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 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 تیودهم یهمانلصف

 :ریدغ

 مکحتسم یهاگهانپ و نماان ییایند

 .یسمش 1401 ریدغ هژیو ،تیودهم یهمانلصف تالاوس

 ؟دنیوگیم هچ دروایب رد یلکش ره ار شدوخ دناوتیم ناطیش هک هتفرشیپ یزاسهیبش تردق هب -1
 یزیرگرادار )4 ییادیپان )3 لثمت )2 وداج و رحس )1
 تسادخ یاهتجح زا یکی ای یحو یهتشرف دنک اعدا دناوتیم دوخ یهتفرشیپ یزاسهیبش تردق زا هدافتسا اب ناطیش ایآ -2
 ؟دنک یراذگهیاپ ار یفارحنا یاههقرف قیرط نیا زا و
 هب ار شدوخ دناوتیمن )3 هلب )2 ریخ )1

 رد یهلا یاهتجح لکش
 دروایب

 3 و 1 )4

 ؟تساجک ،ناسنا اب ناطیش گنج غاد هطقن -3
 نایعیش )4 لیئارسا )3 نایحیسم )2 ناناملسم یمامت )1
 یناسک هچ ،دننک هدجس )مالسلا هیلع( مدآ ترضح هب دومرف رما ناطیش و هکئالم یمامت هب لاعتم دنوادخ هک یماگنه -4
 ؟دندرکن هدجس
 مادک چیه )4  2 و 1 )3 ناگهبترم دنلب )2 ناطیش )1
 ؟ددرگیمرب ینامز هچ هب )مالسلا مهیلع( تیب لها اب ناطیش ینمشد هشیر -5
 هیلع( مدآ ترضح طوبه )2 خیرات لبق ام )1

 )مالسلا
 نآرق لوزن مامتا )4 ریدغ دیع )3

 ؟تسیچ شفادها هب ندیسر و ماقتنا نتفرگ یارب ناطیش هار نیرتکیدزن و نیتسخن -6
  3 و 2 )4 یشُک تماما )3 یشُک ماما )2 دیحوت اب هزرابم )1
 ؟دنکیم مادقا )مالسلا هیلع( ماما لتق هب و دوریم )مالسلا هیلع( ماما اب یکیزیف گنج هب هنوگچ ناطیش -7
 کیرحت و هسوسو )2 یتباین گنج )1

 یناسنا یاهناطیش
 یهلا ءایلوا هب یطلست وا )4 2 و 1 )3

 .درادن
 ،دسریمن )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( نامز ماما هب یّنج و یناسنا یاهناطیش تسد ،تبیغ نارود رد هک لاح -8
  ... ناطیش
 تماما نیغورد نایعدم )1
 .دزاسیم تیودهم و

 دوخ یتوبکنع یاههنال )2
 مکحم هاگهانپ دننامه ار
 .دنکیم نییزت یهلا

 مادک چیه )4 2 و 1 )3

 ...،تسا )ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( مالسا ربمایپ یصو دنکیم اعدا هک یسک -9
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 رد هچ نآ مامت هب ملع )1
 و هناگتفه یاهنامسآ
 .دراد تسا نیمز

 یاهنابز همه هب ملع )2
 .دراد ایند مدرم همه

 هک یتازجعم یمامت )3
 نایب نآرق رد لاعتم دنوادخ
 .دراد هارمه هب ار هدومرف

 دراوم همه )4

 ؟دنکیمن قدص )مالسلا هیلع( یسیع ترضح دروم رد ریز یاهیگژیو زا کی مادک -10
 سرد و نتفر بتکم هب )3 یهلا تازجعم نتشاد )2 ناگدرم ندرک هدنز )1

 .ندناوخ
 هب یلگ همسجم لیدبت )4
 هدنز یاهدنرپ

 ؟)مالسلا هیلع( یسیع ترضح ای تسا رتالاب )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( نامز ماما ماقم ایآ -11
 هیلع( یسیع ترضح )1
 ربمایپ نوچ ،)مالسلا
 بحاص و یهلا مزعلاولا
 .تسا ینامسآ باتک

 هللا لجع( نامز ماما )2
 نوچ ،)فیرشلا هجرف یلاعت
 یهلا لماک و مامت یهملک
 .تسا

 هللا لجع( نامز ماما )3
 نوچ ،)فیرشلا هجرف یلاعت
 یسیع ترضح هک ینامز
 نامسآ زا )مالسلا هیلع(
 رس تشپ ،دنیامرفیم لوزن
 )مالسلا هیلع( نامز ماما
 .دنناوخیم زامن

 3 و2 )4

 ،)فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( دوعوم یدهم اما .تسا دنوادخ تاملک زا یاهملک ،)مالسلا هیلع( یسیع ترضح -12
 ... هجیتن رد .تسا لاعتم دنوادخ لماک و مامت یهملک
 دنکیم اعدا هک یسک )1
 یتسیاب ،تسا دوعوم یدهم
 تازجعم زا رتالاب یتازجعم
 هیلع( یسیع ترضح
 .دشاب هتشاد )مالسلا

 دوعوم یدهم ماقم )2
 هجرف یلاعت هللا لجع(
 مهیلع( تیب لها و )فیرشلا
 دنوادخ دزن ردق نآ )مالسلا
 یدحا هک تسه دنلب لاعتم
 هسیاقم نانآ اب ناوتیمن ار
 .درک

 یصو ار دوخ هک یسک )3
 هللا یلص( مالسا ربمایپ
 ،دنادیم )ملس و هلآ و هیلع
 دنوادخ هک یتازجعم یمامت
 یمامت یارب نآرق رد لاعتم
 هدومرف نایب ءایصوا و ءایبنا
 هارمه هب ار نآ زا رتالاب و
 .دراد

 دراوم همه )4

 ؟دشاب ام روصت زا رتالاب هک دهدب ییاهتردق و مولع وا هب و دیامرفب قلخ قولخم دناوتیم لاعتم دنوادخ ایآ -13
 ناکما ام روصت زا رتالاب )3  ریخ )2 هلب )1

 .درادن
 هدرکن یراک نینچ ادخ )4
 .تسا

 ... ،دوش جراخ )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( دوعوم یدهم ،مهدزاود ماما ،ماما نیرخآ تیالو زا هک یسک -14
 دنوادخ ار یلمع چیه )1
 .دریذپیمن وا زا لاعتم

 هدننکهارمگ و هارمگ )2
 .تسا

 اب ار وا لاعتم دنوادخ )3
 منهج شتآ رد تروص
 .دنکفا دهاوخ

 دراوم همه )4

 

 


