
 ّفتن پایِ آسواى ّای پیام چْاسم دسس تالسؤا

 ػثَس آساىسَاالت هتي دسس 

 ؟است هتفاٍت هشي تا ضذى سٍتشٍ ٌّگام ّا اًساى حاالت چشاـ  1  

. است دادُ اًجام دًیا ایي دس وِ است اػوا لی تا هتفاٍت وس ّش چَى احساس         

(. ساتٌَیسیذ اتَرس پاسخ)؟تشسین هی چشا ها اصهشي -2  

  آتاداًی اص ًذاسیذ دٍست وِ است هؼلَم ٍ. ٍیشاى ٍ خشاب سا آخشتتاى ٍ ایذ وشدُ آتاد سا خَد دًیای ضوا صیشا        

.  تشٍیذ ٍیشاًی تِ       

.  دّیذ تَضیح؟  است یىساى تاّن ّا اًساى هشي حالت آیا -3  

  اّذای هشاسن تِ سفتي هاًٌذ تشایطاى هشي دیگش ای ػذُ ٍ داسًذ ٍحطت هشي تا ضذى سٍتشٍ اص ای ػذُ.  خیش        

.  است جایضُ        

 ؟  است وسی چِ ٍهْشتاًی سحوت آٍس پیام اص هٌظَس -4  

 (ظ) هحوذ حضشت         

(  تٌَیسیذ هَسد سِ)؟  ضَد هی ٍآخشت دًیا دسایي صًذگی آساًی تاػث واسّایی چِ دادى اًجام -5 

  دادى صذلِ -3 اخاللی خَش -2 هادس ٍ پذس تِ ًیىی -1       

.  دّیذ تَضیح؟  ا ست ها لی ا هَس دس فمط دادى صذلِ آیا -6 

. ضَد هی هحسَب صذلِ خذا دیگشاى ، دسساُ تِ ووه ّشًَع .خیش      

  ؟ تخطیذ تَد ساآصسدُ هادسش ساوِ جَاًی چشاخذاًٍذ -7

 .هادسش  سضایت ٍ پیاهثش دػای خاطش تِ       

 ؟ ضَین ٍدسدًیا ّشگضفمیشًوی ضَد هی تشها آساى هشي چگًَِ(ع )  صادق اهام سخي تِ تا تَجِ -8  

  هْشتاى ٍ سفتاس خَش تسیاس هادسش ٍ پذس تا ٍ وٌذ هحىن تستگاًص  تا سا خَد پیًَذ وس ّش: حضشت فشهَد        

.  تاضذدضَاسی ّای هشي تش اٍ آساى هی ضَدٍد دس دًیا ًیض ّشگض فمیشٍ تْی دست ًوی ضَد ًوی ضَد       

  ؟ چیست ًیه واسّای اص هٌظَس ولی طَس تِ -9  

 خذاًٍذ آًچِ اًجام:  اص ػثاستٌذ وِ.داسد دًثال تِ جْاى ایي اص سفتي ٌّگام دس سا خذاًٍذ تضسي پاداش وِ واسّایی       

.  است وشدُ ًْی آى اًجام اص خذاًٍذ وِ چیضی ّش تشن ٍ است دادُ دستَس آًْا تِ       

 ؟فشهایٌذ هی چِ دادى صذلِ اثشات تاسُ دس( ع )  صادق اهام -10

  .تال است ًَع ّفتاد اص ٍسّایی تذ یافتي اصهشي ًجات هَجة دادى صذلِ: هی فشهایذ          

 آیا تاوٌَى تِ هشي فىش وشدُ ایذ ؟ تِ ًظش ضوا چشا اص ضْذا ّوَاسُ تا افتخاس یاد هی ضَد ؟  -11 

 اها ضْذا تَاًستِ اًذ. هشي ّویطِ تشای اًساى سفشی پش سهضٍ ساص تَدُ ٍّویطِ اص آى خَف ٍ تشس داضتِ است          



 تش ایي تشس غلثِ وٌٌذ ٍ تِ استمثال هشي تشًٍذ ٍخَد سا فذای اّذاف تضسي هثل دفاع اص دیي ٍ ٍطي وٌٌذ تِ           

  .ّویي دلیل اص آًْا تا افتخاس یاد هی ضَد           

 ؟ داسین ًگِ ساضی خَد اص سا هادسهاى ٍ پذس تَاًین هی چگًَِ ها  -12 

  خَد اص سا هاى هادس ٍ پذس تَاًین هی ّا آى تِ احتشام ٍ حمّطاى تِ ّای خَاستِ اًجام ، ّا آى یاسی ٍ ووه تا           

.  داسین ًگِ ساضی           

.  وٌیذ همایسِ ّن تا صیش هَاسد اص یه ّش دس سا اخالق خَش ٍ اخالق تذ اضخاظ سفتاس -13  

 خَاّذ هی ووه اٍ اص وِ فمیشی
 وٌذ هی ووه اٍ تِ:  اخالق خَش

 وٌذ هی دٍس خَد اص سا اٍ اخاللی تذ تا:   اخالق تذ

 وٌذ ووىص واسی اًجام دس خَاّذ هی اٍ اص هادسش

 وٌذ هی ووه اٍ تِ خَش سٍی تا:  اخالق خَش

 اًجام سا واس آى سختی تِ یا ، دّذ ًوی اًجام یا:  اخالق تذ

 هی دّذ

 وٌذ هی خَاّی ػزس اٍ اص ٍ وشدُ اضتثاّی اٍ تِ ًسثت وسی
 تخطذ هی  سا اٍ ٍ پزیشد هی سا اٍ ػزس:  اخالق خَش

 پزیشد ًوی سا ػزسش ٍ وٌذ هی تٌذی اٍ تا:  اخالق تذ

 

. ضَد هی آساى تشاٍ هشي ّای سفتاستاضذ دضَاسی خَش تاپذسٍهادسش ّشوس -14  

. تَد  اش خاًَادُ تا اخاللی تذ   هؼار سؼذتي فطاسلثش ػلت -15  

.  تَد هادس سضایت ٍ پیاهثش دػای جَاى؛ اصًضدآى دٍهَجَدتشسٌان سفتي ػلت -16 

. است    تال ًَع ّفتاد اص ٍسّایی تذ هشي اص یافتي ًجات تاػث دادى صذلِ -17 

. است  جایضُ اّذای  هشاسن تِ سفتي هاًٌذ ّا تؼضی تشای هشي ٍلی داسًذ ٍحطت هشي اص ّا تؼضی -18

 ؟ تَد چِ«  هؼار تي سؼذ»  لثش فطاس ػلت -19

     خاًِ دس اخاللی تذ:  ب                      دیگشاى تِ احتشاهی تی:  الف         

  ًواص ضوشدى سثه:  د                         فمیشاى تِ ًىشدى ووه:  ج         

  ؟ ًیست تال ًَع ّفتاد اص سّایی هَجة صیش سفتاسّای اص یه وذام(  ع)  صادق اهام حذیث تِ تَجِ تا -20

   وٌذ هی ووه دٍستاًص تِ سَاالت حل دس هشین:  ب           هی دٌّذ        صذلِ ّش سٍص ػلی خاًَادُ:  الف     

   دّذ هی اًجام ًظن سػایت تا سا واسّایص صیٌة:  د               خشد هی ًاى ضاى ّوسایِ پیشهشد تشای سضا:  ج    

 (   )   ؽ  (      *) ظ          .است  جْاًیاى توام تشای سحوت پیاهثش « ظ » هحوذ حضشت -21

 (  *)  ؽ  )     (    ظ        . است یىساى هشي تا ضذى سٍتشٍ ٌّگام اًساًْا حاالت  -22

 (  *)  ؽ  )     (    ظ   . است  لی ها اهَس دس فمط دادى صذلِ -23



 (  *)  ؽ  )     (    ظ  .ًطذ  تي هؼار حاضش سؼذ جٌاصُ تطییغ فشضتِ ٍحی دس یلی جثش -24

 ( 55صفحِ )  وي اهتحاى سا خَدت

 ؟ داسد آخشت ٍ دًیا دس ها صًذگی تش تأثیشی چِ هادس ٍ پذس تِ ًیىی  -1

 .ضَد ًوی دست ّشگضفمیشٍتْی ًیض دسدًیا ٍ ضَد هی آساى اٍ تش هشي ّای دضَاسی( : ع ) طثك فشهایص اهام صادق       

 ؟ تَد چِ هؼار تي سؼذ لثش فطاس ػلت -2

. وشد هی تذاخاللی دسخاًِ اش اٍتاخاًَادُ وِ تَد فطاسلثشسؼذایي ػلّت      

 ؟ تٌَیسیذ سا صذلِ آثاس اص هَسد دٍ -3

. تالست ًَع اصّفتاد سّایی -2تذ اصهشي یافتي ًجات -1هَجة دادى صذلِ:  هی فشهایذ (ع  )صادق اهام      

 ؟ ًذاضت ّشاسی آى اص وِ تَد وشدُ آهادُ هشي تشای سا خَد چگًَِ(  ع)  ػلی حضشت  -4

 تیاسایذ،دیگش ًیىَ  اخالق تِ سا خَد ٍ وٌذ ػول ٍاجثاتص تِ ٍ تپشّیضد گٌاّاى اص وِ وسی:  فشهَد (ع )  ػلی اهام       

 هشي تشٍدیاایٌىِ هشي سشاؽ اٍتِ وِ ًذاسد فشلی پسشاتَطالة تشای خذالسن تِ. تویشد ًذاسدچگًَِ فشلی تشایص       

. آیذ  سشاغص تِ       

 


