
    

 

 

َ غاعلانكص ىطاةلَ کحاةذّاٌی  

  ٌياز در ضیسه و وصیث ٌاىَ عِرا 

 

دّاٌرٌر افحذار ةَ ایً کَ جيام گسداٌظ ٌياز عب ىی دالورعِیر کرام فسىاٌره  - 1

 ىی کسد؟

4غترانحطیً ةسوٌطی     -3حاج احير ىحّضهیان     -2عِیر زیً انریً        -1 صیاد عیسازی- 

اغضای فرائیان اضالم چَ غِری ةا ُو ةطحَ ةّدٌر؟ – 2  

ةایطحٍر.جا آدسیً ٌفص در  ةساةس دعيً  -2  .وكث اذان ُسجا کَ ُطحٍر ةایطحٍر و ةا صرای ةهٍر اذان ةگّیٍر -1  

.4ٌيازعان را ةَ جياغث ةذّاٌٍر.                        -3 ةرون ایً کَ دعيً ىحّجَ عّد ٌياز جياغث ةذّاٌٍر -  

ىِيحسیً ُرفی کَ ةاغخ عر عِیر ٌّاب صفّی جيػیث فرائیان اضالم را جغکیم دُر چَ ةّد؟  -3  

4    جتهیؼ اضالم-3  احیای ٌياز جياغث  -2  ی اىس ةَ ىػسوف و ٌِی از ىٍکس  احیا-1 احیای فسٍُگ غاعّرا-  

عِیر رجایی اذان را ةَ چَ چیشی جغتیَ کسدٌر؟ -4  

ةیطیو انِی -4        آىاده ةاش انِی   -3       صرای درا    -2       زٌگ جهفً  -1  

روش عِیر غترانحطیً ةسوٌطی ةسای جسؽیب و جتهیؼ ٌياز اول وكث چگٌَّ ةّد؟ -5  

4     جزکس دوضحاٌَ   -3      جزکس ىطحلیو  -2     جتهیؼ ؽیس ىطحلیو   -1 ُيَ ىّارد - 

ةَ دضحّر کرام عِیر جٍظیو ةسٌاىَ حسکث كعارُای ارجظ ةا وكث اذان ةّد؟ -6  

4عِیر صیاد عیسازی     -3عِیر آةغٍاضان      -2عِیر چيسان     -1 عِیر دسازی - 

ةا وی در ىیان  كتم از اذان ةَ ىطجر ىی رفث جا ُس کص ةا او کاری داعث آٌجا کرام فسىاٌره نغکس ٌیو ضاغث -7

 ةگزارد؟

4   عِیر کاوه     -3    عِیر چيسان    -2      عِیر صیاد عیسازی -1 عِیر آویٍی - 

 دّاٌرن ٌياز جياغث جّضط ةازیکٍان را در وضط زىیًضالم یک فّجتانیطث حسفَ ای ةّد وکرام فسىاٌره ىّفق ا-8

 فّجتال اةراع کسد؟

4عِیر رجایی       -3عِیر کاوه      -2عِیر صادق ىشدضحان     -1 عِیر آةغٍاضان - 

کرام فسىاٌره ٌام آور نغکس؛ ىکتس ٌياز جياغث عر؟ -9  

عِیر حاج حطیً دسازی -4عِیر ىسجضی آویٍی       -3عِیر اةساُیو ُيث      -2عِیر صیاد عیسازی     -1  

داده ةّد؟« ضهيان پایرار»عِیر ىحيّد پایرار نلب چَ کطی ةَ  -11  

4عِیر صیاد عیسازی       -3ضسدار ضهیياٌی       -2ضسدار رحیو صفّی      -1 عِیر دسازی - 



ُرف عِیر ىِری ٌصیسایی از ةازی فّجتال ةا نتاس ضتش ضپاه چَ ةّد؟ -11  

ةسكساری راةعَ دوضحاٌَ ةا جّاٌان -2جصّر ؽهط درةاره پاضرارُا را از ةیً ةتسد.                 -1  

4رفحً جّان ُا ةا او ةَ ىطجر ىّكع اذان                  -3 ُيَ ىّارد - 

عِیر اضياغیم ىحيری در جّار اىام رضا)ع( ةس چَ ىطانَ ای جاکیر کسده ةّد؟ -12  

4      ضتک ٌغيسدن ٌياز    -3       ةا وضّ ةّدن در ُيَ اوكات    -2         ٌياز اول وكث-1 ُيَ ىّارد - 

ىطجرانجّاد ىغِر کَ از ىغِّرجسیً پایگاه ُای اٌلالب ةّد، در ظّل دفاع ىلرس چٍر عِیر را جلریو اٌلالب -13

 کسد؟

9 – 4             عِیر   36 – 3             عِیر   28 – 2           عِیر    16  - 1 عِیر  

؟ىِری عاه آةادی وكحی ةکی از پطساٌظ را ىی دیر کَ ىغؾّل ٌياز اضث ةَ او اكحرا ىی کسدچسا عِیر عیخ – 14  

ٌغان دادن اُيیث ٌياز جياغث ةَ داٌّاده – 2ةَ فسزٌر جّان دّد عذصیث ىی داد.            – 1  

.– 4                                        2و  1گشیٍَ   - 3 فسزٌرش ةَ دّد ةاوری ةسضر  

«در ةحسان ُا گيغره اٌطان ٌياز اضث.» ایً جيهَ از کیطث؟   – 15  

عِیر ةاکسی  – 4آیث ا... داىٍَ ای       – 3ضسدار ضهیياٌی       – 2اىام ديیٍی)ره(       – 1

 

 


