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 بارم  ردیف

 و پیامبر سوی از شده ترسیم رسم و راه از دوری نتیجه که السالم علیهم ائمه عصر های چالش مهمترین 1

 دهید توضیح را یکی و مورد دو بنویسید را بود ایشان سالم علیهم جانشینان

 

2 

 و آله و علیه اهلل صلی پیامبر سیره و سخنان حفظ راستای در السالم علیهم اطهار ائمه اقدامات از نمونه یک 2

 دهید توضیح و بنویسید را سلم
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 2 بنویسید را دلیل دو این کردند می مبارزه خود زمان حاکمان با علت دو و دلیل دو به بزرگوار امامان 3

 1 بنویسید کبری غیبت زمان در را الشریف فرجه تعالی اهلل عجل مهدی حضرت امامت چگونگی 4

 1 دهید توضیح و تشریح است چگونه ادیان در منجی و موعود 5

 2 بنویسید روش دو میشود انتخاب چگونه و کیست فقیه ولی 6

 2 دهید توضیح را مورد این باشد می اسالمی جامعه رهبر وظایف از یکی مشورت اساس بر گیری تصمیم 7

 2 نمایی تشریح و توضیح چیست دانی خود و عالی خود  8

 2 دهید توضیح دلخواه به را یکی و نوشته را ازدواج اهداف از هدف دو 9

 را مورد این باشد می مجید قرآن محتوایی اعجاز های جنبه از یکی تدریجی نزول عین در درونی انسجام 10

 دهید توضیح
 

2 

 1 دهید توضیح داند می چیزی چه را دینی چند و اختالفات اصلی منشاء مجید قرآن 11

 1 بنویسید را فطرت ویژگیهای از دو 12

 1 دهید توضیح را آن و نوشته را نبوت ختم عوامل از یکی 13

   

 


