
 لی تؼب سوِة

 ّفتن پبیِ ًی آسوب ّبی پیبم اٍل درس تالسؤا

 بیٌبی هْزببىسَاالت هتي درس 

 ؟ ببزیذ ًبم را بِ اًسبى ًسبت خذاًٍذ هحبت ّبی ًطبًِ اس هَرد دٍـ  1  

 . هَجَدات سبیز بز اًسبى دادى بزتزی  -2 هب بِ ًسبت خذاًٍذ دایوی تَجِ ٍ هزالبت -1           

 ؟ چیست سببًی ضکز اس هٌظَر -2 

  رینتطکم گَیین هی کٌذ هی کوک هب بِ کبری اًجبم در کسی ٍلتی ضَد هی بیبى سببى طزیك اس فمط کِ سپبسی            

 . ضَد هی گفتِ سببًی ضکز ىآ بِ کِ است ضکز ًَع تزیي سبدُ ایي            

 ؟ چیست ػولی ضکز  -3  

.  گذارین هی احتزام خَد هبدر ٍ پذر بِ هخبل ضَد هی دادُ ًطبى کبری اًجبم ٍ ػول طزیك اس کِ سپبسی            

 ؟  ببزیذ ًبم را ػولی ضکز اس ًوًَِ چٌذ -4  

  چطن اس ٍلتی ، ٍرینآ هی جب بِ را خذاًٍذ ّبی ًؼوت ػولی ،ضکز کٌین هی کوک ًٍبتَاى لخَردُ سب افزاد بِ             

.  کٌین هی استفبدُ یذهف ّبی کتبة لؼِ هطب بزای خَد             

 ؟  ببزیذ ًبم فمط را ضکز اًَاع -5 

 ػولی ضکز  -2 سببًی ضکز -1

 ؟است فزهَدُ چِ ًؼوت ضکز هَرد در (ع)صبدق اهبم -6 

 .  کٌی دٍری است کزدُ حزام خذاًٍذ ًچِآ اس کِ است ىآ ًؼوت ضکز           

. کٌیذ راتزجوِ ضذُ دادُ ضزیفِ آیبت -7

 ( 4سَرُ حذیذ آیِ . ) ّزکجب ببضیذ اٍ بب ضوبست   :  کٌُتُنٕ هٓب أَیٕيَ هٓؼٓکُنٕ َّٔٓ( الف    

 ( 7سَرُ ابزاّین آیِ . ) سیبد هی کٌین { ًؼوت ّب را } اگز ضکز گشاری کٌیذ ، هب لطؼبً   : لَأَسِیذًَّٓکُنٕ تُنٕ ضَکَزْ لَئِي( ة    

 ( 64سَرُ یَسف آیِ ) . خذاًٍذ بْتزیي ًگْذارًذُ است ٍ هْزببى تزیي هْزببًبى است :  رّاحِویيَال اَرحٓنٔ َّٔٓ ٍٓ حبفِظب خَیزٌ فَبللِّٔ (د    

.  است سببًی ضکز ضکز ًَع تزیي سبدُ -8  

 . دّذ هی هب بِ ًیش بیطتزی ّبی ًؼوت ضَد،بلکِ هی راضی هب اس تٌْب ًِ خذاًٍذ،  گذاری ضکز بب -9  

. کٌی دٍری است کزدُحزام خذاًٍذ آًچِ اس کِ است آى ضکزًؼوت:صبدق اهبم بفزهَدُ -10

. ضَد هی ًؼوت ّب افشایص ببػج ّب ًؼوت اس سپبسگشاری خذاًٍذ ٍػذُ بزاسبس -11 

. این آٍردُ بجب را ًی سبب ضکز ًَع خذا؛یک ّبی ًؼوت درهمببل(اهلل الحوذ)یک گفتي بب -12 

. این آٍردُ جب بِػولی ضکز ًَع یک ٍالغ در کٌین هی کوک ٍهبدرهبى پذر بِ ٍلتی  -13 

. کٌین هی سیبدّبرا هبلطؼبًًؼوتکٌیذ  گشاریضکز اگز: یؼٌی« لَأَسِیذًَّٓکُنٕ تُنٕ ضَکَزْ لَئِي» -14  



.  کٌٌذ هی هحزٍم خذاًٍذ هحبفظت اس را خَد گٌبُ کزدى بب اٍلبت گبّی ّب اًسبى -15  

. اٍست بذل ًؼوت ّب ی ی ًطبًِ هب اس خذاًٍذ دائوی ٍتَجِ هزالبت -16 

 چٌذ ًؼوت دیگز را کِ هخصَظ اًسبى . تَاًبیی یبدگیزی ، اس ّشاراى ًؼوتی است کِ خذاًٍذ بِ هب دادُ است   -17

 ؟است ًبم ببزیذ           

 .  کزدى ػطسِ ًؼوت - سدى پلک ًؼوت -کزدى صحبت ًؼوت -کزدى حزکت ًؼوت   -بیٌبیی ًؼوت           

 . جذٍل را کبهل کٌیذ -18

 ًبسپبسی ًؼوت  ضکز ًؼوت ًؼوت خذاًٍذ

 ّب آى ّبی فزهبیص اس ًبفزهبًی پیزٍی اس فزهبیص ّبی آًْب پیبهبزاى ٍ اهبهبى

 هؼلن بِ هی احتزا بی احتزام بِ هؼلن هؼلن

 گفتيدرٍؽ  صذالت ٍ راستگَیی سببى

 غلط ٍ طل بب سخٌبى ٍ کلوبت ضٌیذى صحیح ٍ حك کلوبت ضٌیذى گَش

 

 (کتبة  21صفحِ )   کي اهتحبى را خَدت

 ؟ ضًَذ هی حبدحِ دچبر کٌذ هی هزالبت آًْب اس خذاًٍذ ایٌکِ ٍجَد بب اًسبًْب بزخی چزا -1

  هحبفظت اس را خَد ٍ دٌّذ هی لزار حَادث بزابز در را خَدضبى ًبداًی رٍی اس یب ٍ دلتی بی ٍ اًگبری سْل ػلت بِ        

.   کٌٌذ هی هحزٍم خذاًٍذ        

.  است سپبسی ًب  ًؼوت اس صحیح ًب استفبدُ ٍ ًؼوت ضکز  ًؼوت اس صحیح استفبدُ -2

  ؟ دّیذ تَضیح ؟ چیست ًؼوت ٍالؼی ضکز -26

  آًچِ اس کِ است آى ًؼوت ضکز:  فزهبیٌذ هی(  ع)  صبدق اهبم.  ًکٌین استفبدُ حزام راُ در ًؼوتْب اس کِ است ایي        

.  کٌذ بیزٍى کفت اس ، ًؼوت کفز   کٌذ افشٍى ًؼوتت ًؼوت ضکز. کٌی دٍری است کزدُ حزام خذاًٍذ        

 

 


