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 فزستادین تسَی تَ  دالیل رٍضي را ٍ کفز ًوی ٍرسًذ تِ آى هگز گٌاّکاراى.الف( ٍ قغعًا فزٍ 
 ب( ٍ قغعًا ارسال کزدین تسَی تَ  دالیل رٍضي را ٍ کفز ًوی ٍرسًذ تِ آى هگز هؤهٌاى.

 ج( ٍ قغعًا ًاسل کزدین تسَی تَ  دلیل رٍضي را ٍ کفز ًوی ٍرسًذ تِ آى هگز ًافزهاًاى.
 تَ  دالیل رٍضي را ٍ کفز ًوی ٍرسًذ تِ آى هگز ًافزهاًاى. د( ٍ قغعًا ًاسل کزدین تسَی
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ا خذا تزگشیذ تزای ضوا دیي را پس ّزگش ًویزیذ هگز در ای پسزم قغعً ّین ٍ فزسًذش ٍ یعقَبالف ( ٍ سفارش کزدًذ تِ آى اتزا
 حالیکِ هسلواًیذ.

ا خذا تزگشیذ تزای ضوا دیي را پس ّزگش ًویزیذ هگز در فزسًذاًن قغعًٍ یعقَب ای  را صاًکزد تِ آى اتزاّین فزسًذ ٍصیتب( ٍ 
 حالیکِ هسلواًیذ

ب ای فزسًذاًن قغعًا خذا تزگشیذ تزای ضوا دیي را پس ّزگش ًویزیذ هگز در ٍ سفارش کزد تِ آى اتزاّین ٍ فزسًذش ٍ یعقَ ج(
 حالیکِ هسلواًیذ.

ٍ ٍصیت کزد تِ آى اتزاّین  ٍ فزسًذش را ٍ یعقَب ای فزسًذم قغعًا خذا تزگشیذ تزای ضوا دیي را پس ّزگش ًویزیذ هگز در  د(
 حالیکِ هسلواًیذ
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 الف( ٍ تجٌگیذ تا اٍ تا ایٌکِ ًثاضذ فتٌِ ای ٍ تاضذ دیي تزای خذا ، پس اگز خَداری کٌٌذ پس  ًیست دضوٌی هگز تز ستوکاراى.
 ای ٍ تاضذ دیي تزای خذا ، پس اگز خَداری کٌٌذ پس  ًیست دضوٌی هگز تز ستوکاراى.ب( ٍ جٌگیذًذ تا آًْا تا ایٌکِ ًثاضذ فتٌِ 

 ج( ٍ جٌگیذًذ تا اٍ تا ایٌکِ ًثاضذ فتٌِ ای ٍ تاضذ دیي تزای خذا ، پس اگز خَداری کٌٌذ پس  ًیست دضوٌی هگز تز ستوکاراى.
 س اگز خَداری کٌٌذ پس  ًیست دضوٌی هگز تز ستوکاراى.د( ٍ تجٌگیذ تاآًْا تا ایٌکِ ًثاضذ فتٌِ ای ٍ تاضذ دیي تزای خذا ، پ

4 
                           

 الف( هَاظثت کٌیذ تز ًواسّا ٍ ًواس هیاًِ ٍ تِ پاخیشیذ تزای خذا در حالیکِ فزٍتي ّستیذ.
 ًواس هیاًِ ٍ تِ پاخیشیذ تزای خذا در حالیکِ هتَاضع ّستیذ. ب( هَاظثت کزدًذ تز ًواسّا ٍ

 ج( هَاظثت کٌیذ تز ًواس ٍ ًواس صثح ٍ تِ پاخیشیذ تزای خذا در حالیکِ هتَاضع ّستیذ.
 د( هَاظثت کزدًذ تز ًواس ٍ ًواس صثح ٍ تِ پاخیشیذ تزای خذا در حالیکِ فزٍتي ّستیذ.
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 الف( ای کساًی کِ ایواى آٍردُ ایذ تقَای خذا را پیطِ کزدًذ ٍ رّا کزدًذ آًچِ تاقی هاًذُ است اس رتا اگز هی تاضیذ هؤهي.
 ای کساًی کِ ایواى آٍردُ ایذ تقَای خذا را پیطِ کٌیذ ٍ رّا کزدًذ آًچِ تاقی هاًذُ است اس رتا اگز هی تاضیذ هؤهي. ب(



 ای کساًی کِ ایواى آٍردُ ایذ تقَای خذا را پیطِ کٌیذ ٍ رّا کٌیذ آًچِ تاقی هاًذُ است اس رتا اگز هی تاضیذ هؤهي. ج(
 ی خذا را پیطِ کزدًذ ٍ رّا کٌیذ آًچِ تاقی هاًذُ است اس رتا اگز هی تاضیذ هؤهي.ای کساًی کِ ایواى آٍردُ ایذ تقَا د(
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عوزاى ای پزٍردگار ها قغعًا هي  ًذر کزدم تزای تَ آًچِ در ضکن هي است آساد است پس قثَل کٌٌذ الف ( ٌّگاهی کِ گفت سى 
 اس هي قغعًا تَ هی ضٌَی ٍ  داًایی.

ب( ٌّگاهی کِ هی گفتٌذ تِ سى عوزاى ای پزٍردگارم قغعًا هي  ًذر کزدم تزای تَ آًچِ در ضکن هي است آساد است پس قثَل 
 َی ٍ  داًایی.کي اس هي قغعًا تَ هی ضٌ

ج( ٌّگاهی کِ هی گَیٌذ تِ سى عوزاى ای پزٍردگارم قغعًا هي  ًذر کزدم تزای تَ آًچِ در ضکن هي است آساد است پس قثَل 
 کي اس هي قغعًا تَ ضٌَای ٍ  داًایی.

قثَل کي اس هي د( ٌّگاهی کِ گفت سى عوزاى ای پزٍردگارم قغعًا هي  ًذر کزدم تزای تَ آًچِ در ضکن هي است آساد است پس 
 قغعًا تَ ضٌَای ٍ  داًایی.
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 الف( تگَ راست گفت خذا پس پیزٍی کزدًذ آییي اتزاّین حق گزا را ٍ ًثَد اس هطزکاى.
 کٌیذ آییي اتزاّین حق گزا را ٍ ًثَد اس هطزکاى.ب( تگَ راست گفت خذا پس پیزٍی 

 ج( گفت راست گفت خذا پس پیزٍی کزدًذ آییي اتزاّین حق گزا را ٍ ًثَد اس هطزکاى.
 د( گفت راست گفت خذا پس پیزٍی کٌیذ آییي اتزاّین حق گزا را ٍ ًثَد اس هطزکاى.
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الف( قغعًا کساًی را کِ هی خَریذ اهَال  یتیواى را اس رٍی ستن هی خَریذ فقظ در ضکن ّایطاى آتص را ٍ تِ سٍدی ٍارد خَاٌّذ 
 ضذ در آتص افزٍختِ.

یتیواى را اس رٍی ستن هی خَریذ فقظ در ضکن ّایطاى آتص را ٍ تِ سٍدی ٍارد خَاٌّذ ب( قغعًا کساًی را کِ هی خَرًذ اهَال  
 ضذ در آتص افزٍختِ.

ج( قغعًا کساًی ، هی خَرًذ اهَال  یتیواى را اس رٍی ستن هی خَرًذ فقظ در ضکن ّایطاى آتص را ٍ تِ سٍدی ٍارد خَاٌّذ ضذ در 
 آتص افزٍختِ.

هَال  یتیواى را اس رٍی ستن هی خَرًذ فقظ در ضکن ّایطاى آتص را ٍ تِ سٍدی ٍارد خَاٌّذ ضذ د( قغعًا کساًی را کِ هی خَریذ ا
 در آتص افزٍختِ.
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 ستایٌذ خَدضاى را تلکِ خذا پاک هی گزداًذ کسی را کِ تخَاّذٍ ظلن ًوی ضًَذ تِ اًذاسُ فتیلی.الف( آیا ًذیذی کساًی را کِ هی 
 ب( آیا ًوی تیٌی کسی را کِ هی ستایذ خَدش را تلکِ خذا پاک هی گزداًذ کسی را کِ تخَاّذٍ ظلن ًوی ضًَذ تِ اًذاسُ فتیلی.

 ی گزداًذ کسی را کِ تخَاّذٍ ظلن ًوی ضًَذ تِ اًذاسُ فتیلی.ج( آیا ًذیذی کسی را کِ هی ستایذ خَدش را تلکِ خذا پاک ه
 د( آیا ًوی تیٌی کساًی را کِ هی ستایٌذ خَدضاى را تلکِ خذا پاک هی گزداًذ کسی را کِ تخَاّذٍ ظلن ًوی ضًَذ تِ اًذاسُ فتیلی.
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 کٌٌذ تِ خَدضاى قغعًا خذا دٍست ًوی دارد کسی را کِ تسیار خیاًت پیطِ ٍ  گٌاّکار. الف( دفاع ًکٌیذ اس کساًی کِ خیاًت هی
 ٍ  گٌاّکار. ب( دفاع ًوی کٌیذ اس کساًی کِ خیاًت هی کٌٌذ تِ خَدضاى قغعًا خذا دٍست ًوی دارد کسی را کِ تسیار خیاًت پیطِ



 ج( دفاع ًکي اس کساًی کِ خیاًت هی کٌٌذ تِ خَدضاى قغعًا خذا دٍست ًوی دارد کسی را کِ تسیار خیاًت پیطِ ٍ  گٌاّکار.
 د( دفاع ًوی کٌی اس کساًی کِ خیاًت هی کٌٌذ تِ خَدضاى قغعًا خذا دٍست ًوی دارد کسی را کِ تسیار خیاًت پیطِ ٍ  گٌاّکار.
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 الف( تگَ فزٍد آییذ تعضی اس ضوا تزای تعضی دیگز دضوي ّستیذ ٍ تزای ضوا در سهیي قزارگاّی است ٍ تْزُ هٌذی تا سهاى هعیي
 دیگز دضوي ّستٌذ ٍ تزای آًْا در سهیي قزارگاّی است ٍ تْزُ هٌذی تا سهاى هعیيب( گفت فزٍد آهذًذ تعضی اس آًْاتزای تعضی 

 ج( تگَ فزٍد آهذًذ تعضی اس ضوا تزای تعضی دیگز دضوي ّستیذ ٍ تزای ضوا در سهیي جایگاّی است ٍ تْزُ هٌذی تا سهاى هعیي
 هیي جایگاّی است ٍ تْزُ هٌذی تا سهاى هعیيد( گفت فزٍد آییذ تعضی اس ضوا تزای تعضی دیگز دضوي ّستیذ ٍ تزای ضوا در س
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 الف( گفت ای پزٍردگارم تیاهزس هزا ٍ تزادرم را ٍداخل کي ها را در رحوتت ٍ تَ رحن کٌٌذُ تزیي رحن کٌٌذگاًی.
 تگَ ای پزٍردگارها تیاهزس هزا ٍ تزادرم را ٍداخل ضَین در رحوتت ٍ تَ رحن کٌٌذُ تزیي هْزتاًاًی.ب( 

 .هْزتاًاًیدر رحوتت ٍ تَ رحن کٌٌذُ تزیي  ضَینتیاهزس هزا ٍ تزادرم را ٍداخل  اج( گفت ای پزٍردگاره
 تَ رحن کٌٌذُ تزیي رحن کٌٌذگاًی.ای پزٍردگارم تیاهزس هزا ٍ تزادرم را ٍداخل کي ها را در رحوتت ٍ  تگَد( 
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 الف( ٍ تذاًیذ ایٌکِ اهَال آًْا ٍ فزسًذاى آًْا فتٌِ ّستٌذ ٍ قغعًا خذا ًشدش پاداش تشرگی است.
 اهَال ضوا ٍ فزسًذاى ضوا ٍسیلِ آسهایص ّستٌذ ٍ ایٌکِ خذا ًشدش پاداش تشرگی است.ب( ٍ تذاًیذ ایٌکِ 

 ج( ٍ داًستٌذ ایٌکِ اهَال آًْا ٍ فزسًذاى آًْا فتٌِ ّستٌذ ٍ قغعًا خذا ًشدش پاداش تشرگی است.
 ی است.د( ٍ داًستٌذ ایٌکِ اهَال ضوا ٍ فزسًذاى ضوا ٍسیلِ آسهایص ّستٌذ ٍ ایٌکِ خذا ًشدش پاداش تشرگ
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هی کٌین آیِ ّا را تزای الف( پس اگز تَتِ کزدًذ ٍ تِ پاداضتٌذ ًواس را ٍ تذّیذ سکات را پس تزادراى آًْا ّستٌذ در دیي ٍ تیاى 
 قَهی کِ هی داًٌذ.

ب( پس اگز تَتِ کزدًذ ٍ تِ پاداضتٌذ ًواس را ٍ دادًذ سکات را پس تزادراى ضوا ّستٌذ در دیي ٍ تیاى هی کٌین آیِ ّا را تزای 
 قَهی کِ هی داًستٌذ.

در دیي ٍ تیاى هی کٌین آیِ ّا را تزای قَهی ج( پس اگز تَتِ کٌیذ ٍ تِ پاداریذ ًواس را ٍ تذّیذ سکات را پس تزادراى ضوا ّستٌذ 
 کِ هی داًستٌذ.

د( پس اگز تَتِ کٌیذ ٍ تِ پاداریذ ًواس را ٍ تذّیذ سکات را پس تزادراى ضوا ّستٌذ در دیي ٍ تیاى هی کٌین آیِ ّا را تزای قَهی 
 کِ هی داًٌذ.
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 یا چِ کسی هالک است گَش ّا ٍ چطن ّا را..............اس آسواى ٍ سهیي تِ ضوا الف( تگَ چِ کسی رٍسی هی دّذ 
 ٍ چطن ّا را.............. ب( تگَ کسی رٍسی هی دّذ تِ آًْا اس آسواى ٍ سهیي یا کسی ّست هالک تاضذگَش ّا

 ج( گفت چِ کسی رٍسی هی دّذ تِ ضوا اس آسواى ٍ سهیي آیا ّواى کسی است کِ هالک گَش ّا ٍ چطن ّا  است..............
 د( گفت کسی رٍسی هی دّذ تِ آًْا اس آسواى ٍ سهیي یا چِ کسی هالک است گَش ّا ٍ چطن ّا را..............
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 علیْن السالم ّست؟
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 سَرُ هائذُ در هَرد کذام ٍظیفِ دیٌی ّست؟  6آیِ    17
 الف( ٍضَ                      ب( تیون                       ج( غسل                    د( ّوِ هَارد

18 
 »آیِ                                

       »هزتَط تِ کذام تکلیف دیٌی ّست؟ 

 الف( ًثَت                   ب( ًواس                           ج( ٍالیت                   د( سکات

19 
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                    »  خذاًٍذ چِ چیش را تز خَدش ٍاجة

 کزد؟
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 در هَرد کذام یک اس اتفاقات سیز ًاسل ضذُ است ؟»« عثق آیِ  20
 الف( جٌگ احذ                          ب( ٍالیت                      ج( هثاّلِ                          د( جٌگ تذر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هَفق ٍ هؤیذ ٍ هٌصَر تاضیذ 

 96تاتستاى 


