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داوش آمًز عزیز شما می تًاویذ پاسخىامه امتحان را دي ساعت پس از پایان امتحان در پًرتال مذرسه مالحظه ومائیذ.
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ّ – 1ر کسام از آیات زیر را ترجوِ ٍ ترای ّر کسام پیام آى را هطرص ًواییس
الف) یذکزين اهلل قیاماً ي قعًداً ي علی جىًبهم
ب) يٓ وُفِخَ فىِ الصًّٔرِ فَصٓعِقَ مٓه فىِ السّٓمٓايٓاتِ يٓ مٓه فىِ الْأَرٕضِ
ٍ -2یژگی ّای هجوَػِ ی هٌظن را تٌَیسیس .
 -3ضاذصِ ی اصلی ّر پسیسُ ی هٌظن چیست ؟
ً -4ظام طَلی را تا هثال تَضیح زّیس.
 -5ترّاى اتماى صٌغ چیست ؟
ٍ -6زیؼِ ّای الْی زر اًساى را ًام تثریس .
ٍ -7جساى اذاللی را تِ ػٌَاى یکی از ٍزیؼِ ّای الْی زر اًساى تَضیح زّیس .
 -8هَاًغ رضس ٍ رستگاری زر اًساى را ًام تثریس .
 -9یکی از هَاًغ رضس ٍ رستگاری اًساى  ....................است ٍ از طریك ..............راُ هٌجر تِ ایجاز هاًغ هیگرزز ٍ آى
هَارز را شکر ًواییس.
 -11صحیح ٍ غلط تَزى جولِ زیر را هطرص ًواییس ٍ ترای پاسد ذَز زلیل شکر ًواییس.
 ريح اوسان دچار تغییز می شًد -11کسام یک از اتؼاز ٍجَزی اًساى لسرت اًتراب ٍ تصوین گیری را زارز؟
 -12پیاهس ًگرش اٍل(هازیَ)زر ترذَرز تا هرگ چیست؟(شکر سِ هَرز)
 -13راّْای اثثات هؼاز از چٌس طریك اثثات هیگرزز .ضوي ًام ترزى ّر کسام را تَضیح هرتصری زّیس.

 -14ترزخ را تؼریف ًواییس ٍ ٍیژگی ّای ػالن ترزخ را تٌَیسیس .
 -15هٌظَر از آثار هاتمسم ٍهاتأذر چیست ؟هثال تسًیس .
 -16طثك فرهایص اهام صازق (ع) چٌس ػول هَجة صَاب تؼس از هرگ هیگرزز؟ سِ هَرز آى را ًام تثریس.
 -17حضَر پیاهثراى ٍ اهاهاى زر لیاهت تِ چِ هؼٌاست ؟
ٍ -18سیلِ سٌجص زر رٍز لیاهت چیست؟
 -19سِ هَرز از اتفالات هرحلِ اٍل لیاهت را شکر ًواییس.
 -21صَر تِ چِ هؼٌاست؟ زر لراى از اى تِ چِ چیسی تطثیِ ضسُ است؟ ٍیژگی اى کسام است؟
موفق و موید باشید.

