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 بارم  ردیف

 دهيد توضيح را يکي و نوشته را ديني مرجعيت به مربوط السالم عليهم بيت اهل اقدامات از اقدام دو 1

 

2 

 اين خود زمان طاغوت و حاكمان با مبارزه در امامان كلي اصول از يکي برحق امام عنوان به خويش معرفي 2

 نماييد بيان حديث و مثال يک قالب در را مورد

 

2 

 نماييد بيان را كبری غيبت عصر در السالم عليه مهدی حضرت امامت چگونگي 3

 

1 

 از يکي . است فوايدی دارای جامعه در ايشان حضور و السالم عليه مهدی امام حضرت بودن زنده به اعتقاد 4

 بنويسيد را فوايد اين

 

2 

 مستکبران عليه طلبان حق نبرد صحنه در و كند سرگرم را خود دعا و گريه با تنها غيبت عصر در كه كسي 5

 ؟گفت خواهد چه السالم عليه زمان امام به و كندمي رفتار كساني چه مانند ظهور زمان  در باشد نداشته حضور

 

2 

 بنويسيد را فقيه ولي شرايط از شرط چهار 6

 

2 

 دهيد توضيح را مورد اين باشد مي اسالمي جامعه رهبر وظايف از يکي مشورت اساس بر گيری تصميم 7

 

2 

 دهيد توضيح را بزرگوار  اين سيره و نوشته را ستمکاران برابر در عزت ی اسوه از ای نمونه 8

 

1 

 دهيد توضيح و چرا؟.ندارند خاصي جنس به اختصاص كريم قرآن در ناس و آدم بني و انس مانند كلماتي 9

 

1 

 1 دهيد توضيح را مورد دو اين  باشد مي بلوغ نوع دو نيازمند ازدواج مناسب زمان 10

 2 دهيد توضيح را يکي و نوشته را سلم و آله و عليه اهلل صلي اكرم پيامبر گانه سه های مسئوليت 11

 2 بنويسيد را ويژگي دو اين باشد داشته ويژگي دو حداقل بايد اساسي های سوال به پاسخ 12

   

 


