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ردیف





نمره



سؤاالت

وام درس :دیه ي زودگی

1

تفاٍتّایی کِ در چگًَگی رسیذى اًساى تِ ّذف ،تا هَخَداتی ّنچَى حیَاى ٍ گیاُ ٍخَد دارد ،تیاى کٌیذ.

2

2

پاسخ کَتاُ دّیذ.

1

الف) اٍلیي گام ترای حرکت در هسیر رسیذى تِ ّذف ترای اًساى چیست؟
ب) هٌظَر از « ضرٍرت ٍخَد هعاد » چیست؟
3

تر اساس آیِی شریفِ "هَي آهَي تاهلل ٍ الیَم اآلخر ٍ عَوِلَ طالِحَاً فال خََف عَلَیْن ٍ ال ُّن یَحسًََى".

1

الف) سِ شرط ًذاشتي ترس ٍ ًاراحتی چیست؟
ب) آیِ تِ کذام پیاهذ اعتقاد تِ هعاد اشارُ دارد؟
4

1

درستی یا ًادرستی گسارُّا را تشخیض دّیذ.
الف) آثار ٍ ًتایح ترخی از اعوال ،هحذٍد تِ دٍراى زًذگی اًساى است ،تِ ایي اعوال آثار هاتأخر هیگَیٌذ.
ب) ًترسیذى خذاپرستاى از هرگ تِ هعٌای آى است کِ آًاى آرزٍی هرگ هیکٌٌذ.

5

رسَل اکرم (ص) در ضوي ًظایحی تِ یکی از یاراى خَد ،در هَرد عول چِ فرهَد؟

1/5

6

پاسخ کاهل دّیذ؟

1/5

الف) چگًَِ هیشَد اًساىّای تسرگی را کِ حذٍد  1400سال قثل زًذگی کردُاًذ ،اسَُ قرار داد؟
ب) پیاهثر (ص) یک اًساى هعظَم است ،چگًَِ هیتَاى ایشاى را اسَُ قرار داد ٍ هثل اٍ عول کرد؟
7

1

خوالت زیر را کاهل کٌیذ.
الف) دیيداری تر دٍ پایِ  ........................ ٍ .....................استَار است.
ب) تٌا تِ فرهَدُی اهام علی (ع) ارزش ّر اًساًی تِ اًذازُی چیسی است کِ . ..........................

8

چگًَِ هیتَاى دریافت کِ در دٍستی تا خذا ٍ دشوٌی تا تذیّا طادق ّستین؟

2

9

الف) دٍ فایذُی ًواز چیست؟

2

ب) اعوالی کِ تأثیر ًواز را از تیي هیترًذً ،ام تثریذ ٍ ترای ّر کذام حذیثی تٌَیسیذ 2( .هَرد)
10

عفاف را تعریف کٌیذ.

1

11

قرآى کرین از چِ چیسی تحت عٌَاى « تثّرج » یاد هیکٌذ ٍ آىرا چگًَِ هیشوارد؟

1

12

آیا قاًَى حداب ،قاًًَی ترای سلة آزادی زًاى در خاهعِ است؟ (تَضیح دّیذ).

1
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«پاسخنامه»



 -1اٍلیي تفبٍت :اًسبى خَد ثبیذ ّذف خلمت خَد سا ثطٌبسذ ،آى سا اًتخبة کٌذ ٍ ثِ سَی آى گبم ثشداسد .دس حبلی کِ گیبّبى ثِ
صَست طجیعی ٍ حیَاًبت ثِ صَست غشیضی ثِ سَی ّذف خَد حشکت هیکٌٌذ.
دٍهیي تفبٍت :اًسبى داسای سٍحیِای ثیًْبیتطلت است ٍ دًجبل چیضی است کِ ّشگض پبیبى ًویپزیشد ٍ دس صًذگی خَد ّوَاسُ
دس حبل اًتخبة ّذف است .دس حبلی کِ حیَاًبت ٍ گیبّبى ّذفّبی هحذٍدی داسًذ ٍلتی ثِ سش حذی اص سضذ هیسسٌذ هتَلف
هیضًَذ.
 – 2الف)  -1ضٌبخت سشهبیِّب ٍ استعذادّب  -2 ،ضٌبخت هَاًع حشکت اًسبى دس هسیش عجَدیت
ة) اهشی کِ ٍالع ًطذى آى هحبل ٍ ًبسٍاست.
 -3الف) ایوبى ثِ خذا ،ایوبى ثِ آخشت ٍ عول صبلح
ة) خشٍج صًذگی اص ثيثست ،هَجت اهیذ ثِ صًذگی ٍ ضَس ٍ ًطبط ٍ اًگیضُی کبس هیضَد.
 -4الف) غلط

ة) غلط

 -5ثشای تَ ًبچبس ّنًطیٌی خَاّذ ثَد کِ ّشگض اص تَ جذا ًویگشدد ٍ ثب تَ دفي هیضَد .آًگبُ آى ّنًطیي دس سستبخیض ثب تَ
ثشاًگیختِ هیضَد ٍ تَ هسئَل آى ّستی .پس دلت کي ّنًطیٌی کِ اًتخبة هیکٌی ًیک ثبضذ ،صیشا اگش اٍ ًیک ثبضذ هبیِی
اًس تَ خَاّذ ثَد ٍ دس غیش ایيصَست ،هَجت ٍحطت تَ هیضَد ٍ آى ّنًطیي ،کشداس تَست.
 -6الف) اسَُ ثَدى آى ثضسگبى هشثَط ثِ اهَسی کِ ثِطَس طجیعی ٍ ثب تحَالت صٌعتی تغییش هیکٌٌذً ،یستٍ .سبیل حول ٍ ًمل،
ٍسبیل خبًِ ،اهکبًبت ثطشی ،ضکل ٍ جٌس پبسچِّب ٍ لجبسّب اص ایي لجیلاًذ.
ة) ثِ ایي هعٌب ًیست کِ هب عیي اٍ ثبضین ٍ دس ّوبى حذ عول کٌین ،ثلکِ ثذیي هعٌبست کِ دس حذ تَاى اص ایطبى پیشٍی کٌین ٍ
خَد سا ثِ ساُ ٍ سٍش ایطبى ًضدیکتش کٌین.
 -7الف) تَلّی ـ تجّشی

ة) دٍست هیداسد

 -8یکسشی آثبسی داسد ،کسی هیتَاًذ ثگَیذ ثب خذا دٍست است کِ ثجیٌذ ٍالعبً دٍستبى خذا سا ّن دٍست داسد ًِ ،کسبًی سا کِ
اّل فسبد ٍ گٌبٌّذّ .نچٌیي اص دستَسات خذاًٍذ پیشٍی هیکٌذ ًِ ایي کِ دست ثِ گٌبُ هیصًذ ٍ ّش ثبس آى سا تَجیِ هیکٌذ.
ساُ سسیذى ثِ خذا سا دٍست داسد ٍ ثبالخشُ ثب کسبًی کِ دضوي خذا ّستٌذ ،دضوٌی للجی ٍ عولی داسد.
 -9الف)  -1یبد خذا  -2 ،دٍسی اص گٌبُ
ة) ً -1بساحت کشدى پذس ٍ هبدس ،اهبم صبدق (ع) :فشصًذی کِ اص سٍی خطن ثِ پذس ٍ هبدس خَد ًگبُ کٌذّ ،ش چٌذ ٍالذیي دس حك
اٍ کَتبّی ٍ ظلن کشدُ ثبضٌذً ،وبصش اص سَی خذا پزیشفتِ ًیست.
 -2غیجت کشدى ،پیبهجش (ظ)ّ :ش کس غیجت هسلوبًی سا کٌذ تب چْل سٍص ًوبص ٍ سٍصُاش پزیشفتِ ًوی ضَد ،هگش ایٌکِ فشد غیجت
ضذُ ،اٍ سا ثجخطذ.
 -11حبلتی دس اًسبى است کِ ثٍِسیلِی آى خَد سا دس ثشاثش تٌذسٍییّب ٍ کٌذسٍییّب کٌتشل هیکٌذ تب ثتَاًذ دس هسیش اعتذال ٍ
هیبًِسٍی پیص سٍد ٍ اص آى خبسج ًطَد ،یعٌی دس ثشآٍسدُ کشدى ّش یک اص عالیك ٍ ًیبصّبی دسًٍی ثِ گًَِای عول ًویکٌذ کِ یب
ثِ طَس کبهل غشق دس آى ضَد ٍ اص دیگش ًیبصّب غبفل ضَد یب ثِطَس کبهل آى سا کٌبس ثگزاسد ٍ ثِ کَتبّی ٍ تفشیط دچبس ضَد .ثلکِ
دس حذ هطلَة ٍ صحیح ثِ ثشآٍسدُ کشدى ًیبصّب تَجِ داسد.
 -11یکی اص جلَُّبی عفبف ،هشثَط ثِ آساستگی ٍ همجَلیت است ،ثشخی اًسبىّب دس آساستگی ٍ اثشاص ٍجَد ٍ همجَلیت دچبس
تٌذسٍیی هیضًَذ ثِ گًَِای کِ دس آساستي خَد ،صیبدُسٍی هیکٌٌذ ٍ ثِ خَدًوبیی هیسسٌذ .لشآى کشین ایي حبالت سا «تجشج»
هیًبهٌذ ٍ آى سا کبسی جبّالًِ هیضوبسد.
 -12لبًَى حجبة کوک هی کٌذ تب جبهعِ ثِ جبی آًکِ اسصش صى سا دس ظبّش ٍ لیبفِ خالصِ کٌذ ،ثِ ضخصیت ٍ استعذادّب ٍ
کشاهت راتی ٍی تَجِ کٌذ .ایي اهش هَجت هیضَد سالهتی اخاللی جبهعِ ثبال سٍد .حشین ٍ حشهت صًبى حفظ ضَد ٍ آساهص
سٍاًی ٍی افضایص یبثذ.

