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 ًام خذاتِ 

     گی:ٍ ًام خاًَادًام 

  ضطنپایِ                ّای آسواًی  ّذیِسَاالت 

 سَاالت ردیف

 یا ًادرست تَدى عثارت ّای زیر را هطخص کٌیذ.درست  الف

 (                  ) سفر، ًواز هغرب ضکستِ خَاًذُ هی ضَد.ٌّگام  -1

 (                  ). یعٌی اعتقاد تِ اهاهت جاًطیٌاى پیاهثر هعاد -2

 (                  )جاًطیٌاى اهام هْذی در دٍراى غیثت صغری چْار ًفر تَدُ است.  تعذاد  -3

 ( هطخص کٌیذ.)×ی صحیح را تا عالهت  گسیٌِ ب

 اًذ؟ ّایی سفارش کردُ پیطَایاى دیي ها را تِ چِ ٍرزش  -3

 ی هَارد د(  ّوِ ج( اسة سَاری ب( تیراًذازی ضٌا الف(

 هرقذ حضرت هعصَهِ )س( در کذام ضْر ٍاقع است؟ -2

 د( ضیراز ج( قن ب( هطْذ یسد الف(

 در زهاى حاضر جاًطیٌاى اهام زهاى چِ کساًی ّستٌذ؟ -1

 د( داًطوٌذاى ج( هراجع تقلیذ ب( رٍحاًیَى ّای هَهي اًساى الف(

 خالی را تا کلوات هٌاسة پرکٌیذ.جاّای  ج

 گَیٌذ. ی خذا را .......................... هی ّفت تار گطتي تِ دٍر خاًِ -1

 ........................ یعٌی تا دٍستاى خذا دٍست تاضین. -2

 تا دضوٌاى خذا دضوي تاضین. ........................ یعٌی-3

 سَاالت زیر پاسخ کَتاُ تذّیذ.تِ  ت

 گَیٌذ؟ دّین چِ هی تِ رفتارّایی کِ ٌّگام رٍترٍضذى تا دیگراى ٍ ترای رعایت ادب اًجام هی -1

ضَد ٍ تِ جایی ترسذ کِ تخَاّذ دُ رٍز تواًذ حکمن   کیلَهتر از ٍطٌص دٍر هی 5/22هسافری کِ تیطتر از  -2

 ًوازش چیست؟
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    سَاالت زیر پاسخ کاهل تذّیذتِ  ت

 کردًذ؟ هعجسُ چیست ٍ چرا پیاهثراى از هعجسُ استفادُ هی -3

 

 

 ّایی دارد؟ هراسن حج ترای هسلواًاى چِ فایذُ -2

 

 

 تفاٍت زًذگی دًیا ٍ آخرت را تیاى کٌیذ؟ -1

 

 

 فرهایذ؟ چِ هیی ّذف خَد از قیام ترعلیِ حکَهت فاسذ یسیذ  اهام حسیي درتارُ -5

 

 

 دٍ ٍیژگی داًص آهَز ًوًَِ را تیاى کٌیذ؟ -4

 

 

 ترای رسیذى تِ هَفقیت چِ گام ّایی را تایذ طی  کٌین؟ -6

 

 

 اهاهت تِ چِ هعٌاست؟ -7

 

 

 

 ٍ سرتلٌذ تاضیذپیرٍز 
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