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توضيحات:

 -1گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد

زهاىپاسخگَيي80:دقيقِ

 -2براي پاسخ غلط ،يک سوم نمره منفي منظور ميشود.

* گسينه صحيح را انتخاب كنيذ.

 .1خشج خشداق داًطوٌذ تضسي هسيحي وِ اخيشاً فَت وشد دس تياى ػظوت ًْحالثالغِ چِ گفتِ است؟
ًْ )1حالثالغِ ،فشصًذ لشآى است
ًْ )2حالثالغِ تشادس لشآى است
ًْ )3حالثالغِ دٍى والم خالك ٍ فَق والم هخلَق است
 )4خارتِّاي ًْحالثالغِ اهام ػلي(ع) ضَسي دس هي ايداد وشد وِ دٍيست تاس آى سا هغالؼِ وشدم
 .2هدوَػِ ًفيس ًْحالثالغِ ،هٌتخثي اص خطثِّاً ،اهِّا ٍ ولوات وَتاُ اهيشالوؤهٌيي ػلي(ع) است وِ...
 )1دس سال ّ 400دشي لوشي تِ ٍسيلِ سيذسضي گشدآٍسي ضذُ است
 )2تَسظ اتي اتي الحذيذ داًطوٌذ تضسي اّل سٌت تأليف ٍ ضشح ضذُ است
 )3خشج خشداق (داًطوٌذ تضسي هسيحي) آى سا ضشح وشدُ است
 )4تَسظ ضاگشداى ٍ اغحاب حضشت ػلي(ع) خوغآٍسي ضذُ است
 .3اص دٍساى صًذگي اهام ػلي(ع) تا سسَل خذا (ظ) خطثِاي دس ًْحالثالغِ ًمل ًطذُ است صيشا:
 )1اهام ػلي(ع) دس ايي دٍساى تيطتش پيام سسَل خذا(ظ) سا تِ هشدم سساًذُ يا اص لَل آى حضشت سخي گفتِ است
 )2خغثِّاي حضشت ػلي(ع) دس صهاى پياهثش(ظ) حفظ ٍ ًگْذاسي ًطذُ است
 )3سيذسضي تليغتشيي خغثِّا سا خوغآٍسي وشدُ است
 )4خغثِّاي حضشت ػلي(ع) دس دٍساى صًذگي تا پياهثش دس تخص «سسائل اهيشالوإهٌيي(ع)» آهذُ است
 .4تيطتشيي هخاطثاى ًاهِّاي اهام ػلي(ع) دس ًْحالثالغِ ػثاستٌذ اص:
 )1فشهاًذّاى ًظاهي تا ً 32اهِ ،هشدم ضْشّا تا ً 16اهِ ،استاًذاساى ٍ فشهاًذاساى تا ً 9اهِ
 )2استاًذاساى ٍ فشهاًذاساى تا ً 32اهِ ،دضوٌاى تا ً 16اهِ ،فشهاًذّاى ًظاهي تا ً 9اهِ
 )3استاًذاساى ٍ فشهاًذاساى تا ً 16اهِ ،فشهاًذّاى ًظاهي تا ً 9اهِ ،هأهَساى هاليات تا ً 4اهِ
 )4استاًذاساى ٍ فشهاًذاساى تا ً 79اهِ ،فشهاًذّاى ًظاهي تا ً 32اهِ ،دضوٌاى تا ً 16اهِ
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 .5دس والم اهام ػلي(ع) تطثيِ فشصت تِ اتش ،گَياي وذام ٍالؼيت است؟
 )1فشغتّا تِ سشػت هيگزسًذ ٍ تايذ دس اًدام دادى واسّا فشغت سا غٌيوت ضوشد
ّ )2واىعَس وِ اتش هَخة ًضٍل تاساى است فشغتّا هَخة سحوت ٍ آسايص است
 )3اص دست دادى فشغتّا هَخة غن ٍ غػِ خَاّذ ضذ
 )4اگش اتش ًثاضذ تاساى ًخَاّذ تاسيذ ٍ اگش فشغت فشاّن ًيايذ اهىاى هثادست ٍسصيذى تِ ػول ًيست
ٍ .6ظايف تشادسي تشاساس فشهايص اهام ػلي(ع) دس حىوت «ًْ »134حالثالغِ وذام است؟
 )1هْشٍسصي ٍ اظْاس تشادسي
 )2خَضشٍيي ٍ سفتاس هحثتآهيض
 )3تشخَسد تا اًػاف ٍ ػذل
 )4حفظ تشادس خَد دس سِ هَسد :هػيثت ٍ گشفتاسي ،دس غياب اٍ ٍ پس اص هشگص
 .7تْاًِّاي افشاد تشاي تشن واس خيش چيست؟
 )1ضايستِتش تَدى ديگشاى ٍ داضتي اهىاًات ٍ داسايي تيطتش آًاى  )2تخطص تايذ تِ همذاس لاتل هالحظِ تاضذ
 )3ضشم ٍ حيا اص تخطص تِ همذاس ون

ّ )4وِ هَاسد

 .8وذام يه اص حىوتّا حاٍي پيام صيش است:
«اًساًي وِ اسصش خَد سا تطٌاسذ ،دس حميمت تِ سؼادت سسيذُ است»
َّ )1لَهَ اهشُؤٌ لَن يَؼشِف لَذسَُُ

 )2قِيًَخ وُلِّ اهشِيءٍ ها يُحسٌُُِِ

 )3هَي وَشُهَت ػَلَيِِ ًَفسُُِ ّاًَت ػَلَيِِ ضََْاتُُِ

ًَ )4فَسُ الوَشءِ خُغَاُُ اِلي ٰ اَخَلِِِ

 .9آداب ػلن آهَصي ػثاستٌذ اص:
 )1اػتشاف تِ خْل ،وٌاس گزاضتي حيا ٍ ضشم دس پشسيذى ًاداًستِّا ،پشسص تِ لػذ فْن ،اسصياتي ٍ تحليل
 )2ساصداسي ،دٍساًذيطي ،ضشم ًذاضتي اص گفتي «ًويداًن»
 )3سخي ًگفتي تذٍى اًذيطِ ،علة ػلن تشاي دسن ٍ فْن ،پشّيض اص اظْاسًظش ػدَالًِ
 )4سإال تِ لػذ تفمِ ٍ يادگيشي ،سػايت اًػاف ،اضتياق تِ ياد دادى
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 .10هفاد ايي سخي اص گلستاى سؼذي وِ« :اص لمواى پشسيذًذ ادب اص وِ آهَختي :گفت :اص تيادتاىّ ،شچِ اص ايطاى دس
ًظشم ًاپسٌذ آهذ اص اًدام آى پشّيض وشدم» اص وذام ػثاست حىيواًِ اهام ػلي(ع) تشداضت هيضَد؟
 )1اَوثَشُ الؼَيةِ اَى تَؼيةَ ها فِيهَ هِثلُُِ
 )2وَفانَ اَدَتاً لٌَِفسِهَ اختٌِابُ ها تَىشَُُِّ هِي غَيشِنَ
 )3ال تَىُي هِوَّي  .....يَخافُ ػَلَي غَيشُِِ تِأدًي ٰ هِي رًََثِِِ
 )4ال تَىُي هِوَّي  ....فَََُْ ػَلَي الٌَّاسِ عاػِيٌ ٍَ لٌَِفسِِِ هُذاِّيٌ
 .11تشاساس فشهايص اهام ػلي(ع) آثاس سَء دلثستگي تِ دًيا چيست؟
 )1غفلت اص خَد ٍ سشًَضت خاهؼِ
ً )2ذيذى ػيَب آًچِ دٍست داسد ،دل هطغَلي تِ دًيا
 )3غوي وِ پيَستِ ّوشاُ اٍست ،حشغي وِ اٍ سا سّا ًويوٌذ ،آسصٍيي وِ تِ آى ًويسسذ
 )4تاص هاًذى اص آخشت ،ػول دس دًيا تشاي دًيا ،اػتواد وشدى تِ دًيا
 .12تشاساس حىوت «ًْ »423حالثالغِ اهام ػلي(ع) هيفشهايٌذ:
وسي وِ تاطي خَد سا اصالح وٌذ....
 )1خذاًٍذ اهش دًياي اٍ سا اغالح وٌذ

 )2خذا [ساتغة] تيي اٍ ٍ هشدم سا اغالح وٌذ

ً )3گْثاًي اص خاًة خذا تش اٍ خَاّذ تَد

 )4خذا ظاّش اٍ سا اغالح هيوٌذ

 .13تا تَخِ تِ فشهايطات اهام ػلي(ع) دس صهيٌِ دػا ،وذام تشداضت صحيح است؟
 )1دػا ٍيژُ دفغ تال ٍ گشفتاسي است

 )2دػا سالح هإهي ٍ ٍسيلِ استثاط هخلَق تا خالك است

 )3دػا ًطاى دٌّذُ دسٍى پان دػاوٌٌذُ است

 )4استداتت دػا ،تشآٍسدُ ضذى سشيغ حاختّاست

 .14تشاساس حىوت «ًْ »372حالثالغٍِ ،لتي ثشٍتوٌذ دس تخطيذى خَد تخل تَسصد....
 )1دس آخشت اص اٍ حساب وطيذُ هيضَد

 )2ظلن ٍ ستن دس خاهؼِ سٍاج هيياتذ

 )3دس دًيا تٌْا ٍ هٌضٍي صًذگي هيوٌذ

 )4فميش آخشتص سا تِ دًيايص هيفشٍضذ

 .15دٍ اهشي وِ هاًغ تحمك «اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْي اص هٌىش» دس خاهؼِ هيضَد ،وذام است؟
 )1وَچه ديذى ػول ،تشس ٍ ّشاس اص هطىالت

 )2ػذم ضٌاخت هؼشٍف ٍ هٌىش

ٍ )3اگزاسي تِ ديگشاى ،پشداختي تِ واسّاي هْنتش

 )4هؼشٍف سا «خَب» ًذاًستي ٍ هٌىش سا «صضت» ًطوشدى
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* معناي صحيح لغات زير كذام است؟

 .16اِتتاعَ * يُحسِيُ
 )1فشٍخت * احساى هيوٌذ

 )2خشيذ * ًيىَ تِ اًدام هيسساًذ

 )3هؼاهلِ وشد * ًيىَ هيضَد

 )4پيشٍي وشد * ًيىَ تِ اًدام هيسساًذ

 .17يَحُشسُ * هَمشٍى
 )1حفاظت هيوٌذ * ّوشاُ

 )2حفظ هيوٌذ * الاهتگاُ

 )3عوغ هيوٌذ * ًضديه

 )4حفاظت هيضَد * ضثيِ

 .18مُصادَقَت * تافِِ
 )1سفالت * هذاسا

 )2ساستگَيي * تِ اًذاصُ

ّ )3وشاّي * ًضديه

 )4دٍستي * تْاي اًذن

 .19ػِطتُن * دَػائِن
 )1صًذگي وشديذ * دسخَاستّا

 )2پَضاًذيذ * استَاس

 )3صًذُ هاًذيذ * پايِّا

 )4تشسيذيذ * تخصّا

 .20اَدسَ نَ * سَقَّ
 )1سسيذ * ًاصن ضذ

 )2فْويذ * غاف وشد

 )3ياد وشد * ًضديه ضذ

 )4گشفت * وَتاُ وشد

 .21اِػمِلَُا * هَشاسَة
 )1تؼمل وٌيذ * ًاساصگاسي

 )2ػالالًِ فىش وشدًذ * گزساى

ً )3گاُ داسيذ * تلخي

 )4تاص گشداًيذ * تىشاس

 .22هٌََْم * تٌَفِيس
 )1خَاتيذُ * استشاحت دادى

 )2پشخَس * ًفس وطيذى

 )3غن ديذُ * فشغت دادى

 )4حشيع * صدٍدى غن ٍ غػِ
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 .23وَفاُُ * هَشخَُّ
ّ )1ن ضأى اٍست * اهيذٍاسي

 )2اص اٍ خَاست * ّوسايِ

 )3اٍ سا وفايت وشد * آًچِ هَسد اهيذ است

 )4تا اٍ تشاتش ضذ* اهيذ فشاٍاى

 .24لَصَّشَ * تَؼٌَُّت
 )1وَتاّي وشد * آصاس دادى

 )2تيواس ضذ * خَاس وشدى

 )3هشتىة گٌاُ ضذ * سًح تشدى

 )4هحذٍد وشد * دضوٌي وشدى

 .25ضَذَّ * طاػِي
 )1هحىن وشد * لؼٌت ضذُ

 )2هضاػف ضذ * غافل

 )3تٌا وشد * ًاسضا گَ

 )4تمَيت وشد * ػية گيش ٍ عؼٌِ صًٌذُ

* ترجمه صحيح را انتخاب كنيذ.

صتُ تَوُشُّ هَشَّ السَّحابِ فَاًتَِْضٍُا فُشَظَ الخَيشِ»
« .26اَلفُر َ
 )1فشغتّا ّوچَى اتش هيگزسد ،پس فشغتّاي ًيه سا تشتاييذ
 )2فشغتّا اص دست سفتٌذ ّوچٌاى وِ اتشّا گزضتٌذ ،پس تايذ فشغتّاي خيش سا غٌيوت ضوشد
 )3فشغت ّوچَى گزضتي اتش هيگزسد ،پس تيذاس تاضيذ ٍ فشغت ًيه سا تشتاييذ
 )4فشغت هيگزسد چٌاى وِ اتش هيگزسد ،پس فشغت خيش سا دسياتيذ
« .27اَلبَشا َش ُت حِباَلتُ ا َملوَدَّةِ»
 )1خَضشٍيي ،دام دٍستي است

 )2تثسن ،عٌاب دٍستي است

 )3خَضشٍييً ،شدتاى هحثت است

 )4خٌذُ ،سيسواى هحثت است

 ٍَ« .28اِى اَلَوتُن اَخَزَوُن ٍَ اِى ًَسيتُوَُُ رَوَشَوُن»
 ٍ )1اگش تايستيذ اص ضوا حوايت هيوٌذ ٍ اگش اٍ سا فشاهَش وٌيذ ،ياد ضوا اٍ سا تس است
ٌّ ٍ )2گاهي وِ ليام وشديذ ضوا سا پطتيثاًي وشد ٍ ٌّگاهي وِ اٍ سا فشاهَش وشديذ ،اص ضوا ياد وشد
 ٍ )3تِ پا ًخَاستيذ هگش ايي وِ ضوا سا گشفت ٍ اٍ سا فشاهَش ًىشديذ هگش ايي وِ اص ضوا ياد وشد
 ٍ )4اگش تايستيذ ضوا سا هيگيشد ٍ اگش اٍ سا فشاهَش وٌيذ ،اٍ اص ضوا ياد هيوٌذ
5

 .29تشخوِ وذام ػثاست صحيح است؟
 )1اَالحُ ٌش يَ َذعُ ْزِ ِ انهًُّبظَخَ نِبَْهِهب :آيب آصادِاي َيسذ كّ غزايص سا ثّ َيبصيُذي واگزاسد
 )2اَنعِه ُى يَهزِفُ ثِبنعًََمِ :عهى ثب عًم پبيذاس يييبَذ
 )3وَ قَذ خبطَ َش َيٍِ اسزَغين ثِشَأِيِّ :و كسي كّ ثّ سأي و اَذيطّ خىد ثسُذِ كُذ خىد سا دس خطش و رجبْي ييافكُذ
 )4يٍَ ثبَنغَ يف اخلُصُىيَخِ اَثِىَ :كسي كّ دس دمشين صيبدِسوي كُذ پطيًبٌ ييضىد
 .30تشخوِ وذام ػثاست صحيح است؟
ح يٍِ اِعطبءِ انقَهيمِ :اص خبطص خسزّ َطى گشچّ كى ثبضذ.
 )1ال رَس َز ِ
 )2يٍَ اَي َقٍَ ثِبخلَهفِ جبدَ تِالؼَغيَّةِْ :شكس پبداش اهلي سا ثبوس داسد ،دس خبطص سخبومتُذ اسذ
 )3يٍَ ضب َوسَ انشِّجبلَ ضبسَكَهب يف عُقىنِهبْ :ش كس ثّ يشدو يطىسد دْذ ،آٌْب سا دس عقم خىد ضشيك گشداَذ
 )4اَالِسزِطب َسحُ عَنيُ الِْذايَةِ :يطىسد خىاسنت ،چطًّ جىضبٌ ْذايذ اسذ
 .31وِفانَ هِي ػَملِهَ ها اٍَضَحَ لَهَ سُثُلُ غَيِّهَ هِي سَضذِنَ
 )1ػمل تَ تشاي تَ وافي است وِ ساُّاي گوشاّي سا اص ساُّاي پيطشفت تِ تَ ًطاى هيدّذ
 )2اص ػمل خَد تْشُگيش تشاي سٍضٌايي دس ضٌاخت ساُ ّاي گوشاّي اص هسيش سضذ ٍ تؼالي
 )3ػمل تَ وِ تْتشيي سٍضٌگش ساُّاي گوشاّي اص ساُ سضذ ٍ پيطشفت است تشاي تَ وافي است
 )4آى همذاس اص ػمل وِ ساُ گوشاّي تَ سا اص ساُ ّذايتت هطخع وٌذ ،تشاي تَ وافي است
 .32اَوثَشُ الؼَيةِ اَى تَؼِيةَ ها فيهَ هِثلُُِ
 )1ػيثي سا وِ ضثيِ آى دس تَ ّست دس ديگشاى تضسي هطواس
 )2ػية ديگشاى ،تضسگتش اص ػيثي وِ دس تَ ّست ًيست
 )3اگش هثل ػية ديگشاى دس تَ ّست ػية خَد سا تضسي تطواس
 )4تضسگتشيي ػية ،ػية ضوشدى چيضي است وِ ضثيِ آى دس خَدت است
 .33ػُدةُ الوَشءِ تٌَِفسِِِ اَحَذُ حُسّادِ ػَملِِِ
 )1خَدپسٌذي ضخع ،يىي اص حاسذاى ػمل اٍست

 )2خَدپسٌذي ،تٌْا حسَد ػمل است تشاي ّش ضخع

 )3خَدپسٌذي هشد ،تشاتش يه حسَد تشاي ػمل اٍست  )4ضخع خَدپسٌذ ،خَد يىي اص حاسذاى ػمل خَيص است
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 .34يَكرَ ُه الرِّف َع َت وَ يَشنَأُ السُّم َع َت
 )1اص تاال ًطستي اوشاُ داسد ٍ گَش دادى (تِ حشف حك) سا هيخَاّذ
 )2تشتشي سا ًويپسٌذًذ ٍ اص ضْشت تٌفش داسد
 )3تاالدست سا خَش ًذاسد ٍ اص ساصش هتٌفش است
 )4تشتشي سا ًويپسٌذد ٍ اص سىَت لزت هيتشد
 .35تشخوِ وذام ػثاست صحيح است؟
 )1يٍَ اُعطِيَ انذُّعبءَ نَى يُحَشو األِجبثَخَ :كسي كّ دعب ْذيّ دْذ (ديگشاٌ سا دعب كُذ) اص اجبثذ حمشوو منيضىد
 )2يٍَ صَِْذَ فِي انذَُّيب اسزَهَبٌَ املُصيجبدِْ :ش كس ثّ دَيب دل َجُذد ،يصيجذْب سا سجك ييمشبسد
 )3اَنجُخمُ جبيِعٌ نًَِسبوِيء انعُيىةِ :خبم فشاواٌ ،يسبوي مهّ عيىة اسذ
س ِّ يٍَ اسزَطعَشَ انطًََّعَ :خىد سا اريذ كشدِ اسذ كسي كّ آگبْبَّ طًع وسصد
 )4اَصسَي ٰ ثَُِف ِ
 .36پيام فشهايص اهام ػلي(ع) دس حىوت «ًْ »173حالثالغِ «هَيِ استَمثَلَ ٍُخََُُ اآلساءِ ػَشَفَ هََالِغَ الخَطاءِ» وذام است؟
 )1وليذ هطاسوت دس ػمل ٍ اًذيطِ هشدم ،هطَست است
 )2آضٌايي تا آسا ٍ ًظشات هختلف ،اًساى سا اص لغضشّا حفظ هيوٌذ
 )3وسي وِ تِ سأي ٍ اًذيطِ خَد تسٌذُ وٌذ ،خَد سا دس خغش ٍ تثاّي هيافىٌذ
 )4وسي وِ هطَست هيوٌذ دس ٍالغ اص ػمل ديگشاى استفادُ هيوٌذ
 .37پيام سخي گْشتاس اهام ػلي(ع) دس حىوت « ًْ »31حالثالغِ «ٍَ هَي حَلُنَ لَن يُفَشِّط في اَهشُِِ ٍَ ػاشَ فِيالٌّاسِ حَويذاً»
وذام گضيٌِ است؟
 )1اًساى تشدتاس هَسد حوايت هشدم دس هماتل ًاداى است
ّ )2وت تلٌذ ،اًساىّا سا تِ ٍادي آساهص ٍ آسايص هيسساًذ
 )3اًساى تشدتاس ،هياًِسٍ ٍ هَسد ستايص هشدم است
 )4وسي وِ خَد سا تِ هشدهي ضثيِ ساصد ،تمشيثاً يىي اص ايطاى هيضَد
 .38تا تَخِ تِ وذام حىوت اص ًْحالثالغِ هيتَاى فْويذ وِ« :دل تستي تِ دًيا سثة غفلت است»
 )1الذًُّيا داسُ هَوَشٍّ ال داسُ هَمَشٍّ

 )2الشُّوَُىُ اِلَي الذًُّيا هَغَ ها تُؼايِيُ هٌِْا خَْلٌ

 )3اَّلُ الذًُّيا وَشَوةٍ يُساسُ تِِْن ٍَ ُّن ًِيامٌ

 )4اِرا اَلثَلَتِ الذًُّيا ػَلي اَحَذٍ اَػاسَتُِ هَحاسِيَ غَيشُِِ
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 .39وذام يه اص حىوتّا حاٍي پيام صيش است؟
«خذا تاٍساى اص گٌاُ هيتشسٌذ»
 )1اِحزَس اَى يَشانَ اهللُ ػٌِذَ هَؼػِيَتِِِ

 )2اَضَذُّ الزًَُُّبِ هَا استَْاىَ تِِِ غاحِثُُِ

 )3اليَشخََُىَّ اَحَذٌ هٌِىُن اِلّا سَتَُِّ ٍَال يَخافَيَّ اِلّا رًَثَُِ

 )4ال عاػَةَ لِوَخلَُقٍ في هَؼػِيَةِ الخالِكِ

 .40پيام فشهايص اهام ػلي(ع) دس حىوت ًْ 135حالثالغِ «هَي اُػطِيَ الطُّىشَ لَن يُحشَمِ الضِّيادَ َة» وذام است؟
 )1تَفيك سپاسگضاسيّ ،ذيِاي الْي است.
ً )2ؼوتّاي الْي تِ تذسيح تِ اًساى ػغا هيضَد
 )3صياد ضذى يا اص تيي سفتي ًؼوتّا تِ اختياس اًساىّا است
ً )4ؼوتّا دس غَست لذس ًاضٌاسي صايل هيضًَذ
 .41تا تَخِ تِ ضشح فشاصي اص حىوت «ًْ »147حالثالغِ « ٍَ ...صٌَيغُ الوالِ يَضٍلُ تِضٍَالِِِ» وذام گضيٌِ هٌاسةتش است؟
 )1ثشٍت تِ دست آهذُ تا هػشف وشدى واستِ ضذُ ٍ تِ سوت ًاتَدي هيسٍد
 )2غاحة هال ٍ ثشٍت تايذ هشالثت وٌذ تا هثادا آفات ٍ تالّايي آى سا اص هياى تشداسد
 )3ثشٍتوٌذ تايذ پيَستِ ًگْثاى اهَال خَد اص واستي ٍ ًاتَدي تاضذ
 )4همام ٍ هحثَتيتي وِ تا هال تشاي ثشٍتوٌذ حاغل ضذُ تا ًاتَدي هال اص هياى هيسٍد
 .42اهام ػلي(ع) دس حىوت «ًْ »31حالثالغِ اسواى ايواى سا صثش ،يميي ،ػذل ٍ خْاد هؼشفي هيفشهايٌذ ٍ سپس صثش سا
ضاهل چْاس ضؼثِ هيداًٌذ وِ ػثاستٌذ اص:
 )1غثش تش هػيثت ،غثش تش تال ،غثش تش عاػت ،غثش تش تشن گٌاُ
 )2ضَق تِ تْطت ،تشس اص آتص خٌْن ،صّذ ٍ تيسغثتي تِ دًيا ،اًتظاس هشي داضتي
 )3غثش دس هماتل ضَْات ،غثش دس اختٌاب اص حشام ،غثش دس هماتل سختيّا ،غثش دس اًدام ػثادات
 )4ضتاب دس واس خيش ،تحول سختيّا ،تيسغثتي تِ دًيا ،دٍسي اص گٌاُ
 .43تشاساس ضشح حىوت «ًْ »6حالثالغِ «صَذسُ الؼالِلِ صٌُذٍُقُ سِشُِِّ» ػالل وسي است وِ:
 )1سيٌِاش غٌذٍق اسشاس اٍ تاضذ
ّ )2واىعَس وِ اضياي ليوتي سا پٌْاى هيوٌذ ػمل خَد سا ًيض تِ ّش وسي ػشضِ ًىٌذ
 )3دس حفظ اسشاس ديگشاى وَضا تاضذ
 )4سيٌِاش هخضى تدشتِ ٍ دٍساًذيطي اٍ تاضذ
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 .44تا تَخِ تِ والم گْشتاس اهام ػلي(ع) دستاسُ صّذ وذام گضيٌِ صحيح است؟
 )1صاّذ وسي است وِ ًسثت تِ دًيا تيسغثت است ٍ اص اهىاًات هادي دًيا تِ حذالل هوىي استفادُ هيوٌذ.
 )2صاّذ وسي است وِ تذٍى ٍاتستگي تِ دًيا اص ًؼوتّاي الْي استفادُ هيوٌذ
 )3صاّذ تِ خاعش غَعٍِس ًطذى دس غفلت دًياپشستي اص هظاّش دًيَي اػشاؼ هيوٌذ
 )4صاّذ اص گشفتاسيّا ٍ هػيثتّاي صًذگي دًيا استمثال هيوٌذ
* كذام گسينه در مورد واشههاي زير صحيح است؟

« .45تالَىَ»:
 )1خوغ هزوش غاية است

 )2اسن فاػل ٍ خوغ هزوش سالن است

 )3اسن هفؼَل ٍ خوغ هزوش سالن است

 )4غفت هطثِْ تِ هؼٌاي اسن هفؼَل است

« .46هُذاِّي»:
 )1اسن فاػل اص تاب افتؼال است

 )2اسن هفؼَل اص تاب هفاػلِ است

 )3اسن فاػل اص تاب هفاػلِ است

 )4غيغِ هثالغِ است

* با كذام گسينه ،عبارات زير تكميل ميشود

 .47ال مُظاهَرَةَ  .....هِيَ املُشاوِرَة
 )1خَيشٌ

 )2اَتمي ٰ

 )4اَحسَيُ

 )3اٍَثَكُ

 .48الخَيشَ في خَسَذٍ السَأسَ هَؼَُِ ٍَال في اِيواىٍ ال  ......هَؼَُِ
 )1غَثشَ

 )2ػَملَ

 )4خِْادَ

 )3ػَوَلَ

 .... .49تَسَُءنَ خَيشٌ ػٌِذَاهلل هِي  ............تُؼدِثُهَ
 )1حَسََُخٌ ،سَيِّئَخٍ

 )2سَيِّئَخٌ ،حَسََُخٍ

 )3عُجتٌََ ،فسٍ

ََ )4فسٌ ،عُجتٍ

ّ .50اًَت ػَلَيِِ ًَفسُُِ هَي اَهَّشَ ػَلَيْا .....
 )1آتائَُِ

 )2عَوَؼَُِ

 )3ػُدَثُِ

 )4لِساًَُِ
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فرم نظرسنجي
* داٍعلةهحترمخَاّشوٌذاستجْترشذٍتؼاليآزهَىّايآيٌذُ،هاراازًظراتخَدتْرُهٌذًواييذ.
*پاسختِاييسَآالتاختياريتَدٍُتأثيريدرًورُآزهَىًذارد.
پاسخّريکازسؤاالتزيرعثقشوارُاختصاصيآى،درپاسخًاهِػالهتزدُشَد.

*

رديف

هحَرّايزيرراچگًَِارزياتيهيکٌيذ؟

خيلي
خَب

خَب هتَسظ ضؼيف

 91اعالعرساًيٍتثليغاتترگساريآزهَى

1

2

3

4

 92هراحلثثتًامايٌترًتيٍهوَْرًوَدىکارتآزهَى

1

2

3

4

 93زهاىترگساريآزهَى(تاريخ،رٍز،ساػت)

1

2

3

4

 94هکاىترگساريآزهَى(هَقؼيتهکاًي،صٌذليًَ،ر،سيستنصَتيٍ)...

1

2

3

4

ً 95ظنٍاًضثاطآزهَى(شرٍعٍاتوامتوَقغآزهَى،سکَتالزمٍ)...

1

2

3

4

ً 96حَُترخَردػَاهلاجراييٍهراقثيي

1

2

3

4

 97تٌاسةسؤاالتآزهَىتاهحتَايآهَزش(هٌاتغهؼرفيشذُ)

1

2

3

4

 98گَيا،رٍاىٍقاتلفْنتَدىسَاالتآزهَى

1

2

3

4

 99کيفيتچاجسَاالتٍپاسخًاهِآزهَى

1

2

3

4

 100ارزياتيکليازرًٍذٍکيفيتآزهَىاييدٍرًُسثتتِدٍرُّايپيشيي

1

2

3

4
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