


دین و زندگی یازدهم فصل اول پرش - تستی

؟تسا زاین نیا اب بسانتم لاؤس مادک نینچمه و ناسنا زاین مادک اب بسانتم »منطو ییامنن رخآ موریم اجک هب« عارصم-1

»؟مینکیم یگدنز هچ يارب« - یگدنز تسرد هار فشک»؟مینکیم یگدنز هچ يارب« - شیوخ ةدنیآ كرد

»؟دوشیم مامت گرم اب یگدنز ایآ« - یگدنز تسرد هار فشک»؟تسا هنوگچ گرم زا سپ یگدنز ةوحن« - شیوخ ةدنیآ كرد

،».دریگیمن مارآ ،دباین ار اهنا خساپ ات هک دنوشیم لیدبت ییاهلاؤس هب هرخالاب و هغدغد ،یلوغشملد هب جیردت هب ناسنا ياهزاین یخرب« دوش هتفگ رگا-2

؟تسانعم هچ هب ترابع نیا

.تسین یعیبط یگدنز و هرمزور ياهزاین رد روصحم ،ناسنا.تسین یلوغشملد و بارطضا و هغدغد زا یلاخ زگره ،ناسنا

.دشاب دنسرخ اهدودحم هب دناوتیمن شندوب ناسنا لیلد هب ،ناسنا.تسا توافتم و ریغتم ،ناسنا ةرمزور و یگدنز ياهزاین

؟دنوشیمن نایز نیا راچد یناسک هچ و دنکیم دیدهت ار ناسنا یتراسخ و نایز هچ »...رسُخ یَِفل َناسنالا َِّنا رصَعلاو« ۀیآ هب هجوت اب-3

.دننکیم شرافس ربص و قح هب ار رگیدکی و دنهدیم ماجنا حلاص لمع و دنراد نامیا هک یناسک - ناسنا رمع ندش فلت

.دناهتفرگ راک هب يویند یگدنز هب ندیسر يارب ار دوخ يرطف ياههیامرس هک یناسک - ناسنا رمع ندش فلت

.دناهتفرگ راک هب يویند یگدنز هب ندیسر يارب ار دوخ يرطف ياههیامرس هک یناسک - ییایند دصاقم هب ندیسر يارب یبلطتصرف

.دننکیم شرافس ربص و قح هب ار رگیدکی و دنهدیم ماجنا حلاص لمع و دنراد نامیا هک یناسک - ییایند دصاقم هب ندیسر يارب یبلطتصرف

دوب هچ رهب مندمآ ،ماهدمآ اجک زا« :رعش و دهد صاصتخا يزیچ هچ هب ار شایگدنز مّایا هک دهاوخ یم دنوادخ زا دوخ ياعد رد )مالسلا هیلع( داجس ماما-4

؟دراد هراشا رترب زاین مادک هب ،»منطو ییامنن رخآ موریم اجک هب

یگدنز فده تخانش – دناسرب ،تسا شقح رد هک يرترب فده هب ار وا هک یهار

یگدنز تسرد هار فشک – تسا هدیرفآ نآ رطاخ هب ار ناهج هک يزیچ

یگدنز فده تخانش – دنک رود یصاعم و ناهانگ باکترا زا ار وا هک یهار

نشور ةدنیآ زا تسرد كرد – تسا هدیرفآ نآ يارب ار وا هک يزیچ

؟تسیچ لولعم »ترخآ و ایند رد هبتر ندوب رتالاب« و »ناربمایپ لاسرا« بیترت هب مظاک ماما نخس رد-5

یهلا مایپ رد رکفت و لقعت -لقع ندوب رتلماکرکفت و لقعت رد يرترب -یهلا مایپ رد رکفت و لقعت

لقع ندوب رتلماک -یهلا مایپ رد رکفت و لقعتیهلا مایپ رد رکفت و لقعت -رکفت و لقعت رد يرترب

مادک مایپ رد تقد زا ،»دنتسه اراد ار تیلوئسم نیا ماجنا یگژیو و ییاناوت دنادیم هک دهدیم رارق یناسک ةدهع رب ار يربمایپ تیلوئسم دنوادخ هکنیا«-6

؟دوشیم طبنتسم هیآ

» هتلاسر لعجی ثیح ملعا هللا «» مهل نّیبیل هموق ناسلب الا ٍلوسر نم انلسرا ام و «

» ًافینح میهاربا ۀّلم لب ُلق اودتهت یراصن وا ادوه اونوک اولاق و «» ... ۀّجح هللا یلع سّانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر «

؟تسا هارمه يرما هچ اب ناگدنب زا نآ یفن و تسیچ  »لسّرلا دعب ۀجح«  نایب زا میرک نآرق دوصقم-7

لوسر و ادخ توعد زا تباجتسا - ایبنا زا سپ میلاعت هب مدرم جایتحا

یهلا ناگداتسرف رازنا و ریشبت - ایبنا زا سپ میلاعت هب مدرم جایتحا

لوسر و ادخ توعد زا تباجتسا - تسردان ریسم باختنا يارب مدرم ۀناهب و زیواتسد

یهلا ناگداتسرف رازنا و ریشبت - تسردان ریسم باختنا يارب مدرم ۀناهب و زیواتسد
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تیاده رما رد ناشیا ................ ار نوراه شردارب هک تساوخ دنوادخ زا ،نوعرف اب هزرابم يارب نتفای تیرومأم ماگنه هب )مالسلا هیلع( یسوم ترضح-8

ناکما و دنونشب )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ نابز زا و دننیبب دوخ مشچ هب مدرم هک دوب نآ يارب ....................ۀفیرش ۀیآ قادصم نایب و دهد رارق مدرم

.دورب نیب زا  نآ ندرک یفخم و نامتک

)) .......نیّذلاونمآ نیّذلا و هلوسر و هللا مّکیلو امنا (( – کیرش و رواشم)) ... نیّذلا ونمآ نیّذلا و هلوسر و هللا مّکیل و امنا (( – نیشناج و یصو

)) .........لها سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری اّمنا (( – کیرش و رواشم)) ......... لها سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری اّمنا (( – نیشناج و یصو

،داتسرفن ناگدنب يوس هب ار شنالوسر دنوادخ ،ماشه يا« :دندومرف هک ناشیا ۀتسجرب درگاش هب باطخ )مالسلا هیلع( مظاک ماما ینارون مالک ياوتحم زا-9

؟ددرگیم تشادرب موهفم مادک »دننک لقعت یهلا مایپ رد ناگدنب هکنآ يارب زج

.تفای تسد یساسا ياهلاوس خساپ هب ناوت یم ،یحو و لقع نداد رارق مه رانک اب

.تسا هتسب ناسنا رب ار ییوجهناهب و رذع هار ،نالوسر لاسرا اب دنوادخ

.تسین وا ياهزاین يوگخساپ يدرف ۀقیلس و تاساسحا اذل ،تسا لقع هیامرس ياراد ناسنا هک اجنآ زا

.دنیزگرب ار دنوادخ همانرب زا ریغ يرگید ۀمانرب دناوتیمن ناسنا

؟تسیچ اهزاین نیا شیادیپ أشنم و دتفایم قافتا هنوگچ ،رترب ياهزاین اب ناسنا نیلوا ۀهجاوم-10

يدادادخ یناسنا ياههیامرس - یلعا قفا رد رکفتيدادادخ یناسنا ياههیامرس - هرمزور یگدنز هب یهجوتیب

یلاعتم ياههغدغد و اهیلوغشملد - یلعا قفا رد رکفتیلاعتم ياههغدغد و اهیلوغشملد - هرمزور یگدنز هب یهجوتیب

ياههار ترثک« و »نوگانوگ براجت بسک رد رمع تیدودحم« و دوشیم لصاح ناسنا رترب ياهزاین زا کیمادک هب خساپ رد یگدنز هب یشخب یلاعت-11

؟دزاسیم راکشآ اهزاین نیا يارب ار ییاهخساپ عون هچ »يداهنشیپ

دامتعا لباق و تسرد - دامتعا لباق و تسرد - یگدنز فده كرددامتعا لباق و تسرد - هبناجهمه - شیوخ هدنیآ زا تسرد كرد

دامتعا لباق و تسرد - هبناجهمه - یگدنز همانرب هب زاینهبناجهمه - دامتعا لباق و تسرد - یگدنز تسرد هار فشک

؟مینک نایب میناوتیم هنوگچ نخس نیا یتسرد رد ار دوخ لالدتسا »دراد یگدنز فده تخانش اب یقیقد طابترا یگدنز هار فشک زاین« :مییوگب رگا-12

تقلخ فده هب يادادخ ياههیامرس زا يدنمهرهب اب دناوتب ات دشاب نئمطم نآ هب هک دنک باختنا ار یهار ،اههار همه نیب زا رمع یندشنرارکت تصرف رد دیاب ناسنا

.دسرب

.دوریم شیپ هب و دباییم ار یگدنز حیحص هار ،اهدیابن و اهدیاب صیخشت و تفرعم بسک اب و دنکیم رکفت یهلا مایپ رد دوخ لقع اب ناسنا

نیا هب یتسرد خساپ دناوتیمن دنوادخ ۀمانرب زا ریغ يرگید ۀمانرب ره هتبلا و تفای تسد ناسنا یساسا ياهزاین خساپ هب ناوتیم یحو و لقع نتفرگرارق مه رانک اب

.دهدب اهزاین

.دنک هشیدنا نآ رد ناسنا ات دوشیم لاسرا ناربمایپ قیرط زا و درذگیم رایتخا و لقع یگژیو ود ریسم زا دنوادخ تیاده

؟تسیچ ،ناسنا ياهزاین هب یلامتحا ياهخساپ مهم لاکشا-13

.تسا نومزآ و هبرجت دنمزاین.تسا هدش هتفرگ هدیدان نآ رد ناسنا باختنا تردق

.تسا هدش هتفرگ هدیدان نآ رد ناسنا ياهزاین ۀبناجهمه یسررب.دوش صخشم نآ ندوب تسرد ات تسا كاردا و لقعت دنمزاین

ۀیآ مادک زا دنوادخ ربارب رد ناسنا ییوجهناهب هار ندوب دودسم و تسیچ راگدرورپ بناج زا نالوسر لاسرا يراصحنا تیاغ ،)ع( مظاک ماما مالک قباطم-14

؟ددرگیم دافتسم هفیرش

»ِلُسُرلاَدعب ُۀجحِ هللا یَلَع ِسانلل نوکی ًالئل َنیرذنُم و َنیرشبُم ًالُسُر«  - ادخ هب تفرعم شیازفا

»ِلُسُرلاَدعب ُۀجحِ هللا یَلَع ِسانلل نوکی ًالئل َنیرذنُم و َنیرشبُم ًالُسُر«  - یهلا مایپ رد لقعت

»مُکییُحی اِمل مکاعد اذا لوسرلل و هللاوبیجتسا«  - ادخ هب تفرعم شیازفا

»مُکییُحی اِمل مکاعد اذا لوسرلل و هللاوبیجتسا« - یهلا مایپ رد لقعت
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مادک ياهیگژیو زا »دامتعا بسک تیلباق و ندوب هبناجهمه« و دهدیم ناشن »نتسیز هنوگچ« لاؤس بلاق رد ار دوخ هک تسا ناسنا ياهزاین زا زاین مادک-15

؟تسا

ناسنا يوس زا هدشحرطم ياهلاؤس - یگدنز فده تخانشناسنا يوس زا هدشحرطم ياهلاؤس - یگدنز تسرد هار فشک

ناسنا زیرگان ياهشسرپ هب هدشهداد ياهخساپ - یگدنز فده تخانشناسنا زیرگان ياهشسرپ هب هدشهداد ياهخساپ - یگدنز تسرد هار فشک

؟تسا قداص ،تادوجوم ریاس اب ناسنا توافت دروم رد بلطم مادک و دراد هچ رد هشیر تاقولخم تیاده ةویش توافت-16

.دنکیم رکفت نآ ةرابرد سپس ،دنکیم باختنا ار حیحص ریسم ادتبا ناسنا - يدوجو ياهیگژیو رد توافت

.دنکیم باختنا ار نآ ،تسا دیفم يراک داد صیخشت رگا ناسنا - يدوجو ياهیگژیو رد توافت

.دنکیم رکفت نآ ةرابرد سپس ،دنکیم باختنا ار حیحص ریسم ادتبا ناسنا - تقلخ ةویش رد زیامت

.دنکیم باختنا ار نآ ،تسا دیفم يراک داد صیخشت رگا ناسنا - تقلخ ةویش رد زیامت

نامرف شریذپ و تسا یهلا تفص مادک رگنایب ،ناسنا هب یشخبتایح زاین هب نداد خساپ و تسا مادک ،ناسنا هلمج زا ،یتسه ناهج هب شخبتایح لماع-17

؟دراد ام یگدنز رد يریثأت هچ ،دسریم ناسنا هب یهلا تیاده قیرط زا هک یهلا

مکییحی امل  - تمکح -  ءاملا نم انلعج ومکییحی امل  - تمکح -  قحلاب اوصاوت

هللاوبیجتسا - لدع -  قحلاب اوصاوتهللاوبیجتسا  - لدع -  ءاملا نم انلعج و

؟دنکیم هراشا ،دنشابیم هدننکراذنا و هدنهدتراشب هک ینالوسر نداتسرف تلع هب ،هفیرش ۀیآ مادک-18

»َنوُرَذَْحی ْمُهَّلََعل ْمِهَْیِلإ اوُعَجَر اَِذإ«»مُکییُحی اِمل مُکاعَد اِذإ«

»ْمِهِلْبَق ْنِم َنیذَّلا َفَلَْختْسا اَمَک ِضْرَْألا ِیف ْمُهَّنَفِلَْختَْسَیل«»ِلُسُّرلا َدَْعب ٌۀَّجُحِ هللا ىَلَع ِساَّنِلل َنوَُکی ََّالِئل«

ار هیآ مادک مایپ »دشاب هتشاد یلیلد و زیواتسد تمایق رد دناوتیمن یسک ،تسا هداتسرف ناسنا تیاده يارب ار ناربمایپ دنوادخ هک نونکا« مییوگب رگا-19

؟میاهدرک میسرت

»هجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر«»تاحلاصلا ولمع و اونمآ نیذلا الا رسخ یفل ناسنالا نا رصعلاو«

»مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«»همکحلا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«

رتلماک لقع و رترب تفرعم زا يرادروخرب ؟تسیچ ناگدنب يوس هب نالوسر لاسرا زا فده ،مکح نب ماشه هب باطخ )ع(مظاک ماما شیامرف قبط-20

؟دراد هارمههب دارفا يارب ار یجیاتن هچ بیترتهب

یهلا ياهنامرف هب تبسن ندوب رتاناد - ترخآ و ایند رد رتالاب ۀبتر - تفرعم

یهلا مایپ رتهب شریذپ - ترخآ و ایند رد رتالاب ۀبتر - لقعت

یهلا ياهنامرف هب تبسن ندوب رتاناد - یهلا مایپ رتهب شریذپ - تفرعم

ترخآ و ایند رد رتالاب ۀبتر ـ یهلا مایپ رتهب شریذپ - لقعت

؟تسا ناسنا نیداینب تالاؤس هب خساپ يارب مزال ياهیگژیو لماک و حیحص ةدننک فیصوت ترابع مادک-21

.دهد خساپ اهزاین ۀمه هب هک يروط هب دشاب دامتعا لباق و تسرد ًالماک و دنانوگانوگ و دایز رایسب يداهنشیپ ياههار اریز دشاب هبناج همه

.دنانوگانوگ رایسب مه يداهنشیپ ياههار اریز دشاب هبناجهمه و تسا هبرجت دنمزاین كوکشم و یلامتحا خساپ ره اریز دشاب دامتعا لباق و تسرد ًالماک

.تسا هبرجت دنمزاین كوکشم و یلامتحا خساپ ره اریز دشاب دامتعا لباق و تسرد ًالماک و دهد خساپ فلتخم ياهزاین هب هک يروط هب دشاب هبناجهمه

.تسا هبرجت دنمزاین كوکشم و یلامتحا خساپ ره اریز دشاب هبناجهمه و دنانوگانوگ رایسب مه يداهنشیپ ياههار اریز دشاب دامتعا لباق و تسرد ًالماک

؟تسا هدش هدروآ هنیزگ مادک رد ،)مالسلا هیلع( مظاک ماما شیامرف هب هجوت اب »رترب تفرعم زا يرادروخرب« و »لقع ندش رتلماک« ۀجیتن-22

رکفت و لقعت رد يرترب – ترخآ و ایند رد هبتر ندوب رتالابیهلا مایپ رتهب نتفریذپ – ترخآ و ایند رد هبتر ندوب رتالاب

یهلا نامرف هب تبسن ییاناد – یهلا مایپ رد لقعتیهلا مایپ رتهب نتفریذپ – رکفت و لقعت رد يرترب
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؟تسیچ لولعم ،خیرات لوط رد يرشب بتاکم بناج زا داضتم هاگ و توافتم ياههمانرب ۀئارا-23

یعیبط و يزیرغ ياهزاین هب ناسنا ياهزاین تیدودحم مدعنامز لوط رد نومزآ و هبرجت هب یلامتحا ياههمانرب جایتحا

یتسه ماظن رد وا هاگیاج و ناسنا تقلخ دروم رد توافتم تایرظن ۀئاراشیاهزاین هب ییوگخساپ يارب ياهمانرب هب ناسنا موادم جایتحا

؟تسا هدرک هدامآ تقلخ ناهج رد ار اهزاین مادک خساپ دنوادخ ؟دشابیم اهزاین مادک رد تادوجوم ریاس اب ناسنا كارتشا هجو-24

يزیرغ و یعیبط ياهزاین -يزیرغ و یعیبط ياهزاینرترب ياهزاین -يزیرغ و یعیبط ياهزاین

رترب ياهزاین -رترب ياهزاینيزیرغ و یعیبط ياهزاین -رترب ياهزاین

؟تسا هدش نایب ریز دراوم زا کیمادک »...لسرلا دعب ۀجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر« :ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-25

تیاده رما ندوب يرایتخا و ناسنا يارب تجح مامتاراکشآ و ناهن تجح زا ناسنا يدنمهرهب

یهلا تجح زا يدنمهرهب و راکشآ تجح لاسراناهن تجح زا يدنمهرهب و ناسنا يارب تجح مامتا

؟تسیچ نامرف نیا ۀجیتن و دهدیم رارق دوخ باطخ فرط ار یناسک هچ »مُکاَعَد اِذا ِلوسَّرِلل َوِ َِّهللا اُوبیَِجتسا« نامرف اب دنوادخ-26

»مُکِییُحی اَِمل« - نایاوقت اب»ۀجحِ هللا یَلَع ِساَّنِلل نوَُکی ََّالِئل« - نانموم

»ۀجحِ هللا یَلَع ِساَّنِلل نوَُکی ََّالِئل« - نایاوقت اب»مُکِییُحی اَِمل«  - نانموم

لولعم ،یهلا نامرف هب ندوب رتاناد و تسیچ ققحت ۀیام ،لاعتم دنوادخ بناج زا ناگدنب يوس هب )ع( نالوسر لاسرا راصحنا )ع( مظاک ماما نایب هب-27

؟تسیچ

نامیا يراوتسا - نامیانامیا يراوتسا - لقعتتفرعم يرترب - نامیاتفرعم يرترب - لقعت

؟دراد یتبقاع هچ لقع ندوب رتلماک و تسیچ لولعم ،یهلا نیمارف هب تبسن ندوب رتاناد )ع( رفعج نبیسوم ماما رظنم زا-28

ناهج ود رد هبتر ّولع - رکفت رد يرتربناهج ود رد هبتر ّولع - یهلا مایپ رتهب شریذپ

رترب تفرعم زا يدنمهرهب - رکفت رد يرتربرترب تفرعم زا يدنمهرهب - یهلا مایپ رتهب شریذپ

؟تسیچ اهراک رد ناسنا شقن نیلوا و تسا هنوگچ تاقولخم تیاده ریسم رد یهلا تیاده-29

تاقولخم ریاس اب زیامت صیخشت – نآ ةدیچیپ طباور و یتسه ماظن اب وسمه

تاقولخم ریاس اب زیامت صیخشت – تسا هداد رارق شدوجو رد ادخ هک ییاهیگژیو اب بسانتم

.دنکیم رکفت ادتبا – نآ ةدیچیپ طباور و یتسه ماظن اب وسمه

.دنکیم رکفت ادتبا – تسا هداد رارق شدوجو رد ادخ هک ییاهیگژیو اب بسانتم

)رییغت اب( ؟دوشیم تفایرد ،هیآ مادک رد تّقد زا ،ناسنا يریگ هناهب هار ندنام دودسم موهفم-30

یدَه َُّمث هَقْلَخ ٍءیش َّلک یطَْعا یّذلا انَّبر

 یدهف رّدق یّذلا و * یّوسف قلخ یّذلا * یلعالا کبر مسا ّحبس

لسّرلا َدعب ۀّجح هللا یلع سّانلل نوکی ّالئل نیرِذْنُم و نیرّشبم ًالسر

اهیلع ُّلَِضی امنإف َّلَض نم و هسَفنِلَف یدتها نمف ّقحلاب سّانلل َباتکلا کیلع انلزنا ّانا

؟دنکیم نیمضت ار ناسنا تداعس اهزاین زا کیمادک هب خساپ و تسا هدرک هدامآ تقلخ ناهج رد ار اهزاین مادک هب خساپ دنوادخ-31

.تسا هدرک اطع ناسنا هب دنوادخ هک ياهژیو ياههیامرس زا هدمآ رب - یعیبط

.تسا هدرک اطع ناسنا هب دنوادخ هک ياهژیو ياههیامرس زا هدمآ رب - نیداینب

.تسا هدرک اطع ناسنا هب دنوادخ هک يورخا و يویند ياهزاین - یعیبط

.تسا هدرک اطع ناسنا هب دنوادخ هک يورخا و يویند ياهزاین - نیداینب
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:مییوگب و هدش نامرآ مه ۀمحرلا هیلع يدعس نخس داتسا اب رگا-32

ار هشیپرنه دنمدرخ درم

نتخومآ هبرجت یکی هب ات

راگزور نیا رد تسیاب ود رمع

راک هب ندرب هبرجت يرگد اب

؟میاهدرک میسرت ار هیآ مادک مایپ

»هنم لبقی نلف ًانید مالسالاریغ غتبی نم«»هجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر«

»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«»اونمآ نیذلا الا رسخ یفل ناسنالا نا رصعلاو«

؟دشابیم نآ يوگخساپ هفیرش ۀیآ مادک و تسیچ دنمدرخ و روکف ياهناسنا یلصا ۀغدغد-33

»ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو اُونَمآ َنیِذَّلا َِّالإ ٍرْسُخ یَِفل َناْسنِْإلا َِّنإ«  - یگدنز فده تخانش

»ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو اُونَمآ َنیِذَّلا َِّالإ ٍرْسُخ یَِفل َناْسنِْإلا َِّنإ«  - یگدنز تسرد هار فشک

»ًانَْمأ ْمِِهفْوَخ ِدَْعب ْنِم ْمُهََّنلَِّدُبَیلَو ْمَُهل ىََضتْرا یِذَّلا ُمَُهنیِد ْمَُهل ََّننِّکَُمَیل«  - یگدنز فده تخانش

»ًانَْمأ ْمِِهفْوَخ ِدَْعب ْنِم ْمُهََّنلَِّدُبَیلَو ْمَُهل ىََضتْرا یِذَّلا ُمَُهنیِد ْمَُهل ََّننِّکَُمَیل«  - یگدنز تسرد هار فشک

؟تسا ینآرق ترابع مادک نآ ققحت لماع و ؟دراد هراشا تایح زا شخب مادک هب » مُکییُحی اِمل « ینآرق ۀفیرش ترابع-34

ِلوسَّرِللَوِ َِّهللا اوبیَجتسا  -یمسج و یعیبط ياهزاینیَح ٍءیَش َّلک ِءاَْملا َنِم َانْلَعَج و  -یمسج و یعیبط ياهزاین

ِلوسَّرِللَوِ َِّهللا اوبیَجتسا  -يونعم و یحور ياهزاینیَح ٍءیَش َّلک ِءاَْملا َنِم َانْلَعَجو  -يونعم و یحور ياهزاین

؟تسا یگدنز رترب زاین مادک رگنایب نخس نیا ؟تسا طابترا رد ریز عرصم مادک اب »هدب صاصتخا يزیچ نآ هب ارم یگدنز ایادخ« :)ع( داجس ماما نخس-35

یگدنز فده تخانش -منطو ییامنن رخآ موریم اجک هبشیوخ ةدنیآ كرد -منطو ییامنن رخآ موریم اجک هب

یگدنز فده تخانش -دوب هچ هرهب مندمآ ،ماهدمآ اجک زاشیوخ ةدنیآ كرد -دوب هچ هرهب مندمآ ،ماهدمآ اجک زا

یساسا ياهلاوس هب خساپ ،دنراد مه اب یگنتاگنت و لماک طابترا و دنویپ ،ناسنا يورخا و يویند و یعامتجا و يدرف ،یحور و یمسج داعبا هک اجنآ زا-36

؟دشاب یگژیو مادک دقاف دیاب اهنآ يارب يزیرهمانرب و دشاب یگژیو مادک ياراد دیاب

هناگادج – هبناجهمه و عماجكوکشم و یلامتحا – دامتعا لباق و تسرد الماک

هناگادج – دامتعا لباق و تسرد الماکكوکشم و یلامتحا – هبناجهمه و عماج

؟تسیچ رگنایب هیآ نیا یلک روط هب ؟تسا ناسنا زاین مادک ندومن فرطرب هب هراشا » یَح ٍءیَش َّلک ِءاَْملا َنِم َانْلَعَج و « ۀیآ-37

تسا توارط و ییابیز ةولج بآ -یمسج و یعیبط ياهزاین

تساهناسنا ام هلمج زا يدام ناهج شخبتایح بآ -یمسج و یعیبط ياهزاین

تسا توارط و ییابیز ةولج بآ -یحور و یعیبط ياهزاین

تسا نآ هب هتسباو رشب حور و يدام ناهج شخبتایح بآ -یحور و یعیبط ياهزاین

؟تسیچ تایح ریسکا زا يدنمهرهب طرش »ِلوسَّرِللَوِ َِّهللا اوبیجَتسا اُونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیأ ای « ۀیآ رد-38

یهلا ياوقت و نامیایهلا مایپ رد لقعتوا لوسر و ادخ توعد شریذپحلاص لمع و نامیا

⋯

؟تسیچ لولعم يرشب بتاکم بناج زا داضتم هاگ و توافتم ياههمانرب ۀئارا-39

وا تداعس و ناسنا صاخ ياهیگژیو هب هجوتدنمتداعس و وگخساپ ۀمانرب هب ناسنا يدنمزاین

یگدنز زا فده زاین هب خساپناسنا ياهزاین هب خساپ

؟تسیچ » مُکاعَد اِذإ ِلوسَّرِللَوِ َِّهللا اوبیَجتسا « ینآرق ترابع رد وا لوسر و ادخ توعد تباجا ةرمث-40

يونعم و یحور یشخبتایحشمارآ هب ندیسرناسنا يدنمتداعسناسنا تیاده
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؟تسا هدش عقاو دکؤم تیب مادک رد رگید ناهج هب رفس ۀشوت و داز زا یهاگآ و تسا مادک شایلاعتم ياههغدغد زا ناسنا یبایمارآ هار اهنت-41

منتشیوخ لد لاوحا زا لفاغ ارچ هک / منخس بش همه و تسا نیا نم رکف اهزور – یساسا ياهلاؤس هب خساپ ریسم رد تکرح

منطو ییامنن رخآ موریم اجک هب / دوب هچ رهب مندمآ ماهدمآ اجک زا – یساسا ياهلاؤس هب خساپ ریسم رد تکرح

منتشیوخ لد لاوحا زا لفاغ ارچ هک / منخس بش همه و تسا نیا نم رکف اهزور – نیداینب ياهزاین خساپ هب لوصو

منطو ییامنن رخآ موریم اجک هب / دوب هچ رهب مندمآ ماهدمآ اجک زا – نیداینب ياهزاین خساپ هب لوصو

؟دراد هراشا ناسنا رترب ياهزاین زا کیمادک هب بیترتهب »منطو ییامنن رخآ موریم اجک هب / دوب هچ رهب مندمآ ،ماهدمآ اجک زا« تیب-42

یگدنز تسرد هار فشک - یگدنز فده تخانششیوخ ةدنیآ كرد - یگدنز فده تخانش

یگدنز فده تخانش - یگدنز تسرد هار فشکشیوخ ةدنیآ كرد - یگدنز تسرد هار فشک

؟تسیچ لولعم ،ترخآ و ایند رد یلعا ۀبتر و دراد لابند هب ار ياهجیتن هچ ،رکفت و لقعت رد يرترب )ع( مظاک ماما ةدومرف ساسارب-43

اهناسنا لقع ندوب لمکا - یهلا ياهنامرف هب ندوب ملعایهلا ياهنامرف هب ندوب رتاناد - یهلا ياهنامرف هب ندوب ملعا

یهلا ياهنامرف هب ندوب رتاناد - یهلا مایپ نتفریذپ رتهباهناسنا لقع ندوب لمکا - یهلا مایپ نتفریذپ رتهب

؟دراد اهزاین ریاس اب یقیقد طابترا ناسنا زاین مادک و تسیچ زا هدمآ رب ناسنا یساسا ياهزاین-44

نتسیز ارچ - هژیو ياههیامرسنتسیز هنوگچ - یلاعتم هغدغد و درد

نتسیز هنوگچ - هژیو ياههیامرسنتسیز ارچ - یلاعتم هغدغد و درد

و نیرتمیقتسم ،دنمفده و دنمتداعس یگدنز کی هب ندیسر يارب و تسیچ لولعم يرشب بتاکم فرط زا تداعس يارب داضتم ياههمانرب ۀئارا-45

؟تسا مادک هار نیرتناسآ

رایتخا و لقع زا يریگهرهب - اهنآ ياههمانرب هب دامتعا مدعنید - همانرب نتشاد هب یمئاد زاین

نید - اهنآ ياههمانرب هب دامتعا مدعرایتخا و لقع زا يریگهرهب - همانرب نتشاد هب یمئاد زاین

؟دزرویم دیکأت عوضوم نیا هب هنوگچ و دنکیم نایب هنوگچ ،دوشیم اهناسنا ۀمه لماش هک ار یمومع نایز ،میرک نآرق-46

رشب خیرات نارود و نامز هب مسق-»ِنیرساخلا َنِم«رشب خیرات نارود و نامز هب مسق-»ٍرسُخ یَفل«

گرم زا سپ یمدآ تشونرس هب هراشا-»ِنیرساخلا َنِم«گرم زا سپ یمدآ تشونرس هب هراشا-»ٍرسُخ یَفل«

؟تسا هنوگچ شاساسا ياهلاؤس خساپ هب ناسنا یبای تسد ةوحن و تسیچ دنکیم ادج تاقولخم ریاس زا ار وا هک دراد ییاهیگژیو ناسنا هکنیا ۀجیتن-47

یحو و لقع نتفرگ رارق مه رانک - وا شنیرفآ داعبا رد توافتلقع رب یحو مدقت -وا تیاده ةویش رد توافت

یحو و لقع نتفرگ رارق مه رانک -وا تیاده ةویش رد توافتلقع رب یحو مدقت - وا شنیرفآ داعبا رد توافت

؟تسا هداد خساپ اهنآ هب تفص مادک ساسارب دنوادخ و تسا ناسنا ياهزاین زا کیمادک ندمآ دوجوهب تلع ناسنا دوجو رد هژیو ياههیامرس-48

لداع - یعیبط و رترب ياهزاینمیکح - یعیبط و رترب ياهزاینلداع - رترب ياهزاینمیکح - رترب ياهزاین

؟دوشیم لیدبت شمارآ هب »ناسنا ۀغدغد و یلوغشم لد« یطیارش هچ رد-49

یهلا مایپ رد رکفترترب ياهزاین خساپ هب یبایتسدترخآ و داعم هب داقتعاادخ دای

؟تسا نآ دیؤم ینآرق ترابع مادک و ؟تسیچ لولعم ییوجهناهب هار ندوب دودسم-50

اًروُفَک اَِّمإَو اًرِکاَش اَِّمإ َلِیبَّسلا ُهَانْیَدَه اَِّنإ  -رایتخا و لقعاًروُفَک اَِّمإَو اًرِکاَش اَِّمإ َلِیبَّسلا ُهَانْیَدَه اَِّنإ  -ناربمایپ لاسرا

ِلُسُّرلا َدَْعب ٌۀَّجُحِ هللا ىَلَع ِساَّنِلل َنوَُکی ََّالِئل  -یحو و لقعِلُسُّرلا َدَْعب ٌۀَّجُحِ هللا ىَلَع ِساَّنِلل َنوَُکی ََّالِئل  -ناربمایپ لاسرا
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؟دنکیم ییامنهار »یگدنز فده كرد« ترورض هب ار ام دروم مادک-51

یتخبشوخ و تداعس ندروآتسد هب و دوخ رمع ندادتسد زا هب تبسن تعنامم يارب

ایند اب نآ طابترا و گرم زا سپ یگدنز هوحن و نشور ةدنیآ كرد يارب

هنالداع ۀعماج کی ندروآدوجو هب و ایند رد يدرف یگدنز تسرد میظنت يارب

تاقولخم ریاس اب كارتشا دوجو اب تیناسنا يداو هب دورو

؟تسا طوبرم نآ تیدودحم ناسنا رمع هب ،رترب  زاین ود مادک هب حیحص ییوگخساپ-52

نتسیز ارچ – شیوخ ةدنیآ كردنتسیز ارچ – یگدنز فده تخانش

نتسیز هنوگچ – شیوخ ةدنیآ كردیگدنز تسرد هار فشک – یگدنز فده تخانش

؟تسا مادک  »مُکییُحی اِمل مُکاعد اِذا ِلوسرِلل وِ هللاوبیجتسا اونمآ نیذَّلا اهَُّیا ای«  ۀفیرش ۀیآ رد ربدت زا دافتسم موهفم-53

.تسادخ هب نامیا ،شربمایپ و ادخ توعد تباجا طرش

.تسا تاجاح تباجتسا تلع ،شربمایپ زا تساوخرد و یهلا هاگرد هب ياعد

.تسا ،دسریم ام هب شربمایپ قیرط زا هک ادخ نامرف زا تعاطا لولعم ،یقیقح تایح هب یبایتسد

.دنباییم تسد كاپ و يونعم تایح هب رگیدکی ياههتساوخ تباجا و نواعت اب ،دارفا ،ینامیا ۀعماج رد

؟تسیچ ناسنا ياهزاین هب یلامتحا ياهخساپ مهم لاکشا-54

.دوش صخشم نآ ییاراک ات تسا نومزآ و هبرجت دنمزاین.تسا هدش هتفرگ هدیدان نآ رد ناسنا باختنا تردق

.تسا هدش هتفرگ هدیدان نآرد ناسنا ياهزاین هبناج همه یسررب.دوش صخشم نآ ندوب تسرد ات تسا كاردا و لقعت دنمزاین

؟تسیچ تهج هب هدنهدمیب و تراشب ناروآمایپ نداتسرف نآرق تایآ ساسارب-55

یهلا تیاده و یهلا تمکحیهلا ملع و یهلا تمکحناسنا يارب تجح مامتاناسنا ندوب نارسخ رد

؟دنکیم نیمضت ار ناسنا تداعس یمئاد ۀمانرب نتشاد یطیارش هچ رد-56

دشاب لداعتم و گنهامهدنشاب لقاع نآ نایعدمدشاب وا ياهزاین يوگخساپدشاب لماک

یگژیو مادک هب طوبرم ،»رترب ياهزاین هب خساپ ندوب گنهامه« و تسا هدروخ دنگوس يزیچ هچ هب »ناسنا يارب میظع نارسخ نییبت« تهج دنوادخ-57

؟تسا نآ ياهخساپ رد مزال

ندوب هبناج همه – سفنندوب هبناج همه – رصعندوب دامتعا لباق و تسرد – سفنندوب دامتعا لباق و تسرد – رصع

؟دوشیم طابنتسا هیآ مادک مایپ زا و تسا رترب زاین مادک هب طوبرم دنمدرخ و روکف ياهناسنا ۀغدغد-58

»ً اروفک اّما وً ارکاش اّما لیبسلا هانیده انا « - یگدنز تسرد هار فشک»ً اروفک اّما وً ارکاش اّما لیبسلا هانیده انا « - شیوخ ةدنیآ كرد

» ربصلاب اوصاوت و قحلاب وصاوت و « - یگدنز تسرد هار فشک» ربصلاب اوصاوت و قحلاب اوصاوت و « - شیوخ ةدنیآ كرد

هراشا ناسنا ياهزاین زا کیمادک هب »ياهدیرفآ نآ يارب ارم هک هدب صاصتخا يزیچ نآ هب ارم یناگدنز مایا ایادخ« :دنیامرفیم هک )ع( داجس ماما ياعد-59

؟دزاسیم نشور ار هلئسم مادک ،لاؤس نیا هب حیحص خساپ و دراد

نتسیز هنوگچ - یگدنز فده تخانشنتسیز ِییارچ - یگدنز فده تخانش

نتسیز هنوگچ - یگدنز تسرد هار فشکنتسیز ِییارچ - یگدنز تسرد هار فشک

..................هک ددرگیم موهفم »ُمکییحُی امل مکاعد اذا لوسُّرِلل و هِلل اوبیجتسا اونمآ نیّذلا اّهیا ای« ۀفیرش ۀیآ رد تّقد زا-60

.دنکیم قیوشت نآ هب و دهنیم جرا ار تایح رهاظم ،نید.تسا ناسنا تایح ۀیام و شخبیگدنز ،نید

.ناگدرم هن و دنناگدنز ،لوسر و ادخ توعد بطاخم.تسا ناسنا یهلا ترطف ،لوسر و ادخ توعد بطاخم
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