
 

 

 
 

 (0.25)، تِ چِ هعٌاست؟  عسّت .1

چِ   ؛ خَیش  هی ایستذ ٍ تسلین ًوی شَد ٍ  َّستِ کسی کِ در تراتر هستکثراى ٍ ظالواى ٍ ّوچٌیي درهقاتل َّي  .2

 (0.75) چرا؟ هی گردد؟چیسي اعالق 

 (0.5) خَاّذ قثل از ازدٍاج، حتواً عفاف پیشِ کٌٌذ؟ کرین از دختراى ٍ پسراى  هی چرا  قرآى .3

 (1) چْار هَرد از اّذافی کِ تراي تشکیل خاًَادُ در هتَى دیٌی رکر شذُ است را تٌَیسیذ. .4

]چِ پٌْاى،چِ آشکار[ تا خٌس  کرین از دختراى ٍ پسراى  هیخَاّذ کِ تِ ّیچ ٍخِ در پی راتغۀ غیرشرعی چرا  قرآى .5

 (1) هخالف ًثاشٌذ؟

 (0.25تِ اٍج خَد رسیذ؟ ) اهیِ تٌی دستگاُ تِ ًسثت ًاخشٌَدي هعصَم، اهاهاى از یک کذام زهاى در .6

 (1تقیِ را تعریف کٌیذ. ) .7

اقذاهات  از یک کذام الثالغِ از حضرت علی )ع( ٍ صحیفِ سدادیِ از اهام سداد )ع( تِهاًٌذ ًْح  ّایی کتاب آهذى فراّن .8

 (0.5اهاهاى )ع( اشارُ دارد ؟ ) دیٌی هرخعیت تِ هرتَط

 (0.75علی )ع( شاهل چِ تخش ّایی است ؟ ) اهام الثالغۀ ًْح کتاب .9

 (0.5) تاشٌذ؟  فقیِ تایذ زهاى شٌاس چرا هرخع تقلیذ ٍ ٍلی .10

 (  1) .تٌَیسیذ را عصرغیثت در هْذي )عح( حضرت اهاهت چگًَگی .11

 (1) را تٌَیسیذ. هرخع تقلیذ چْار هَرد از شرایظ .12

 (0.5قرآى کرین کارّاي خارق العادُ اي کِ از عرف پیاهثر )ص( تراي اثثات ًثَت اٍ اًدام هی شَد را چِ هی ًاهذ ٍ چرا ؟ ) .13

 (0.25) تِ کذام ًیاز را ایداب هی کٌذ؟تْاي عور لسٍم پاسخ گَیی  تین از دست دادى سرهایِ گراى .14

 (2هَضَعات هختلف قرآى کرین را فقظ ًام تثریذ. چْار هَرد. ) .15

 (1.5ًیاز ّاي ترتر اًساى را فقظ ًام تثریذ. ) .16

 (1را تَضیح دّیذ. ) استورار ٍ پیَستگی در دعَتاز علل آهذى پیاهثراى هتعذد ،  .17

چٌیي  از را ّا عراقی ٍ کرد تیٌی پیش سلغٌت؛ تخت تر اهیِ تٌی شذى سَار اهام علی )ع( کذام عَاهل را در آیٌذُ ، هَخة .18

 (1رٍزي تین داد ؟ )

 ّاي اعداز ٍیژگی از یک کذام فیِ اخْتالَفًا کَثیرًا * تِ اللِّ لََخذٍاْ عٌذ غَیرِ هيْ ٍلََکَاىَ الْقُرْآىَ یتَذترٍُىَ شریفۀ : * أَفاَلَ آیۀ .19

 (0.25دارد؟ ) اشارُ کرین قرآى

 (0.75)  .تٌَیسیذ را اًساى ترتر هَرد ازًیازّايسِ  .20

 (0.25اًساى ارتثاط دارًذ ؟ ) ترتر ًیازّاي از یک کذام تا زیر، اتیات  .21

 خَیشتٌن دل احَال از غافل چرا سخٌن / کِ شة ّوِ ٍ است هي فکر رٍزّا  

  ٍعٌن ًٌوایی آخر رٍم هی کدا تَد / تِ چِ تْر آهذًن ام آهذُ کدا از  
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