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 ؟... هؼٌإ تِ هٌجٖ ظَْر همذهات وردى فراّن ٍ سازٕ زهٌِ٘ ـ1

   استؼذادّا وردى آهادُ( ب                                           چٌٖ٘ همذهِ( الف

  هَارد ّوِ( د   ّذفٖ ٍ هٌظَر ترإ همذهات تِْ٘ ٍ زهٌِ٘ اػذاد( ج

 ظَْر هحض تِ وِ است زتذُ گرٍّٖ از سخي اسالهٖ رٍاٗات در": سخي اٗي ـ2

 و٘ست؟ از " پًَ٘ذًذ هٖ حضرت آى تِ زهاى اهاى

            اسالهٖ اًمالب هؼظن رّثر( ب              (       رُ) خوٌٖ٘ اهام( الف

 تْطتٖ ضْ٘ذ( د                                       هطْرٕ ضْ٘ذ( ج

 آخرٗي ظَْر سازاى زهٌِ٘ اٗراً٘اى است آهذُ( ظ) اورم پ٘اهثر رٍاٗات در ـ3

 ضذُ ٗاد.....  چَى ػٌاٌٍٖٗ تا اٗراً٘اى از زهٌِ٘ اٗي در. زهٌٌ٘ذ رٍٕ خذاًٍذ رخ٘رُ

 است؟

       هطرق از ّاٖٗ پرچن( ب                                           سلواى لَم( الف

  هَارد ّوِ( د                                        س٘اُ ّإ پرچن( ج

 إ اًذٗطِ چِ اجرإ را اسالهٖ حىَهت تطى٘ل اّذاف از ،(ظ) اورم پ٘اهثر ـ4

 است؟ داًستِ

             جَر ٍ ظلن از ًجات اًذٗطِ( ب       ػذالتٖ تٖ از ًجات اًذٗطِ( الف

  ظَْر اًذٗطِ( د                                       ب ٍ الف( ج

 چ٘ست؟ "ػالن از فتٌِ رفغ تا جٌگ جٌگ" هؼرٍف جولِ از راحل اهام همصَد ـ5

          است جٌگ فمط همصَد( ب      فتٌِ رفغ ترإ هجاّذت ٍ تالش( الف

 ّ٘چىذام( د                               جٌگ در التذار اٗجاد( ج

 ضَد؟ هٖ گفتِ الگَ وسٖ چِ تِ ترت٘تٖ هثاحث در ـ6

       تاضذ تر هَفك افراد دٗگر از وِ وسٖ( الف

 تاضذ داضتِ ّاٖٗ تَاًوٌذٕ ٍ خصَص٘ات زًذگٖ اتؼاد از تس٘ارٕ در وِ وسٖ( ب

             تاضذ تاالٖٗ جاٗگاُ دارإ وِ وسٖ( ج

  تاضذ گرفتِ پ٘طٖ افراد دٗگر از ّا تَاًوٌذٕ در وِ وسٖ( د

 ؟...  هٌاسة الگَٖٗ داضتي فَاٗذ هْوترٗي ـ7

         سرگرداًٖ از هاًذى اهاى در( ب           رس٘ذى ّذف تِ زٍدتر( الف

  هَارد ّوِ( د                    اضتثاّات رس٘ذى حذالل تِ( ج

 چ٘ست؟ الگَپردازٕ از همصَد -8

     است فرضٖ ٍ تخ٘لٖ الگَّإ ارائِ( الف

 درتارُ هترتٖ در زدگٖدل ًَػٖ وِ ضًَذهٖ ترس٘ن چٌاى هٌفٖ الگَّإ( ب

  آٗذ پذٗذ الگَّا

      است حم٘مٖ ٍ هثثت الگَّإ ارائِ( ج

 است هطاّذُ لاتل ٍ ٗافتِ تحمك خارج در وِ الگَّاٖٗ ٗؼٌٖ( د

 دٌّذُ ًطاى "حٓسٌَٓٔ أُسٌَٓٓ للَِِّٱ رٓسَٔلِ لَىُن فِٖ لَّمَذوَاىَ ":فرهاٗذ هٖ لرآى وِ اٗي -9

 ...وِ است زًذگٖ در هْن اصل اٗي

  تَد هثثت الگَّإ دًثال تاٗذ( ب            تَد اخاللٖ الگَّإ دًثال تاٗذ( الف

 تَد هؼرفتٖ الگَّإ دًثال تاٗذ( د                    تَد زًذگٖ الگَّإ دًثال( ج

 

 ؟... همذس دفاع تارز ّإ ٍٗژگٖ از ـ10

        تَد الگَپرداز ٍ الگَزدا( ب                                  تَد الگَساز( الف

  هَارد ّوِ( د                    وٌذ هٖ هؼرفٖ را خَب الگَّإ( ج

 هٓغٓ لَائِنٌ َّٔٓ وَوٓيْ وَاىَ لِإِهٓاهِِِ ػٓارِفٌ َّٔٓ ٍٓ هٓاتٓ هٓيْ"و٘ست؟ از ػثارت اٗي ـ11

  "فُسٕطَاطِِ فِٖ الْمَائِنِ

 ػلِ٘ السالم  تالر اهام( ب                    ػلِ٘ السالم  سجاد اهام( الف

 صلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ اورم پ٘اهثر( د                       ػلِ٘ السالم صادق اهام( ج

 ... هؼٌإ تِ لغت در اًتظار ـ12

      تَدى راُ تِ چطن( ب                                          تَدى اه٘ذٍار( الف

 ج ٍ ب( د                                     آٌٗذُ تِ داضتي اه٘ذ ًَػٖ( ج

 هرد ضٌاختي ضَد، هٖ ًَاختِ جٌگ ض٘پَر وِ ٌّگاهٖ " و٘ست؟ از جولِ اٗي ـ13

 "تٌَاز ض٘پَر إ پس ضَد هٖ آساى ًاهرد از

          واظوٖ احوذٕ ضْ٘ذ( ب                                     تْطتٖ ضْ٘ذ( الف

 هطْرٕ ضْ٘ذ( د                                               چوراى ضْ٘ذ( ج

 چ٘س؟ هردم تر اهام حك السالم ػلِ٘ تالر اهام فرهاٗص طثك ـ14

    وٌٌذ اطاػتٍ  تطًٌَذ گَٗذ،هٖ اهام آًچِ( ب           تاضذ اٍ دٍستذار( الف

 ج ٍ ب( د     وٌٌذ پ٘رٍٕ اٍ دستَرات از( ج

 چ٘سٕ چِ تِ ػصر اهام دٍلت ضذى ًسدٗه ترإ ّوَارُ( ظ) اورم پ٘اهثر ـ15

 وردًذ؟ هٖ سفارش

 ّ٘چىذام( د       گٌاُ ترن( ج          ستن ٍ ظلن تا هثارزُ( ب          دػا( الف

 ردیف الف ب ج د
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ارسال تصویر پاسخنامه 

به همراه اطالعات ریل 

 آبان  28تا پایان روز 

 است:  السامی 1400

 نام و نام خانوادگی:

 

 پایه:

 

 نام مذرسه علمیه:

 

 شماره تماس:

 


