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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:
( »       « .1اػشاف ،)44/تٌاتش تفسیش هطَْس ،هشاد اص « »چِ وسی است؟ ب
ّ

أ .سسَل اوشم(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) 

ب .اهیش هؤهٌاى ػلی(علیهالسالم) 

ج .جثشئیل 

46

د .اسشافیل 

( »          « .2اػشاف ،)99/هٌظَس اص «هىش الْی» چیست؟ أ

70

أ .ػزابّا ٍ تالّای ًاگْاًی 

ب .جٌْن 

ج .سٍص لیاهت ٍ حساتشسی گٌاّاى 

د .صًذگی هشفِ ٍ غافل ضذى اص یاد خذا 

( »       « .3اًفال« ،)25/فتٌِ» دس آیِ اضاسُ تِ چِ داسد؟

ب

أ .ضشن ٍ تی دیٌی 

ب .تالّا ٍ هػیثتّای اجتواػی فشاگیش 

ج .سشپیچی اص ضشوت دس جْاد 

د .گٌاّاى فشدی 

140

( »     « .4اتشاّینٍ ،)42/ضؼیت وفاس دس سٍص لیاهت چگًَِ تَغیف ضذُ است؟ د 499
أ .پطیواًی اص وفش ،دس چطنّایطاى لاتل تطخیع است 

بً .گاّطاى سا اص ضشم تِ صیش هیاًذاصًذ 

ج .تػیشت ٍ فْن اص آىّا گشفتِ هیضَد 

د .چطنّایطاى اص ٍحطت تِ ًمطِای دٍختِ هیضَد 

سؤاالت تشریحي:
* .           

(اػشاف)5/

 .1آیِ سا تشجوِ وشدُ ،تٌَیسیذ آیا تؼذ اص ًضٍل ػزاب ،اػتشاف گٌاُواساى فایذُ داسد؟ چشا؟

24

آىّا ٌّگاهی وِ گشفتاس ػزاب هیضًَذ فشیاد هیصدًذ :ها ستوگش تَدین .اػتشاف تؼذ اص ًضٍل ػذزاب فایذذُای ًذذاسد ،صیذشا ایذي اػتذشاف
«اجثاسی ٍ اضطشاسی» تَدُ ٍ ووتشیي ًطاًِای اص اًمالب سٍحی دس آى ًیست.
* .          

(اػشاف)17/

 .2دس سٍایت اهام تالش(علیهالسالم) پیشاهَى تفسیش وویيگاُّای ضیطاى دس ایي آیِ » « ،» « ،» « ،»  « ،تِ
چِ اهَسی تفسیش ضذُ است؟

28

«»  

ج .آخشت سا دس ًظش اًساى ،سثه جلَُ هیدّذ

«» 

ج .اًساى سا تِ گشدآٍسی اهَال ٍ تخل اص پشداخت حمَق ٍاجة دػَت هیوٌذ

«» 

ج .اهَس هؼٌَی سا تا ضثْات ،ضایغ هیوٌذ

«» 

ج .لزات هادی ٍ ضَْات سا دس ًظش آىّا جلَُ هیدّذ

1
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* .              

(اػشاف)54/

 .3أ .هٌظَس اص خلك جْاى دس ضص سٍص چیست؟ ب »  « .وٌایِ اص چِ اهشی است؟

50-51

أ .تا تَجِ تِ هفَْم ٍسیغ ولوِ «ایام» ،ایام تِ هؼٌای «دٍساىّا» تِ واس هیسٍد ،یؼٌی خلك جْاى آفشیٌص دس ضص دٍساى هتَالی تَدُ اسذت،
ّش چٌذ ایي دٍساىّا گاّی تِ هیلیَىّا سال تالغ گشدد ب .استَاء تش ػشش وٌایِ اص احاطِ واهل پشٍدگاس ٍ تسلط تش تذتیش جْاى است.
* .      *        
 .4تا تَجِ تِ آیِ تٌَیسیذ «تاخیش ویفش الْی» ًطاًۀ چیست؟

(اػشاف)182-183/

112-113

تأخیش ویفش الْی دلیل تش پاوی ٍ دسستی گٌِواساى یا ضؼف پشٍسدگاس ًیستً ٍ ،اص ٍ ًؼوتّایطاى سا ًثایذ ًطاًِ تمشب تِ پشٍسدگاس تذاًٌذذ ،چذِ
تسا ایي اهَس همذهۀ ػزاب تذسیجی خذا تاضذ ،خذا آىّا سا تاال تشدُ ًؼوت هیدّذ تا غافل ضذُ ٍ دس ًْایت تا هجاصات الْی تَتیخ هیگشدًذ.

* (.                 اًفال)1/
 .5أ« .اًفال» چیست؟ ب .دستَسات خذاًٍذ تِ هؤهٌیي دس ایي آیِ سا تٌَیسیذ.

125-126

أ .اًفال توام اهَالی است وِ هاله خػَغی ًذاسد ب .تمَا پیطِ وٌیذ ،خػَهتّایی وِ دس هیاى ضوا است اغالح ًوَدُ ،تشادساًی سا وذِ
تا ّن ستیضُ وشدُاًذ آضتی دّیذ ،اطاػت خذا ٍ پیاهثشش سا ًواییذ.
*                 

.            
 .6دالیلی سا وِ تشای اثثات ًثَت دس آیِ ٍجَد داسد ،تِ اختػاس روش وٌیذ.

(اػشاف)157/

95-96

 .1پیاهثش اهّی تَد ٍلی لشآى تا ایي ػظوت آٍسد  .2دالیل ًثَتص دس وتة آسواًی پیطیي ٍجَد داسد  .4ٍ 3هحتَای دػَتص تا ػمل ٍ فطشت
ّواٌّگ است  .5اص طشف خذاست لزا غل ٍ صًجیشّا سا اص هشدم تاص وشد دس حالیوِ اگش تشای ًفغ ضخػی تَد آًاى سا دس تی خثذشی ًگذاُ
هیداضت.
* ( .                  اًفال)29/
143

 .7تا تَجِ تِ آیِ ،چْاس ًتیجِ تمَا ٍ پشّیضواسی سا تثییي ًواییذ.

ًَ .1ساًیت ٍ سٍضي تیٌی خاغی هیتخطذ وِ تتَاى حك سا اص تاطل تطخیع داد  .2گٌاّاى ضوا سا هیپَضاًذ  .3هطوَل آهذشصش اٍ هذی-
ضَیذ .4پاداشّای فشاٍاى دیگشی دس اًتظاس ضواست وِ جض خذا ًویداًذ.
* ( .                   اتشاّین)18/
487

 .8دس آیۀ ضشیفِ ،اػوال وفاس تِ چِ چیضی تطثیِ ضذُ است؟

چٌاىوِ خاوستش دس سٍص طَفاًی چٌاى پشاوٌذُ هیضَد وِ وسی لذست جوغ وشدى آى سا ًذاسد ،وفاس ًیض لادس ًخَاٌّذ تَد ونتشیي فایذُای
اص آىچِ اًجام دادُاًذ تِ دست آٍسًذ.
154-155

 .9فمشات صیش ،چِ دستَساتی دس خػَظ «اهش جْاد» سا تیاى هیوٌذ؟
أ    .

(اًفال )45/ج .دضوٌاى سا وِ دیذیذ ،ثاتت لذم تواًیذ.

ب    .

(اًفال )46/ج .اص پشاوٌذگی ٍ ًضاع تپشّیضیذ تا سست ًطَیذ.

ج       .

(اًفال)47/

ج .هاًٌذ اتَجْل ًثاضیذ وِ اص سشصهیٌص اص سٍی غشٍس ٍ َّا پشستی
خاسج ضذ .اص واسّای اتلْاًِ ٍ غشٍس آهیض تپشّیضیذ.
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