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 .عبارت زیر را اعراب زده و ترجمه نمایید  .1

 نمره( 2) «حسن الخلق یذیب الخطایا کما تذیب الشمس الجلد»
 

 نمره( 2) بیان کنید مقصود از ظن چیست؟ توضیح دهید؟  «حسن الظن من حسن العبادة»ضمن ترجمه روایت   .2
 

 نمره( 2با توجه به آموزش داده شده در درس ، مراحل درک یک متن حدیثی را تبیین نمایید. )  .3
 

 نمره( 2کتاب عدة الداعی و نجاح الساعی اثر کیست و دارای چه موضوعی است؟ )  .4
 

 نمره( 2ترجمه نمایید. ) را اعراب زده و «الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق یطلبک فان تاته اتاک»روایت   .5
 

 نمره( 2. )را ترجمه نمایید «حق المسلم علی المسلم خمس: رد السالم، وعیادة المریض واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، و تشمیت العاطس»روایت   .6
 

 نمره( 2ترجمه کرده و  مقصود آن را دقیق بیان کنید. )را  «قال لقمان إلبنه: یا بنی، إن کنت زعمت ان الکالم من فضة، فأن السکوت من ذهب»حدیث   .7
 

 متن زیر را ترجمه دقیق نمایید.  .8

ٌ  و ِتسـعوَن َسـَنًة  -مشکاة األنوار: عن ُعنواِن البصری »  قد أتی علیه أربـ
ً
 َکبیرا

ً
ـا حَضـَر جعفـر   -و کان َشیخا ـاَل: ُکنـُت أختِلـُا الـی مالـِک بـِن أَنـَس ِسـنیَن، فلم 

َ
ق

ٌ ذلـک الصاِدُق   عنُه کما أخذُت من ماِلِک، فقال لی یوما: )إنی رجل  َمطلوب  و م
َ

فُت إلیه و أحببُت أن آُخذ
َ
لـی أوراد  فـی کـلا سـاعِة مـن  ) علیه السالم( الَمدینَة، اخَتل

ال َتشَغلنی عن ِوردی فُخذ عن ماِلَک و اخَتِلا إلیه کما ُکنَت َتخَتِلُا إل
َ

هاِر ف یِل و النَّ
َّ
 نمره( 4) «یهآناِء الل

 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


