
 یاسهحوّذی/1ضویوِ دسس اًذیشِ اسالهی 

 
ػلَم اسالهی وذام است؟ -1

 تاسیخ(5...(   تفسیش،لغت،صشف،ًحَ،هؼاًی،تیاى،تذیغ،لشائت ٍ)لشآى (4اخالق     (3احىام    (2ػمایذ   (1

 ....................................................................................................................

. سا دس حذیثی اص پیاهثش گشاهی اسالم تٌَیسیذ (ع)آثاس هحثت اّل تیت -2

: فشهَدًذ-صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ-حضشت سسَل

: تِ واس شوا هی آیذ (ٍ هْن)هحثّت هي ٍ هحّثت اّل تیت هي دس ّفت خای ػظین 

ٌّگام ٍفات (1

دس لثش (2

ٌّگام تش پایی لیاهت (3

ٌّگام حساب (4

وٌاس هیضاى (5

ٌّگام دادى ًاهِ ی اػوال (6

ٌّگام ػثَس اص پل صشاط (7

 .....................................................................................................................

. پل صشاط  سا دس حذیثی اص پیاهثش گشاهی اسالم تٌَیسیذ (ایستگاُ ّای)هَالف -3

: پل صشاط ّفت ایستگاُ داسد:فشهَدًذ- صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ-حضشت سسَل

( اعاػت اص اّل تیت ػلیْن السّالم)صلِ ی سحن،اهاًتذاسی،ٍالیت(1

ًواص (2

سٍصُ (3

خوس ٍ صوات (4

حح (5

عْاست (6

( حك الٌاس)هظالن(7
………………………………………………………………. 

 سَسُ اػشاف تٌَیسیذ 17ساّْای ًفَر شیغاى دس اًساى سا تش اساس آیِ  - 4

                                  

    

سٍم ٍ اوثش آًْا سا  سپس اص پیش سٍ ٍ اص پشت سش ٍ اص عشف ساست ٍ اص عشف چپ آًْا، تِ سشاؽ آًْا هی

 (۱۷). شىشگضاس ًخَاّی یافت



: آیِ  فَق سا ایي گًَِ تفسیش فشهَدُ اًذ-ػلیِ السّالم-اهام تالش

. یؼٌی یاد هشي ٍلیاهت سا اص رّي هشدم هی تشد:سٍتشٍ(1

. هشدم سا تِ ثشٍت اًذٍصی تشَیك ٍ هَلغ هصشف دس ساُ خذا هاًغ هی شَد:پشت سش(2

. اػوال سا تِ سیا آلَدُ هی وٌذ: ساست(3

. شَْات:چپ(4

.  سَسُ ی اػشاف17ریل آیِ ی ششیفِ /6ج /تفسیش ًوًَِ:هٌثغ

 .....................................................................................................................

تمَا دس هؼٌای ٍسیؼش یؼٌی چِ؟ - 5

/ 3پشّیض اص پشگَیی/2 (اػتمادی ٍ ػولی)اًدام ٍاخثات ٍ تشن هحشهات /1: تمَا دس هؼٌای ٍسیؼش یؼٌی

پشّیض / 6پشّیض اص تاصیْای تیَْدُ / 5پشّیض اص لَْ ٍ لؼة / 4 پشّیض پشخَسی 4پشّیض پشخَاتی 

. (...ششاب،خَاًی،لذست،همام،ػلن،ثشٍت ٍ)اصهستی

 .....................................................................................................................

هٌاخات ٍ یاسی علثی اص خذا (3ًواص شة         (2سٍصُ            (1ػَاهل ووىی دس تمَا وذام است؟-6

 .....................................................................................................................

. تٌَیسیذ-صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ- اًَاع ًواص گضاساى سا تش اساس سٍایت حضشت سسَل- 7

: اهت هي تش چْاس دستِ اًذ:فشهَدًذ- صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ- حضشت سسَل

. دس خٌْوی تِ ًام سمش ػزاب هی شًَذ:ًواص ًوی خَاًٌذ(1

. دس خٌْوی تِ ًام غی ػزاب هی شًَذ: گاُ گاُ ًواص هی خَاًٌذ(2

. دس خٌْوی تِ ًام ٍیل ػزاب هی شًَذ: دس ًواص سْل اًگاسًذ(3

. دس تْشت تشیي خای داسًذ:دس ًواص خاضغ ٍ خاشؼٌذ(4
………………………………………………………………………………………………. 

 . آثاس عْاست دائن تٌَیسیذ-8

وسی وِ تاٍضَ تخَاتذ گَیا تا -4سٍصی سا هی افضایذ  -3حافظِ سا لَی هی وٌذ -2ػوش سا صیاد هی وٌذ  -1

 .خَد ٍضَ داشتي ػثادت است- 6وسی وِ تا ٍضَ تویشد ثَاب شْیذ داسد  -5صثح ػثادت وشدُ است 

…………………………………………………………………………………………………. 

 .تٌَیسیذ- ػلیِ السّالم–اًَاع هشي سا تش اساس سٍایت اهیشالوؤهٌیي حضشت ػلی -9

 :هی فشهایذ هشدم ٌّگام هشي تش سِ دستِ اًذ-ػلیِ السّالم-حضشت ػلی 

. دستِ ی اٍل وساًی ّستٌذ وِ اصّواى اٍل هتَخِ هی شًَذ وِ اّل تْشت ّستٌذ؛ٍ آًْا هؤهٌیي هحض ّستٌذ

. دستِ دٍم وساًی ّستٌذ وِ اصّواى اٍل هتَخِ هی شًَذ وِ اّل خٌْن  ّستٌذ؛ٍ آًْا وفّاس هحض ّستٌذ

دستِ سَم وساًی ّستٌذ وِ دس یه حالت سشگشداًی ٍ حیشت اص دًیا هی سًٍذ ٍتایذ هٌتظش تاشٌذ تا سٍص لیاهت 

 .؛ٍ ایشاى هؤهٌیي ٍ وفاس هتَسظ ّستٌذتىلیفشاى هؼلَم شَد


