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 تعبلی ثبسوِ

ای خبًَادُ هستحىن ضذ ٍ سى ٍ ضَّز حمَق یىذیگز  اگز در خبهعِ»: العبلیهذظلِ همبم هعظن رّجزی 

را رعبیت وزدًذ ٍ ثب ّن اخالق خَش داضتِ ٍ سبسگبری ًوَدًذ ٍ ثب ّوىبری ّن هطىالت را ثز 

ّب را داضتِ ثبضذ، ثِ غالح  ای وِ ایي عَر خبًَادُ عزف ًوَدُ ٍ فزسًذاى را تزثیت وزدًذ، خبهعِ

تَاًذ ایي عَر خَاهع را  ًدبت پیذا خَاّذ وزد ٍ اگز هػلحی در خبهعِ ثبضذ هیخَاّذ رسیذ ٍ 

  «                                       .تَاًٌذ خبهعِ را اغالح وٌٌذ ای ًجَد، ثشرگتزیي هػلحیي ّن ثیبیٌذ ًوی اغالح ًوبیذ. اگز خبًَادُ

 14/6/1372ی  ی عمذ هَرخِ خغجِ

لی ٍ ّوزاّی ّوسزاى عالة در هحیظ خبًَادُ یىی اس اّذاف گستزش ٍ تعویك فضبی ّوذ

هی ثبضذ. اس ایي رٍ ایي ادارُ  ثب  سالم اهلل علیْب ادارُ ول اهَر عالة ٍ خبًَادُ ّبی خبهعِ الشّزا

تزٍیح ٍ تعویك فزٌّگ غٌی ثب ّذف  علیْب اهلل سالمالشّزاء ادارُ لزآى ٍ حذیث خبهعِّوىبری 

هیبى خبًَادُ ّبی  ٍ گستزش اًس ثب والم ًَراًی ایطبى علیْن السالم احبدیث ٍ رٍایبت اّل ثیت

      ًوبیذ.  را ثزگشار هی «هفبتیح الحیبت»غیزحضَری حذیث خَاًی دٍرُ  عالة،

 

    

  اثز آیت اهلل خَادی آهلی تمفاتیح الحیا:  منبع

 :هزحلِ ثزگشار خَاّذ ضذ 3دٍرُ در 

 ؛305تب  63: غفحِ 1هزحلِ             

 ؛570تب  307: غفحِ 2هزحلِ             

 .تب پبیبى وتبة 571: غفحِ 3هزحلِ             

 98 /20/6 : سَمهزحلِ  ْلت تحَیل پبسخٌبهِه
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 آیین نامه 

 تَخِ ثِ ًىبت سیز خْت ضزوت در ایي دٍرُ حبئش اّویت است: 

 ٍ ّوسزاى آًْب هدبس ثِ ضزوت در هسبثمِ هی ثبضٌذ.سالم اهلل علیْب عالة حضَری خبهعِ الشّزا  .1

 ثبضذ.  هزاخعِ ضخع ضزوت وٌٌذُتوبم پبسخ ّب ثب  .2

، ًبم علجِ خبًَاگی، ًبم پذر، وذهلی، وذتحػیلی ٍ ثب هطخػبت وبهل )ًبم ٍ ًبم  a4ّب در ثزگِ  پبسخ .3

 ثخص هحل تحػیل، ضوبرُ توبس( ارائِ گزدد.

غَرت  ثِ ٍ ّوسزاًطبى راعالة حضَری هی تَاًٌذ پبسخ ًبهِ ّبی تبیپ ضذُ یب دستٌَیس خَد  .4

در غٌذٍق دریبفت پبسخٌبهِ ّبی دٍرُ ّبی غیزحضَری اداُ لزآى ٍ حذیث هستمز در حضَری 

 خٌت درة خزٍخی سزای ثملیي لزار دٌّذ.علیِ السالم ٍرٍدی آهَسضگبُ اهبم رضب 

پبسخ ًبهِ ّبی خَد را ثِ پست الىتزًٍیه ادارُ لزآى ٍ   pdfیب  wordعالة غیز حضَری فبیل  .5

 ارسبل وٌٌذ.  hadith@jz.ac.irحذیث ثِ آدرس 

اعالم ثزگشیذگبى دٍرُ در ّز هزحلِ حذاوثز دُ رٍس پس اس اتوبم هْلت ضزوت در هسبثمِ، رٍی  .6

ّبی هدبسی در سزٍش ٍ ایتب ثبرگشاری هی ضَد ٍ ثب ثزگشیذگبى سبیت خبهعِ الشّزا ٍ در وبًبل 

 توبس گزفتِ خَاّذ هی ضَد.

در پبیبى دٍرُ ثِ ّوِ وسبًی وِ در دٍرُ ضزوت وزدُ ٍ ًوزُ ًػبة را وست وزدُ اًذ، 

 گَاّی ضزوت در دٍرُ تمذین خَاّذ ضذ. 

 

 

 دوره: پیشنهادات ویژه شرکت در

  ثٌطیٌین خَاّین دیذ ّوبًغَر وِ خَد ٍعذُ  علیْن السالماّل ثیت  ٍ ثب عْبرت سزسفزُثب خلَظ ًیت

 .چطبًذ خَاٌّذهب اس چطوِ سبر علن ٍ هعزفت خَیص ثِ دادُ اًذ 

  دٍستبى ٍ عاللِ هٌذاى ثزای تطىیل خلسِ هعزفتی تطىیل حلمِ ای اس اعضبی خبًَادُهی تَاًیذ ثب ،

 الذام وٌیذ. حذیث خَاًی

mailto:hadith@jz.ac.ir
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خوانی  حدیثوم س مرحله  سواالت          

 سواالت تستی: 

 ثْتزیي هبل ٍ دارایی آى است وِ .... علیِ السالمثٌبثِ رٍایتی اس اهیزهَهٌبى  .1

 الف. در راُ خذا اًفبق ضَد. 

 ة. در خذهت خبًَادُ لزار گیزد. 

 ج. ثَسیلِ آى آثزٍ حفظ ٍ حمَق پزداخت گزدد.  

 .د. گشیٌِ الف ٍ ة

وذام « خزدهٌذ را ًطبیذ وِ خش ثِ سِ وبر اضتغبل ٍرسد.» فزهَدُ اًذ:  غلی اهلل علیِ ٍ آلِ. پیبهجز 2

 یه اس ایي سِ هَرد ًیست؟

  ؛الف. اغالح اهَر هعبش 

  ؛ة. گبم ثزداضتي ثزای آخزت 

 ج. لذت ثزدى اس وبری وِ حزام ًیست.  

   .د.ّوٌطیٌی ٍ هطبٍرُ ثب دٍستبى 

َّلٌبن تزیي رخذادی وِ پس اس خَدم درثبرُ  لِغلی اهلل علیِ ٍ آ. ثٌبثِ فزهبیص پیبهجز اوزم 3

 اهتن اس آى هی ّزاسن.... 

 الف. درآهذّبی حزام ٍ رثبخَاری است.  

 ة. اضتغبل ثِ گٌبّبى وجیزُ است .  

 ج. فسبد ٍ فحطبست.  

 د. ثی تَخْی ثِ ٍاخجبت ٍ هحزهبت الْی است. 

 ّیشیذ چزا وِ ... اس سَگٌذ درٍغ ثپز علیِ السالم. هغبثك رٍیبت اهیزهَهٌبى 4

 الف. اس هبل هی وبّذ.  

 ة. ثزوتت را هی ثزد . 

 ج. ًعوت را سایل هی وٌذ.  

   .د. گشیٌِ ّبی الف ٍ ة 
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 وذام یه اس هَارد سیز، اس ًطبًِ ّبی اسزافگز ًیست؟ علیِ السالم. عجك رٍایت اهیزهَهٌبى 5

 الف. هی خَرد چیشی را وِ ثزای اٍ ًیست.  

 پَضذ چیشی را وِ ثزای ٍی ًیست. ة. هی  

 ج. هی خزد چیشی را وِ ثزای اٍ ًیست.  

 د. هی گَیذ چیشی را وِ خبرج اس حذ اٍست.  

 . اس ثشرگتزیي هػبدیك ضزف ٍ ضخػیت .... است. 6

  ؛الف. لٌبعت 

   ؛ة. خَدداری اس ریخت ٍ پبش ٍ اسزاف 

 ؛ج. تذثیز در هعیطت 

 .د. ثی ًیبسی اس غیز 

 وذام هَرد اس پلیذتزیي گٌبّبى ضوزدُ ًطذُ است؟ علیِ السالم. در رٍایتی اس اهبم غبدق 7

 الف. وطتي ثی خْت حیَاًبت؛  

   ؛ة. ًپزداختي لزؼ 

  ؛ج. ًپزداختي هْزیِ ّوسز 

  .د. ًپزداختي دستوشد وبرگز 

 را سیزاة وٌذ،  وسی وِ حیَاى تطٌِ وبهی یب خشآى علیِ السالم. هغبثك رٍایتی اس اهبم ثبلز 8

 الف. هبًٌذ آى است وِ اًسبًی را سیزاة وزدُ ثبضذ. 

 ة.خذا اٍ را در رٍسی وِ سبیِ ای خش سبیِ اٍ ًیست، در سبیِ عزش خَد خبی هی دّذ. 

 خذا اٍ را اس عذاة هی رّبًذ ٍ گٌبّبًص را هی ثخطذ. ج. 

 د. در لیبهت سیزاة خَاّذ ضذ. 

 چِ چیشی هبیِ هحزٍهیت هَهي اس رٍسی خَیص است؟ السالمعلیِ . ثٌبثِ فزهبیص اهبم غبدق 9

 الف. عول ًبپسٌذ 

 ة. ًبضىزی ٍ ًبسپبسی  

 ج. ًیت گٌبُ  

 د. ّوِ هَارد 
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را چِ « ثن لتسئلي یَهئذ عي الٌعین» همػَد اس ًعوت در آیِ ضزیفِ  علیِ السالم. اهیزالوَهٌیي 10

 چیشی داًستِ اًذ؟

   ؛الف. آة سزد در رٍسّبی گزم 

  ؛علیْن السالمة. اّل ثیت  

 ؛ج. لزآى وزین 

 .د. ّوِ هَارد 

 : ّز گبُ حبون ستن رٍا دارد ...  علیِ السالم.  ثٌبثِ رٍایت اهیزهَهٌبى 11

 الف. خطىسبلی فزا رسذ.  

 ة.فمز پذیذار گزدد.  

 . ضَد ون ثبراى ج.

 د. فسبد دریب ٍ غحزا را فزاگیزد.  

لزائت چْبرغذآیِ وِ ّز حزفص دُ حسٌِ دارد را . هغبثك رٍایبت، چِ وسی ثَاة 12

 خَاّذ ثزد؟

 الف. وسی وِ ضبخِ خبری را اس راُ هزدم وٌبر سًذ.  

 ة. وسی وِ سهیٌی را احیبء وٌذ.  

 ج. وسی وِ درختی ثىبرد.  

 د. وسی وِ هبًعی را اس هسیز آة ثزدارد. 

ّب در راُ ّب ، وَچِ ّب ٍ خیبثبى  ویفیت تزدد خبًن علیْن السالم. ثٌبثِ هتي رٍایبت هعػَهیي 13

 ّب چگًَِ ثبیذ ثبضذ؟

 الف. سشاٍار است اس ٍسظ راُ ّب آرام ٍ ضوزدُ گبم ثزدارًذ. 

 ة. رٍا ًیست وِ اس ٍسظ راُ رفت ٍ آهذ وٌذ، ثلىِ اس وٌبرُ آى عجَر وٌذ. 

 ج. در عجَر ٍ هزٍر تفبٍتی هیبى سًبى ٍ هزداى ًیست، ثبیذ حدبة را رعبیت وٌٌذ. 

 ثبیذ ووتز در دیذ ًبهحزم لزار گیزًذ تب ضخػیت ٍ عفت آًبى ثْزت حفظ ضَد. د.
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در خَاة ّطبم ثي حىن وِ اس رٍس هٌبست ثزای اًدبم وبر خیزی  علیِ السالم. اهبم غبدق 14

هثل غذلِ یب غَم پزسیذ، چِ رٍسی را تَغیِ ًوَدُ ٍ فزهَدًذ وِ عول در آى رٍس چٌذ 

 ثزاثز است؟

 س ّفتِ الف. ضٌجِ ٍ آغب 

 ة. سِ ضٌجِ  

 ج. یىطٌجِ  

 د. خوعِ   

ّزوس رٍس پٌح ضٌجِ ًبخي ّبیص را ثگیزد ٍ یىی را  علیِ السالم. ثٌبثِ رٍایت اهبم غبدق 15

 ثزای خوعِ ٍاگذارد...

 الف.  سالهتی اٍ تضویي هی ضَد.  

 ة. ثَاة دٍ وبر خیز را خَاّذ ثزد.  

 ذا آساد وزدُ ثبضذ.ج. ّوچَى وسی است وِ ثٌذُ ای را در راُ خ 

 د. خذا تٌگ دستی اس اس ٍی دٍر هی وٌذ.  

 

 سواالت تشریحی 

 اّذاف تَلیذ اس دیذگبُ اسالم را ثزضوبریذ.  .1

آى وس وِ ثی »  وِ فزهَدًذ: علیِ السالمًىبت هْن هَخَد در رٍایبت اهبم غبدق  .2

ٍضَ در پی حبخت خَد ثزٍد ٍ ًیبسش ثزآٍردُ ًطَد، خش خَیطتي را سزسًص 

 را ثٌَیسیذ؟ « ًىٌذ.

 وذام است؟  غلی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلنثِ حذیت پیبهجز اوزم  ضزط وست حالل ثٌب 4 .3

 هَرد اس آداة تدبرت حالل در رٍایبت را ًبم ثجزیذ؟   4 .4

آهذسایی ثِ آى ًیبسهٌذ است هغبثك رٍایت اهبم سِ خػلتی وِ ّز غٌعتگز ثزای در .5

 وذام است؟  علیِ السالمغبدق 

اس رفبلت ٍ ّوزاّی ثب ثخیل هٌع هی فزهبیٌذ،  علیِ السالمعلت آى وِ اهبم سدبد  .6

 چیست؟ 
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 چْبر هَرد اس آثبر اعتذال را ًبم ثزدُ ٍ ثزای یىی اس ایي هَارد حذیثی ًمل وٌیذ؟ .7

 رٍایبت را ًبم ثجزیذ؟ چْبر هَرد اس آثبر لٌبعت در  .8

سِ گزٍُ ثز اثز سِ وبر ًبرٍا اس رحوت خذای سجحبى » ثٌبثِ حذیث پیبهجز اوزم: .9

 آى سِ گزٍُ چِ وسبًی ّستٌذ؟ « دٍرًذ.

چْبر خػلتی وِ خذاًٍذ ثِ حیَاًبت عٌبیت وزدُ  علیِ السالمثٌبثِ رٍایت اهبم غبدق  .10

 را ًبم ثجزیذ؟ 

 رٍایبت را ًبم ثجزیذ؟  چْبر هَرد اس آثبر درختىبری ثٌب ثِ  .11

چْبر چیش ثِ  علیِ السالمثِ اهیز هَهٌبى  غلی اهلل علیِ ٍ الِ ٍ سلنهغبثك ٍغیت پیبهجز اوزم  .12

 ّذر هی رًٍذ. آى چْبر چیش  وذاهٌذ؟ 

ریطِ ّبی عملی ٍ ًملی چْبر ضٌجِ سَری را ثزرسی ٍ ثگَییذ ایب هٌبست است وِ  .13

 داهِ یبثذ؟ ایي وبر ثِ عٌَاى سٌتی حسٌِ اس گذضتگبى ا

تفبٍت استخبرُ ثب لزآى ٍ تفأل ثِ دیَاى حبفظ چیست ٍ سٌخ ّز وذام اس ایي دٍ  .14

 فعل وذام است؟ 

 آثبر گزدضگزی در رٍایبت را ثیبى وٌیذ؟  .15
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 خانوادگی: انم و انم                                              پاسخناهم سوالت تستی مسابقو :
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 اللهم صل علی محمد و ال محمد     11


