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 بارم  ردیف

 1 .دهید توضیح را یکی و بنویسید را سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول حضرت رهبری ابعاد از از مورد دو 1

 1 . دهید توضیح و بیان را آن است بلوغ بدون نیازمند ازدواج برای آمادگی 2

 توضیح را آن است نفس عزت تقویت های راه از یکی اندک بهای به خویش نفروختن و خود ارزش شناخت  3

 .دهید

1 

 1 .دهید توضیح و بیان را مهدوی جامعه ویژگی دو  4

 1 . نمایید تشریح را غیبت عصر در السالم علیه مهدی حضرت امامت چگونگی 5

6 

 

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

 . دهید توضیح را مورد دو این بود طاغوت

2 

 2 .نمایید بیان را آن دارند معروفی جمله البالغه نهج 221 خطبه مورد در الحدید ابی ابن 7

 اسالمی جامعه رهبری در نبوی سیره از ویژگی کدام پیرامون مومنین یکونوا اال نفسک باخع لعلک شریفه آیه 8

 است؟

2 

 2 .نمایید بیان را مورد دو یابیمدرمی آیه این از هایی پیام چه تطهیر شریفه آیه به توجه با 9

 1 . دهید توضیح و بیان را والیت آیه  10

 1 . دهید توضیح چیست ظاهری والیت 11

 توضیح را مورد این است آن تدریجی نزول عین در درونی انسجام مجید قرآن محتوایی اعجاز ابعاد از یکی  12

 . دهید

2 

 2 . نمایید بیان را مورد چهار چیست ازدواج اهداف 13

 1 . دهید توضیح چیست تقیه  14

   

 

 

 


