


 

 تِ ًام خذاًٍذ داًایی ّا

                                                :                                                          ًام ًٍام خاًَادگی 

 .هطخص کي× فرزًذم گسیٌِ ی درست را تا ػالهت 

 ًخستیي زًی کِ تِ دیي اسالم ایواى آٍرد کِ تَد ؟ -1

 (س) حضرت خذیجِ( د     (                    س)حضرت زیٌة (ج(                       س)حضرت زّرا( ب(                      س)حضرت هؼصَهِ ( الف

 تؼذ از چِ زهاًی هسلواًاى تِ دستَر پیاهثر تِ حثطِ ّجرت کردًذ؟ -2

 آضکار ضذى دػَت(د    تؼثت                   ( ج  تت پرستاى                 زیاد ضذى آزار ٍاریت ( ب   تؼذ از پیواى لطغ راتطِ تا هسلواًاى                   (فال

 در کذام دستِ از جٌگ ّای زیر پیاهثر ضرکت داضتٌذ؟ -3

 احذ ًٍْرٍاى( د                                              خٌذق ًٍْرٍاى(خٌذق ٍتذر                                      ج( ب                                تذر ًٍْرٍاى( الف

 در زهاى کذام خلیفِ ،هسلواًاى تا ػث پیطرفت اسالم در خارج از ضثِ جسیرُ ی ػرتستاى ضذًذ؟ -4

 (ع)حضرت ػلی( د                                               ػور( ج                                                  ػثواى( ب                                                    اتَتکر(الف

 ٍظیفِ ی لَُ ی هجریِ چیست؟ -5

 ًظارت تر اجرای درست ( ج                   تصَیة لَاًیي  ضکایات هردم                   رسیذگی تِ اختالفات ٍ( ب                   اجرای لَاًیي( الف

 .در جاّای خالی کلوِ ی هٌاسة تٌَیس

 .هؼیي ًیاز دارد --------------ّر جاهؼِ ترای رسیذى تِ ّذف ّای خَد تِ یک  -6

 .ٍاجرای لَاًیي اسالهی است------------هْن تریي ٍظیفِ ی حکَهت-7

 .است -------------خالفت تِ هؼٌی  -8

 .ضذ( ع)اتي هلجن هأهَر کطتي حضرت ػلی  -----------پس از ضکست خَارج در جٌگ  -9

 .سال اهاهت کرد--------هذت ( ع)اهام حسیي  -10

 صحیح                  غلط                                                                        .                                                                   جوالت صحیح ٍغلط را هطخص کي

  .تِ تحریک یسیذ هسوَم ٍضْیذ ضذ( ع)اهام حسي -11

 .یسیذ سلسلِ ی تٌی اهیِ را تأسیس کرد-12

 .گسترش صٌؼت ٍگطاٍرزی جسء ًگْثاًی از استمالل است -13

 .رهضاى سال چْلن ّجری تِ ضْادت رسیذًذ 21در ( ع)ػلیحضرت  -14



 

 .تِ پرسص ّای زیر پاسخ تذُ

 ضرایط ػْذ ًاهِ ای کِ کافراى ، پیاهثر ٍیاراًص را هجثَر تِ زًذگی در یکی از درُ ّای اطراف هکِ کرد چِ تَد؟ -15

 

 .کٌیذ جْاد در راُ خذا را تؼریف-16

 

 ًاى چیست؟تْتریي سر هطك ٍالگَ ترای ها هسلوا -17

 

 خَارج چِ کساًی تَدًذ؟ -18

 

 تراساس لاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایراى ،لَُ ی همٌٌِ چِ ٍظیفِ ای تر ػْذُ دارد؟ ٍاز چِ کساًی تطکیل ضذُ است؟ -19

 

 متوسط                                                   ضعیف                            عالی                                                             خوب                                  

 :د تازخور

 

                           

                                                    یک دنیا شادی ترای قلة کوچکتان آرزومندم

 

 

 

 

 

 


