
 

 

 تعالی باسوِ

 .است شذُ طراحی هعٌَی زًذگی-(7)رضَی زًذگی سبک کتاب از سَاالت
 .دارد لرار ........... از باالتر ............درجِ ٍ است ............ از برتر ،........ درجِ ّواًا; فرهَد( ع)رضا اهام اٍل

 ایمان-تقًا-اسالم-ایمان (1

 ایمان-اسالم-تقًا-ایمان (2

 تقًا-ایمان-اسالم-تقًا (3

 تقًا-اسالم-ایمان-تقًا (4

 دارد؟ اشارُ است " رٍی هیاًِ"کِ خذا ٍیژُ بٌذگاى صفات بِ زیر آیات از یک کذام دٍم

 86آیٍ/فرقان سًرٌ (1

 48 آیٍ/الرحمه سًرٌ (2

 86 آیٍ/فرقان سًرٌ (3

 62 آیٍ/فرقان سًرٌ (4

 چیست؟ پرٍردگار سَی از خلمت فلسفِ راریات، سَرُ از 67 آیِ بِ تَجِ با سَم

 اخالص (1

 تقًا (2

 عبادت (3

 فرزوذان تربیت (4

 چیست؟ اًساى رخیرُ ٍ ثرٍت ٍ هال بْتریي( ع)رضا اهام سخٌاى بِ باتَجِ چْارم

 ویک عمل (1

 وماز (2

 صذقٍ (3

 زکات (4

 دارد؟ اشارُ بخشش از ًَع کذام بِ بمرُ سَرُ 182 آیِ بِ تَجِ با پٌجن

 پىُان ي آشکار بخشش (1

 مىت بذين بخشش (2

 ريیی گشادٌ با بخشش (3

 درخًاست بذين بخشش (4

 است؟ للبی ّای اًفاق اًَاع از ًَع کذام "هصلحت علت بِ دیگراى خطای گرفتي ًادیذُ" ششن

 بردباری (1

 مذارا (2

 وبًدن رشک (3

 تغافل (4

 دارد؟ اشارُ زیر هَضَعات از یک کذام بِ بمرُ سَرُ 192 آیِ ّفتن

 درستی ي راستی (1

 الُی ثىای رکر (2

 بذَکار بٍ دادن مُلت (3

 دادن قرض (4



 

 

 آًْا است، ًیایشگر ظاّر بِ هربَط آى از بخشی کِ فرهایذ هی بیاى دعا برای را آدابی( ع)رضا اهام ّشتن

 کذاهٌذ؟

 غسل (1

 آراستٍ ي زیبا لباس (2

 زدن عطر (3

 مًارد َمٍ (4

 دارد؟ اشارُ ًواز آثار از یک کذام عٌکبَت بِ سَرُ 56 آیِ در ًْن

 گىاٌ از ديری (1

 عافیت ي سالمتی (2

  گرفتاری رفع (3

 زوذگی در راحتی (4

 است؟ کردُ هعرفی چیسی چِ را تَشِ بْتریي بمرُ سَرُ 2:8 آیِ دّن

 بىذگی (1

 اخالص (2

 پرَیسکاری (3

 ایمان (4

 

 کاًَى تَسط سالِ ّر کراهت دِّ هٌاسبت بِ کِ ّا آسواًی کتابخَاًی هسابمِ دٍرُ دٍهیي در شرکت جْت

          گردد، هی برگسار گیالى هساجذ ّای کاًَى دبیرخاًِ ّوکاری با تالش( عج)أعظن... ا بمیة ٌّری ٍ فرٌّگی

 تلگراهی کاًال بِ یا ٍ www.kanoonbt.ir آدرس بِ کاًَى رساًی اطالع پایگاُ بِ تَاًیذ هی

www_kanoonbt_ir@ ِدّیذ پاسخ سَاالت بِ ٍ ًوَدُ دریافت را کتاب الکترًٍیکی فایل ٍ ًوَدُ هراجع .ٍ 

 بِ کِ است رکر بِ الزم. کٌیذ پیاهک 622269698:6 ساهاًِ بِ رلوی 22 عذد یک صَرت بِ را صحیح ّای پاسخ

 .گردد هی اّذاء یادبَد رسن بِ جَایسی برگسیذگاى از ًفر  6

 .باشذ هی 23:7 هاُ هرداد 23 لغایت 23:7 هرداد 3 از کراهت دِّ با ّوسهاى هسابمِ در شرکت هْلت

 .گردد هی اعالم کاًَى سایت طریك از هاُ هرداد 11 تاریخ در هسابمِ ًتایج

 

 

 

 

     
 دبیرخاًِ کاًَى ّای فرٌّگی ٍ ٌّری

 هساجذ استاى گیالى

 بمیة ا... أعظن)عج( کاًَى فرٌّگی ٍ ٌّری

 حسیي)ع( ترشابر شْرستاى تالشهسجذ اهام 


