
 لی تعا سوِب

 ّفتن پایِ آسواًی ّای پیام ّفتن دسس تالسؤا

 تشتشیي تاًَسَاالت هتي دسس 

 .دختش فشصًذ داضتي ؟داًستٌذ هی عاس ٍ ًٌگ سا چیضی چِ داضتي خاّالى پیاهثش صهاى دسـ  1  

  ؟فشهایذ هی چِ لن عا صًاى سشٍس هَسد دس اکشم پیاهثش -2  

.  است خْاى تاًَی تشیي تش ٍ آخشیي ٍ اٍلیي ٍ صًاى سشٍس فاعوِ         

  ؟چیست»  است خْاى تاًَی تشتشیي ٍ آخشیي ٍ ٍاٍلیي صًاى سشٍس فاعوِ«  ی خولِ اص هٌظَس ضوا ًظش تِ -3  

 ایطاى اص تش همامالٍا ٍ تْتش کسی آیٌذُ دس چِ ٍ حال دس ٍچِ گزضتِ دس چِ لن عا صًاى تیي دس کِ است ایي         

  خْاى ًَی تا تشتشیي ٍ تْتشیي ضخػیت تِ تَاى دسحذ سا خَد تَاًین هی ایطاى اص گشفتي لگَ ا تا ٍ.  ًیست         

 . کٌین تش ًضدیک         

  ؟تٌَیسیذ سا فاعوِ حضشت ّای ٍیژگی -4  

  تخطٌذگی ٍ ایثاس -5 صیستی سادُ -4 تِ پیاهثش ضذیذ عاللِ -3 اختواع دس حضَس -2 عفت ٍ حیا -1

.  داسی خاًِ ٍ ًَادُ خا تِ دادى اّویت -6

  ؟کشد سفاسضی چِ کاسّا تمسین هَسد دس آًاى تِ فاعوِ حضشت تا علی حضشت اصدٍاج اص تعذ پیاهثش -5 

 . سا خاًِ داخل کاسّای فاعوِ دختشم ٍ تگیشی عْذُ تِ سا خاًِ تیشٍى کاسّای ضوا است تْتش خاى علی: فشهَد         

  مالاع چگًَِ سا خَد خطٌَدی فاعوِ حضشت ضذ اًدام پیاهثش تَسظ فاعوِ ٍ علی حضشت تیي کاس تمسین ٍلتی -6 

 . ساخت ًیاص تی هحشم ًا هشداى تا اصسٍتشٍضذى خذا،هشا سسَل اصایٌکِ چمذسخَضحالن داًذ هی خذا: فشهَدًذ ؟کشدًذ        

  ؟دادًذ هی ًطاى پیاهثش تِ سا خَد لِالع چگًَِ فاعوِ حضشت -7

  سخت، ّای خٌگ دس تَد، هْشتاى هادس ّوچَى ضاىیا تِ ًسثت ٍ کشد هی دعَت سا کشداٍ هی تْیِ غزایی ّشگاُ       

. کشد هی هذاٍا سا پیاهثش ّای صخن ًثشد هیذاى دس خَد خاى اًذاختي خغش تِ تا       

 .فمیش ضخع تِ تْا گشاى گشدًثٌذ دادى .ساتٌَیسیذ (س)فاعوِ حضشت ٍتخطٌذگی ایثاس اص ًوًَِ یک -8  

. ساتٌَیسیذ فاعوِ حضشت ّای ٍسختی ّا سًح اص هَسد دٍ -9  

 .تضسگَاسضاى حضشت خذیدِ دس کَدکی هادس دادى دست اص ، التػادی هحاغشُ سختی       

 ؟ فشهَد چِ اٍ تِ دختشش تاتی تی دیذى تا پیاهثش ، پیاهثش عوش پایاًی لحظات دس -10

. ضَی هی هلحك هي تِ هي، اص تعذ کِ ّستی کسی اٍلیي تَ!  دختشم کِ داد پیاهثشهژدُ        

  ؟است فشهَدُ چِ فاعوِ حضشت داضتي دٍست دستاسُ (ظ) پیاهثش  -11 

 خذاًٍذ تا خَضحالی فاعوِ خَضٌَد .داسد دٍست ًیض سا فاعوِ داساى دٍست ٍ داسد دٍست سا فاعوِ خذاًٍذ          

  .ٍتا خطن اٍ خطوگیي هی ضَد           



 ؟کشدًذ هی سفتاس صّشا فاعوِ حضشت تا چگًَِ پیاهثش -12

 کِ کسی آخشیي تا هسافشت ٌّگام داضت هی دٍست دل ٍ خاى اص سا اٍ ٍ گزاضت هی احتشام ایطاى تِ پیاهثش          

  .تَد فاعوِ کشد هی دیذاس کِ سا کسی اٍلیي ًیض هسافشت اص تاصگطت ٌّگام ٍ تَد فاعوِ کشدحضشت هی خذاحافظی         

 . است هي للة ًی ضادها هایِ فاعوِ ؟فشهَد هی چِ اٍ دستاسُ فاعوِ حضشت دستاى تش تَسِ تا پیاهثش  -13

  ؟ًثَد غافل چیضی چِ اص ٍ داد هی اّویت داسی ٍخاًِ خاًَادُ تِ چگًَِ فاعوِ حضشت کِ دّیذ تَضیح -14  

  حذی تِ کاسّایص سختی گاُ ٍ پخت هی ًاى ٍ کشد هی آسد دستاس تا سا گٌذم داًست، ًوی عیة سا هٌضل دس کاس          

  فشصًذاًص تتیتش تِ ضذ، ًوی غافل خذا عثادت اص ّا گشفتاسی ٍ کاسّا ّوِ ٍخَد تا صد، هی تاٍل دستاًص کِ تَد          

. داضت خاغی تَخِ         

 ؟فشهَد چِ تضسگَاسش پذس تِ آخشت سفش اص خَد ًگشاًی هَسد دس فاعوِ حضشت -15  

.  ام کشدُ آهادُ چِ آخشت ًیالعَ سفش تشای هي اًذیطن هی کِ آًگاُ تذ یا هی ضذت ّن اًذٍ کِ خذا تِ سَگٌذ           

 ؟گفت هی چِ پیاهثش دختش صیستی سادُ هَسد دس فاسسی سلواى -16  

  اها کٌٌذ هی تي تش صستافت ّای پاسچِ ٍ ًطیٌٌذ هی الط اص ّایی تخت تش سٍم ٍ ایشاى پادضاّاى دختشاى ضگفتا،          

. فاخش ّایی لثاس ًِ ٍ داسد سش تش لیوتی گشاى چادس ًِ خذا دختشسسَل          

  ؟کٌیذ تیاى سا پیاهثش دختش صیستی سادُ اص هَسد چٌذ -17 

 تَد پَضاًذُ سا اتاق اص ًیوی حػیش کِ داضتٌذ حػیشی فشش تا ای خاًِ کشدًذ، هی صًذگی ای اخاسُ ای خاًِ دس          

.  پَضیذ ًوی لیوت گشاى ٍ فاخش ّای لثاس ًشم، ضي دیگشتا ًین ٍ          

 . ًاهحشم هشداى ص ا دٍسی دس ؟داًست هی چِ دس سا صًاى سعادت فاعوِ حضشت  -18

  ؟آهذ هی هشدم هیاى تِ هَالعی چِ دس فاعوِ حضشت -19

.  کشد هی اسضاد سا آًاى ٍ آهذ هی هشدم هیاى تِ لاس ٍ حیا حفظ تا افتاد هی خغش تِ حك ّشگاُ         

  ؟کٌیذ تیاى سا اختواع دس فاعوِ حضشت حضَس اص ّایی ًوًَِ -20

 تشای سا آى ٍ پخت هی ًاى خاًِ دس خٌگ ٌّگام تِ ایطاى هذیٌِ، هسدذ دس حضشت آى ّای خغثِ ٍ سخٌاى          

.  ضذ هی هطغَل آًاى تِ سساًی آب ٍ هدشٍحاى هذاٍای تِ خثِْ دس تَد ًیاص ّشگاُ ٍ فشستاد هی سصهٌذگاى          

.  ضذ ًوی خستِ ٍ داد هی پاسخ آًاى ّای پشسص تِ ٍ آهَخت هی صًاى تِ سا ىدی احکام ٍ هعاسف          

 فشصًذ ( ظ ) تِ ًظش ضوا چشا تا ایٌکِ داضتي دختش دس هیاى هشدم آى دٍساى هایِ ًٌگ تَد خذاًٍذ تِ پیاهثش اکشم  -21

 دختش عغا کشد ؟           

 .تِ هشدم فْواًذ کِ دختش هایِ سحوت ٍ تشکت است ٍ افکاس آًْا پَذ ٍ تی اساس است  خذاًٍذ تا ایي کاس          

 

 



  ؟ ضَد هی خطوگیي ایطاى خطن تا ٍ خطٌَد علیْا اهلل سالم فاعوِ حضشت خَضحالی تا خذاًٍذ چشا ضوا ًظش تِ -22

  داسد دٍست سا فاعوِ خذاًٍذ:فشهایذ هی ایطاى.  دسیافت سا آى دلیل تَاى هی(  ظ)  پیاهثش فشهَدُ تِ استٌاد تا         

  .  ضَد هی خطوگیي اٍ خطن تا ٍ خطٌَد فاعوِ خَضحالی تا خذاًٍذ ، داسد دٍست ًیض سا فاعوِ دٍستذاساى ٍ         

  داستاى لسوت کذام تِ آیِ ّش تگَییذ.  است کشدُ رکش سا هؤهٌاى ّای ٍیژگی کِ ریل آیات تِ تَخِ تا -23

.  داسد اضاسُ         

 هشد پیش تِ کشدى کوک 9سَسُ حطش آیِ  – یَُ ثِشٍىَ عَلی اًَفُسِِْن ٍَلََ کاىَ تِِْن خَػاغٌَِ

 هشد پیش تِ داسصضوي گشدًثٌذ دادى 92سَسُ آل عوشاى آیِ  – لَي تٌَا لَُا ا لثِشِّ حَتّی تٌُفِمَا هِوا تُحِثَّىَ

 صّشا حضشت تِ گشدًثٌذ تاصگطت 89سَسُ ًول آیِ  –ُِ فَلَُِ خَیشٌ هٌِْا هَي خاءَ تِالحَسَيَ

 

  .تَد صًذگی ضادهاًی ٍ تشکت هَخة تلکِ ًثَد ًٌگ تٌْا ًِ دختش داضتي پیاهثش ًظش اص -24

  ٍ تش هماٍم سا اٍ تلکِ ًطذ اهیذیص ًا هَخة تٌْا ًِ فاعوِ حضشت صًذگی دٍساى ّای سختی ٍ ّا سًح تحول -25

. ساخت تش استَاس         

.  ضَد هی اٍخطوگیي خطن تا ٍ  خطٌَد فاعوِ خَضحالی خذاًٍذتاتِ فشهَدُ پیاهثش   -26

.  تاضٌذ هی فاعوِ حضشت تْطت صًاى سیذ ٍ سشٍس(ظ)پیاهثش سخي تِ تاتَخِ  -27

. داسد دٍست ًیض سا فاعوِ دٍستذاساىداسدٍ  سادٍست خذاًٍذفاعوِ: فشهایٌذ پیاهثشهی -28

  .داًستٌذ هی هحشم ًا هشداى اص دٍسی دس سا صًاى سعادت فاعوِ حضشت -29

  ؟ تاضذ هی کسی چِ تْطتی صًاى سشٍس:پیاهثش سخي تِ تاتَخِ -30

   صیٌة حضشت(د              سلیِ حضشت(ج            فاعوِ حضشت(ب             خذیدِ حضشت(الف       

  ًاهحشم هشداى تا ضذى سٍتشٍ اص هشا خذا سسَل ایٌکِ اص خَضحالن":فشهایٌذ هی کِ  فاعوِ حضشت سخي ایي -31

 ؟است ایطاى ٍیژگی کذام گَیای"ساخت ًیاص تی         

  پیاهثش تِ ضذیذ عاللِ(د            صیستی سادُ(ج            دساختواع حضَس(ب           ٍعفت حیا(الف         

. "داسد دٍست ًیض سا اٍ ٍدٍستذاساى داسد دٍست اٍسا خذاًٍذ":فشهایٌذ هی کسی چِ دستاسُ(ظ) پیاهثش -32

  حسي اهام(د               حسیي اهام(ج               فاعوِ حضشت(ب               خذیدِ حضشت(الف      

  ٍآتشساًی هذاٍا تِ خثِْ غحٌِ پطت ًیاصدس ٌّگام ٍتِ فشستاد هی ًاى  سصهٌذگاى تشای خٌگ ٌّگام تِ ایطاى -33

 ؟ کٌذ هی تَغیف سا فاعوِ حضشت ٍیضگی کذام خوالت ایي(ضذ هی هطغَل هدشٍحاى        

 پیاهثش تِ ضذیذ عاللِ(د             صیستی سادُ(ج            دساختواع حضَس(ب          ٍعفت حیا(الف         

 

 



 ؟  داسد اضاسُ فاعوِ حضشت" صیستی سادُ "تِ عثاست کذام-34

  . ساخت ًیاص تی ًاهحشم هشداى تا ضذى سٍتشٍ اص هشا خذا سسَل ایٌکِ اص خَضحالن( الف       

  . ضذ هی هطغَل هدشٍحاى ٍآتشساًی هذاٍا تِ خثِْ غحٌِ پطت ًیاصدس ٌّگام( ب       

  .گفت هی پاسخ آًاى ّای پشسص ٍتِ آهَخت هی صًاى تِ سا دیي احکام( ج       

   . پَضاًذ هی سا اتاق اص ًیوی تٌْا کِ تَد حػیشی فاعوِ حضشت فشش خاًِ (د       

 ؟ داسد اضاسُ فاعوِ حضشت" ٍعفت حیا "ٍیژگی تِ عثاست کذام-35

    . ساخت ًیاص تی ًاهحشم هشداى تا ضذى سٍتشٍ اص هشا خذا سسَل ایٌکِ اص خَضحالن(الف      

 .  ضذ هی هطغَل هدشٍحاى ٍآتشساًی هذاٍا تِ خثِْ غحٌِ پطت ًیاصدس ٌّگام( ب      

 .  گفت هی پاسخ آًاى ّای پشسص ٍتِ آهَخت هی صًاى تِ سا دیي احکام( ج      

   . کشد هی دعَت ًیض سا خذا سسَل کشد هی تْیِ ًیکَئی غزای ّشگاُ (د      

 ؟ تَد چِ(ظ)هحوذ حضشت تَسظ" خاًِ ی کاسّا تمسین " اص(س) فاعوِ حضشت خَضحالی علت -36

  هحشم ًا هشداى تا ًطذى سٍتشٍ(ب                                    کاسّا اص ضذى ساحت(الف         

  سٌگیي کاسّای ًذادى اًدام( د                                      دساختواع تیطتش حضَس(ج        

 ؟ چیست( س)فاعوِ تاحضشت دٍستی ًتیدِ(ظ)پیاهثش سخي تِ تاتَخِ -37

  ضذى صیست سادُ(د        خذا خطٌَدی(ج      ضذى ٍعفت تاحیا(ب       ( ظ)پیاهثش تِ عاللِ( الف         

 ؟ تاضذ هی ایطاى ٍیژگی کذام دٌّذُ ًطاى فمیش ضخع تِ(س) فاعوِ حضشت تَسظ تْا گشاى گشدًثٌذ دادى -38

    ٍتخطٌذگی ایثاس(د                صیستی سادُ(ج                دساختواع حضَس(ب       ٍعفت حیا(الف        

(     )غ(    * )ظ       .تَدًذ هْشتاى هادس یک ّوچَى پذسش تِ ًسثت( س)فاعوِ حضشت -39

(     )غ(    * )ظ     .ضذًذ خطٌَد(ظ)هحوذ حضشت تَسظ کاسّا تمسین اص(س) فاعوِ حضشت -40

 ( 87غفحِ )  کي اهتحاى سا خَدت

  ؟ کشد ًوی دسخَاست چیضی الوَهٌیي اهیش اص ّشگض(  س)  صّشا حضشت چشاـ 1

. ضَد اٍ ی کٌذٍضشهٌذُ ساتشآٍسدُ فاعوِ حضشت ی ًتَاًذخَاستِ ( ع) علی اهام هثادا تا     

 ؟ تَد چِ داضت ثشٍتوٌذی خَاستگاساى ایٌکِ ٍخَد تا لوَهٌیي ا اهیش تا(  س)  صّشا حضشت اصدٍاج دلیلـ 2

. داد هی تشتشی تشثشٍت ساتِ خذا  ایواى ( ع)  علی اهام کِ دلیل ایي تِ     

   ؟ تٌَیسیذ سا(  س)  فاعوِ حضشت اخاللی ّای ٍیژگی اص هَسد پٌح -3

 تخطٌذگی ایثاسٍ -5  صیستی سادُ -4 حضَسدساختواع -3پیاهثش ضذیذتِ ی عاللِ -2حیاٍعفت -1     


