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ُ و » تا تَجِ تِ آیِ شزیفِ  1 ُكم اّللم ا وليم  . تِ سؤاالت سیز پاسخ دّيذ «  و مه راكعىن.................. ِاّنم

 آیِ در شأى چِ کسی ًاسل شذُ است ٍ چِ هماهی را تزایشاى تياى هی کٌذ ؟  (       ب .     آیِ را کاهل کٌيذ  (الف
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اة حديثنا» اس راٍیاى حذیث  (ػج)همصَد اهام سهاى  3 ا الحىادُث الىاقعه فارجعىافيها ايل روم  5/0 کيست ؟«  أمم

ا ُيزيد اّللم ِلُيذهّب عنكم الزجس اهل» اس تَجِ تِ آیِ شزیفِ  4 زر  تههاًا  الاّنم دٍ ًكتِ را در هی یاتين ، آى ًكات را «   يِب و ُيتهم

 .تٌَیسيذ
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