
 ّفتن پایِ آسواى ّای پیام سَم دسس تالسؤا

 تلخ یا ضیشیيسَاالت هتي 

 ؟ ًوایذ هی تَغیف چگًَِ هشگ ٌّگام سا هؤهي ّای اًساى ٍضعیت قشآى دس خذاًٍذـ  1  

  پاداش تِ.  تاد ضوا تش دسٍدۺ  گَیٌذ هی آًْا تِ ٍ. ستاًٌذ هی سا جاًطاى فشضتگاى کِ کسا ًی ّوا ًاۺ  فشهایذ هی           

(  ۳۲ آیِ ًَحل هثاسکِ سَسُ. )  ضَیذ ٍاسد تْطت تِ.  دادیذ هی ًجام ا چِ آى           

 ؟ ًوایذ هی تَغیف چگًَِ هشگ ٌّگام سا کافش ّای اًساى ٍضعیت حکین خذاًٍذ -۲  

  سا سَصاى عزاب گَیٌذ هی ٍ صًٌذ هی ّایطاى پطت ٍ غَست تِ گیشًذ هی سا کافشاى جاى فشضتگاى کِ ٌّگاهی            

( ۵۰ آیِ اًَفال هثاسکِ سَسُ. )  تچطیذ            

 ؟ ّشاسٌذ ًوی هشگ اص کساًی چِ  -۳  

. ّستٌذ هشگ اص پس صًذگی فکش داسًذٍتِ ایواى ٍپیاهثشاًص خذا تِ خَد صًذگی دس کِ کساًی           

 ؟است ٍدضَاس سخت کساًی چِ تشای هشگ -۴  

  آهادُ ای تَضِ خَد ٍتشای پشداصًذ هی دًیا دس ٍتفشیح تِ خَضگزساًی سا خَد صًذگی توام کِ کاساى ٍتذ کافشاى           

. اًذ ًکشدُ           

  کساًی دسهَسدچِ«  تَعوَلَىَ تِواکٌُتُن الجٌََّة ادخُلَُا عَلیکُنُ سَالمٌ یَقَلَىَ طَیِثیيَ الوَالئِکَةُ تَتَََفّاُّنُ الَّزیيَ »ی ضشیفِ آیِ -۵ 

 ؟گَیٌذ هی چِ آًاى تِ ٍفشضتگاى؟است          

  ًجام ا چِ آى پاداش تِ.  تاد ضوا تش دسٍدۺ  گَیٌذ هی آًْا فشضتگاى تِ. دسهَسد هَهٌاى ٍ ًیکَکاساى است            

(  ۳۲ آیِ ًَحل هثاسکِ سَسُ. )  ضَیذ ٍاسد تْطت تِ.  دادیذ هی           

  دسهَسدچِ«الَحشیقِ ٍَرٍُقَاعَزابَ ٍَاَدتاسَُّن ٍُجََُّْن کَفشٍاالوَالئِکَةُیَضشتَىَ الَّزیيَ إریَتََفَّیٍَلََتَشی »ی ضشیفِ آیِ -۶ 

  ؟گَیٌذ هی چِ آًاى تِ دٌّذٍ هی اًجام کاسی چِ ٍفشضتگاى؟است کساًی          

  سا سَصاى عزاب گَیٌذ هی ٍ صًٌذ هی ّایطاى پطت ٍ غَست تِ گیشًذ هی سا کافشاى جاى فشضتگاى کِ ٌّگاهی          

( ۵۰ آیِ اًَفال هثاسکِ سَسُ. )  تچطیذ          

  اًتخاب سا قػش دس ساحت صًذگی ٍ خَضگزاساًی ، سالِ یک صحوت ٍ کاس جای تِ صیشک پادضاُ اگش ضوا ًظش تِ -۷

  ؟ تَد اٍ اًتظاس دس اًجاهی سش چِ کشد هی          

  آى دس آسایص ٍ سفاُ اص اثشی ّیچ کِ ضذ هی هٌتقل ای جضیشُ تِ تایذ سال یک اص پس ، قذین پادضاّاى ّواًٌذ          

. گزساًذ هی سٍصگاس سختی تِ تایذ ٍ ًذاضت ٍجَد          

  ضثاّت ایي. داسد دًیا دس ها خَد صًذگی تا صیادی ّای ضثاّت صیشک داستاى کِ یاتین هی دس کٌین فکش کوی اگش -۸  

. کٌیذ پش سا خالی جاّای ، ًوًَِ هاًٌذ ٍ کٌیذ پیذا سا         

.  داضت ًیاص ساٌّوایی تِ. تَد آهذُ ضْش آى تِ تاس اٍلیي کِ صیشک -الف      



.  ّستین پیاهثشاى ساٌّوایی ًیاصهٌذ خَضثختی تشای ، آیین هی دًیا ایي تِ یکثاس تٌْا کِ ًیض ها ۺجَاب        

.   تپشداصد قػش دس استشاحت ساتِ ٍقتص توام تَاًست هی اٍ -ب 

.  تگزساًین گزساًی خَش ٍ سشگشهی تِ سا عوشخَد توام تتَاًین است هوکي ًیض ها ۺ جَاب       

.  ضذ سپشی صٍد خیلی اش پادضاّی صهاى -ت     

.  ضَد هی توام صٍد ٍ است کَتاُ ًیض ها صًذگی صهاى ۺ جَاب       

.  تیایٌذ سشاغص تِ ضة ًیوِ ًاگْاى ًگْثاًاى کِ کشد ًوی گواى اغال -ث     

.  تیایذ ها سشاغ تِ است هوکي ، لحظِ ّش هشگ کِ کٌین ًوی گواى ًیض ها ۺ جَاب       

.  ًذادًذ سا کاسی ّیچ ی اجاصُ اٍ تِ سفتي ٌّگام ًگْثاًاى -ج    

.  ًذاسین سا کاسی ّیچ اهکاى ًیض ها ، هشگ ٌّگام تِۺ جَاب        

.  تَد ساختِ خَدش کِ کشد هی صًذگی جایی دس صیثا ی جضیضُ آى دس اٍ -س   

  ساحتی تِ ، کٌین هی رخیشُ خَد تشای تَضِ عٌَاى تِ دًیا ایي دس کِ اعوالی تا تَاًین هی دًیا آى دس ًیض ها ۺ جَاب      

 . کٌین صًذگی سعادت ٍ                  

 .ضَدهی  آى ساکٌاى ٍ صیثا ی جضیضُ پادضاُ سٍصی داًست ًوی ، ضذ ًوی ضْش ایي ٍاسد صیشک اگش -ش  

.  آٍسین دست تِ سا آخشت جْاى سعادت تَاًستین ًوی ّشگض ، آهذین ًوی دًیا ایي تِ اگش ًیض ها ۺ جَاب     

 ؟گَیٌذ هی چِ آًاى تِ پاک ّای اًساى جاى گشفتي ٌّگام تِ ،فشضتگاى قشآى آیات تِ تاتَجِ -۹  

  تاضیذ آسام(د            ًتشسیذ چیض اصّیچ(ج           تشضوا دسٍد(ب             تاد گَاسایتاى تْطت(الف        

 ؟چیست هَهٌاى ّای خَضی سشآغاص  -1۰

  دیذاسپیاهثش( د           کَثش حَؼ تِ سفتي (ج           غشاط اصپل سدضذى (ب         هشگ (الف         

 ؟است ًٍاخَش تذ کافشاى تشای چشاهشگ -11 

 هَاسد ی ّوِ(د         تَضِ ًکشدى هادُآ(ج        دسدًیا خَضگزساًی(ب          است خَضی پایاى(الف        

. است دیگشچگًَِ ّای اًساى تا هشگ ٌّگام دس ّشاًساى ٍضعیت -1۲ 

  ًیست هطخع(د              است یکساى(ج          ًذاسد فشقی تاّن(ب           است هتفاٍت(الف       

(   *)  غ)    (       ظ    .است هَهي اًساى ّای ّاٍسشآغاصسختی خَضی پایاى هشگ -1۳  

(     ) غ(        *)   ظ     .فشستٌذ هی سالم پاک تشاًساى هشگ،فشضتگاى ٌّگام تِ -1۴  

(    *   )غ)     (   ظ    .   کٌٌذ هی سّا خَدضاى حال ساتِ کافشاى؛آًاى هشگ ٌّگام تِ فشضتگاى -1۵  

(   * ) غ)     (   ظ   . تشسٌذ هی هشدى اص داسًذ عوشکَتاّی تذکاساى،چَى -1۶ 

(     ) غ(        *)   ظ   .  است دیگشهتفاٍت ّای اًساى تا دًیا ایي اص سفتي ٌّگام دس ّا اًساى ٍضعیت  -1۷

(   * ) غ)     (   ظ    .آیٌذ   هی سشاغص تِ ضة ًیوِ ًگْثاًاى کِ داًست هی صیشک -1۸



 (  ۳1غفحِ)  کي اهتحاى سا خَدت

  ؟ ًذاضت دل دس تشسی ّیچ جضیشُ تِ سفتي اص صیشک پادضاُ چشا -1

.  داضت ٍجَد آًجا دس صًذگی اهکاًات ّوِ کِ تَد کشدُ آهادُ خَب جایی خَد تشای آًجا دس چَى       

  ؟ چشا ؟ است خَضایٌذ ًا ٍ ٍحطتٌاک کساًی چِ تشای هشگ  -۲

 خَد سفش تشای ٍ پشداصًذ هی دًیا دس تفشیح ٍ گزساًی خَش تِ سا خَد صًذگی توام چَى کاساى تذ ٍ کافشاى تشای       

 ّا خَضی پایاى هعٌای تِ آًْا تشای هشگ ٍ تشًٍذ دًیا ایي اص ًذاسًذ دٍست ّویي تشای ٍ کٌٌذ ًوی آهادُ ای تَضِ       

.  ّاست سختی آغاص سش ٍ       

 ؟ دّیذ تَضیح هشگ ٌّگام دس سا هَهٌاى حا لت – ۳

.  ّستٌذ اصهشگ پس صًذگی فکش تِ داسًذٍ ایواى پیاهثشاًطاى ٍ خذا تِ خَد صًذگی دس چَى ًیست تشایطاى تشسی ّیچ      

 

 


