سَاالت هساتمِ «چْل حذیث ًْج الثالغِ» (ٍیژُ واروٌاى ٍ خاًَادُ)

 -1تايان گىاَان بشرگ چٍ چیشی است؟
الفً -اتَاًی در دٍست گشیذى
ب-چیزُ ضذى دضوي
ج -رسیذى تِ فزیاد هظلَهیي ٍ غن سدایی اًذٍّگیٌاى
د -دستثاس ٍ تخطٌذُ تَدى
 -2باالتزیه سَذ چیست؟
الف -اًجام ٍاجثات

ج-تزدتاری

ب -تَاضغ

د-تزن حزام

 -3بیطتزیه ضزر متحمل بٍ چٍ کسی است؟
الفً -اسپاساى ٌّگام پیزٍسی تز دضوي

ب-وسی وِ تخاطز دًیا اس آخزتص هیگذرد

ج-وسی وِ تِ خاطز دًیا اس دیٌص تىاّذ

د-وسی وِ اظْار فضل هیوٌذ

 -4خذايوذ بزای چٍ کساوی وگُبان میگمارد؟
الف-آى وِ راتطِ خَد تا خذا را ًیىَ دارد
ج-آى وِ خَد ٍاػظ خَیص تاضذ

ب-وسی وِ آخزتص را ساهاى دّذ
د-وساًی وِ تِ فزیاد هظلَهیي ٍ اًذٍّگیٌاى رسیذگی هیوٌذ

 -5دي جان پىاٌ سمیه کذام اوذ؟
الف -اس گٌاُ ّزاسیذى ٍ استغفار
ج-اّل تیت (ع) ٍ استغفار

ب-حضزت هحوذ (ظ) ٍ اّل تیت (ع)
د -حضزت هحوذ (ظ) ٍ استغفار

-6ارسش َزکس بٍ چٍ چیشی است؟
الف -داًص افشٍى ٍ تزدتاری ػظین خَد

ب-وار ًیىَ ٍ ّوت خَد

ج -سخي ون ٍ وَتاُ خَد

د-تخطٌذگی خَد

 -7کذام گشیىٍ جملٍ سیز را بٍ درستی تکمیل میکىذ؟
تی ًیاس تزیي تی ًیاسی ......است؛ تشرگتزیي ًاداری .......است؛تاالتزیي ٍحطت.........،است.
الف-اخالق ًیىَ،خَدپسٌذیً،اتخزدی

ب-ػملً،اتخزدی،دٍستی تا تخیل

ج -ػملً ،اتخزدی ،خَدپسٌذی

د-ػمل ،تی اخاللی ،خَد پسٌذی

 -8کذام جملٍ درمًرد سبان ي سخه گفته درست میباضذ؟
الف-ستاى ػالل در سٌگز للة اٍست ٍ للة ًاتخزد در پطت ستاًص.
ب-ستاى درًذّاى است ،اگز رّایص وٌى ،تذرد.
ج-اگز ػمل تِ ووال رسذ ،سخي سیاد ٍ والم افشٍى گزدد.
د -گشیٌِ الف ٍ ب.
 -9سًدمىذتزیه ثزيتَا ي يحطتىاکتزیه تىُایی ي باالتزیه عبادت َا کذام اوذ؟
الف-سَاد ،خَدتیٌی ،هستحثات ٍ ٍاجثات
ج-ػمل ،خَدتیٌی ٍ خَدپسٌذیٍ ،اجثات ٍ هستحثات

ب -سَاد ٍ ػمل ،خَدپسٌذی ٍ ،اجثات
د-ػمل ،خَدتیٌی ٍ خَد پسٌذیٍ ،اجثات

-11خیز ي خًبی در کالم حضزت علی(ع) بٍ چٍ معىاست؟
الف -سیاد تَدى ػمل ٍ هال ٍ ثزٍت ٍ فزسًذاى

ب-داًص افشٍى ٍ تزدتاری ،اًجام ٍاجثات

ج -داًص افشٍى ٍ تزدتاری ٍ هثاّات تِ تٌذگی خذاًٍذ

دّ -یچ وذام

-11کذام جملٍ درمًرد ديستی صحیح میباضذ؟
الف-اس دٍستى تا احوك تپزّیش ،وِ اگز خَاّذ تِ تَ سَدى رساًَذ سزاًجام تِ تَ ضزر سًذ؛ ٍاس دٍستى تاا تخیال ًیاش دٍرى
وي ،وِ آًچِ را سخت تذاى ًیاسهٌذى اس تَ هضایمِ وٌذ؛
ب -اس دٍستى تا فاسك ٍ فاجز تپزّیش ،وِ تَ را تِ پطیشى فزٍضذ؛ ٍ تا درٍغگَ ّزگش دٍست هطَ ،وِ چًَاى سزاب است ٍ
تا جادٍى والهص دٍر را ًشدیهً ٍ ،شدیه را دٍر جلَُ دّذ.
ج-آًىس وِ ًتَاًذ دٍستى گشیٌذً ،اتَاًتزیيِ هزدم است؛ ٍ آى وِ دٍست خَیص را اس دست دّذً،اتَاًتز اس اٍست.
دّ-زسِ هَرد

-12کذام جملٍ صحیح میباضذ؟
الف-گٌاّى وِ ضزهسارت ساسدً ،شد خذا تذتز است اس وار ًیىَیى وِ خَدپسٌذیت آرد.
ب-آًىس وِ در وارش وٌُذى وٌذ تثارش جثزاى وٌٌذ.
ج-اس خَدراضىً ،اراضیاى سیادى خَاّذساخت؛ ٍ غذلِ دارٍى تْثَد ٍ ضفاست؛ ٍ وزدار تٌذگاى در دًیا ،رٍیارٍیطاى اسات
در رٍس جشا.
د-اس تخطص اًذن ضزم دار ،وِ ًَهیذ ساختي اًذوتز اس آى است.
 -13ثزيت پایان واپذیز چٍ ثزيتی میباضذ؟
الف -ػمل

ب -لٌاػت

ج -ادب

د-ضىزگشاری

-14طبق فزمایص حضزت علی (ع) اس چٍ چیشی وبایذ ضزم کزد؟
الف -گفتي ًویداًن سهاًی وِ سَالی پزسیذُ ضَد ٍ ضخع جَاتص را ًذاًذ
ب -یادگیزی
ج -افطای سخي
د-الف ٍ ب
-15گشیىٍ صحیح را اوتخاب کىیذ؟
الف -آى وِ تَ را ّطذار ًذّذ ،چًَاى وسى است وِ تَ را تیاسهایذ.
ب-آى وِ راتطة خَد تا خذا را ًیىَ دارد ،خذاًٍذ ًیش راتطة تیي اٍ ٍ هزدم را تْیٌِ ساسد
ج -وسیىِ وار آخزتص را ساهاى دّذ ،خذاًٍذ وار دًیاى اٍ را اغالح وٌذ.
د-گشیٌِ ب ٍ ج

