ًِ دس اٗي غَست ٍٕ ًجبٗذ ًطتِ ضَد دس حبلٖ ًِ اگش ٍس٘لِ هػبظ هسوَم ثبضذ ٍٕ ًطتِ هٖضَد.
ةٗ .ؼٌٖ :هخلِ ًشدى ربًٖ ربٗض ً٘ست گشچِ رٌبٗتٖ ًِ خَدِ اٍ هشتٌت ضذُ هخلِ ًشدىِ هوتَل ثَدُ است.

* لَ تٌشّست السشقۀ ٍ لن ٗشاكغ ثٌْ٘ب كبلوغغ ٍاحذ ٍ تظْش اللبئذۀ ك٘وب لَ ػلب هي حٌن ثبلوغغ لِ.

363-364/4

 .8ػجبست سا تَض٘ح دادُ ،كبٗذُ آى سا ثٌَٗس٘ذ.
اگش ًسٖ چٌذ هشتجِ سشهت ًٌذ اهب دس ث٘ي آى ّب اص اٍ ضٌبٗت ًطَد ٍ هَسد هشاكؼِ ٍ هضبٍت ٍاهغ ًطَد ٍ ثؼذ اص چٌذ ده٘وِ سشهت دسـتگ٘ش
ٍ هَسد هحبًوِ ٍاهغ ضَد ٗي هشتجِ حٌن ثِ هغغ ًوَدى دست اٍ هٖضَد ٍ تٌْب ٗي دستص هغغ هٖگشدد .كبٗذُ اٗي ثحج دس رـبٖٗ سٍضـي
هٖضَد ًِ اگش ًسٖ ًِ حٌن ثِ هغغ ًوَدى ثشإ اٍ ضذُ ثبضذ اص گٌبُ سبسم ثگزسد ٍ اٍ سا ػلَ ًٌذ دٗگش دستص هغغ ًوٖضَد.

* ٍ ٗوتعّ للوشؤۀ هي الشرل كٖ الغشف هي ؿ٘ش سدّ حتٖ تجلؾ دیۀ الغشف حلج دیۀ الحشّ كػبػذاً . ...

411/4

 .9ضوي تج٘٘ي هسإلِ ،حٌن ثلَؽ دیۀ الغشف ثِ حلج دیۀ الحشّ سا ث٘بى ًٌ٘ذ.
اگش هشدٕ رٌبٗتٖ سا ثش صًٖ ٍاسد ًٌذ ٍ ػضَٕ اص آى صى سا ًبهع ًٌذ ،اص آى هشد هػبظ هٖضَد ٍ چ٘ضٕ ثِ هشد ثشگشداًـذُ ًوـٖضـَد تـب
صهبًٖ ًِ دٗٔ ػضَ صى ثِ ٗي سَم دٗٔ ًبهل هشد حشّ ثشسذ ًِ ثؼذ اص آى دٗٔ صى ًػق دٗٔ هشد خَاّذ ثَد.
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