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؟ ٍیضگی کذام یک اس تٌذگاى در ایي عَرُ آهذُ اعت(1

 توام هَارد(ػثادالزحین  د(ػثادالحك  ج(ػثادالزحوي  ب(الف

؟ خذاگزایی چگًَِ اعت(2

 غزیشی(فغزی   د(ؽزػی   ج(ػملی  ب(الف

 ؟اس کذام گشیٌِ عخي تاعل ٍ درٍؽ اعتٌثاط هیؾَد(3

 افک(د  احصاء (ج افضاء  (ب تحذی (الف

 ؟خَاًذى لزآى تا تیاى رٍؽي یؼٌی(4

 لزائت( تزتیل  د (  ج تحذیز( تحمیك ب (الف

 ؟گوزاّتزیي هزدم چِ کغی اعت(5

 فزار کٌٌذگاى اس جثِْ جٌگ(ب  اؽکالتزاؽاى در هماتل اًثیاء   (الف

 هٌحزفاى اس حمیمت(د هخالفیي اػتمادی تَأم تا ػٌاد   (ج

 ؟را تِ ایي ًام خَاًذّاًذ( ع)در تؼضی رٍایات لَم حضزت ؽؼیة (6

 حمافِ(د  ارط (ج رطّ  (ب اّل یواهِ  (الف

 ؟کذام هَرد عزچؾوِ غفلت ٍ کفز ٍ هاًغ لضاٍت ػادالًِ اعت(7

 ًفاق ٍ دٍرٍیی(د َّاپزعتی (ج  رؽَّخَاری (ب خَدخَاّی  (الف

 ؟راتغِ ؽة ٍ لثاط در لزآى تز کذام ٍاصُ داللت دارد(8

 آراهؼ(د ًظن ٍ اًغجام  (حفاظت  ج(عایِ اًذاختي  ب(الف

 ؟اًثیاء در هماتل چِ اهزی ضاهي ّغتٌذ(9

 تکلیف ٍ ٍظیفِ( ًتیجْی کار  د( اّل ایواى  ج( هزدم ب (الف

 کذام هَرد تِ هؼٌای تکیِ کزدى تز خذاعت؟(10

 اتکاء( هتلجی  د( هتکی    ج( تَکل    ب (الف
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 ؟ػزػ در فزٌّگ اعالهی تِ چِ هؼٌاعت(11

 الف ٍ ب( تخت د ( ج هزکش تذتیز آفزیٌؼ( ب هزکش فزهاًذّی (الف

 ؟اس عجذُ چِ اهزی فْویذُ هیؾَد(12

 صذالت در ػثادت(جالء للة ٍ رٍح د(ًفزت اس تاعل  ج(یکتاپزعتی  ب(الف

؟ کذام گشیٌِ اس هَارد فلغفِ ػثادت ًیغت(13

 صؼَد ٍ حزکت(دٍری اس سؽتیْا  د(ج ؽکز  (ب آرام تخؾی  (الف

؟  چیغتیثیتَى لزتْنهفَْم (14

 خاًِ تکاًی دل اس غثار گٌاُ(ب خاًِ خَد را تزای پزٍردگار آهادُ کزدى (الف

 رفتي تِ حج(د  ؽة سًذّذاری  (ج

 ؟چیغت( ع)تخؾؼ در راُ تاعل در کالم اهام صادق(15

 اعزاف(د التار  (ج  تشٍیز (ظلن  ب(الف

 ؟تَتِ ٍالؼی چگًَِ اعت(16

 تکَیٌی(د  ػولی (ج للثی  (لغاًی  ب(الف

؟ کذام گشیٌِ اس ؽزایظ دػا ًیغت(17

 لموِ حالل(دػا پظ اس ًواس ٍاجة  د(حضَر للة  ج(هؼزفت تِ خذا  ب(الف

 ؟ًتیجِ تکذیة دیي چیغت(18

 تثاّی(اًحزاف   د(عمَط ارسػ اًغاى  ج(کفز  ب( الف

 ؟لَام در هماتل تخل ٍ اعزاف تِ چِ هؼٌی اعت(19

 ّوِ هَارد(اػتذال   د(لَام  ج(حذ ٍعظ   ب(الف

؟ ًشٍل لزآى در ؽة لذر چگًَِ اعت(20

 هٌاسلِ(تٌشل   د(اًشال  ج(تٌشیل  ب(الف
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