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 تارم  ردیف

 "یا اهیا الزسىل بلغ ما اوزل الیک مه ربک  و ان مل تفعل فما بلغت رسالتً "تا تَجِ تِ آیِ ضزیفِ ی  1

 ایي آیِ تِ کذام هأهَریت پیاهثز اضارُ دارد؟ (الف

  تَرا  در اًجام ایي رسالت یاری خَاّن کزد؟"چزا خذاًٍذ تِ پیاهثز هی فزهایذ (ب

تِ عٌَاى جاًطیي اًجام ًوی داد،رسالتص کاهل ًوی ( ع)هأهَریتص را در هعزفی علی( ظ)چزا اگز پیاهثز  (ج

 ضذ؟
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25/0 

25/0 

2 
ا یزید"آیِ ضزیفِ ی   : را ..........................................    ِاّنم

 . یک پیام اس ایي آیِ استخزاج کٌیذ (ب   . کاهل کٌیذ (الف

 

5/0 

25/0 

 25/0  تِ هعٌای سزپزست است ًِ دٍست؟ "مه کىت مىال فهذا یلع مىالي"چزا کلوِ ی هَال در حذیث  3

 25/0 در کذام حذیث اٍلی االهز هعزفی ضذُ است؟  4

 25/0 آیِ ی تطْیز تِ دًثال کذام جولِ ی دعایی پیاهثز ًاسل ضذُ است؟ 5

 25/0 هَضَع آیِ ی تطْیز چیست؟ 6

 25/0 چزا تٌْا خذاًٍذ هی تَاًذ فزد ضایستِ اهاهت را هعیي کٌذ؟ 7

 1 اس هسؤٍلیت ّای پیاهثز هزجعیت دیٌی را تَضیح  دّیذ؟ 8

 5/0 چگًَِ اًجام هی پذیزد؟  (ظ)ٍالیت هعٌَی پیاهثز 9

 5/0 چزا تذٍى ٍجَد عػوت هسؤٍلیت پیاهثزی تِ ًتیجِ ًخَاّذ رسیذ؟ 10

 .اغطالحات سیز را تعزیف کٌیذ 11

 : .......................................ٍالیت ظاّزی  (ب   :..............................................طاغَت (الف

 : ...............................................عػوت  (ج

75/0 

 : درستی یا ًادرستی عثارات سیز را هطخع کٌیذ 12

 : خذاًٍذ ّز هخلَقی را هتٌاسة تا ٍیژگی ّایی کِ در ٍجَدش قزار دادُ ّذایت هی کٌذ (الف

 : ایواى تِ آخزیي پیاهثز الْی در ٍاقع ایواى تِ توام پیاهثزاى است (ب

 :است"هَسٍى تَدى کلوات ٍ رسایی در تعثیزات "اس ٍیژگی ّای قزآى کزین  (ج

75/0 

 :جوالت ًاقع را تا کلوات هٌاسة تکویل کٌیذ 13

 . تستِ است ٍ حجت را تز تٌذگاى توام کزدُ است...............راُ ............خذاًٍذ تا  (الف

 . است ............... ٍ..............دیي تِ هعٌای (ب

 . است......... ٍ دیگزی...........اس جٌثِ ّای اعجاس قزآى کزین یکی(ج

 . اسالم است( ظ)پیاهثز.............ٍ ...........هعتثزتزیي هزجع علوی تزای فْن آیات الْی  (د

 . هطتزک هیاى پیاهثز ٍ اهام است.............. ٍ..................هسؤٍلیت ّای(ُ
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