


 

 نام و نام خانوادگی : 

 

 3تا  5درس                                                                                                        هدیه نوبت اول 

 گعیٌِ غحیح ضا اًتراب وٌیس  -5

 آیِ فاستثمَا الریطات اضاضُ تِ وسام هَضَع زاضز  -

 الف ( هْطٍ هحثت                 ب ( ًواظ              ج ( گفتاض ظیثا                 ز ( واض ًیه 
 

 پازضاُ حثطِ چِ ًام زاضت . -

 الف ( ظوطیا                     ب ( خعفط                 ج ( اتَسفیاى                 ز ( ًداضی 
 

 یٌی حضطت علی )ع( خطي هی گیطین .ها هسلواًاى وسام عیس ضا تطای خاًط -

 الف ( عیس فطط                 ب ( عیس لطتاى             ج ( عیس غسیط              ز ( عیس هثعث 
 

 حضطت علی )ع( زض ودا تِ زًیا آهس  -

 الف ( هسیٌِ                     ب ( وَفِ                   ج ( ذاًِ وعثِ            ز ( ضام 
 

 هحثَب تطیي عثازت ضٍظ خوعِ وسام است . -

 الف ( ظیاضت                   ب ( ًواظ خوعِ           ج ( غسل خوعِ            ز ( غلَات 
 

 ایي سري اظ ویست . ثَاب واض ًیه زض ضٍظ خوعِ چٌس تطاتط هی ضَز . -

 ز ( پیاهثط اوطم )ظ(             الف ( اهام علی )ع(             ب ( اهام ضضا          ج ( اهام خَاز 
 

 وسام یه خعء اهَال عوَهی است  . -

 الف ( ًیوىت پاضن            ب ( ترتِ والس         ج ( اتَتَس              ز ( ّط سِ هَضز
 

 ایي سري اظ ویست . ظ گَْاضُ تا گَض زاًص تدَی  -

 الف ( حضطت علی )ع(      ب ( پیاهثط اوطم )ظ(      ج ( حضطت عیسی       ز ( اهام غازق )ع( 
  

 خاّای ذالی ضا تا ولوات هٌاسة واهل وٌیس  -2

 وتاب لطآى ّسیِ ای اظ ططف .................. است  -

 اٍلیي سَضُ لطآى سَضُ ...................... است  -

 حضطت عیسی خعء پیاهثطاى ..................... است  -

 اهَال عوَهی هتعلك تِ ..................... هی تاضس  -

 حضطت هحوس )ظ( هی فطهایس : تا هی تَاًیس پاویعُ تاضیس  ................... اظ پایِ ّای ............... است  -

 ............. هی گَیٌس تِ وسی وِ ًواظ خوعِ ضا تطای زیگطاى هی ذَاًس .... -

 ضٍظ ................... ضٍظ زیساض تا سازات است  -

 تٌْا هطزی وِ زض ًَخَاًی پطت سط پیاهثط )ظ( ًواظ ذَاًس .................. تَز  -

 ........................... تا ذَاًسى اشاى پیاهثط )ظ( ضا ذَضحال هی وطز  -

 



 

 هطرع وٌیس  زضستی  ٍ ًازضستی عثاضت ّای ظیط ضا -9

 زضست           ًازضست                                           فطضتِ ٍحی خثطئیل ًام زاضز  -

 زضست           ًازضست                       آذطیي حح پیاهثط زض سال یاظزّن ّدطی تَز  -

 ًازضست      زضست                         اظ ًظط حضطت علی تْتطیي ضٍظ ضٍظ خوعِ است  -

 زضست           ًازضست                                             ًواظ خوعِ سِ ضوعت است  -

 زضست           ًازضست                     تِ فطهَزُ پیاهثط گصضت ویٌِ ضا اظ تیي هی تطز  -

 حضطت ظوطیا ضَّط ذالِ حضطت هطین تَز                         زضست          ًازضست  -

 پاسد واهل زّیس . -4

 یه ًوًَِ اظ ًظن هَخَز زض خْاى وِ اضاضُ تِ ذالك یىتا زاضز هثال تعًیس . -

 
 

 چٌس ًَع ظیاضت زاضین . ًام تثطیس . -

 
 
 

 .ون فطٍضی تِ چِ هعٌاست . یه هثال تعًیس  -

 
 
 

 علی ) ع ( زضتاضُ لطآى چِ هی فطهایس .اهام  -

 
 

  .زٍ ًوًَِ اظ هعدعات حضطت عیسی ضا تٌَیسیس -

 
 

 لٌَت زض ضوعت اٍل ًواظ خوعِ چِ ٍلت ذَاًسُ هی ضَز . -

 
 اگط وسی تسگَیی هی وٌس تطای آگاُ وطزى اٍ چِ ضاّی پیطٌْاز هی وٌیس. -

 
 

 ى  ق ق  خ  خ خ   اًتظاضات 

     آضٌایی زاضزتا لطآى ٍ هفَْم تطذی آیات 

     تِ ًوًَِ ای اظ ًظن خْاى اضاضُ زاضز

     زض هَضز حضطت هطین اطالعات زضستی زاضز 

     زض هَضز حضطت عیسی اطالعات زضستی زاضز ٍ هعدعات ایطاى ضا هی زاًس 

     تِ سرٌاى پیاهثط ٍ اهاهاى تِ زضستی اضاضُ هی وٌس 

     هفَْم اهَال عوَهی ضا زضن هی وٌس ٍ هعٌای ون فطٍضی ضا هی زاًس 

     زض هَضز ضٍظ خوعِ اطالعات زضستی زاضز ٍ تطتیة ًواظ خوعِ ضا هی زاًس 

     زض هَضز خاًطیٌی حضطت علی ٍ ضٍظ خطي اطالعات واهلی اضایِ هی زّس 

      ضٍش غحیح تطذَضز تا افطازی وِ تسگَیی هی وٌٌس ضا هی زاًس 
 هَفك تاضیس                                                                           

 


