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چِ اعوالی تأثیز ًواس را اس تیي هی تزد؟
1

1

تِ فزهَدُ رسَل خذا (ظ) تاَّش تزیي هؤهٌاى چِ وساًی ّستٌذ؟

1

2

جاّای خای را پز وٌیذ.
اهام صادق (ع) هی فزهایٌذ :لثاس ًاسن ٍ تذى ًوا ًپَضیذ سیزا ًطاًِ .......................................است.
دٍ روعت ًواس تا تَی خَش تْتز اس  .......................تذٍى تَی خَش است.
3

............................عالل تزیي ٍ راستگَتزیي هزدهاى در طَل تاریخ تَدُ اًذ.

1

در لزآى وزین تعذ اس ..........................دریارُ ّیچ هَضَعی تِ اًذاسُ هعاد سخي گفتِ ًطذُ است.
 .................هصذاق واهل صثز ٍ پایذاری در تزاتز خَاّص ّای دل است.
 ..................ضاّذ ٍ ًاظز تز ّوِ پیاهثزاى ٍ اهت ّاست.
پیاهذ ّای اًىار هعاد را ًام تثزیذ.
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4

1

گَاّاى رٍس لیاهت را ًام تثزیذ ٍ تٌَیسیذ آیِ ضزیفِ «ٍ لالَ لجلَدّن لن ضْذتن علیٌا »...اضارُ تِ
وذاهیه اس ضاّذاى ٍ گَاّاى رٍس لیاهت است؟
2

5

عفاف را تعزیف وٌیذ؟
1

6

در چِ صَرت ٍظیفِ هسافز ضىستي ًواس است؟ ( 2هَرد)
2

7

ضیطاى هعوَال اس چِ راّْایی اًساى را فزیة هی دّذ؟ ( 2هَردوافی است)
2

8

لطفا در هَرد راتطِ هیاى عول ٍ جشا تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ.
الف -وذام ًَع اس راتطِ هیاى عول ٍ جشا عویك تزیي ٍ واهل تزیي راتطِ است؟

ب -آیِ ضزیفِ «اى الذیي یأولَى اهَال الیتاهی ظلوا اًوا یأولَى فی تطًَْن ًارا» هزتَط تِ وذام ًَع اس
9

راتطِ عول ٍ جشاست؟

2/5

ج -عذم رعایت تْذاضت ٍ اتتال تِ اهزاض گًَاگَى هزتَط تِ وذام ًَع اس راتطِ عول ٍ جشاست؟

2

د -در وذاهیه اس اًَاع رٍاتط هیاى عول ٍ جشا تٌاسة هیاى جزم ٍ ویفز اّویت دارد؟

ُ -راتطِ هیاى عول ٍ جشا در رٍس لیاهت چگًَِ است؟

ضزٍرت هعاد را اس ًظز حىوت الْی اثثات وٌیذ
1

10

تثزّج چیست؟

1

11

3

