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 .درست یا ًادرست بَدى عبارات زیر را هشخض کٌیذ
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 .لطفاً گسیٌِ طحیح را عالهت بسًیذ

 تَ خذای بی ًظیری    "شعربا کذام سَرُ قرآى ارتباط هعٌایی دارد؟"    تَ یگاًِ ای ٍ داًا  

      ایالف     کَثر     تَحیذًاس

کذام پیاهبر جسٍ پیاهبراى اٍلَالعسم ًیست؟ 

      عیسی     هَسی     یَسفًَح

گرفتار شذُ است..... ٍای بر اسالم بِ حاکوی چَى ": اهام حسیي فرهَدًذ." 

      فرعَى     ّارٍى      هعاٍیِیسیذ

 از ًظر استاد حسي زادُ آهلی کذام هَرد از هَارد اهر بِ هعرٍف ًیست؟ 

      کسی خبردار ًشَد جس اهربِ هعرٍف کٌٌذُ ٍ اهر بِ هعرٍف شًَذُخیلی آّستِ اهربِ هعرٍف کردى

     هاًٌذ آیٌِ در آراهش خطاّا را بیاى کردىاشتباّات خطاکٌٌذُ را بلٌذ گفتي 

طفَاى ًام یکی از یاراى کذام اهام بَد؟  

 (ع)     اهام کاظن(ع)     اهام حسیي(ع)     اهام حسي(ع)اهام علی

تعذاد جسء ّای قرآى کرین چٌذ تاست؟ 

30       120         124         114 
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 .کاهل کٌیذ

 استفادُ هی کردًذ......................... پیاهبراى برای ایٌکِ ثابت کٌٌذ پیاهبر ّستٌذ از. 

 در هقابل یسیذ ایستادًذ..................... بیذار شذًذ ٍ با الگَ گرفتي از .................... هردم از  (ع)پس از شْادت اهام حسیي. 

 است.......................... ٍ اًجیل کتاب حضرت ............................. تَرات کتاب حضرت. 

است........................... اهام حسیي چراغ ّذایت ٍ :  پیاهبر اسالم فرهَدًذ. 
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 . کاهل کٌیذاطَل دیي را در شکل زیر
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 در هَرد ّذف قیام خَد چِ فرهَدًذ؟ (ع)اهام حسیي 
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 تشَیق بِ کارّای خَب چِ اثری در جاهعِ دارد؟
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 (هَرد2)بِ ًظر شوا، ها چِ ٍظایفی ًسبت بِ اهاهاى هْرباًواى دارین؟
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  آباى چِ هی کٌٌذ؟13هردم ایراى در رٍز 
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... هي یاد گرفتن

 

... اها یاد ًگرفتن

 

 ...برای ایٌکِ بْتر یاد بگیرم بایذ 

 تسلظ کافی تسلظ خَب هتَسظ کن خیلی کن
 سطَح عولکرد

 هالک ٍ شَاّذ

 اطَل دیي     

 اهر بِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر     

  ّذف قیام اهام حسیي     

 ٍظایف ها در قبال اهاهاى     

  آباى13      

 : عزخورد

 پیاهبراى پیشیي (ص)یعٌی اعتقاد بِ پیاهبری حضرت هحوّذ ٍ. 

 یعٌی..................................................................................................................................................................... 

یعٌی اعتقاد بِ جْاى آخرت ٍ رٍز قیاهت کِ بِ حساب اعوال خَب ٍ بذهاى رسیذگی هی شَد. 

 

 یعٌی .................................................................................................................................................................. 

 

 توحید

.........

. 

 امامت

......... 


