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 ثسوِ تعبلی

 خوَْری اسالهی ایزاى

 آهَسش ٍ پزٍرش ثْجْبى
 ًخجگبى سزای داًص دثیزستبى:     

 

 هحل هْز آهَسضگبُ

 

 ًوزُ ضزح سَال ردیف

 

 الف

 : بتیرٍا ٍ بتیآ قسوت -

 اضبرُ ثِ کذام سیزُ ٍ رٍش پیبهجز )ظ( دارد؟ «هَٕٔهٌِِیيَ یٓكًََُُا أَلّب ًَفْسٓکٓ ثبخِعٌ لَعٓلَّکٓ»آیۀ ضزیفۀ  -1

 .ذیسیثٌَ زیسآیۀ ضزیفۀ  یثزا بمیپ کی -2

 «الَْٓارِثِیيَ ًٍَٓدٕعٓلَْٔنٔ أَئِوّٓۀً ًٍَٓدٕعٓلَْٔنٕ األَرٕضِ فِی اسٕتُضْعِفَُا الَّذِیيَ عٓلَى ًَؤيَّ أَىْ ًٍُٓزِیذٔ» 

 .ذیسیثٌَ بمیپ کی آى در تفكز ثب ٍ ًوَدُ لیتكو را زیس ثیحذ -3

 .................................................. فیكن الثقلیي تبرک اًی»  
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 ة

 .ذیکٌ پز هٌبست کلوبت ثب را یخبل یخبّب -

 ٍ ....... اس تز ذُیپَض یشیچ سهبى آى در کِ رسذیه فزا یسهبً هي اس پس یسٍد ثِ فزهَدًذ یعل حضزت -4

 . ًجبضذ ............ اس تز آضكبر

 .بثذییه اداهِ ............... ضكل در یٌید تیهزخع جتیغ عصز در -5

 .............. ستِیضب ّوسز بریهع يیتزهْن نیکز قزآى ًظز اس -6

 . است استَار ............ ٍ ........... ِیپب ثز یاساله حكَهت ٍ ًظبم لیتطك-7
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 .ذیدّ کَتبُ پبسخ زیس سؤاالت ثِ -

  ضَد؟یه گفتِ یکس چِ ثِ طبغَت -8

  ذ؟یثجز ًبم را هٌتظزاى یّبتیهسئَل اس هَرد دٍ -9

 (هَرد 2) .ذیسیثٌَ را هٌبست سهبى در اسدٍاج یّبذُیفب -10

 . ذیثجز ًبم است؟ ثلَغ چٌذ بسهٌذیً اسدٍاج یثزا یآهبدگ -11

  ست؟یک شیعش اًسبى اس هٌظَر -12

  ذ؟یثجز ًبم را عشت تیتقَ یّبراُ -13

 ذ؟یسیثٌَ را رّجز ثِ ًسجت هزدم یّبتیهسئَل اس هَرد دٍ -14

 هعٌبست؟ چِ ثِ تفقِ -15
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 د

 .ذیدّ کبهل پبسخ زیس سؤاالت ثِ -

  ست؟یچ ثبضذ خبًجِّوِ ذیثب یسًذگ یاسبس سؤاالت ثِ پبسخ ٌكِیا اس هٌظَر -16

 ست؟یچ قزآى یدیتذر ًشٍل يیع در یدرًٍ اًسدبم اس هٌظَر -17

  زد؟یپذیه اًدبم چگًَِ ٍ ستیچ( ظ) خذا رسَل یهعٌَ تیٍال اس هٌظَر -18

  ثَد؟ چِ( ظ)بهجزیپ یرّجز ثب عجبسیثٌ ٍ ِیاهیثٌ حكَهت یاسبس یّبتفبٍت -19

 حیتَض را هَرد کی ٍ( هَرد 2) ثزدُ ًبم را را ستوگز حبکوبى ثب هجبرسُ در هعصَم اهبهبى یکل اصَل -20

  ذ؟یدّ
 (ادامه سواالت در صفحه بعد)
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  دارد؟ یذیفَا چِ خبهعِ در طبىیا حضَر ٍ( حع) سهبى اهبم ثَدى سًذُ ثِ اعتقبد -21

 خَد یثزا خذاگبًِ طَر ثِ ّزکس ضَدیًو ٍ ستیً ذیتقل هزخع اًتخبة هبًٌذ ِیفق یٍل اًتخبة چزا -22

  ذ؟یًوب اًتخبة ِیفق یٍل

  ذ؟یسیثٌَ را یهعٌَ ٍ یاخالق رضذ اسدٍاج اّذاف اس -23
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