
؟ تسیچ توبن و دیحوت دیاقع زا یدنم هرهب یلصا طرش -1

هحلا ص لا معا ماجنا و اوقت و تدابع ( فلا

ارچ و دندمآ ایند هب اجک و هنوگچ هکنیا و بسن و مان هب ( جع ) نامز ماما تخانش ب)
. دنا هدومن تبیغ

و ماما ناونع هب ( جع ) نامز ماما شریذپ و تخانش و ناماما همه تماما نتفریذپ ج)
. دنوادخ تجح

. دراوم همه د)

؟ دشاب یمن حیحص ریز یاه ترابع زا کی مادک -2

تاجن روهظ هد مژ و (ع) یده همئا تماما و (ص) متاخ لوسر توبن هب تراشب ( فلا
داقتعا اهنآ هب شیپ یاه تما نانموم و ناربمایپ و تسا هدوب لبق ینامسآ بتک همه رد شخب

. دنتشاد

روبز باتک رد ( جع ) یدهم ترضح روهظ هب تراشب ایبنا هروس 125 هیآ ساسا رب ب)
زا یرثا هزورما بتک نیا فیرحت لیلد هب هنافساتماما تسا هدوب یلبق ینامسآ بتک رگید و دوواد

درادن دوجو اه تراشب نیا

عمج ار نارق زا هیآ تسیب و دصکی دودح دوخ باتک رد ینارحب مشاه دیس هم ج)عال
هدومن یفرعم ( جع ) نامز ماما دروم رد (ع) همئا تاشیامرف ساسا رب ار اهنآ و تسا هدرک یروآ

. تسا

و هاجنپ دوخ باتک رد تیودهم باب رد یزودنق مان هب تنس لها نادنمشناد زا یکی د)
. تسا هدرک رکذ ( جع ) نامز ماما دروم رد هیآ جنپ

( جع ) نامز ماما دروم رد ثیداحا یناوارف و یگدرتسگ و تلا صا دروم رد ریز ترابع مادک -3
؟ تسین تسرد

. تسا هدش لقن یثیدح بتک رد نامز ماما یاه یگ ژ یو دعب هب تفه ترق زا ( فلا

فیلا ت یدهم ترضح دروم رد باتک هاجنپ و دص زا شیب نونکات ننست لها نادنمشناد ب)
. دنا هدرک

دروم رد هورگ ود ره ات هدش بجوم ینس و هعیش بتک رد تیودهم ثیداحا ترثک ج)
نانا یرکف تاکرتشم زا عوضوم نیا و دنشاب هتشادن یف ال تخا یدهم ماما روهظ هب داقتعا لصا

. دشاب

معا یدهم ترضح روهظ هب ناناملسم خسار داقتعا لیلد تیودهم نایعدم هدافتسا وس د)
. تساهنآ نیب رد تیودهم هب داقتعا یگدرتسگ و تلا صا رگناشن و ینس و هعیش زا



؟ تسیچ ( جع ) نامز ماما هینک نیرتروهشم -4

حلا صابا ( فلا

ا� هیقب ب)

مئاق یدهم ج)

مساقلا وبا د)

؟ تسا حیحص نامز ماما ردام دروم رد تاربع مادک -5

لسن زا ، ردام قیرط زا و ( مود رصیق دنزرف ) اعوشی رتخد ، ر دپ فرط زا ناشیا ( فلا
تسا هدوب ( یسیع ترضح یراوح ) نوعمش ترضح

. دنشاب یم موس درگدزی لسن زا ناشیا ب)

نایمور تسکش اب و هدومن تکرش ناناملسم و نایمور گنج رد ناشردپ روتسد هب ناشیا ج)
. دنا هدش لقتنم دادغب هب و هدش ریسا

نامیلس نب رشب ، دوب ربخ اب ناشیا تراسا یارجام زا یهلا ملع هب هک یرگسع نسح ماما د)
. دنک یرادیرخ ار ناشیا و دورب هناخدور لحاس هب ناشیا دیرخ یارب ات درک رومام ار

؟ تسا تسردان ( جع ) نامز ماما تد وال دروم رد ترابع مادک -6

روضح ناشیا لزنم رد نامز ماما تد وال بش رد یرگسع نسح ماما همع نوتاخ همیکح ( فلا
. دندوب تد وال یارجام دهاش و دنتشاد

اج ) هیآ دندرک تئارق دوخ ردپ تسد یور رب دلوت ودب رد یدهم ترضح هک هیآ نیلوا ب)
. دوب ( اقوهز ناک لطابلا نا لطابلا قهز و قحلا

نایم و هقیقع دنفسوگ دنچ یم ال سا تنس قباطم ناشیا ردپ ، ترضح نآ دلوت تبسانم هب ( ج
. دندومن میسقت مشاه نب

دندرک هاگآ ادخ تجح دلوت زا ار دامتعا دروم نایعش و دوخ ناگدنیامن یرگسع نسح ماما د)
. دنداد یم ناشن دامتعا دروم نایعیش هب ار دوخ دنزرف رگید یدراوم رد و

یمن حیحص یدهم ترضح تاما زاغآ و یرگسع نسح ماما تداهش دروم رد ترابع مادک -7
؟ دشاب

. دندیسر تداهش هب ارماس رد 260 لا س لو اال عیبر متشه هعمج زور رد یرگسع ماما ( فلا

و داوج ترضح دننامه و ییحی و یسیع ترضح دننام دوخ تماما زاغا رد نامز ماما ب)
یلا سگرزب دنمزاین هک تسین یباستکا ادخ تجح تمکح و ملع اریز و دندوب لا سدرخ (ع) یداه

. دشاب هیرجت شیازفا و



. دندرک یم راکنا ار یدهم ماما تد وال و دنتشاد تماما هیعاد یرگسع ماما ردارب رفعج ج)

ناشردپ ندب رب ناشیا زامن یارجام و یدهم ماما دوجو زا یتموکح نارومام و تقو کاح د)
. دندوبن علطم

؟ دشاب یمن حیحص ترابع مادک -8

. دندوب مدرم و ماما نیب طبار عبرا باون یرغص تبیغ نارود رد ( فلا

...... انثیدح هاور یلا اهیف اوعجراف هعقاولا ثداوحلا اما و )) نامز ماما عیقوت ساسا رب ب)
. دنا هدش هداد عاجرا ثیدح نایوار هب یربک تبیغ نارود رد مدرم ((

. دنتسه هرهب یب ال ماک یدهم ماما رادید زا تبیغ هرود رد مدرم ج)

هرهب ترضح نا یدوجو تارمث زا مدرم و هدش هیبشت ربا تشپ دیشروخ هب ماما تبیغ د)
. دنرب یم

رضخ ترضح ین ال وط رمع یاه تمکح زا هنیزگ مادک ع) ) قداص ماما شیامرف ساسا رب -9
؟ تسا

. تایح بآ شزرا زا یهاگآ ( فلا

یدهم ترضح یتسیز رید ناکما رب یدهاش ب)

. روهظ ماگنه رد نامز ماما یهارمه و هدنام هدنز ج)

. روهظ ماگنه رد نامز ماما تماما هب دناوخ زامن د)

هداهن هنیس رب تسد و هتساخ اپ هب نامز ماما مان ندینش ماگنه هب )) هک ار تنس نیا هعیش -10
؟ دهدیم ماجنا همئا زا کی مادک زا یسات هب ار (( دننک یم اعد ناشیا روهظ یارب و

قداص ماما ( فلا

اضر ماما ب)

داوج ماما ج)

یرگسع ماما د)

؟ تسا تسردان نامز ماما لیاضف دروم رد هنیزگ مادک -11

. تسا یگدولآ ره زا هزنم و هانگ ره زا موصعم ناشیا ( فلا

. تسا رت باال ناربمایپ و ناگتشرف همه زا ناشیا ماقم ب)

. دنربخ اب ام لا معا زا و دننیب یم ار ام و دنرادروخرب یهلا ملع زا ج)

مادکچیه د)



؟ تسا تسرد یدهم ترضح روهظ یگ ژ یو دروم رد هنیزگ مادک -12

اعد هب نآ ندیسرارف و تسا هیبش تمایق هب نآ نامز ندوب مولعمان رظن زا روهظ نامز ( فلا
. تسا هتسباو مدرم یاضاقت و

هب زامن رد و دنک یم تعیب ترضح نآ اب و دیا یم دورف نامسا زا یسیع ترضح ب)
. دنک یم ادتقا ناشیا

یم هفوک هب سپس و هنیدم هب هکم حتف زا سپ و دنک یم روهظ هکم رد ترضح نآ ج)
. دنهد یم رارق شیوخ یناهج تموکح تختیاپ ار رهش نآ و دنور

دراوم همه د)

؟ تسین نامز ماما تموکح فادها وزج دروم مادک -13

یناهج تموکح لیکشت ( فلا

دیدج و ون ینید داجیا ب)

تینما و تلا دع یرارقرب ج)

کرش نتفر نیب زا د)

ار نامز ماما هاگراب یرازگتمدخ یوزرآ ( یتایح مایا هتمدخل هتکردا ول ) ترابع اب ماما مادک -14
. دنا هدومن نایب

نیسح ماما ( فلا

رقاب ماما ب)

قداص ماما ج)

اضر ماما د)


