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ذ *  کرات:ت
 ًبهَ؛ ؽبهل اعالػبت فشدی ثب دلت کٌتشل گشدد.هٌذسج دس عشثشگ پبعخهؾخقبت  -1
 ًبهَ، هؾخـ گشدد.پبعخ عؤاالت فشفبً دس پبعخ -2
 ًبهَ، ثب هذاد ًشم پش سًگ تکویل ؽْد.پبعخ فسیر دس پبعخ -3
 ُش چِبس پبعخ اؽتجبٍ، یک اهتیبص هٌفی داسد. -4
 گشدد.ؽْد، اهتیبص آى عؤال ززف هیدس فْستی کَ دس ُش عؤال، ثیؼ اص یک خبًَ پش  -5
 گشدد.آّسی هیدلیمَ ثَ فْست ُوضهبى خوغ 121ُب دس پبیبى ًبهَّ پبعخ «ػوْهی ّ اختقبفی» ُبکلیَ دفتشچَ -6
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 سؤال(: 15( )21/2551)کد  بر کرانه شرح چهل حدیث

 ػٌْاى یکی اص اهْس الصم تشای هداُذٍ تا ًفظ تَ چَ هؼٌاعت؟ هؾاسىَ تَ  -15
 غتي ثب خْد دس آغبص سّص، کَ گٌبٍ ّ ًبفشهبًی خذا ًکٌذ. ؽشط ثالف. 
 هشالجت اص زبالت للجی خْیؼ تب دچبس ّعْعَ ًؾْد. ة. 
 ثٌذین.  ػول ثَ ؽشط ّ پیوبًی کَ ثب دیگشاى هیج. 
 هسبعجَ اػوبل خْد دس آخش ؽت د. 

  گضیٌَ فحیح دستاسٍ ساتيَ ػلن ّ ایواى کذام اعت؟ -12

 ی ّ خْاًسی اعت کَ لبثل تضؼیف ّ تمْیت ًیغت. ایوبى یک ػول خْاسزالف. 
 ُب ًیغت.  ػلن ثَ خذا ّ ففبت اّ چیضی خض ایوبى ثَ آىة. 
 سعذ.  ایوبى دس هشزلَ کبهل خْد ثَ اعویٌبى هیج. 
 ػلن، ثِشٍ للت اعت ّ ایوبى، ثِشٍ ػمل. د. 

  سیؾَ ػدة چیغت؟ -13

 عشصًؼ فمذاى کوبل دس دیگشاى الف. 
 غضت خذاًّذ ة. ًبدیذٍ اًگبسی 

 ػجبدت ظبُشی فشاّاى ج. 
 زت ًفظ د. 

 عثة افلی تکثّش دس اًغاى کذام اعت؟  -14
 تُّْن کوبل دس خْد ّ دیگشاى سا ًبلـ پٌذاؽتي الف. 

 ُب ّ هْاُت پشّسدگبس  ظشفیتی ًغجت ثَ ًؼوت ة. کن
 ثشخْسداسی اص ػلن ّ ثشّت ّ کوبالت ًفغبًی ج. 
 اعت. غفلت اص ایي کَ ُوَ چیض اص خذد. 

 ساٍ ػولی دسهاى حغذ چیغت؟  -11
 دسخْاعت اص خذاًّذ ثشای ُوبًٌذی ثب هسغْد دس ثشخْسداسی اص ًؼوت ُب الف. 
 ثشخالف هیل ثبعٌی، اظِبس هسجت ّ ازتشام ثَ هسغْد کشدى ة. 
 ُبی هسغْد  تالػ ثشای سعیذى ثَ هضیّتج. 
 پٌبٍ ثشدى ثَ ؽیغبى اص ؽشّ زغذ د. 

 سًّذ؟  آتادی، چشا تؼنی اص دًیاپشعتاى تا تغل خذا اص دًیا هی اص دیذ هشحْم ؽاٍ -16
 گٌدذ.  الف. چْى زت خذا ّ زت دًیب دس یک دل ًوی

 ثشد.  صیشا دًیبدّعتی ّ زتّ لزایز دًیب، خذا سا اص یبد اًغبى هیة. 
 ؽْد.  ثشای ایي کَ لسظَ هشگ، زمیمت ّخْدی افشاد، سّؽي هیج. 

 کٌذ.  اًّذ آًبى سا اص هسجْثؾبى یؼٌی دًیب خذا هیثیٌٌذ خذ د. چْى ٌُگبم هشگ هی
  ساٍ حل تیذاس کشدى لٍْ غنثیَ دس اًغاى چیغت؟ -14

 الف. الذام ثَ کبسُبی خغیش 
 ُبی گزؽتَ  ة. یبدآّسی اًسغبط اهت

 ُبی افشاد تشعْ ّ ؽدبع  آل همبیغَ ایذٍج. 
 ازغبط هغئْلیت دس ثشاثش ؽشافت ثؾشی د. 

  صل اًغاًیت چَ ًام داسد؟اّلیي هٌضل اص هٌا -15

 تْعل الف. 
 ة. فجش 
 ج. سضب 

 یمظَ د. 
  چیغت؟« افنل الؼثادج إدهاى التفکش فی اهلل»هؼٌای حذیث  -16

 الف. ثشتشیي ػجبدات، اعتوشاس تفکش دسثبسٍ خذاعت. 
 ة. ثشتشیي ػجبدت، سعیذى ثَ کٌَ رات خذاًّذ اعت. 

 ذ اعت. ج. ػجبدت ثشتش، هؼبدل تفکش دس کٌَ رات خذاًّ
 د. ثشتشیي ػجبدت، ایدبد صهیٌَ تفکش دس فٌغ الِی اعت. 
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 تمْای ػام ّ خاؿّ کذام اعت؟  -60
 الف. تمْای ػبم هخقْؿ ػْام اعت ّ تمْای خبؿ هخقْؿ ػبلوبى. 

 تمْای ػبم، پشُیض اص هسشهبت اعت ّ تمْای خبؿ، پشُیض اص هؾتِیبت. ة. 
 ْای خبؿ، اختٌبة اص زتّ ًفظ. ج. تمْای ػبم، اختٌبة اص ُْای ًفظ اعت ّ تم

 تمْای ػبم ًغجت ثَ ازکبم الِی اعت ّ تمْای خبؿ دس هْسد اػوبل ثٌذگبى. د. 
 فشق سخاء ّ غشّس چیغت؟  -65

 ؽْد، ّلی سخبء اص اػتمبد ثَ سزوت ّاعؼَ پشّسدگبس.  اًگبسی ًغجت ثَ اّاهش خذا پیذا هی غشّس اص عِلالف. 
 وت الِی اعت، ّلی سخبء اهیذ ثَ ثخؾبیؼ الِی. ة. غشّس، هغشّس ؽذى ثَ ػفْ ّ سز

 داسد.  داسد ّلی سخبء ثَ ػول ّا هی ج. غشّس، اص ػول ثبص هی
 غشّس، ًبؽی اص خِل اعت ّ سخبء ًبؽی اص هؼشفت. د. 

 کٌذ؟  تا ایٌکَ خذاًّذ، ػالن تَ ّمغ تٌذگاى اعت، چشا آًاى سا اهتحاى هی -62
 َ هشزلَ ظِْس ّ ثشّص ثشعبًذ. تب ػلن خْد ثَ ّضغ ثٌذگبى سا ثالف. 
  .زدت خذا ثش خلك توبم ؽذٍ ّ ساٍ اػتشاك ثغتَ ؽْدة. 
 تب ثٌذگبى خذا یکذیگش سا ثؾٌبعٌذ. ج. 
 تب ًمؼ اًتخبة اًغبى سّؽي ؽْد. د. 

  تَ تشتیة کذام ًْع اص فثش اعت؟« اًظ تَ حك»ّ « تمْای ًفظ»هٌؾأ ُش کذام اص  -63

 الُب فجش دس ث -فجش دس عبػبت الف. 
 فجش دس هؼبفی  -ة. فجش دس ثالُب 

 فجش دس عبػبت  -فجش دس هؼبفی ج. 
 فجش دس ثالُب  -د. فجش دس هؼبفی 

 اسکاى تْتَ چیغت؟  -64
 الٌبط ّ زك اهلل  الف. خجشاى زك

 ة. پؾیوبًی ّ اعتغفبس ثَ دسگبٍ خذا ّ علت آهشصػ 
 ج. آگبُی اص ػْالت گٌبٍ ّ تْخَ ثَ سزوت ّاعؼَ الِی 

 ؾیوبًی اص گٌبُبى گزؽتَ ّ تقوین ثش ػذم ثبصگؾت ثَ گٌبٍ د. پ
 چیغت؟ « ّخْب سدّ غیثت»گضیٌَ فحیح دستاسٍ  -61

 اص ؽٌیذى غیجت ُن ثبیذ پشُیض کشد. الف. 
 اگش غیجت سا ؽٌیذ، آى سا للجبً ًپزیشد. ة. 
 اگش اص هؤهٌی غیجت ؽْد، ثبیذ اص اّ دفبع کشد. ج. 
 ثش غیجت خلْگیشی کشد. ثبیذ اص افشاس غیجت کٌٌذٍ د. 

 ؽْد؟  اخالؿ تؼذ اص ػول چگًَْ حافل هی -66
 ػول فبلر خْد سا ثَ فْست غیشهغتمین ثَ دیگشاى آهْصػ دُذ تب ثْاثؼ ثیؾتش ؽْد. الف. 

 ة. پظ اص اًدبم اّلیَ ػول فبلر، سؽسبتی اص زکوت دس خْد هؾبُذٍ کٌذ. 
 رکش آى دچبس سیب ًؾْد. پظ اص اًدبم ػول خبلـ، ثش آى ثبلی ثوبًذ ّ ثب ج. 
 کظ ثبصگْ ًکٌذ.  اػوبل خْد سا ثَ ُیچد. 

  تَ چیغت؟« ؽکش تَ اػناء»ّ « ؽکش للثی»تحمك  -64

 هکبفبت ًؼوت ثَ لذس اعتسمبق  -الف. تقْس ًؼوت 
 دّسی اص گٌبُبى خْاسزی  -ة. ثٌبی فبزت ًؼوت 

 ثٌبی فبزت ًؼوت  -دّسی اص گٌبُبى خْاًسی ج. 
 تقْس ًؼوت  -لی ًؼوت هکبفبت اعتسمبد. 

 آیذ، چیغت؟  اص ًگاٍ اتْرس غفاسی، ػلّت ایٌکَ هشدم اص هشگ خْؽؾاى ًوی -65
 ُبی ثؼذ اص آى آگبٌُذ.  الف. چْى اص زمیمت هشگ ّ عختی

 ة. چْى هشگ سا هبًغ اص لزتِبی زالل ّ زشام هی داًٌذ. 
 کشدٍ اًذ.  ج. چْى تقْیش ًبدسعت ّّزؾتٌبکی اص هشگ ثشای خْد ّ دیگشاى تشعین

 اًذ ّ دّعت ًذاسًذ اص آثبدی ثَ ّیشاًَ هٌتمل ؽًْذ.  د. چْى خبًَ دًیب سا آثبد ّ خبًَ آخشت سا خشاة کشدٍ
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 چشا دس سّایات، اص خذال ّ هشاء ًِی ؽذٍ اعت؟  -66
 سّیبًذ.  کٌذ ّ دس دل، ًفبق هی چْى خذال ّ هشاء، دل سا ثیوبس ّ اًغبى سا ثَ دّعتبى ثذثیي هیالف. 

 صیشا هْخت پشگْیی هی ؽْد ّ کثشت کالم، خغبُبی ثغیبس سا دس پی داسد.  ة.
 گشدد.  ؽْد ّ زمیمت پٌِبى هی چْى دس خذال، لٍْ غضجیَّ ثش ػمل غبلت هیج. 
 ؽْد.  چْى دس خذل، چِشٍ زمیمت، تسشیف ّ هغخ هید. 

    ؟تَ چَ دلیل، حالت ّعْاط، الماءات ؽیياًی اعت، ًَ اًگیضٍ دیٌی ّ ایواًی -40
 الف. صیشا ّعْعَ ؽیغبًی هجٌبی دیٌی ّ ػملی ّ ػشفی ًذاسد. 

 اًذ.  ُب ثیؼ اص زذ هدبص ػمل ّ ؽشع، تبثغ ُْای ًفظ ة. چْى ّعْاط
 ُب هْخت سّیگشداًی عبیش هشدم اص دیي هی ؽْد.  ج. چْى سفتبس ّعْاط

 اعت. ثیت ػقوت ّ عِبست هخبلف  د. چْى سفتبس ّعْاط، ثب ازکبم ؽشیؼت ّ اخجبس اُل
  دس فْستی کَ ػاتذ عالک تذاًذ کَ ُوَ ُغتی پشتْی اص خلٍْ هؾیت الِی اعت، کذام هشتثَ حنْس للة هحمك ؽذٍ اعت؟ -45

 زضْس للت دس تدلیبت اعوبئی ّ ففبتی الف. 
 زضْس للت تفقیلی دس ػیي اخوبلی ة. 
 زضْس للت دس تدلیبت افؼبلی  ج.
 زضْس للت دس تدلیبت راتی د. 

 هؼیاس ؽٌاخت ّ فالحیت افشاد چیغت؟  الغالم ػلیَاهام فادق اص دیذ -42
 الٌّبط ّ زضْس دس هغبخذ  الف. ًوبص اّل ّلت، ادای زك

 داسی، ًَ عْل سکْع ّ عدْد  ساعتگْیی ّ اهبًتة. 
 آهبدگی ثشای فذا کشدى هبل ّ خبى دس ساٍ خذا ج. 
 اًدبم هغتسجبت ّ اکتفبء ًکشدى ثَ ّاخجبت د. 

 تالّت لشآى کَ دس ؽشیؼت هٌظْس ؽذٍ، چیغت؟ ػوذٍ آداب  -43
 تأثیش گزاسی دس دیگشاى ثب ایدبد ًغوبت لشآًی الف. 
 تفکّش ّ تذثّش ّ پٌذگشفتي اص آیبت لشآى ة. 
 تْخَ ثَ هخبسج زشّف ّ تدْیذج. 

 د. سػبیت تدْیذ ّ ثب ّضْ ثْدى 
  هیضاى دس ّاسًّگی دل چیغت؟ -44

 خذال ثیؼ اص زذ الف. 
 غلجَ لْای خیبلیَ ثش ػملیَ ة. 
 غفلت اص زك ّ تْخَ ثَ دًیب ج. 
 زك داًغتي ػشفیبت سایح دس خبهؼَ د. 

 گضیٌَ فحیح دستاسٍ حمیمت ػقوت کذام اعت؟  -41
 ُبعت.  ُب ّ لجر هؼقیت الف. سیؾَ ػقوت، آگبُی اص خْثی فضیلت

 ة. ػقوت، اهشی اختیبسی ّ ًبؽی اص ؽذت اختٌبة اص هشدم اعت. 
 ْس اعن اػظن دس عیٌت اثذاى ّ اسّاذ ُش کغی کَ تمْا پیؾَ کٌذ. ج. ظِ

 ؽْد.  هی د. ًْسی اعت ثبعٌی کَ اص ًْس کبهل یمیي ّ اعویٌبى تبمّ زبفل
 

 سؤال(: 15( )21/2551)کد  نظام خانواده در اسالم
 ُا کذام اعت؟  اص دیذگاٍ هضلْ تاالتشیي ًیاص اًغاى -46

 دؽکْفبیی خْالف. 
 تؼلّك ّ هسجت ة. 

 ج. ػضت ًفظ 
 ایوٌی د. 

 ؽٌاختی اؽاسٍ داسد؟  دٌُذ، تَ کذام ّالؼیت سّاى تؼاتیش هتْى اعالهی دستاسٍ هشداى کَ تا اصدّاج، صى سا هالصم ُویؾگی خْد لشاس هی -44
 تأثیش ّ تأثش ؽذیذ صى ّ ؽُْش اص ُوذیگش الف. 

 ُش ؽٌبختی ثیي صى ّ ؽْ ة. ّخْد خزثَ سّاى
 هسکن ثْدى پیوبى اصدّاج ج. 
 همذط ثْدى اصدّاج د. 
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 تشیي هتغیشُای هؤثش دس گضیٌؼ ُوغش دس عشاعش تاسیخ اعت؟  کذام گضیٌَ اص هِن -45
 الف. ًژاد 

 ة. ُْػ 
 ج. اػتمبدات دیٌی 

 ُبی التقبدی  د. ّیژگی
 ؟ ُای اًتخاب ُوغش هٌاعة تَ تشتیة اّلْیت چیغت اص دیذگاٍ اعالهی، هالک -46

 الف. دیٌذاسی، ففبت اخاللی، فشصًذآّسی 
 زغي خلك، ایوبى، ؽشافت خبًْادگی ة. 
 ایوبى، ؽدبػت ّ زغي خلك ج. 
 دیٌذاسی، صیجبیی، فشصًذآّسی د. 

 اعت؟  ًادسعتکذام گضیٌَ دس هْسد هِشیَ  -50
 هِشیَ پؾتْاًَ التقبدی ّ ًؾبًَ ساعتیي ثْدى هسجت ؽُْش اعت. الف. 
 تمْیت سّاثظ ػبعفی ثش ایدبد آى ًیض هؤثش اعت.  هِشیَ ػالٍّ ثشة. 

 ؽٌبختی اعت.  ج. هِشیَ ثشای هشد ًیض داسای آثبس سّاى
 د. اعالم، هِشیَ لجل اص ثؼثت سا تؼذیل ًوْد. 

 ؟ تاؽذ ًویؽٌاختی فضًّی هِشیَ  کذام گضیٌَ اص خولَ ػلل خاهؼَ -55
 کٌتشل توبیالت ًْخْیبًَ هشد الف. 

 لتقبدی ُبی ا ًگشػ  ة. غلجَ
 اعتیفبء زمْق صى ج. 
 ًغیَ ثْدى آى د. 

 تَ تشتیة، چیغت؟ « ًحٍْ پشداخت آى»ّ « هِشیَ»تؼاتیش لشآى اص  -52
 فذلة  -الف. فَذُلة 

 فذلَ  -ة. ًسلَ 
 ًسلَ  -ج. ًسلَ 
 ًسلَ  -د. فَذُلَ 

 دس سّاتو صّخیي چیغت؟ « هؼشّف»تشیي هالک  هٌاعة -53
 تْعظ ػمال ثَ سعویت ؽٌبختَ ؽْد. سفتبسُبی تدذیذپزیشی کَ  الف.
 سفتبس هْسد پغٌذ هشدم کَ هْافك ثب ؽشع یب عجغ اًغبى ثبؽذ. ة. 
 پزیشی صّخیي دس لجبل یکذیگش  هغئْلیتج. 
 ُش اهش هْافك ثب ؽشع د. 

 اعت؟  ًادسعتتْدى هشد « لّْام»کذام گضیٌَ دس هْسد  -54
 فقل الخغبة ثْدى زشف هشد دس ُوَ هْاسد الف. 
 هیي ًیبصُبی خغوبًی ّ سّاًی صى ة. تأ

 ج. عشپشعتی خبًْادٍ ثب سػبیت هقبلر 
 اداسٍ ػبدالًَ خبًْادٍ د. 

 ُا اص آثاس تاّس تَ کذام هغألَ دیٌی اعت؟  ایداد اًگیضٍ دس افشاد ّ تؾْیك آى -51
 الف. سعبلت اًجیبء 

 ة. سزوت خذا 
 ػذالت ج. 
 هؼبد د. 

 تاؽذ؟  اتو صّخیي خضء کذام سّاتو هیدس سّ« آٌُگ فذا»ّ « حاالت چِشٍ» -56
 غیش کالهی  -غیش کالهی الف. 
 غیش کالهی  -کالهی ة. 
 کالهی  -غیش کالهی ج. 
 کالهی  -کالهی د. 
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 تؾثیَ ؽذٍ اعت؟ « چٌگ صدى تَ فْست فشد»کذام سفتاس دس کالم هؼقْهیي تَ  -54
 الف. تِوت 
 ة. توغخش 

 ج. اًتمبد تٌذ 
 د. لغغ کالم یکذیگش 

 کٌذ؟  تشای حفظ سّاتو ػاىفی ّالذیي تا فشصًذاى کذام گضیٌَ ًمؼ اعاعی سا ایفا هی -55
 الف. تْخَ هثجت هؾشّط 

 ُب  ثشآّسدى ًیبصُبی آىة. 
 تْخَ هثجت ًبهؾشّط ج. 
 سػبیت ػذالت د. 

 تِتشیي سّػ تشتیت سفتاسی فشصًذاى کذام اعت؟  -56
 اسائَ الگْی هٌبعت الف. 
 تؾْیك ّ تٌجیَ ة. 
 عبصی  ؽشعیج. 
 آهْصػ د. 

 اعت؟  ًادسعتکذام گضیٌَ دس خقْؿ تؾْیك  -60
 الف. تؾْیك ًجبیذ ثَ فْست ُذف دس آیذ. 

 تؾْیك ًجبیذ لجل اص اًدبم کبس هْسد ًظش، ثبؽذ. ة. 
 تؾْیك یک ؽیٍْ هٌبعت تشثیتی اعت کَ هْسد تأییذ اّلیبی دیي ثْدٍ اعت. ج. 

 ؽْد.  غت صیشا ثبػث خْدثشتشثیٌی فشصًذ هید. تؾْیك دس زضْس کْدکبى دیگش فسیر ًی
 گاًَ تٌثیَ کْدک لشاس داسد؟  اعتفادٍ اص گفتاس، دس کذام هشتثَ اص هشاتة پٌح -65

 الف. اّل 
 ة. دّم 
 ج. عْم 

 د. چِبسم 
 ُای دیٌی، اّلیي ًیکی ّالذیي تَ فشصًذاى کذام اعت؟  تش  اعاط آهْصٍ -62

  الغالم ػلیَغیيگشفتي کبم کْدک ثب تشثت اهبم زالف. 
 اًتخبة ًبم ؽبیغتَ ّ خْة ثشای فشصًذ ة. 
 تلمی هثجت ّالذیي اص فشصًذ ج. 
 تْخَ ثَ عالهت فشصًذ د. 

 ای تش ػِذٍ ّالذیي اعت؟  تشای ایداد ػضت ًفظِ هثثت دس کْدکاى، دس دسخَ اّل چَ ّظیفَ -63
 ُبی فشدی  ایدبد صهیٌَ ؽکْفبیی دس تْاًبییالف. 
 پزیشی کْدک  یتتْخَ ثَ هغئْلة. 

 ج. ػذم همبیغَ ثب ُوغبالى 
 د. اظِبس هسجت 

ؽْد کَ هؼشف فشد ّ چگًْگی استثاه اّ تا دیگشاى  گزاسد ّ ؽاهل ىشص فکش ّ ػمایذی هی توایضی کَ فشد تیي خْد ّ دیگشاى هی» -64
 ای اعت؟  تؼشیف چَ ّاژٍ« اعت

 الف. ؽخقیت 
 پزیشی  ة. خبهؼَ

 ج. ثجبت ػبعفی 
 د. ُْیت 

 خضء کذام دعتَ اص ػْاهل هؤثش تش اختالفات خاًْادگی اعت؟ « اػتیاد»ّ « ًمـ دس سؽذ» -61
 اختوبػی فشٌُگی  -ؽٌبختی  الف. سّاى

 التقبدی  -ة. خغوی 
 ثذًی  -ؽٌبختی  سّاىج. 
 خبًْادگی  -ثذًی د. 
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 گیشد چیغت؟  یُای هزاکشٍ ّ لشاسداد تغتي تَ صّخیي، هْسد تْخَ لشاس ه افلی کَ دس آهْصػ هِاست -66
 ُبی فشٌُگی ّ دیٌی  تْاصى ثیي اسصػالف. 
 سّؽي عبختي هفِْم ُْیت فشدی ة. 
 اًقبف ّ سّاثظ ثشاثش ج. 
 کٌتشل فؾبس سّاًی د. 

  ؽْد؟ کذام گضیٌَ تیاًگش چیضی اعت کَ هاًغ تؼاسك ّالذیي ّ فشصًذاى هی -64
 تؼذیل اًتظبسات اص فشصًذاى الف. 
 َ ؽیٍْ تشثیتی آصادهٌؾبًة. 
 تمْا ّ دیٌذاسی ج. 
 التذاس ّالذیي د. 

 اص ًظش حمْلی، هؼٌای ًؾْص چیغت؟  -65
 تضؼیف سّاثظ ػبعفی ّ ًسٍْ اداسٍ التقبدی خبًْادٍ تْعظ فشد الف. 
 ػذم ایفبی ّظبیف صًبؽْیی ُش یک اص صّخیي ة. 

 ج. ایدبد ًبعبصگبسی دس سّاثظ کالهی تْعظ صى 
 لغغ سّاثظ خٌغی اص عشف صى د. 

 هْػظَ لشآًی دس هشحلَ اّل تشخْسد تا ًؾْص صى چیغت؟  -66
 تِذیذ کالهی ّ غیش کالهی الف. 
 خْثی کشدى ثَ صى ة. 

 ج. تشک گفتگْ 
 تشک ثغتش د. 

 تیي صى ّ هشد چیغت؟ « ؽماق»ساُکاس لشآى دس فشك تحمك  -500
 الف. خذایی صى ّ ؽُْش 

 ُدش دس هضدغ ة. 
 زکویت ج. 
 هْػظَ د. 
 

 

 

 فقیتبا آرزوی مو
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