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5/0 

 هَرذاى سال ًْن ّجزی را سال...................... ًاهیسُ اًس.  2
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  پزسص ّای کَتاُ پاسد 
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  هٌظَم(ّز یک اس آثار سیز جشٍ کسام ًَع تارید ًگاری تِ ضوار هی رًٍس؟)سلسلِ ای، هحلی، تک ًگاری،  4

 :الف( فتَحات ضاّی اثز اهیٌی ّزٍی 

 :ب( تارید ػالن ارای ػثاسی اسکٌسر تیک تزکواى 

 :ج(ظفزًاهِ حوساهلل هستَفی 

 :ز(تارید رٍیاى تألیف اٍلیاء اهلل آهلی 
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  ّز یک اس ٍقایغ سیز هزتَط تِ زٍرُ کسام یک اس ذلفای راضسیي است؟ 5

 الف(جٌگ تا هزتسیي یا اس زیي تزگطتگاى

 ب(فتَحات هسلواًاى زر سزسهیي ّای هجاٍر ضثِ جشیزُ ػزتستاى:
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  تِ سؤاالت سیز پاسد کاهل زّیس 
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