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 بارم  ردیف

 1 رفتار رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم با کسی که به خانه آن حضرت وارد میشد چگونه بود توضیح دهید. 1

 1 و یکی را توضیح دهید دو نمونه از ابعاد رهبري حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه وآله و سلم را نوشته 2

حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم درباره کسی که شب را سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد چه  3
 فرموده است؟

 

1 

 1 مرجعیت دینی را تعریف نمایید 4

 1 والیت ظاهري را توضیح دهید. 5

 1 احکام اجتماعی اسالم است، این مورد را توضیح دهید.یکی از دالیل  تشکیل حکومت اسالمی ضرورت اجراي  6

 1 والیت معنوي را تعریف نمایید. 7

 1 یکی از جنبه هاي اعجاز محتوایی قرآن مجید را بیان نموده و توضیح دهید. 8

 1 دو نمونه از عوامل ختم نبوت را فقط بیان نمایید. 9

 1 در جهان چه چیزي معرفی می کند؟قرآن مجید منشأ اصلی اختالف و چند دینی را  10

 2 اگر پیامبر معصوم نباشد پیامبري به نتیجه نخواهد رسید. چرا؟ دو دلیل را بیان نمایید. 11

 2 معجزه آخرین پیامبر الهی باید دو ویژگی داشته باشد آن دو ویژگی را بیان نمایید. 12

 2 باشد آن دو ویژگی را بنویسید.پاسخ به سوال هاي اساسی باید حداقل دو ویژگی داشته  13

 2 دو مورد از علل فرستادن پیامبران متعدد از طرف خداوند متعال را بیان و یکی را توضیح دهید. 14

 2 چه کسی می تواند به سوال هاي بنیادین و اساسی بشریت پاسخ گوید دو ویژگی را بیان نمایید. 15

 


