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 بارم  ردیف

 علم این اتصال و السالم علیه علی حضرت بیکران علم پیرامون سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول حضرت 1

 . نمایید بیان دارند ای جمله چه ایشان به
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 1 .دهید توضیح معناست چه به فطرت 2

 1 . نمایید تشریح و توضیح را دلیل این میباشد نبوت ختم عوامل از یکی اسالم دین بودن روزآمد و پویایی 3

 2 .بنویسید را الهی پیامبر آخرین معجزه ویژگی دو 4

 1 .نمایید بیان  فقط را مجید قرآن محتوایی اعجاز های جنبه از مورد دو 5
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 مسئولیت این پذیرد می پایان ایشان رحلت از پس سلم و وآله علیه اهلل صلی اکرم رسول حضرت مسئولیت کدام

 .دهید توضیح را
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 ظاهری والیت و دینی مرجعیت یعنی سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول حضرت مسئولیت دو مورد در 7

 .بنویسید را فرضیه سه آن است مطرح فرضیه سه ایشان از پس
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 داشت اسالمی جامعه در نامطلوبی نتایج چه سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول احادیث نوشتن ممنوعیت 8

 . نمایید بیان را مورد دو
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 2 .نمایید بیان را علت دو آن کردند می مبارزه خود زمان حاکمان با علت دو به بزرگوار امامان 9

 توضیح و بیان را مورد دو آن انددانسته وابسته عامل دو به را تاریخ طول در شیعه پویایی شناسان جامعه رخیب 10

 . دهید

1 

 1 .چیست ظاهری والیت و دینی مرجعیت مورد در غیبت عصر برای السالم علیهم امامان و پیامبر راهکار 11

 2 .دهید توضیح را مورد این باشدمی رهبر به نسبت مردم های مسئولیت از یکی اجتماعی اهداف به دادن اولویت 12

 تقویت های راه از که او بندگی برای تالش و خداوند عظمت به توجه مورد در السالم علیه علی حضرت فرمایش 13

 . نمایید بیان را نفس عزت
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 1 .میباشد کسی چه ذلیل انسان و عزیز انسان کتاب تعریف بنابر 14

   

 

 

 


