ًام ٍ ًام ذاًَازگی.................. :
ًام پسر.............. :
ًام آهَزگار ............. :
سال تحػیلی 96 – 97
غفحِ1 :
رزیف

تِ ًام ذالك تیّوتا
پایِی پٌجن اتتسایی
ًام هسرسِ............... :

آزهَى آشر هاُ
زرس ّسیِّای آسواى
زرس  1تا 6

تارید ٍ اهضا:
ًام ٍ ًام ذاًَازگی هػحح:
عولکرز ًْایی :ذیلی ذَب □ ذَب □ لاتل لثَل □ ًیاز تِ تالش تیطتر □
پیاهثر اکرم (ظ) :ذَضا آًکِ تِ علن ذَز عول کٌس.

1

*پاسد غحیح را تا عالهت  هطرع کٌیس.
 .1پیاهثر (ظ) ضرط آزازی اسیراى جٌگ تسر را چِ چیسی هیزاًست؟
ب) ّر کسام  11رٍز ،رٍزُ تگیرًس□ .
الف) ّرکسام ً 11فر را ذَاًسى ٍ ًَضتي تیاهَزز□ .
ز) ّر کسام  5رٍز ،رٍزُ تگیرًس□ .
ج) ّر کسام ً 5فر را ذَاًسى ٍ ًَضتي تیاهَزز□ .
 .2کسام پیاهثر ترص زیازی از عور پر تارش را زر سفر سپری کرز؟
ز) حضرت عیسی □
ج) حضرت اتراّین □
الف) حضرت ًَح □ ب) حضرت هَسی □
 .3کسام یک از زًاى تْطتی ،یک پیاهثر سرپرست ٍ هرتّی اٍ ضس؟
ز) حضرت ذسیجِ □
ج) حضرت زّرا □
الف) حضرت هرین □ ب) حضرت آسیِ □

2

*زر جای ذالی کلوِ یا عثارت هٌاسة تٌَیسیس.
 .1پیاهثر (ظ) هیفرهَز .........................« :کیٌِ را از زل هیترز.
 .2پیاهثر هیفرهَز ........................« :لثل از ًواز ثَاب ًواز را ّفتاز تراتر هیکٌس.
 .3تلٌستریي سَرُی لرآى ،سَرُی  ........................است.

3

*عثارتّای غحیح ٍ غلظ را هطرع کٌیس.
 .1سَرُی ًَززّن لرآى «هرین» ًام زارز.
 .2پیاهثر هیفرهَز« :زٍ هسلواى ًثایس تیص از  4رٍز تا ّن لْر تاضٌس».
 .3سال تَلس حضرت عیسی را هثسأ سال ّجری هیزاًٌس.

4

حضرت هرین چِ ٍیژگیّایی زاضت؟ (چْار هَرز را تٌَیسیس)

غحیح
□
□
□

غلظ
□
□
□

ازاهِ سؤاالت زر غفحِ 2

غفحِ 2
5

آیا زضوٌاى حضرت عیسی تَاًستٌس ایطاى را تِ لتل ترساًٌس؟ اتفالات رخ زازُ را تَضیح زّیس.

6

ٍظایف ها هسلواًاى زر تراتر پیاهثر چیست؟

7

یک حسیث از پیاهثر زرتارُی زرذتکاری تٌَیسیس.

8

تْتریي راُ استفازُ از اهَال عوَهی چیست؟

9

هٌظَر از کن فرٍضی چیست؟ ترجوِی آیِای از لرآى کِ هرتَط تِ کن فرٍضی است را تٌَیسیس.

11

کاهل کٌیس.
رٍزی از هغازُ ترای ذَزم کیک ذریسم .لیوت کیک ّ 2سار تَهاى تَز .هي تِ فرٍضٌسُ ّ 5سار تَهاى
پَل زازم .اٍ تِ جای آى کِ ّ 3سار تَهاى تمیِی پَلن را تسّسّ 4 ،سار تَهاى تِ هي زاز .هي تا ذَزم
فکر کرزم کِ ..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

زر پٌاُ ذساًٍس هْرتاى هَفك ٍ سرتلٌس تاضیس.

اّساف ٍ اًتظارات

خخ

خ

قق

 .1سؤاالت هرتَط تِ حضرت عیسی ٍ هازرش را تِ زرستی پاسد زازُ است.
 .2سؤاالت هرتَط تِ سیرُی زًسگی پیاهثر (ظ) را تِ زرستی پاسد زازُ
است.
ٍ .3یژگیّای حضرت هرین را تِ زرستی تَضیح زازُ است.
 .4سؤال هرتَط تِ ،تِ لتل رسیسى یا ًرسیسى حضرت عیسی ٍ اتفالات
هرتَط تِ آى را تِ زرستی پاسد زازُ است.
ٍ .5ظیفِی هسلواًاى زر تراتر پیاهثر را تَضیح زازُ است.
 .6حسیثی از پیاهثر زر راتطِ تا زرذتکاری را ًَضتِ است.
 .7تْتریي راُ استفازُ از اهَال عوَهی را تَضیح زازُ است.
 .8هٌظَر از کن فرٍضی را هیزاًس ٍ ترجوِی آیِی هرتَط تِ آى را ًَضتِ
است.
تازذَرز تَغیفی آهَزگار

ٍالسیي سٌجیٍ :السیي گراهی ذَاّطوٌسم ًظر ذَز را راجع تِ آزهَى فرزًستاى زر ایي لسوت تٌَیسیس:

ذَز سٌجی :زاًصآهَز عسیس ًظرت زرتارُی عولکرزت زر ایي آزهَى چیِ؟

ّوسال سٌجی :زاًصآهَز عسیس ًظرت زرتارُی آزهَى زٍستت چیِ؟

ىت

