
 تسوِ تؼالی

ادارُ آهَزش ٍپرٍرش ضْرستاى راتر                          ًام ًٍام خاًَادگی:   

هذرسِ : اتاغالح )ػج(                            هذت پاسخگَیی:                                       ًام پذر:    

ضوارُ  سَاالت تارم

 سَال

 آیِ ضریفِ را کاهل کٌیذ ٍترجوِ ًواییذ  1

 .........الػَّلَاُ إىَّ الػلَُ ..........ػَيِ ..........ٍ .............

 الف

 تا یک کلوِ جَاب دّیذ  9

: هرگ ترای چِ کساًی پایاى خَضی ّا ٍسر آغاز سختی ّاست؟1  

........................استرٍح ها اًساًْا را تِ دًثال دارد  سالهتی : یکی از دستَرات حکیواًِ خذاًٍذ ک2ِ   

.............است....یکی از زیثاتریي ٍارزضوٌذ تریي ًوًَِ ّای ّوذلی هسلواًاى تا یکذیگر : 3  

: هَ ٍ ًاخي سگ ٍخَک چِ حکوی دارد ؟  4  

: اگر ًواز گسار یکی از ارکاى ًوازش را فراهَش کٌذ ًوازش چِ حکوی دارد ؟ 5  

: تِ هراجؼِ تِ هتخػع در احکام دیي چِ هی گَیٌذ ؟6  

طیذُ ضَد ؟ ک: ترای پاک ضذى ظرف ًجس تا آب قلیل چٌذ هرتثِ تایذ آب 7  

؟ گی ّای حضرت فاعوِ )س( استژ: رسیذگی تِ هحرٍهاى جسء کذاهیک از ٍی8  

تفاٍت غسلْای ٍاجة ٍهستحة در چیست ؟ : 9  

: دٍری از گٌاّاى در ّر هَقؼیّت چِ ًاهیذُ هی ضَد ؟ 11  

چرا تایذ هحل دفغ ادرار ٍهذفَع را ضست  11  

هقذهِ ٍ ضرط قثَلی تؼضی ػثادات چیست :12  

؟تَد خَضحالی حضرت زّرا ازًحَُ تقسین تٌذی کارّای هٌسل تَسظ رسَل خذا )ظ( چِػلت  :13  

: آخریي جوؼِ هاُ رهضاى تِ چِ چیسی هؼرٍف است ؟ 14  

ارد؟اًجام غحیح احکام الْی چِ پیاهذی تِ دًثال د: 15  

: حذ اقل هقذار آب کر چِ هقذار است؟ 16  

: فایذُ ًواز اٍل ٍقت چیست؟ 17  

:: ػالٍُ تر حفظ پَضص ترای سالهتی جاهؼِ هرداى ٍزًاى چِ هَردی راتایذ رػایت کٌٌذ ؟ 18  

  

 ب

هٌاسة دّیذ  پاسخ   

1؟: تر اساس حذیث اهام غادق )ع( چرا ًثایذ تا کسی کِ تِ ًوازش اّویت ًوی دّذ دٍستی کرد 1  

1: زهیي چِ چیسّایی را تا چِ ضرایغی پاک هی کٌذ ؟ 2  

.1یکی از ٍیژگی ّای هؤهٌاى کِ تاػث رستگاری آًْا هی ضَد چیست :3  

.1ًتیجِ خَش رفتاری تا پذر ٍهادر چیست ؟:4  

 ج



1ت ؟ چرا؟تْتریي حالت استجاتت دػا چیس: 5  

/75: اهام ػلی )ع( خَد را ترای هرگ چگًَِ آهادُ کردُ تَد کِ حراسی از آى ًذاضت؟6  

1: چرا پیاهثراى تْتریي الگَ زًذگی هاّستٌذ ؟7  

1ی تکالیف را ترها ٍاجة کردُ است؟: چرا خذاًٍذ اًجام یک سر8  

1دارد /؟ یدًٍوًَِ از رفتارّایی کِ تاػث جلة تَجِ ًاهحرهاى تِ سَی اًساى هی ضَد را تٌَیسیذ ؟ از ًظر ضرػی چِ حکو:9  

25/1: فذاکار کیست ًظر دیي اسالم در تارُ ضخع فذاکار چیست11  

 

 


