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 بارم  ردیف

 1 . میداند چه را اختالف این اصلی منشاء قرآن چیست جهان در مختلف ادیان وجود علل 1

 2 . نمایید بیان فقط را مورد چهار میباشد چیزی چه خانواده تشکیل مورد در ها برنامه مهمترین 2

 1 . نمایید تشریح و توضیح را دانی خود و عالی خود 3

 2 . دهید توضیح را یکی و بیان را رهبر با رابطه در مردم هایمسئولیت و وظایف  از مورد سه 4

 1 . دهید توضیح را یکی و بیان را نفس عزت تقویت های راه از دومورد 5
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 . بنویسید را زیر آیات پیام

 إ ذَا قَوْمَهُمْ وَلِیُنْذِرُوا الدَِّین  فِی لِیَتَفَقََّهُوا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ کُل َّ مِنْ نَفَرَ فَلَوْلَا  کَافََّةً لِیَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ کَانَ وَمَا( الف

 یَحْذَرُونَ لَعَلََّهُمْ إ لَیْه مْ رَجَعُوا

 لَآیَاتٍ لِكَذَ فِی إ نََّ  وَرَحْمَةً مَوَدََّةً بَیْنَکُمْ وَجَعَلَ إ لَیْهَا لِتَسْکُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ خَلَقَ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ( ب

 یَتَفَکََّرُونَ لِقَوْمٍ

1 

 1 . چیست در فقیه ولی  و تقلید مرجع تفاوت 7

 حاکمان با مبارزه در امامان کلی اصول از اصل دو برحق امام عنوان به خویش معرفی و حاکمان تایید عدم 8

 . دهید توضیح را مورد دو این است طاغوت

1 

 2 .بنویسید را مهدوی جامعه های مورد ویژگیچهار   9

 رهبری در اکرم پیامبر سیره و روشها از یك کدام مورد در مُؤْمِنِینَ یَکُونُوا أَلََّا نَفْسَكَ بَاخِعٌ لَعَلََّكَ: شریفه آیه 10

 . دهید توضیح را مورد آن است شده بیان جامعه

1 

 دو داشت همراه به را نامطلوبی نتایج چه سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر احادیث نوشتن ممنوعیت  11

 . دهید توضیح و بیان را مورد
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 2 .دهید توضیح و بیان را منزلت حدیث و جابر حدیث 12

 2 . دهید توضیح راه یکی و بیان را مورد سه چیست متعدد پیامبران فرستادن علل 13

 2 . دهید توضیح را یکی و بیان را السالم علیه علی حضرت خواص ویژگی و فضیلت دو 14

   

 

 

 


