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   هستند؟ ییها سوال چه یفلسف یها سوال نیتر یادیبن .1
 یشناس یهست یسوالهاب(                          یشناس معرفت یسوالهاالف ( 

 یشناس خود یسوالهاد(                               یشناس انسان یسوالهاج(
 

     ست؟یچ اءیاول و اءیانب یینها مقصد خمینی )ره( امام دهیعق به .2
 ...ا جنة(د          ...              ا رضوان...                       ج( ا لقاء...                    ب( ا معرفتالف (

 

   ست؟ا شده مشتقاز چه لفظی  ...ا نام)ع( صادق امام تیروا طبق .3
 خدا یمعن به الهب(                                پرستش یمعن به الهالف( 

 ریتح یمعنا به اله د(                                  ییدایش یمعن به ولهج( 
 

     ؟ستین عالم دهیبرگز زنان یها خصلت از نهیگز کدام)ع( صادق امام ثیحد طبق .4
 هیآس حرمت( د                         خایزل ییبایزج(                 ساره ییبایزب(                حوا حضرت توبهالف( 

 

    بود؟ که ،کرد عتیب )ص(امبریپ با عقبه در که یکی از زنانی .5
 اسماء( د                            هیسمج(                            میسل امب(                           بهینسالف( 

 

    بود؟ که آورد مانیا «ارقم دار »به مسلمانان ورود از قبل که یزن .6
 اسماء( د                              هیسمج(                         میسل امب(                          بهینسالف( 

 

    است؟ زن کدام قرآن در میتسل یالگو .7
 ساره(د                               میمرج(                    یموس مادرب(                           هاجرالف( 

 

     ؟از غذای بهشتی استفاده کرده است )س( کدام زن برگزیده فاطمه زهراعالوه بر حضرت  .8
 زلیخا(د                              آسیهج(                            هاجرب(                        مریمالف(

   

   دارد؟ چیزی چه رب داللت خود "من" .9
 جسم و روح(د                             عقلج(                               جسمب(                          روحالف( 

 

      بود؟ چه)ع( ابراهیم حضرتمادر  نام .10
 کلثم(د                             شاعیاج(                                سارهب(                    بوناالف( 

 

         است؟ یکس چه «....امه یال فرددناه»:آنجا که خداوند می فرماید  ،سوره قصص 13 هیآ در "امه" مصداق .11
 هاجر(د                         یموس مادرج(                       هیآسب(                  میمر حضرتالف( 

 

      است؟ کدام ین)ع(معصوم رهیس در یخداباور شآموز روش .12
 فات الهیصب(                                                                  توجه به نیاز و درک مخاطبالف( 

 دموار همهد(               معرفی به وجود آمدن شبهه ها و تردید ها در جامعه در باب خدا              ج(
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      است؟ بانو کدام لیفضا از برزخ عالم در عهیش کودکان یسرپرست .13
 جهیخد(د                               هیآس(ج                           هاجر(ب                  ساره( الف

 

     شود؟ یم آغاز چه زمانی از کودک ینید تیترب .14
 تولد از شیپ(د                                یسالگ 7ج(                           یسالگ 2ب(                       تولد یابتداالف(

 

     است؟ بعد کدام، تیترب ابعاد نیمهمتر .15
 یاجتماع تیترب(د                            یروح تیتربج(                      یمعنو تیتربب(                  یجسم تیتربالف(

 

    ست؟یچ عبادت نیباالتر ،)ع(حسن امام به( ع)یعل امام تیوص در .16
 نیزم و آسمان خلقت در تفکرب(                                            پروردگار یکارها در تفکرالف(

 نماز در خشوع و خضوعد(                                                       یاله اتیآ در تدبرج(
 

    است؟ ان ذیل وارد شده استزنیک از  کدام مورد در "قائمه امرأته " هیآ .17
 هیآس(د                                   هاجر ج(                           نوح همسرب(                   سارهالف(

 

    است؟ آمده مجید قرآن دربرگزیده  زن کدام نام م،یمرحضرت  نام از ریغ .18
 غیر از مریم در قرآن نیامده است  نام هیچ زن برگزیده اید(                          سارهج(                                 هاجرب(                هیآسالف(

 

    بود؟ نینش کاخ،  زنان نیبهتر از یک کدام .19
 خایزل(د                                       هیآسج(                             جهیخدب(                سارهالف(

 

     است؟ برگزیده عطا کرده زنانیک از  کدام به را رضا مقام و عقل خداوند ،فیشر ثیحد طبق .20
 جهیخد – سیبلقالف(
 فاطمه – هیآسب(
 ساره – خایزلج(
 یموس مادر – هاجرد(
 
 

 


