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ًبم درس :دیي ٍ سًذگی 2
ًبم دثیز:اضزف هذرس
تبریخ اهتحبى98/2/31:
سبعت اهتحبى8:صجح
هذت اهتحبى 80 :دقیقِ

ثسوِ تعبلی

خوَْری اسالهی ایزاى
آهَسش ٍ پزٍرش ثْجْبى
دثیزستبىً :خجگبى سزای داًص

هحل هْز آهَسضگبُ

ضزح سَال
 قسوت آیبت ٍ رٍایبت : -1آیۀ ضزیفۀ «لَعٓلَّکٓ ثبخِعٌ ًَفْسٓکٓ أَلّب یٓكًََُُا هَٕٔهٌِِیيَ» اضبرُ ثِ کذام سیزُ ٍ رٍش پیبهجز (ظ) دارد؟
 -2یک پیبم ثزای آیۀ ضزیفۀ سیز ثٌَیسیذ.
«ًٍُٓزِیذٔ أَىْ ًَؤيَّ عٓلَى الَّذِیيَ اسٕتُضْعِفَُا فِی األَرٕضِ ًٍَٓدٕعٓلَْٔنٕ أَئِوّٓۀً ًٍَٓدٕعٓلَْٔنٔ الَْٓارِثِیيَ»
 -3حذیث سیز را تكویل ًوَدُ ٍ ثب تفكز در آى یک پیبم ثٌَیسیذ.
«اًی تبرک فیكن الثقلیي ..................................................
 خبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پز کٌیذ. -4حضزت علی فزهَدًذ ثِ سٍدی پس اس هي سهبًی فزا هیرسذ کِ در آى سهبى چیشی پَضیذُ تز اس ٍ .......
آضكبر تز اس ً ............جبضذ.
 -5در عصز غیجت هزخعیت دیٌی در ضكل  ...............اداهِ هییبثذ.
 -6اس ًظز قزآى کزین هْنتزیي هعیبر ّوسز ضبیستِ ..............
-7تطكیل ًظبم ٍ حكَهت اسالهی ثز پبیِ  ............ ٍ ...........استَار است.
 ثِ سؤاالت سیز پبسخ کَتبُ دّیذ. -8طبغَت ثِ چِ کسی گفتِ هیضَد؟
 -9دٍ هَرد اس هسئَلیتّبی هٌتظزاى را ًبم ثجزیذ؟
 -10فبیذُّبی اسدٍاج در سهبى هٌبست را ثٌَیسیذ 2( .هَرد)
 -11آهبدگی ثزای اسدٍاج ًیبسهٌذ چٌذ ثلَغ است؟ ًبم ثجزیذ.
 -12هٌظَر اس اًسبى عشیش کیست؟
 -13راُّبی تقَیت عشت را ًبم ثجزیذ؟
 -14دٍ هَرد اس هسئَلیتّبی هزدم ًسجت ثِ رّجز را ثٌَیسیذ؟
 -15تفقِ ثِ چِ هعٌبست؟
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 ثِ سؤاالت سیز پبسخ کبهل دّیذ.1
 -16هٌظَر اس ایٌكِ پبسخ ثِ سؤاالت اسبسی سًذگی ثبیذ ّوِخبًجِ ثبضذ چیست؟
1
 -17هٌظَر اس اًسدبم درًٍی در عیي ًشٍل تذریدی قزآى چیست؟
1
 -18هٌظَر اس ٍالیت هعٌَی رسَل خذا (ظ) چیست ٍ چگًَِ اًدبم هیپذیزد؟
1
 -19تفبٍتّبی اسبسی حكَهت ثٌیاهیِ ٍ ثٌیعجبس ثب رّجزی پیبهجز(ظ) چِ ثَد؟
 -20اصَل کلی اهبهبى هعصَم در هجبرسُ ثب حبکوبى ستوگز را را ًبم ثزدُ ( 2هَرد) ٍ یک هَرد را تَضیح 1/5
دّیذ؟
(ادامه سواالت در صفحه بعد)

 -21اعتقبد ثِ سًذُ ثَدى اهبم سهبى (عح) ٍ حضَر ایطبى در خبهعِ چِ فَایذی دارد؟
 -22چزا اًتخبة ٍلی فقیِ هبًٌذ اًتخبة هزخع تقلیذ ًیست ٍ ًویضَد ّزکس ثِ طَر خذاگبًِ ثزای خَد
ٍلی فقیِ اًتخبة ًوبیذ؟
 -23اس اّذاف اسدٍاج رضذ اخالقی ٍ هعٌَی را ثٌَیسیذ؟
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