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 ص      غ. هزگ تزای عذٍ ای هاًٌذ رفتي تَ هزاسن اُذای جایشٍ است (ب
 

 ص        غ. پیاهثز رحوت تزای توام جِاًیاى است( ص)حضزت هحوذ (ج
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 لٌاعت گٌجی است کَ پایاى ًوی پذیزد
 

 

hamyar.in همیار



 

 فشؽتگاى هشگ تَ آًِا هی گْیٌذ عالم ّ دسّد تش ؽوا تاد اکٌْى ّلت آى سعیذٍ اعت کَ تَ خاعش کاسُای خْتتاى -1
 .ّاسد تِؾت ؽْیذ

 .گاُی تَ خاعش تی دلتی ّ یا عِل اًگاسی ّ یا حتی اص عش ًاداًی خْد سا دس تشاتش حْادث هختلف لشاس هی دٌُذ- 2

تشتشی اًغاًِا ًغثت تَ - دادى ًعوت ُای فشاّاى- تْاًایی یادگیشی- هشالثت ّ تْخَ دائوی خذاًّذ ًغثت تَ اًغاًِا- 3
 عایش هْخْدات 

. ُش کغی کَ تَ خذا ّ سّص آخشت اهیذ داسد ّ خذا سا تغیاس یاد هی کٌذ- 4

 دس پٌح عالگی –دّ عال تیؾتش ًذاؽت کَ هؾشکاى هکَ پیاهثش ّ خْیؾاًؼ سا دس ؽعة اتْعالة هحاصشٍ کشدًذ - 5
دس هکَ تاسُا ؽاُذ آصاس ّ اریت پیاهثش تْعظ هؾشکاى تْد ّ عشاًدام تا پیاهثش تَ هذیٌَ - هادسػ خذیدَ سا اص دعت داد

 .ُدشت کشد

 فذاکاسی ّ اص خْد گزؽتگی دس ساٍ خذاًّذ- عذالت علثی ّ هغاّات-  6

چادس گشاى لیوت ًوی - لثاط ُای گشاى لیوت ًذاؽت- دس خاًَ ای اخاسٍ ای صًذگی هی کشد کَ تا فشػ حصیشی پْؽیذٍ ؽذٍ تْد - 7
 .پْؽیذ

 حضْس دس اختواع- ایثاس ّ تخؾٌذگی- عادٍ صیغتی- اُویت دادى تَ خاًْادٍ ّ خاًَ داسی- عاللَ ؽذیذ تَ پیاهثش- حیا ّعفت- 8

تَ کغی کَ تشای خذهت تَ دیي ّ خاهعَ خْد اص هال ّ عالهتی ّ خاًْادٍ ّ حتی خاى خْد هی گزسد ّ آًِا سا دس ساٍ ُذف پاک ّ - 9
 .تضسگ فذا هی کٌذ

 .خذایا تٌِا تْ سا هی پشعتین ّ تٌِا اص تْ یاسی هی خْاُین-10

 .یعٌی اًغاى دس ٌُگام هْاخَ ؽذى تا گٌاُاى اص آًِا دّسی کٌذ- 11

 دعا- یاسی دادى خذاًّذ- صثش ّ تمْا- 12

 . صیشا هی داًٌذ کَ هشگ تشای آًِا تَ هعٌای پایاى خْؽی ُا ّ عشآغاص عختی ُاعت- 13

  خْػ اخاللی– صذلَ دادى –ًیکی تَ پذس ّ هادس - 14

 .صذلَ دادى هْخة ًدات اص هشگ تذ ّ سُایی اص ُفتاد ًْع تال اعت- 15

  اهاًت داسی–عضت ًفظ - تضسگْاسی ّ هحثت- 16

 .ؽکش ًعوت آى اعت کَ اص آًچَ خذاًّذ حشام کشدٍ اعت دّسی کٌی- 17

 .یعٌی عضت ًفظ ّ ایٌکَ خْد سا پیؼ دیگشاى کْچک ًکٌین- 18

 .تایذ تا ُش دّ عشف دعْا تشخْسد یکغاًی داؽتَ تاؽذ حتی دس ًْع ًگاٍ کشدى ّ احتشام گزاؽتي- 19
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 ًوشٍ% 5دس خاُای خالی کلوات هٌاعة لشاس دُیذ؟ ُش هْسد 

 ّ عپاعی کَ اص عشیك عول ّ اًدام کاسی ًؾاى ؽکش صتاًیعپاعی کَ اص عشیك صتاى تیاى هی ؽْد سا  .1

 . هی گْیٌذؽکشعولیدادٍ هی ؽْد سا
 

 . هؾِْس تْدهحوذ اهیيدس تیي هشدم تَ  (ؿ)حضشت هحوذ  .2
 

 

 .تْداهاًت داسی یکی اص ّیژگی ُای تاسص پیاهثش اعظن  .3
 

 .  هعشفی هی کٌذتغیاس ًیکْ عْسٍ للن اخالق پیاهثش سا 4آیَ   .4
 

 . حضشت هحوذ اعتتضسگْاسی ّ هحثت عْسٍ تْتَ هشتْط تَ  128آیَ  .5
 
 

 

 ًوشٍ%25دسعت ّ ًادسعت ُش هْسد 

 
   غؿ     .  صذلَ دادى فمظ دس اهْس هالی اعت(الف

 
      غؿ . هشگ تشای عذٍ ای هاًٌذ سفتي تَ هشاعن اُذای خایضٍ اعت (ب
 

        غؿ . پیاهثش سحوت تشای توام خِاًیاى اعت( ؿ)حضشت هحوذ (ج
 
  غؿ         .      هٌظْس اهام عداد اص عفش عفش هشگ ًثْد  (د

 
 

 لٌاعت گٌدی اعت کَ پایاى ًوی پزیشد
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