
 لی تعب سوِة

 ّفتن پبیِ آسوبًی ّبی پیبم ضطن درس تالسؤا

 اُ سَُ فذاکبری ٍعذا لتسَاالت هتي درس 

 ؟ دیي اسالم چِ ٍعذُ ای ثِ افزاد فذاکبر دادُ است ؟ضَد هی گفتِ فذاکبر کسی چِ ثِـ  1  

  درراُ را آًْب ٍ گذرد هی خَد جبى اس حتی ٍ خبًَادُ ٍ سالهتی ٍ هبل اس خَد جبهعِ ٍ دیي ثِ خذهت ثزای کِ کسی        

 .دیي اسالم ا فزادفذاکبررا ستبیص کزدُ ٍثِ آًبى ٍعذُ پبداش ا لْی دادُ است  .کٌذ هی خَدفذا ٍثشرگ پبن ّذف        

 ؟  ثِ چِ چیشی هطَْر است اکزم پیبهجز ّجزت ضت در السالم علیِ علی حضزت خَدگذضتگی اس هبجزای -2  

.  ست ا هطَْر یتةالنٓیلةُ لَ ثِ            

  ؟ثجزیذ ًبم را (ع )  علی حضزت ضخصیت ثبرس ٍیژگی دٍ  -3  

 .  گذضتگی اسخَد فذاکبری ٍ  -2 هسبٍات ٍ طلجی عذا لتـ 1           

  ؟ پذیزفت را حکَهت علی حضزت چزا -4  

.  هزدم هیبى عذالت ایجبد -ى هظلَهب اس حوبیت اهیذ ثِ        

 ؟کزدًذ هی عول چگًَِ هسبٍات ٍ لت عذا رعبیت ثزای علی حضزت -5 

  ًشدیکبى ٍ خبًَادُ ثب ، اجتوبعی هسبئل ٍ عوَهی حمَق در. داد ًوی ثزتزی دیگزی ثز را ّیچکس هسلوبًبى ثیي اٍ        

  هسبٍی صَرت ثِ ٍ دلت ثِ را چیش ّوِ لوبل ا ثیت تمسین ٌّگبم در ٍ کزد هی رفتبر هسلوبًبى سبیز هبًٌذ ًیش خَد       

. کزد هی تمسین هسلوبًبى توبهی هیبى       

   ؟دادًذ هی اًجبم کبری چِ الوبل ثیت تمسین اس پس علی حضزت -6 

 .هی ایستبدًذ ٍ خذا را در تمسین عبدالًِ ثیت الوبل ضکز هی کزدًذًوبس ثِ الوبل ثیت هحل ّوبى در       

  ؟ثبضذ چگًَِ ثبیذ لبضی (ع) علی حضزت ًظز اس -7

 .  ضتي گذا م احتزا ٍ کزدى ًگبُ در حتی ثبضذ داضتِ ثزخَردیکسبًی دعَا طزف دٍ ّز ثب ثبیذ لبضی      

 .هللا رٓسَٔلُ هٔحٓوّٓذاً أَىَّ أَضْْٓذٔ ٍ اهلل الّإِ إِلَِٓ ال أَىْ أَضْْٓذٔ« گفتي ؟چیست ضْبدتیي -8  

  در خَاثیذى ًگزاًی ٍ تزس ّیچ ثذٍى هؤهٌبى اهیز چزا ثمزُ هجبرکِ سَرُ اس 207 ی آیِ سبس ا ثز ضوب ًظز ثِ -9  

 ؟ پذیزفت را اکزم پیبهجز ثستز       

.  آٍرد دست ثِ را خذا خطٌَدی ٍ کزدُ اجزا را پزٍردگبر دستَرات ٍ هز ٍا ا خَاست هی یزا س          

 ثِ ًظز ضوب چِ ارتجبطی هیبى تمسین ثیت الوبل ٍ ًوبس خَاًذى اهیزالوَهٌیي در ّوبى هکبى ٍجَد دارد ؟  -10

 هی خَاست ایي هطلت را یبدآٍری کٌذ کِ ثیت الوبل حك الٌبس است ٍ ثبیذ ثِ درستی تمسین ضَد( ع ) علی              

 .رد چزا کِ خذا اس حك خَد هی گذرد اهب اس حك هزدم ًوی گذرد ٍسپس ثب ًوبس خَاًذى حك اهلل را ثِ جب آٍ             

 



 ؟  را پذیزفتدر چِ ضزایطی حکَهت (ع ) اهبم علی   -11 

 حضزت در ضزایطی اس سَی هزدم ثزای ادارُ حکَهت ٍ خالفت اًتخبة ضذ کِ هطکالت ثسیبری جبهعِ ا سالهی            

 . گزفتِ ثَد ارا فز           

. پذیزفتٌذ  هزدم ثیي عذالت ایجبد خبطز راثِ حکَهت علی حضزت -12 

.  است هطَْر الوجیت لیلة  ثِ(  ظ)  پیبهجز ّجزت ضت در(  ع)  علی حضزت گذضتگی خَد اس هبجزای  -13 

 ؟ کزدًذ رایبری پیبهجز چگًَِ(ظ)هحوذ حضزت خبًِ هحبصزُ ضت در علی حضزت -14  

               خَاثیذى درثستزپیبهجز(ة                              هطزکبى ثب جٌگیذى(الف         

 کزدًذ خبرج خبًِ اس رافَرا پیبهجز( د                         کزدًذ هذاکزُ ثبهطزکبى( ج        

 ؟ پذیزفت را ایطبى ثستز در خَاثیذى هسئَلیت کسی چِ هحوذ حضزت خبًِ هحبصزُ ضت -15  

 اثَطبلت (د         علی حضزت (ج       حوشُ حضزت (ة        حسیي اهبم(الف        

 ؟ ثَد چِ(ظ)هحوذ حضزت خبًِ هحبصزُ اس هطزکبى ّذف -16  

 ّیچکذام(د        هحوذ حضزت دستگیزی(ج      هحوذ حضزت کطتي(ة      علی حضزت کطتي(الف      

.  است هطَْر.............   ثِ(  ظ)  پیبهجز ّجزت ضت در(  ع)  علی حضزت گذضتگی خَد اس هبجزای -17 

   هعزاج ضت(د                   الوجیت لیلة(ج             الجبئشُ لیلة(ة                     لیلةالمذر(الف       

 ؟ ثبضذ هی..............   خذا راُ در علی حضزت فذاکبری ّبی ًوًَِ تزیي هل کب اس  -18

   خن غذیز هبجزای(ة                                        الوٓجیت لَیلَة هبجزای(الف         

   الوبل ثیت در هسبٍات( د                                   سرُ ٍ هسیحی هزد داستبى( ج         

(   *  )غ(      )ظ     . سبخت ثبخجز هطزکبى ًمطِ اس را( ظ) ،پیبهجز( ع)علی حضزت -19

(  *  )غ(    )ظ    .ًپذیزفتٌذ خَد جبى اس تزس خبطز ثِ را( ظ)پیبهجز ثستز در خَاثیذى هبهَریت( ع)علی حضزت -20

(      )غ(      *  )ظ .ایستبدًذ هی ًوبس ثِ  هحل ّوبى در الوبل ثیت هسبٍی تمسین اس ثعذ( ع)علی حضزت -21

 ( 78صفحِ )  کي اهتحبى را خَدت

 ؟ کٌیذ ثیبى خالصِ صَرت ثِ را(  ع)  علی حضزت ّبی فذاکبری اس ًوًَِ سِ   -1

  ضکست: ج   اُحٔذ جٌگ در هبًذى خذا رسَل کٌبر در:  ة  (  ع) علی حضزت دست ثِ دٍٓثذٔعٓ ثيِ هزٍعٓ ضکست: الف         

 .خیجز هعزٍف جٌگ در خیجز ی للعِ کٌذى جب اس ٍ یَْدیبى      

 ؟ است گزفتِ پیوبًی ٍ عْذ چِ ستوگزاى ثبرگی ضکن ثزاثز در آگبّبى اس خذاًٍذ(  ع)  الوَهٌیي اهیز فزهبیص ثز ثٌب -2

  ٍگزسٌگی ستوگزاىسیبدُ خَاّی درثزاثز ثَد کِ گزفتٍِ پیوبى ى عْذ اسآگبّبىهی فزهبیذ اگز خذاًٍذ( ع ) علی        

 حکَهت را رّب هی کزدم ٍ آًگبُ هی دیذیذ ثبسگزداًٌذ اٍ ثِ ٍ ثستبًٌذ ظبلن اس را هظلَم حك  ٍ ًکٌٌذ سکَت هظلَهبى     

 .کِ همبم ّبی دًیبیی در ًشد هي اس عطسِ ثٔش ثی ارسش تز است       



 ؟ ضذ هسلوبى ٍ ثزد پی اسالم دیي حمبًیت ثِ چگًَِ هسیحی هزد -3

 .  داًذ هی ثزاثز دادگبُ در را هسلویي پیطَای ٍ  هسیحی هزد کِ لبضی رفتبر کزدى هطبّذُ ثب -1

 .دادگبُ  در خَد هَلعیت اس(  ع)  علی حضزت  ًکزدى استفبدُ -2

 


