


یتست - شرپدین و زندگی یازدهم فصل دهم

؟دنتسه دراوم مادک موش ياهدمایپ نآ ندمآرد ياپ زا و تموکح کی يدمآراکان-1

یگدنکارپ و هقرفت – نارازگراک طلغ درکلمعیگدنکارپ و هقرفت – یناگمه تراظن رد مدرم تکراشم مدع

يدرف فادها هب ندادتیولوا – نارازگراک طلغ درکلمعيدرف فادها هب ندادتیولوا – یناگمه تراظن رد مدرم تکراشم مدع

ندرک چوک  »َنوُرَذَْحی ْمُهَّلََعل ْمِهَْیِلإ اوُعَجَر اَِذإ ْمُهَمَْوق اوُرِذُنِیلَو ِنیِّدلا ِیف اوُهَّقََفَتیِّل ٌۀَِفئاَط ْمُهْنِّم ٍَۀقِْرف ِّلُک نِم َرََفن َالْوََلف ًۀَّفاَک اوُرِفَنِیل َنُونِمْؤُْملا َناَک اَمَو«  ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-2

؟دراد تلالد )ع( ماما تیلوئسم مادک ۀمادا رب هفیرش ۀیآ نیا و ؟تسیچ ندرک چوک نیا زا فده و تسا يروظنم هچ هب

ینید تیعجرم ـ نید رد قیمع رکفت رب ینتبم راذنا ـ نید رد هقفت

يرهاظ تیالو ـ نید رد قیمع رکفت رب ینتبم راذنا ـ نید رد هقفت

ینید تیعجرم ـ يرهاظ تیالو ققحت رد دوخ ۀفیظو هب لمع ـ نید لوصا يریگارف

يرهاظ تیالو ـ يرهاظ تیالو ققحت رد دوخ ۀفیظو هب لمع ـ نید لوصا يریگارف

؟دشابیم يربک تبیغ ةرود رد ینید تیعجرم موادت رگنایب ،هفیرش ۀیآ مادک مایپ-3

»... ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأ َو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأ َوَ َّهللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ ای«»... ًۀَِّمَئأ مُهَلَعَجن َو ِضرَألا ِیف اوفِعُضتسا َنیذَّلا ىَلَع َّنَُمن َنأ ُدیُرن َو«

»... ِضْرَْألا ِیف ْمُهَّنَفِلَْختَْسَیل ِتاَِحلاَّصلا اوُلِمَع َو ْمُکْنِم اُونَمآ َنیِذَّلاُ َّهللا َدَعَو«»... ٌۀَِفئاَط ْمُهْنِم ٍَۀقِْرف ِّلُک ْنِم َرََفن َال ْوَلَف ًۀَّفاَک اوُرِفَْنِیل َنُونِمْؤُْملا َناَک اَمَو«

؟دننادیم سایق لباق طیارش مادک اب ار ماما زا نداتفا رود و دننکیم ناونع يزیچ هچ ار تشهب رد ناشیا اب شناوریپ يراوجمه طرش )ص( ربمایپ-4

ردپ نداد تسد زا ـ هقف ملع زا يرادروخرب تروص رد نارگید ییامنهار و شزومآ

تیاده رون نودب یکیرات رد نتفرگ رارق ـ هقف ملع زا يرادروخرب تروص رد نارگید ییامنهار و شزومآ

ردپ نداد تسد زا ـ )ص( ربمایپ هریس زا يوریپ و یهقف مولع يریگارف

تیاده رون نودب یکیرات رد نتفرگ رارق )ص( ربمایپ هریس زا يوریپ و یهقف مولع يریگارف

؟تسیچ نافلکم يوس زا نانآ شنیزگ رایعم و دوشیم دیلقت عجارم هگرج رد نانآ رارقتسا بجوم اهقف هب یگژیو مادک باستنا-5

لداع دمتعم ود دییات دروم - تیاردنایعیش نایم رابتعا -یگشیپاورپ

نامیا لها قوثو دروم - یسانشنامزملع لها نایم راهتشا - تیملعا

؟ارچ و تسا هنوگچ بیترتهب دیلقت عجرم و هیقف یلو ددعت ،ینید ماکحا رد دوجوم طیارش یگنوگچ رب انب-6

.دریگیم ارف ار هعماج جرم و جره تروص نیا ریغ رد ،تسا ریذپناکما نیناوق هعومجم کی اب اهنت هعماج يربهر ـ تسین عنامالب ـ تسا عنامالب

.دریگیم ارف ار هعماج جرم و جره تروص نیا ریغ رد ،تسا ریذپناکما نیناوق هعومجم کی اب اهنت هعماج يربهر ـ تسا عنامالب ـ تسین عنامالب

.دوشیم مدرم نایم رد جرم و جره و یگتسدود ببس نید ماکحا دروم رد اهقف رظن و مکح ددعت ـ تسین عنامالب ـ تسا عنامالب

.دوشیم مدرم نایم رد جرم و جره و یگتسدود ببس نید ماکحا دروم رد اهقف رظن و مکح ددعت ـ تسا عنامالب ـ تسین عنامالب

ملع لها نایم رد ناهیقف زا یکی هکنیا و ددرگیم رسیم قیرط هچ زا و تسا ناهیقف یگژیو مادک اب طبترم »زور ياهزاین اب بسانتم ینید ماکحا جارختسا«-7

؟دراد هراشا یعوضوم هچ هب ،تسا طیارش ياراد وا میوش نئمطم هک دشاب روهشم نانچ

دیلقت عجرم تخانش ـ تایاور و تایآ رد رکفت ـ ندوب سانشنامزهیقفیلو باختنا ـ ادخ بناج زا ماهلا ـ ندوب سانشنامز

هیقفیلو باختنا ـ ادخ بناج زا ماهلا ـ ندوب ربدم و ریدمدیلقت عجرم تخانش ـ تایاور و تایآ رد رکفت ـ ندوب ربدم و ریدم
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ةرادا رد یبوخ کمک دنناوتیم مادقا مادک اب یمالسا ۀعماج رد مدرم و تسا یسک هچ هدهع رب یهلا طیارش نتشاد رظن زا هیقف تیحالص زارحا صیخشت-8

؟دنهد هئارا ناشربهر و تموکح هب رتقفوم ۀعماج

یعامتجا فادها هب نداد تیولوا - ناگربخ يوس زا دییاتیناگمه تراظن رد تکراشم - مدرم يوس زا شریذپ

یعامتجا فادها هب نداد تیولوا - مدرم يوس زا شریذپیناگمه تراظن رد تکراشم - ناگربخ يوس زا دییات

؟تسیچ نید رد هقفت يارب مدرم زا یهورگ نداتسرف زا )مالسلا مهیلع( نیموصعم تایاور و فده میرک نآرق تایآ رد ریبدت اب-9

»نورذحی مهلعل مهیلا اوعجر اذا مهموق اورذنیل«» ... هفئاط مهنم هقرف لک نم رفن ال ولف هفاک اورفنیل«

» ائیش یب نورکشی ال یننودبعی«» انثیدح هاور یلا اهیف اوعجراف«

؟تسا ماما تیلوئسم مادک موادت مزلتسم یهلا ماکحا اب مدرم ییانشآ ؟تسا يرهاظ تیالو دنمزاین یمالسا ماکحا مادک يارجا-10

هیقف یلو - یعامتجاهیقف یلو - يدرفینید تیعجرم - یعامتجاینید تیعجرم - يدرف

. ---------هیقف یلو رد ندوب » َملَعا« یگژیو و -------- درادن ار -------- هیاپرب طیارش هک یهقف تاروتسد زا يوریپ-11

.تسین طرش – تسا مارح -تیعورشم.تسا طرش -تسا مارح -تیلوبقم

.تسین طرش -تسین زیاج -تیعورشم.تسا طرش -تسین زیاج -تیلوبقم

؟ددرگیم موهفم هفیرش ۀیآ مادک زا »يرهاظ تیالو و یملع تیعجرم موادت يارب ،زاین عفر دح رد نید رد هقفت بوجو«-12

...َّقحلا نید و یدهلاب هلوسر لسرأ یّذلا َوه... مهنم ًۀقرف ّلک نم رفن الولف ۀّفاک اورفنیل نونمؤملا ناک ام و

...مّهنفلختسیل تاحلاصلا اولمع و مکنم اونماء نیّذلا هللا دعو... ضرالا یف اوفعضتسا نیّذلا یلع ّنمن نا دیرن و

هیقفیلو باختنا هکنیا تلع و دشابیم ةزوح نیا رد عجرم یصاصتخا طیارش زا یگژیو مادک »ینید تیعجرم« ةزوح رد ماما تیلوئسم نداد ماجنا يارب-13

؟دشابیم دروم مادک ،تسا توافتم دیلقت عجرم باختنا اب

.تسا مالسا یعامتجا تاررقم و نیناوق ةدننک نایب ـ دشاب رتملعا همه زا اهقف نایم زا

.تسا مالسا یعامتجا تاررقم و نیناوق ةدننکنایب ـ دشاب لداع و اوقتاب

.دزادرپیم ینید ماکحا جارختسا و طابنتسا هب ـ دشاب سانشنامز

.دزادرپیم ینید ماکحا جارختسا و طابنتسا هب ـ دشاب هتشاد یحور تردق و تعاجش

؟تسیچ ،زور ياهزاین اب بسانتم نید ماکحا ندروآ تسدهب رد اهقف يدنمناوت لاثم دهاش ،نیملسم سرتسد رد نوتم رب انب-14

»اهباب نِم اهتأیلَف ملِعلا َداَرا نَمف«»ۀفئاط مهنم ۀقرف ّلک نِم رَفن الولَف ۀفاک اورفَنِیل«

»انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعِجراف ُۀعقاولا ُثِداوحلا اَّما و«»نورذحی مهَّلعل مهَیلإ اوعَجَر اذا مهَموَق اورِذُنِیل«

هفیظو مادک دیوم بیترت هب »ندید ار بیسآ نیرتمک و ناربکتسم هب هبرض نیرتشیب ندز« و »رکنمزایهن و فورعمهبرما ۀفیظو تسرد ماجنا« میهافم-15

؟تسا ربهر لابق رد

تالکشم ربارب رد يرادیاپ و تماقتسا - یعامتجا یگتسبمه و تدحوتالکشم ربارب رد يرادیاپ و تماقتسا - یناگمه تراظن رد تکراشم

یعامتجا و یسایس ياهیهاگآ شیازفا - یعامتجا یگتسبمه و تدحویعامتجا و یسایس ياهیهاگآ شیازفا - یناگمه تراظن رد تکراشم

؟دوشیم فیصوت هنوگچ بیترت هب ناربهر ریاس اب یمالسا ربهر ياهتیلوئسم و »يربهر« هب مدرم هاگن-16

توافتم -ناسکیناسکی -توافتمناسکی -ناسکیتوافتم -توافتم

؟دزاسیم نییبت ار ربهر هب تبسن مدرم تیلوئسم مادک ترورض هلئسم نیا و تسیچ یعامتجا ناهانگ جاور دروم رد دنوادخ تنس-17

یناگمه تراظن رد تکراشم - .دنوشیم باذع نانآ ناگدنهديرای و ناراکهانگ طقف

یعامتجا فادها هب نداد تیولوا - .دنوشیم باذع نانآ ناگدنهديرای و ناراکهانگ طقف

یناگمه تراظن رد تکراشم - .دنوشیم باذع ،دناهدرک توکس نانآ ربارب رد هک یناسک و ناراکهانگ

یعامتجا فادها هب نداد تیولوا - .دنوشیم باذع ،دناهدرک توکس نانآ ربارب رد هک یناسک و ناراکهانگ
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.تسا نآ دیؤم .................. يهفیرش يهیآ و .................. هک دهاوخیم یمالسا يهعماج زا میرک نآرق-18

...ِنیِّدلا ىَلَع ُهَرِهْظِیل ِّقَْحلا ِنیِدَو ىَدُْهلِاب َُهلوُسَر َلَسَْرأ یِذَّلا َوُه - دننک نید قیقد تخانش فرص ار دوخ تمه و تقو یهورگ

...ِنیِّدلا ىَلَع ُهَرِهْظِیل ِّقَْحلا ِنیِد َو ىَدُْهلِاب َُهلوُسَر َلَسَْرأ یِذَّلا َوُه - دننک تیامح دراد تموکح ییاپرب يارب مزال ییاناوت هک ار سک نآ

...ْمُهْنِم ٍَۀقِْرف ِّلُک ْنِم َرََفن َالْوَلَف ًۀَّفاَک اوُرِفْنِیل َنُونِمْؤُْملا َناَک اَم - دننک نید قیقد تخانش فرص ار دوخ تمه و تقو یهورگ

...ْمُهْنِم ٍَۀقِْرف ِّلُک ْنِم َرََفن َالْوَلَف ًۀَّفاَک اوُرِفْنِیل َنُونِمْؤُْملا َناَک اَم - دننک تیامح دراد تموکح ییاپرب يارب مزال ییاناوت هک ار سک نآ

و ..................  ۀلأسم ،بیترتهب وا ياهروتسد ربارب رد مدرم یگدرپسرس و تایاور و تایآ نابز زا هدش نییعت طیارش زا هعماج يربهر يرادروخرب-19

)رییغت اب( .دراد رارمتسا ،هیقف یلو بوچراچ رد تبیغ رصع رد نامز ماما .................. تیالو ماقم و دشخبیم قّقحت ار..................

يونعم - تّیعورشم - تّیلوبقميرهاظ - تّیعورشم - تّیلوبقميرهاظ - تّیلوبقم - تّیعورشميونعم - تّیلوبقم - تّیعورشم

؟ددرگیمن دافتسم دروم مادک »...  انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف هعقاولا ثداوحلا اما و « ثیدح رد تقد زا-20

.دنیامن لمع یهلا نامرف قباطم و دنزومایب نید شناد ات تسا بجاو مدرم مومع رب

.دننک هعجارم هیقف هب دیاب یعامتجا لئاسم رد هکلب يدرف ماکحا رد اهنت هن ناناملسم

.تسین ریذپ ناکما تموکح لیکشت و توغاط تیمکاح یفن اب زج تبیغ رصع ناهیقف هب هعجارم

.تسا تبیغ نامز رد رصع ماما تاروتسد هلمج زا یعامتجا و يدرف ماکحا هب لمع ،نید ناملاع هب هعجارم

نآ هب لمع و تسا یمالسا ۀعماج ربهر لابق رد مدرم ۀفیظو مادک قیداصم زا »رگیدکی هب تبسن هعماج دارفا تیلوئسم« و »یناریا سانجا دیرخ«-21

؟دنکیم نایب ار ریز دراوم زا کیمادک تیلع بیترتهب

هعماج تیاده ندش رتناسآ ـ هعماج قفوم ةرادا ـ یعامتجا فادها هب نداد تیولوا ـ یسایس یهاگآ شیازفا

هعماج تیاده ندش رتناسآ ـ هعماج قفوم ةرادا ـ یناگمه تراظن رد تکراشم ـ یعامتجا فادها هب نداد تیولوا

هعماج قفوم ةرادا ـ هعماج تیاده ندش رتناسآ ـ یعامتجا فادها هب نداد تیولوا ـ یسایس یهاگآ شیازفا

هعماج قفوم ةرادا ـ هعماج تیاده ندش رتناسآ ـ یناگمه تراظن رد تکراشم ـ یعامتجا فادها هب نداد تیولوا

؟دراد مدقت يرگید رب کیمادک ؟دنمادک بیترتهب یمالسا تموکح و ماظن لیکشت ياههیاپ-22

یمود - تیعورشم - تیلوبقمیلوا - تیعورشم - تیلوبقمیمود - تیلوبقم - تیعورشمیلوا - تیلوبقم - تیعورشم

هرازگ مادک رد بیترت هب »بناجا هب روشک یگتسباو ریسم دادسنا راکهار« و »یناهج ۀصرع رد یمالسا هعماج ۀیور یتسردان و یتسرد« کحم گنس-23

؟تسا دوهشم

يدرف عفانم هب یعامتجا ياهنامرآ و فادها تیحجرا - مدرم راتفر زا نادناعم تّرسم ای یگدرزآ

هطلس ياههار نتسب و ربهر يوس زا يرادیاپ و تماقتسا هب مدرم توعد - مدرم راتفر زا نادناعم ترسم ای یگدرزآ

يدرف عفانم هب یعامتجا ياهنامرآ و فادها تیحجرا - یجراخ و یلخاد تالکشم اب هلباقم رد روشک لزلزت ای تابث

هطلس ياههار نتسب و ربهر يوس زا يرادیاپ و تماقتسا هب مدرم توعد - یجراخ و یلخاد تالکشم اب هلباقم رد روشک لزلزت ای تابث

؟تسا طبترم فیرش ثیدح مادک رد هتفهن موهفم اب ،» مهموق اورذنیل و نیدلا یف اوهقفتیل هفئاط مهنم « : ترابع رد هدش رکذ ینآرق روتسد-24

.مشابیم اهنآ رب ادخ تجح نم و دنیامش رب نم تجح نانآ هک دینک عوجر ام ثیدح نایوار هب نامز ياهدادیور دروم رد

.وت دننامه يا هتسد و وت ینید ردارب يا هتسد :دناهتسد ود مدرم هک ارچ ،شاب نابرهم و تسود ،همه اب و نک نابرهم ،مدرم هب تبسن ار شیوخ لد

.دنک ییامنهار ،دنتسین انشآ ام ماکحا هب هک ار نارگید دیاب ،دشاب هتشاد دوجو ،تسانشآ ام شناد و مولع هب هک ام ناوریپ زا یکی رگا

.دناسریمن یبیسآ وت هب صاوخ مشخ ،یمومع تیاضر دوجو اب هک صاوخ تیاضر بلج رد هن ،نک شالت و یعس مدرم مومع تیاضر ندروآ تسد هب رد

؟تسا یعامتجا فادها هب »هعماج دارفا نداد تیولوا« زا یقادصم ناونع هب دروم مادک-25

یگدنکارپ و هقرفت زا يرودیناریا يالاک دیرخيربهر هیاس رد تدحو ظفحرکنم زا یهن و فورعم هب رما
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؟دوشیم ییاههنیمز هچ لماش و تسا مزال یناسک هچ يارب دیلقت نید میلاعت ساسا رب-26

نید لوصا و دیاقع - دنتسین صصختم نید ماکحا رد هک ینافلکم یمامت

نید لوصا و دیاقع - دنناسر هرهب ار نارگید دنناوتیم و دنراد صصخت نید رد هک يدارفا

نید عورف و ماکحا - دنتسین صصختم نید ماکحا رد هک ینافلکم یمامت

نید عورف و ماکحا - دنناسر هرهب ار نارگید دنناوتیم و دنراد صصخت نید رد هک يدارفا

؟تسا هدومن نایب ار تبیغ نامز رد دیدج ياهدادیور ماکحا ندروآ تسدهب يارب مدرم ۀفیظو ،ترابع مادک-27

کلبق نم لزنأ ام و کیلإ لزنأ امب مّهنأ نومعزی نیُذلا یلإ رت مل أ

نیّدلا یف اوهقفتیل ۀفئاط مهنم ۀقرف لک نم رفن الولف ۀفاک اورفنیل نونمؤملا ناک ام و

ًادبا اولضت نل امهب متکسمت نا ام یتیب لها یترتع و هللا باتک نیلقثلا مکیف کرات ینا

مهیلع هللا ۀجح انا و مکیلع یتجح مهناف انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف ۀعقاولا ثداوحلا امأ و

؟دنکیم تابثا ار تبیغ رصع رد ماما ياهتیلوئسم موادت یترورض هچ-28

اهنارود همه يارب مالسا ندوب یگشیمهنید رد هقفت

يرهاظ تیالوینید تیعجرم

؟تسیچ يوبن ثیدح رد ربمایپ اب ینیشنمه و تشهب هب دورو طرش و هرمث-29

ندوب دوخ نید نابهگن و دوخ سفن زا يرادهگننارگید هب نید تاروتسد شزومآ و نید رد هقفت

دنتسه مدرم رب ربمایپ تجح هک ثیدح نایواردوخ رما یلو زا يرادربنامرف و سفن ياوه اب نیفلاخم

؟دیامنیم دارفا نیا درومرد ياهیصوت هچ و ؟دنادیم تلادع دنمزاین نارگید زا شیب ار یناسک هچ رتشا کلام ۀماندهع رد )ع( یلع ترضح-30

نکن تروشم اهنآ اب -وسرتنک لمع اهنآ تالکشم عفر يارب -مورحم تاقبط

نک شالت اهنآ تیاضر بلج يارب -مدرم مومعدشابن ناسکی ترظن رد راکدب و راکوکین زگره -ناراکوکین

تاقبط ةرابرد قیقحت ۀتسیاش هک يدارفا و دنک رود دوخ زا ار وجبیع دیاب یمالسا ۀعماج ربهر ارچ ،رتشا کلام هب )مالسلا هیلع(یلع الوم ۀمان هب هجوت اب-31

؟دنشاب یگژیو مادک ياراد دیاب ،دنتسه هعماج ریدم هب ندادشرازگ و مورحم

نانیمطا دروم - .دشوکب نیلوئسم بویع ندرک ناهنپ رد همه زا شیب دیاب هعماج ریدم اریز

نانیمطا دروم - .دناشوپب ار اهنآ دیاب هعماج ریدم هک دنراد یبویع مدرم ،تیاهنرد اریز

تلادع يایوج - .دناشوپب ار اهنآ دیاب هعماج ریدم هک دنراد یبویع مدرم ،تیاهنرد اریز

تلادع يایوج - .دشوکب نیلوئسم بویع ندرک ناهنپ رد همه زا شیب دیاب هعماج ریدم اریز

؟تسیچ تشهب رد )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ اب اهقف یهارمه طرش-32

نید تخانش هار رد دوخ تمه و تقو فرصمدرم هب ینید تاروتسد شزومآ و یهلا ماکحا هب مدرم ییامنهار

مدرم هب شزومآ و تایاور و نآرق زا ینید فراعم بسکنید رد قیمع تفرعم بسک يارب شالت

مُهَّنِاَف اِنثیدَح ۀاوُر ىلإ اوعِجراَف ُۀَِعقاولا ُثِداوَحلا اََّما َو ( :دومرف هک )مالسلا هیلع(رصع ماما ثیدح رد هک هیقف یلو و دیلقت عجرم تیعورشم طیارش زا یکی-33

؟دشاب ناشیا رد دیاب یترورض هچ هب و تسیچ ،تسا هدش هراشا نآ هب ،)مِهیَلَعِ هللا ُۀَّجُح اَنا و مُکیلع یتَّجُح

.دنک يربهر یناهج ةدیچیپ و ینارحب طیارش رد ار هعماج دناوتب ات - ندوب اوقتاب و لداع

.دنک يربهر یناهج ةدیچیپ و ینارحب طیارش رد ار هعماج دناوتب ات - ندوب سانشنامز

.دروآ تسد هب زور ياهزاین اب بسانتم ار نید ماکحا دناوتب ات - ندوب سانشنامز

.دروآ تسد هب زور ياهزاین اب بسانتم ار نید ماکحا دناوتب ات - ندوب اوقتاب و لداع

4



؟دنامادک هیقفیلو و دیلقت عجرم نایم كرتشم ياهیگژیو و تسا هیقفیلو یگژیو مادک زا یکاح »یناهج ةدیچیپ طیارش رد هعماج يربهر«-34

ندوب ملعا و لداع - ندوب ربدم و ریدمندوب ملعا و لداع - یحور تردق و تعاجش نتشاد

ندوب سانش نامز و اوقتاب - ندوب ربدم و ریدمندوب سانش نامز و اوقتاب - یحور تردق و تعاجش نتشاد

تسد هب ،تسا هداتفین قافتا ،مهیلع هللا مالس موصعم ناماما و )ص(ربمایپ نامز رد هک ار دیدج ياهدادیور و لئاسم ماکحا دناوتب دیاب هیقف« :مییوگب رگا -35

؟ میاهدرک میسرت ار هللا تاولص مهیلع ،نید نایاوشیپ نخس ای هیآ مادک مایپ »دروآ

نیثراولا مهلعجن و ًۀمئا مهلعجن و ضرالا یف اوفعضتسا نیّذلا یلع ّنمن نا دیرن و

مهیلع هللا ۀّجح اَنا و مکیلع یتّجح مّهناف انثیدح ۀاوُر یلا اهیف اوعجراف ۀعقاولا ثداوحلا اّما و

هودّلَُقی نأ ما وعللف هالومرمأل ًاعیطُم هاوهل ًافلاخم هنیدل ًاظفاح هسفِنل ًانئاص ءاهقفلا نم ناک نم اّمأف

مهموق اورذنیل و نیّدلا یف اوهقفتیل ۀفئاط مهنم ۀقرف لک نم رفن الولف ۀفاک اورفنیل نینمؤملا ناک ام و

؟تسانعم هچ هب و ؟تسا یشور هنوگچ دیلقت عجرم زا يوریپ و هعجارم-36

دراد ار هعماج تیالو و یتسرپرس ییاناوت هک یسک - یلقع شورنید نیناوق و ماکحا روما رد صصختم هب عوجر - یلقع شور

دراد ار هعماج تیالو و یتسرپرس ییاناوت هک یسک - ینید شورنید نیناوق و ماکحا روما رد صصختم هب عوجر - ینید شور

؟تسا یلوصا هچ رب ینتبم شور نیا و ؟تسیچ مزلتسم نید ماکحا رد صصختم تخانش-37

یلقع شور کی - وجتسج و قیقحت دنمزاینیلقع شور کی - تراهم و صصخت دنمزاین

ینید شور کی - وجتسج و قیقحت دنمزاینینید شور کی - تراهم و صصخت دنمزاین

؟دراد هراشا ،ربهر هب تبسن مدرم تیلوئسم مادک هب ،دوشیم یلخاد ياههناخراک قنور ببس هک یناریا يالاک دیرخ-38

تالکشم ربارب رد يرادیاپ و تماقتسایعامتجا فادها هب نداد تیولوا

ناگناگیب ذوفن زا يریگولج و روشک لالقتسا ظفحیعامتجا و یسایس ياهیهاگآ شیازفا

؟دروآیم مهارف ربهر يارب ار یمالسا ياههمانرب يارجا ناکما مدرم شالت مادک و دروآیم رد وناز هب ار تموکح کی تعرس هب يزیچ هچ-39

یعامتجا و یسایس یهاگآ -نانمشد ۀفقویب مجاهتیعامتجا یگتسبمه -نانمشد ۀفقویب مجاهت

یعامتجا یگتسبمه  - یگدنکارپ و هقرفتیعامتجا و یسایس یهاگآ -یگدنکارپ و هقرفت

یمکح هچ يو تاروتسد زا يوریپ تروص نیا ریغ رد و دنک ادیپ تیعورشم ات دشاب یطیارش هچ ياراد دیاب هقف رد صصخت رب هوالع دیلقت عجرم-40

؟دراد

.تسین زیاج طایتحا هب انب - دشابن ایند هب صیرح ،هدوب لداع.تسین زیاج طایتحا هب انب - دشاب سانشنامز و لداع ،اوقتاب

.تسا مارح - دشاب سانشنامز و لداع ،اوقتاب.تسا مارح - دشابن ایند هب صیرح ،هدوب لداع

اب نامیپ نتسب زا سپ هک دنکیم هیصوت رتشا کلام هب )مالسلا هیلع( یلع ماما ارچ و دننکیم باختنا یتروص هچ هب ار ربهر مدرم ،یساسا نوناق رب انب-41

؟دنشابن لفاغ نمشد ینکشنامیپ زا نمشد

.دنکیم ریگلفاغ ار نارازگراک هار نیا زا یهاگ نمشد اریز ــ میقتسم

.دنکیم ریگلفاغ ار نارازگراک هار نیا زا یهاگ نمشد اریز ــ میقتسمریغ

.تسا مدرم یمومع مشخ بلج لابند هب هار نیا زا یهاگ نمشد اریز ــ میقتسم

.تسا مدرم یمومع مشخ بلج لابند هب هار نیا زا یهاگ نمشد اریز ــ میقتسمریغ

؟دوشیم ییاههنیمز هچ لماش دیلقت و دراد هیقف یلو یگژیو مادک هب هراشا یناهج ةدیچیپ طیارش رد يربهر-42

یلمع تاروتسد و ماکحا ینعی نید لوصا - یحور تردق و تعاجشیلمع تاروتسد و ماکحا ینعی نید عورف - یحور تردق و تعاجش

یلمع تاروتسد و ماکحا ینعی نید عورف - ربدم و ریدمیلمع تاروتسد و ماکحا ینعی نید لوصا - ربدم و ریدم
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؟تسا عوضوم مادک نایب هاگتساخ ».تسا ریذپناکما يربهر کی و نیناوق هعومجم کی اب اهنت هعماج ةرادا« :هک نخس نیا-43

.دشاب هیقف یلو باختنا دننام دناوتیمن يو باختنا ،تسا مالسا یعامتجا تاررقم و نیناوق ةدننکنایب هیقف هک اجنآ زا

.دشاب دیلقت عجرم باختنا دننام دناوتیم يو باختنا ،تسا مالسا يدرف تاررقم و نیناوق ةدننکنایب اهنت هیقف یلو هک اجنآ زا

.دشاب دیلقت عجرم باختنا دننام دناوتیمن يو باختنا ،تسا مالسا یعامتجا تاررقم و نیناوق ةدننکنایب هیقف یلو هک اجنآ زا

.دشاب هیقف یلو باختنا دننام دناوتیم يو باختنا ،تسا مالسا یعامتجا تاررقم و نیناوق ةدننکنایب هیقف هک اجنآ زا

؟تسا تبیغ رصع رد تماما هب طوبرم ياهتیلوئسم زا کی مادک دروم رد   »ٌۀفئاط مهنم ۀقرف ِّلک نم َرفن الولف ًۀَّفاک اورفنیل نونمؤملا ناک ام و«  ۀفیرش ۀیآ-44

یمالسا تموکح - يرهاظ تیالوینید تیعجرم - يونعم تیالوینید تیعجرم - يرهاظ تیالويرهاظ تیالو - يونعم تیالو

؟تسا هدش نایب تسرد هنیزگ مادک رد نامز ياهدادیور دروم رد ..................  مان هب شنارای زا یکی هب باطخ )جع( رصع ماما خساپ-45

انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف هعقاولا ثداوحلا اما و  - بوقعی نب قاحسا... هسفنل انئاص ءاهقفلا نم ناک نم اماف  - راسی نب لیضف

انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف هعقاولا ثداوحلا اما و  - راسی نب لیضف... هسفنل انئاص ءاهقفلا نم ناک نم اماف  - بوقعی نب قاحسا

؟تشاد دهاوخ يدرواتسد هچ مدرم يارب مازعا نیا و تسیچ روظنم هب مدرم زا یهورگ مازعا میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-46

طسقلاب سانلا موقیل - نیدلا یف اوقفتیلنورذحی مهلعل - نیدلا یف اوقفتیل

طسقلاب سانلا موقیل - انثیدح هاور یلا اهیف اوعجرافنورذحی مهلعل - انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف

؟تسا هدرک یفرعم هنوگچ ار تبیغ رصع هیقف شاداپ )ص( مرکا ربمایپ و تسیچ نید ماکحا رد دیلقت زا روظنم-47

تفرعم و تمکح ياههمشچ هب یبایتسد - نید رد و قیمع تفرعم بسکتفرعم و تمکح ياههمشچ یبایتسد - صصختم هب عوجر

تشهب رد ربمایپ اب ینیشنمه - نید رد قیمع تفرعم بسکتشهب رد ربمایپ اب ینیشنمه - صصختم هب عوجر

؟تسیچ رگنایب ِنیِّدلا ِیف اوُهَّقََفَتِیل ٌۀَِفئاط ْمُهْنِم ٍَۀقِْرف ِّلُک ْنِم َرََفن ال ْوََلف  ینآرق ترابع-48

.تسا ینیع بجاو کی نید رد یشیدنافرژ.تسا ییافک بجاو کی نید رد یشیدنافرژ

.دراد ربمایپ نامز هب صاصتخا ینید یشیدنافرژنید رد یشیدنافرژ هب یناگمه توعد

ماما تیلوئسم مادک موادت مدع بیترت هب ،»درک هدایپ هعماج رد ار یعامتجا ماکحا دوشیمن « و »دننک لمع دوخ فیاظو هب دنناوتیمن مدرم «:مییوگب رگا-49

؟مینکیم نایب ار تبیغ رصع رد

يرهاظ تیالو - يرهاظ تیالوینید تیعجرم - يرهاظ تیالوینید تیعجرم - ینید تیعجرميرهاظ تیالو - ینید تعیجرم

مهارف ربهر يارب ار یجراخ و یلخاد تالکشم اب هلباقم ناوت و تصرف دروم مادک اب مدرم و تسیچ تفرشیپ ساسا و هیاپ یمالسا تموکح و ماظن رد-50

؟دننکیم

تدحو - یناگمه تراظن رد تکراشمیعامتجا یگتسبمه - یناگمه تراظن رد تکراشم

تماقتسا - مدرم یهارمه و تکراشمیعامتجا یگتسبمه و تدحو - مدرم یهارمه و تکراشم

ار یمالسا ماکحا و دنورب ،دنتشادن روضح ناشدوخ هک تسدرود ياهرهش هب ات دندرکیم تیبرت ار ینادنمشناد ،ناماما ،هفیرش ۀیآ مادک مایپ هب هجوت اب-51

؟دنزومایب مدرم هب

»َنیثراْولا ُمُهُلَعَجن َو ًۀِمئأ مُهُلَعَْجن َو ِضرألا یف اوفِعُْصتسا نیّذلا یلع َّنَُمن َنأ ُدیُرن َو«

»نیِّدلا یف اوهَقفتِیل ُۀَِفئاط ُمُهنم ٌۀقِرف ِّلُک نِم َرََفن الوَلَف ًۀَّفاک اوُرفنِیل َنونموملا َناک ام و«

»مُکیلع یتجُح مُهَّناف انثیدح ۀاور یلإ اهیف اوعجراف ُۀَعقاولا ُثداوحلا اَّما و«

»مِهِلبق نِم نیذلا َفَلَختْسا اَمَک ِضرألا ِیف مُهَّنَفِلَختسَیل ِتاحلاصلاوُلِمع و مکنِم اونمآ نیذَّلا هللا َدَعَو«
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؟دشابیم هچ روشک لالقتسا و تّزع ظفح يارب وا راکهار و تسیچ یمالسا ۀعماج ربهر نتسیز هداس زا دوصقم-52

نید تاروتسد ساسارب هعماج ةرادا - تسین عورشمان قیرط زا تورث و لام ۀعسوت لابند هب ربهر

يرادیاپ و تماقتسا هب مدرم توعد - تسین عورشمان قیرط زا تورث و لام ۀعسوت لابند هب ربهر

نید تاروتسد ساسارب هعماج ةرادا - دنکیم لابند ار هداس یگدنز کی ،نید يایلوا نداد رارق وگلا اب ربهر

يرادیاپ و تماقتسا هب مدرم توعد - دنکیم لابند ار هداس یگدنز کی ،نید يایلوا نداد رارق وگلا اب ربهر

..................یهورگ هک دهاوخیم یمالسا يهعماج زا میرک نآرق ... رفن الولف ۀفاک اورفنیل نونموملا ناک ام و يهکرابم يهیآ هب هجوتاب-53

.دننک لمع و دننادب دوخ يهفیظو ار رکنم زا یهن و فورعم هب رما.دنشاب مدرم یعامتجا لئاسم و ینید ياهلاؤس يوگ خساپ

.دننک نید قیقد تخانش فرص ار دوخ تمه و تقو.دنشاب هتشاد یگدامآ یجراخ و یلخاد نانمشد اب هلباقم يارب

؟دندرک یفرعم هنوگچ ار هراچ هار دندرک لاؤس تبیغ رصع »دیدج ياهدادیور« دروم رد هک دوخ نارای زا یکی هب خساپ رد رصع ماما-54

ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأِِهنامَز َمامإ ْفِرْعی َْمل َو َتام ْنَممهموق اورذنیل و نیدلا یف اوهقفتیلانثیدح ۀاور یلا اوعجراف

؟تسیچ هیبشت نیا تلع ؟تسا هدش هیبشت هچ هب ماما زا ناگداتفارود يوبن ثیدح رد-55

یگدنز لئاسم رد دوخ ماما رظن و مکح نتشادن - ردپ یب نامیتییگدنز لئاسم رد دوخ ماما رظن و مکح نتشادن - ریقف نامیتی

یگدنز لئاسم رد وا لوسر و ادخ رظن و مکح نتشادن - ردپ یب نامیتییگدنز لئاسم رد وا لوسر و ادخ رظن و مکح نتشادن - ریقف نامیتی

؟دباییم موادت هنوگچ بیترتهب »يرهاظ تیالو« و »ینید تیعجرم« تبیغ رصع رد-56

هیقف تیالو - دیلقت تیعجرمهیقف تیالو - هیقف تیعجرمهیقف تیعجرم - هیقف تیعجرمهیقف تیالو - هیقف تیالو

؟تسا مارح يربهر زا يوریپ لماع مادک نادقف تروص رد-57

ندوب ملعاتیلوبقمتیعورشماوقت

؟دهد ماجنا دیاب ار یلمع تامادقا هچ »روشک لالقتسا« ظفح يارب ربهر-58

هطلس ياههار نتسب و یتسیز هداستماقتسا هب مدرم توعد و یتسیز هداس

یهلا ماکحا يارجا يارب شالت و تماقتسا هب مدرم توعدهطلس ياههار نتسب و تماقتسا هب مدرم توعد

؟تسا هنوگچ نآ تخانش هار و تسانعم هچ هب دیلقت عجرم طیارش رد ندوب ملعا-59

.تسا طیارش دجاو هیقف نیا هک دنادب و دوش نئمطم ناسنا هک دشاب روهشم نانچنآ ملع لها نایم رد - دشاب رتصصختم همه زا اهقف نایم رد

.تسا طیارش دجاو هیقف نیا هک دنادب و دوش نئمطم ناسنا هک دشاب روهشم نانچنآ ملع لها نایم رد - دروآ تسد هب زور ياهزاین زا ار نید ماکحا دناوتب

.تسا رتاوقتاب رگید نیدهتجم هب تبسن هک دوش لصاح نانیمطا ناسنا يارب نآ یسررب و دهتجم هیلمع ۀلاسر هب عوجر اب - دشاب رتصصختم همه زا اهقف نایم رد

اب رگید نیدهتجم هب تبسن هک دوش لصاح نانیمطا ناسنا يارب نآ یسررب و دهتجم هیلمع ۀلاسر هب عوجر اب - دروآ تسدهب زور ياهزاین زا ار نید ماکحا دناوتب

.تسا رتاوقت

هک تسا یمیتی لاح زا رتتخس ،درادن یسرتسد وا هب و هداتفا رود دوخ ماما زا هک یسک لاح ارچ هلآ و هیلع هللا یلص مالسا ناشلامیظع ربمایپ نایب رد-60

؟دنکیم یفرعم هنوگچ ،دهدیم شزومآ ار نارگید و تسانشآ یهلا ماکحا اب هک یسک ناشیا و تسا هداد تسد زا ار دوخ ردپ

.دوب دهاوخ )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ اب تشهب رد - دنادیمن ار ماما رظن و مکح ،یگدنز لئاسم رد اریز

.مهدیم رارق مدرم نایم مکاح و یضاق ار وا - دنادیمن ار ماما رظن و مکح ،یگدنز لئاسم رد اریز

.مهدیم رارق مدرم نایم مکاح و یضاق ار وا - دنیبیمن ار شیوخ ماما یصخش نینچ اریز

.دوب دهاوخ )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ اب تشهب رد - دنیبیمن ار شیوخ ماما یصخش نینچ اریز
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