
طبق روایت عالهه هجلسی در بحار االنوار، جبرئیل، بانویی را که نورش عالن فردوض را هنور کرده بود، چگونه به آدم و  -1 

؟کند هی هعرفیحوا علیه السالم   

 ذّاٗص دٍ فشصًذش حسي ٍ حس٘ي علْ٘ن السالم ّستٌ اتي ات٘طالة علِ٘ السالم ٍ گَضَاسُ علٖتاجٖ وِ تش سش داسد ّوسشش  -1

 تاس« هٌصَسُ» ّا آسواىٍ دس « فاطوِ»اٍ ًاهص دس صه٘ي  -2

 تخذاًٍذ اٍ سا چْاس ّضاس سال پ٘ص اص خلمت ضوا آفشٗذُ اس-3

 دّوِ هَاس-4

علیها، کدام عبارت زیر نادرست  اهلل سالمو حضرت صدیقه زهرا  آلِعلیه و  اهلل صلیبا توجه به سیر خلقت پیاهبر اکرم  -2

 ؟است

علْ٘ا  اهلل سالمهالئىِ سا ٍ اص ًَس فاطوِ  السالم علِ٘ علٖعلِ٘ ٍ آلِ، خذاًٍذ اص ًَس ٍٕ عشش سا، اص ًَس حضشت  اهلل صلٖطثك سٍاٗت پ٘اهثش -1

 .سواٍات ٍ اسض٘ي سا آفشٗذ

 ضَد هٖهحسَب  السالم علِ٘س٘ش جسواًٖ فشصًذ آدم  اصًظش ٍلٖعلِ٘ ٍ آلِ هخلَق اٍل دس ًَساً٘ت است،  اهلل صلٖحضشت هحوذ -2

 .ضَد هٖهحسَب  السالم علِ٘علْ٘ا فشصًذ جسواًٖ حضشت آدم  اهلل سالمس٘ش جسواًٖ حضشت صذٗمِ  اصًظش-3 

 .آٗذ هٖ حساب تِعلْ٘ا هادس حضشت آدم  اهلل سالمس٘ش ًَساًٖ ٍ هعٌَٕ، حضشت صّشا  اصًظش -4 

 ؟از هوارد زیر صحیح نیست یک کدامعلیها  اهلل سالمدر هورد جایگاه ویصه حضرت فاطوه -3

و٘اى جذا وشدُ ٍ دًثال خَدش تِ تْطت علْ٘ا ض٘ع٘اى ٍ دٍستاى خَدش سا اص ه٘اى جٌْ اهلل سالمحضشت صذٗمِ  فشهاٗذ هٖ السالم علِ٘اهام تالش --1

 .وِ فاطوِ ًاه٘ذُ ضذُ است سٍست اصاٗيٍ  تشد هٖ

َا لَئِحْذَ»رٗل آِٗ  السالم علِ٘طثك فشهاٗص اهام تالش  -2  .اص آٗات وثشٕ الِْ٘ است ٗىٖ، حضشت فاطوِ سالم اهلل علْ٘ا «ثَشىالْ ٍَٕالصُّثْحِ إِرَا أَسْفَش إًَِّْ

ٍ هادس ها  تاض٘ن هٖها اهاهاى، حجت خذا تش ّوِ هشدم : »فشهاٌٗذ هٖعلْ٘ا  اهلل سالمدستاسُ همام ًَساًٖ حضشت صّشا  السالم علِ٘اهام حسي عسىشٕ  -3

 «.فاطوِ حجت خذا تش ها اهاهاى است

ٍ صلة  ضَد هٖفشصًذ ٍٕ هحسَب جسواًٖ  اصًظش ٍلٖاست،  السالم علِ٘علْ٘ا هادس هعٌَٕ ٍ ًَساًٖ آدم  اهلل سالمحضشت صذٗمِ طاّشُ  تااٌٗىِ -4

 .است ضذُ هٌتملعلِ٘ ٍ آلِ  اهلل صلٖتِ صلة ٍ تطي تِ تطي تِ ٍجَد همذس پ٘اهثش اوشم 

 

 



 ؟علیها نسد انبیای پیشین دارد اهلل سالماز احادیث زیر اشاره به هقام نورانی حضرت صدیقه  یک کدام --4

 ٖهعشفتْا داست المشٍى األٍل ٍٖ عل ٕثشىمٔ الٗالصذ ٖألش تفضلْا ٍ هحثتْا ٍ ّ ٖحت ٖاهلت ًثَٓ ًثىها ت -1

 اٗا احوذ لَالن لوا خلمت االفالن، ٍ لَ ال علٖ لوا خلمته، ٍ لَ ال فاطوِ لوا خلمتىو-2

 ِدًٍ ٍجِ األسض آدم ٍ هي ٖفَ علواى لفاطؤ وي لوا ٘شالوؤهٌ٘خلك اه ٖلَال أى اهلل تعال-3

 ِ٘الحَسا االًس ٍٖ ّ ٖي جٌث٘ت آلتٖ ٖسٍح ٖي ... ّٗي ٍ االخش٘ي هي االٍل٘ذُ ًساءالعالو٘فاطوِ فاًْا س ٖاها اتٌت--4

 ؟استفاده کرده است« اعطینا»از واشه « کوثر»چرا خداوند هتعال در سوره هبارک -5

إ ضاّاًِ اص طشف خذإ هتعال تِ پ٘اهثشش تَدُ است، هتاع ًف٘سٖ وِ هتٌاسة تا  ًطاى دٌّذُ اٗي است وِ حضشت فاطوِ سالم اهلل علْ٘ا عطِ٘-1

 .تاضذ سسالت پ٘اهثش اوشم صلٖ اهلل علِ٘ ٍ آلِ هٖ ضاى ستَت٘ت حضشت حك ٍ

 .اٗي ولوِ تِ هعٌإ دادى ٍ تخط٘ذى است-2

 .ًطاى دٌّذُ همام تاالٕ حضشت سسَل صلٖ اهلل علِ٘ ٍ آلِ است-3

 .ًطاى هٖ دّذ وِ خذاًٍذ دس اصإ دادى اٗي ّذِٗ، هٌتٖ تش سش پ٘اهثش صلٖ اهلل علِ٘ ٍ آلِ ًگزاضتِ است-4


