


 دین و زندگی یازدهم فصل دوم پرش - تستی

؟تسا دروم مادک هب طوبرم »یتسه ماظن ندوب هنالداع« و »تلادع ساسارب ینید ياهعماج نداهن انب« ،»تلادع نتشاد تسود« دراوم زا کیره بیترتهب-1

هشیدنا ۀطیح رد مالسا - اهناسنا يرطف شیارگ - رشب يرطف ۀصیصخهشیدنا ۀطیح رد مالسا - نامیا ۀطیح رد مالسا - لمع ۀطیح رد مالسا

نامیا ۀطیح رد مالسا - اهناسنا يرطف شیارگ - لمع ۀطیح رد مالسانامیا ۀطیح رد مالسا - لمع ۀطیح رد مالسا - رشب يرطف ۀصیصخ

؟تسا هداتسرف اهناسنا يارب نید دنچ دنوادخ ؟تسیچ دنوادخ دزن لوبقم نید-2

نید کی -یتسرپاتکی نیئآنید  -یتسرپاتکی نیئآنید کی -مالسانید  -مالسا 55

؟دراد یناوخمه ترابع مادک اب بلطم نیا و تسا لماع مادک لولعم ياهرود ره رد ددعتم ناربمایپ ندش ثوعبم-3

» سانلا ملکن نا انرما ایبنالا رشاعم انا « - دوش مدرم گنهرف زا یئزج یهلا میلاعت ات Tفلتخم ياهنامز لوط رد یهلا نید غیلبت

» نوکیالئل نیرذنم و نیرشبم السر « - دنوشن فیرحت راچد میلاعت ات دندرکیم غالبا دوخ نارود ناسنا هب ار مالسا میلاعت

» نوکیالئل نیرذنم و نیرشبم السر « - دوش مدرم گنهرف زا یئزج یهلا میلاعت ات ،فلتخم ياهنامز لوط رد یهلا نید غیلبت

» سانلا ملکن نا انرما ایبنالا رشاعم انا « - دننک نایب دوخ نارود ياهناسنا هشیدنا و مهف روخرد ار یهلا نید تباث لوصا

؟تسیچ لولعم یبلق نامیا هب یبایتسد مالسا ۀمانرب رد-4

كرش زا يرود و هناگی يادخ رد هشیدنایتسه ناهج و دوخ رد هشیدنا

یتسه ماظن ندید هنالداعهنالداع یسرباسح و شاداپ و ترخآ يارس هب هجوت

ترابع مادک اب عوضوم نیا و دراد هراشا يزیچ هچ هب یگدنز لماک همانرب نتفرگ رد يرشب هعماج ییاناوت مدع و هیلوا ياهناسنا كرد حطس ندوب نییاپ-5

؟دراد ییاوآمه

»َنِِّیبَّنلا ََمتاَخ َوِ هللا َلوُسَر نَِکلَو مُِکلاَجِر نِم ٍدَحا َابا ُدَّمَحُم َناک اَم« - توبن متخ

»مهلوقع ردق یلع سانلا ملکن نا انرما ِءایبنالا رشاعم نحن« - توبن دیدجت

»مهلوقع ردق یلع سانلا ملکن نا انرما ِءایبنالا رشاعم نحن« - توبن متخ

»َنِِّیبَّنلا ََمتاَخ َوِ هللا َلوُسَر نَِکلَو مُِکلاَجِر نِم ٍدَحا َابا ُدَّمَحُم َناک اَم« - توبن دیدجت

؟دیامنیم یفرعم ینید هچ ار مالسلا هیلع میهاربا ترضح نییآ میرک نآرق و تسا مادک مالسلا مهیلع مزعلاولوا ناربمایپ هب دنوادخ  كرتشم ۀیصوت-6

ناملسم و ارگقح – دننکن هقرفت نآ رد و دنراد اپ هب ار نیدناملسم و ارگقح – دوش راگدنام ات دننک غیلبت رمتسم ار نید

یحیسم ای يدوهی – دوش راگدنام ات دننک غیلبت رمتسم ار نیدیحیسم ای يدوهی – دننکن هقرفت نآ رد و دنراد اپ هب ار نید

؟ تسا یناسک هچ درکلمع لولعم ، »نیرساخلا نم هرخالا یف وه« ینآرق ترابع-7

.دنفلاخم ندناسر ررض و ندید ررض اب هک یناسک

.دندشن هاگآ مالسا تیناقح هب هک باتک لها زا یناسک

.دننک رایتخا مالسا زج ینید هک یناسک

.دنتسه ناوتان یگدنز لماک همانرب نتفرگ زا ناشکرد حطس ندوب نییاپ لیلد هب هک یناسک

؟دیدرگ یلماع هچ ققحت هب رجنم و ؟دوب هچ ماش و ناریا دننام يرگید ياهنیمزرس هب مالسا دورو دمایپ-8

یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ -گرزب یگنهرف و یملع تضهن زاغآ

فیرحت زا میرک نآرق ظفح -گرزب یگنهرف و یملع تضهن زاغآ

یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ -دهد خساپ ار دوخ یتیاده ياهزاین دناوتیم هک ياهرود هب ناسنا دورو

فیرحت زا میرک نآرق ظفح -دهد خساپ ار دوخ یتیاده ياهزاین دناوتیم هک ياهرود هب ناسنا دورو
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هر , حیحصت زا میرک نآرق يانغ و دوب اهتوبن دیدجت للع زا کیمادک ةدننک نایب ،یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب رشب یگنهرف و يرکف یگدامآ-9

؟تسیچ دروآ

یحو ناظفاح تیبرت رد ربمایپ مامتها – مدرم رکف حطس یجیردت دشریهلا تیانع وترپ رد نیملسم شالت – مدرم رکف حطس یجیردت دشر

یهلا تیانع وترپ رد نیملسم شالت - توعد رد یگتسویپ و رارمتسایحو ناظفاح تیبرت رد ربمایپ مامتها - توعد رد یگتسویپ و رارمتسا

؟تسا هدش نایب یتسرد هب هنیزگ مادک رد خیرات لوط رد یهلا ناگداتسرف و ءایبنا تامیلعت یجیردت یشومارف لیالد-10

ترطف زا مدرم يدنمهرهب ندوب نییاپ -مدرم یگدنز و گنهرف حطس ندوب يوََدب

تباتک ۀعسوت مدع -مدرم یگدنز و گنهرف حطس ندوب يوََدب

تباتک ۀعسوت مدع -ترطف زا مدرم يدنم هرهب ندوب نییاپ

مدرم رکف حطس یجیردت دشر -ترطف زا مدرم يدنم هرهب ندوب نییاپ

؟دنباییم ییاهر نآ زا یناسک هچ و دندرگیم نارسخ راچد یناسک هچ بیترتهب ،میرک نآرق نایب رد-11

»تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا الا«  ــ  »انید مالسالا ریغ غتبی نم«

»تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا الا«  ــ  »لسرلا دعب هجح هللا یلع سانلل«

»مکییحی امل مکاعد اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا«  ــ  »انید مالسالا ریغ غتبی نم«

»مکییحی امل مکاعد اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا«  ــ  »لسرلا دعب هجح هللا یلع سانلل«

،دننک رایتخا ار مالسا زا ریغ ینید هک یناسک تبقاع ، » نیِرِساخلا َنِم ۀَرِخآلا ِیف َوُه َو ُهنِم ََلبُقی نََلف ًانیِد ِمَالسِالا َریَغ َِغتَبی نَم َو « : نآرق ۀفیرش ۀیآ ربانب-12

؟تسیچ

.درک دنهاوخن يریگتسد وا زا ناربمایپ و ادخ.دش دهاوخ هابت و دوبان ناشریخ لامعا

.دنداد ماجنا ایند رد هک يراک رطاخ هب ،دنوشیم دراو منهج شتآ هب.دوب دنهاوخ ناراکنایز زا ترخآ رد

؟تسیچ نیشیپ ناربمایپ تامیلعت فیرحت مهم لماوع-13

تباتک ۀعسوت مدع و مدرم رکف حطس ندوب ییادتبا

غیلبت و توعد رد یگتسویپ و رارمتسا مدع

تقو نامکاح رابرد هب هتسباو ياهناسنا دوجو

غیلبت و توعد رد یگتسویپ و رارمتسا مدع و مدرم گنهرف حطس ندوب ییادتبا

طابترا توبن متخ لماوع زا کیمادک اب بیترتهب »نآرق یگنادواج« ،»نید یگشیمه ندوب راگدنام« ،»يربهر تهج زا هعماج دوبمک عفر« دراوم زا کیره-14

؟دراد یموهفم

ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو -مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ -فیرحت زا میرک نآرق ظفح

مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ -فیرحت زا میرک نآرق ظفح -ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو

مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ -ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو -مالسا نید ندوب دمآ زور و ییایوپ

فیرحت زا میرک نآرق ظفح -مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ -ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو

اهنت ةدننکاهر صخش و تفریم لاوس ریز ،يوبن فیرش ثیدح مادک ياوتحم ،نیتسخن ناسنا رب رشب يراگتسر و حالف هنادواج ۀمانرب لوزن تروص رد-15

؟دش دهاوخ یتبوقع هچ راچد ،یهلا شخبنانیمطا ۀمانرب

»اریهظ ضعبل مهضعب ناکولو هلثمب نوتای ال«  ــ  مالسالا یف رارض ال و ررض ال

»نیرساخلا نم هرخالا یف وه و هنم لبقی نلف«  ــ  مالسالا یف رارض ال و ررض ال

»اریهظ ضعبل مهضعب ناکولو هلثمب نوتای ال«  ــ  مهلوقع ردق یلع سانلا ملکن نا انرما

»نیرساخلا نم هرخالا یف وه و هنم لبقی نلف«  ــ  مهلوقع ردق یلع سانلا ملکن نا انرما
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؟تسا مادک دننام رگیدکی اب ایبنا تبسن لیثمت و تسیچ رگناشن دیدج باتک ندروآ و دیدج ربمایپ ندمآ-16

الاک ناگدنشورف – .دشاب مدرم ياهزاین يوگخساپ دناوت یمن نونکا ،یلبق ربمایپ تامیلعت زا یشخب

هسردم ناملعم – .دشاب مدرم ياهزاین يوگخساپ دناوت یمن نونکا ،یلبق ربمایپ تامیلعت زا یشخب

الاک ناگدنشورف  – .دناهدرک یچیپرس و هدرواین نامیا ربمایپ نیرخآ هب یلبق ربمایپ ناوریپ

هسردم ناملعم  – .دناهدرک یچیپرس و هدرواین نامیا ربمایپ نیرخآ هب یلبق ربمایپ ناوریپ

؟تسا یمایپ هچ رگنایب و هتفر راک هب یهلا يایبنا زا کیمادک هرابرد ، »دوب ناملسم و ارگقح« ینآرق ریبعت-17

ایبنا توعد لوصا ندوب ناسکی أشنم – رگشنزرس نادجو – مالسلا هیلع میهاربا ترضح

ایبنا توعد لوصا ندوب ناسکی أشنم – رگشنزرس نادجو – هلآ و هیلع هللا یلص مالسا ربمایپ

دحاو نید أشنم – كرتشم ترطف – مالسلا هیلع میهاربا ترضح

دحاو نید أشنم – كرتشم ترطف – هلآ و هیلع هللا یلص مالسا ربمایپ

؟دراد هراشا نآ هب هفیرش ۀیآ مادک و تسیچ ناسنا یگدنز موادت لماع-18

ًاتْیَم ًۀَدَْلب ِِهب َِییُْحِنل  - نیدًاتْیَم ًۀَدَْلب ِِهب َِییُْحِنل  - بآ

ُهْنِم ََلبُْقی ْنَلَف ًانیِد ِمالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَم َو  - نیدُهْنِم ََلبُْقی ْنَلَف ًانیِد ِمالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَم َو  - بآ

نیا حیبقت ماقم رد و تسا تّوبن دیدجت للع زا کیمادک فالخ ،نیتسخن رصع ناسنا يارب ،رشب تداعس لماک همانرب ةرابکی و یعفد لاسرا ضرف-19

؟درب راک هب ناوتیم ار ییاور دنتسم مادک ،ضرف

.تسا هدروآ شباتک رد ،دراد جایتحا نآ هب تمایق زور ات تّما هک ار هچنآ دنوادخ - میلاعت رب هدراو ياهفیرحت حیحصت

.مییوگب نخس ناشلقع هزادنا هب مدرم اب هک میاهدش رومام ناربمایپ ام - مدرم رکف حطس یجیردت دشر

.تسا هدروآ شباتک رد ،دراد جایتحا نآ هب تمایق زور ات تّما هک ار هچنآ دنوادخ -مدرم رکف حطس یجیردت دشر

.مییوگب نخس ناشلقع ةزادنا هب مدرم اب هک میاهدش رومام ناربمایپ ام -میلاعت رب هدراو ياهفیرحت حیحصت

:هک دوشیم ببس ءایبنا توعد موادت و تسیچ عبات مایپ کی يراگدنام-20

.دوش مدرم گنهرف و بادآ و یگدنز کبس ءزج یهلا میلاعت - نآ رمتسم و یمئاد غیلبت

.دوش نایب اهناسنا هشیدنا و مهف روخ رد یهلا نید تباث لوصا - نآ رمتسم و یمئاد غیلبت

.دوش مدرم گنهرف و بادآ و یگدنز کبس ءزج یهلا میلاعت - رشب رکف حطس یجیردت دشر

.دوش نایب اهناسنا هشیدنا و مهف روخ رد یهلا نید تباث لوصا - رشب رکف حطس یجیردت دشر

ششوک و شالت دنمزاین اههصرع زا کیمادک و تسا هبنج مادک هب طوبرم بیترتهب ،»تامرحم كرت و اهدیاب ماجنا« ،»یتسه ماظن ندوبهنالداع« میهافم-21

؟تسا

یلوا ــ نامیا ــ لمعیمود ــ لمع ــ نامیایمود ــ نامیا ــ لمعیلوا ــ لمع ــ نامیا

؟تسا هدش سکعنم ینآرق ترابع مادک رد یهلاریغ یبلطنید يدبا تبقاع و ماجنارس-22

» نیرساخلا نم ۀرخآلا یف وه و«»ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا َوُه ِکلذ

»ْمُهَسُْفَنأ اوُرِسَخ َنیِذَّلا َنیِرِساَْخلا َِّنإ ُْلق«» رسخ ىفل ناسنالا نا

)رییغت اب( .دشابیم مهم نیا زا یکاح .................. ترابع و .................. هک تسا هدوب نیا يارب ددعتم ناربمایپ ندمآ-23

مهنم دحا نیب قرفن ال مّهبر نم نوّیبنلا یتوا ام و - دنوش هدیزگرب یناربمایپ رشب تیاده يارب دنکیم اضتقا دنوادخ تمکح

مهنم دحا نیب قرفن ال مّهبر نم نوّیبنلا یتوا ام و - دننک نایب دوخ نارود ياههشیدنا و مهف روخ رد ار یهلا نید ،ناربمایپ

مهلوقع ردق یلع سانلا ملکن نا انرما ِءایبنالا رشاعم انا - دنوش هدیزگرب یناربمایپ رشب تیاده يارب دنکیم اضتقا دنوادخ تمکح

مهلوقع ردق یلع سانلا ملکن نا انرما ِءایبنالا رشاعم انا - دننک نایب دوخ نارود ياههشیدنا و مهف روخ رد ار یهلا نید ،ناربمایپ
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هنوگچ ار ینامسآ بتک ناوریپ نیب فالتخا تلع دنوادخ »...دناهدرکن تفلاخم هار نآ رد باتک لها و تسا مالسا دنوادخ دزن نید ًاعطق« ۀفیرش ۀیآ-24

؟دنکیم یفرعم

یشکرس و رفک تقیقح زا ندش هاگآ زا لبقیشکرس و رفک تقیقح زا ندش هاگآ زا سپ

دسح و کشر تقیقح زا ندش هاگآ زا لبقدسح و کشر تقیقح زا ندش هاگآ زا سپ

؟تسا تقیقح نیا رب رظان ثیدح مادک مایپ و هدش ببس ار يزیچ هچ و هدوب یتروص هچ هب خیرات لوط رد ناسنا هشیدنا و كرد ریسم-25

مهلوقع ردق یلع سانلا ملکن نا انرما ءایبنالا رشاعم انا  - نیشیپ ناربمایپ تامیلعت فیرحت - هبناجهمه و لداعتم

هموق ناسلب الا ٍلوسر نم انلسرا ام و  - نیشیپ ناربمایپ تامیلعت فیرحت - هبناجهمه و لداعتم

هموق ناسلب الا لوسر نم انلسرا ام و  - ددعتم ناربمایپ ندمآ - یلماکت و یجیردت

مهلوقع ردق یلع سانلا ملکن نا انرما ءایبنالا رشاعم انا  - ددعتم ناربمایپ ندمآ - یلماکت و یجیردت

؟تسیچ مزعلاولوا ناربمایپ هب يروش ةروس  ۀیآ رد دنوادخ شرافس-26

تسا مالسا دنوادخ دزن نیدً اعطقنید رد هقرفت مدع موزل و نید ۀماقا بوجو

یحیسم هن و دوب يدوهی هن میهارباتسا میهاربا ناتردپ نیئآ نید نیا
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؟دنکیم نایب ار ياهتساوخ هچ یبلق نامیا هب یبایتسد يارب مالسا-27

یسانش ناهج و یسانش دوخیسانش ادخ و یسانشوخ

نآ تامرحم كرت و نید تابجاو ماجناكرش زا يرود و هناگی يادخ هب داقتعا

؟دنادیم هچ ار ینید دنچ و تافالتخا یلصا ءاشنم میرک نآرق-28

يرشب يرکف دشر مدعبلط تعفنم ینید ناربهر دوجونیغورد ناربمایپ دوجويرشب ۀتخاس دوخ نایدا دوجو

؟دوب هچ مالسا اب باتک لها تفلاخم ّتلع و تسیچ ،تسا هدومن شرافس نآ هب ار نانآ دنوادخ هک یهلا يایبنا همه هفیظو ،میرک نآرق تایآ قباطم-29

نید تیناقح هب لهج و یهاگآان - »دینکن هقرفت نآ رد و دیراد اپ هب ار نید«

دنتشاد لد رد هک يدسح و کشر - »دینکن هقرفت نآ رد و دیراد اپ هب ار نید«

دنتشاد لد رد هک يدسح و کشر - »یحیسم هن و دیشاب يدوهی هن«

نید تیناقح هب لهج و یهاگآان - »یحیسم هن و دیشاب يدوهی هن«

)رییغت اب( .دوب .................. درکیم باجیا ،تلاسر خیرات لوط رد ار تّوبن دیدجت ترورض هک ءایبنا تامیلعت یجیردت ندش هدرپس یشومارف هب-30

نانآ یعامتجا یگدنز عضو و تباتک يهعسوت مدع و اهناسنا كرد حطس ندوب نییاپ ّتلع

یگدنز لماک يهمانرب نتفرگ رد اهناسنا ییاناوت مدع و گنهرف حطس ندوب ییادتبا ّتلع

تباتک يهعسوت مدع و یعامتجا یگدنز و گنهرف حطس ندوب ییادتبا لولعم

یگدنز لماک يهمانرب نتفرگ رد نانآ ییاناوت مدع و اهناسنا كرد حطس ندوب نییاپ لولعم

؟دنکیم اهنآ هب ياهیصوت هچ میرک نآرق و تسیچ رگناشن نامز نیا رد نید دنچ ای ود دوجو-31

»...َ َّهللا اوُُدبعا َِنأ ًالوسَر ٍۀَُّمأ ِّلُک یف انثََعب دََقلَو«  - دننکیم يوریپ هتشذگ ناربمایپ زا و یچیپرس دوخ ینامسآ باتک زا

»... ُهْنِم ََلبُْقی ْنَلَف ًانیِد ِمَالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَمَو«  - دننکیم يوریپ هتشذگ ناربمایپ زا و یچیپرس دوخ ینامسآ باتک زا

»...َ َّهللا اوُُدبعا َِنأ ًالوسَر ٍۀَُّمأ ِّلُک یف انثََعب دََقلَو«  - دناهدرواین نامیا ربمایپ نیرخآ هب یلبق ربمایپ ناوریپ

»... ُهْنِم ََلبُْقی ْنَلَف ًانیِد ِمَالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَمَو«  - دناهدرواین نامیا ربمایپ نیرخآ هب یلبق ربمایپ ناوریپ
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ندمآ للع زا کیمادک اب لباقت رد و هدوب توبن متخ لماوع زا کیمادک زا ناشن ،دش زاغآ اهروشک هب مالسا دورو اب هک یگرزب یگنهرف و یملع تضهن-32

؟دش عقاو ددعتم ناربمایپ

نیشیپ ناربمایپ میلاعت فیرحت - یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

نیشیپ ناربمایپ میلاعت فیرحت - یهلا یحو میلاعت فیرحت زا میرک نآرق ظفح

مدرم رکف حطس یجیردت دشر - یهلا یحو میلاعت فیرحت زا میرک نآرق ظفح

مدرم رکف حطس یجیردت دشر - یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

؟تسا یهلا ربمایپ مادک فصو نآرق رد »ارگقح« فیصوت و تسا هدش نایب ربمایپ مادک طسوت راب نیلوا »ناناملسم« مان-33

میهاربا ترضح -)ص( دمحم ترضح)ص( دمحم ترضح -)ص( دمحم ترضح

میهاربا ترضح -میهاربا ترضح)ص( دمحم ترضح -میهاربا ترضح

؟تسیچ لولعم ءایبنا تامیلعت یشومارف ؟تسیچ مایپ کی يراگدنام ۀمزال-34

رمتسم و یمئاد غیلبت مدع -رمتسم و یمئاد غیلبتتباتک مدع -رمتسم و یمئاد غیلبت

رمتسم و یمئاد غیلبت مدع -يرطف ياهیگژیو اب ندوب بسانتمتباتک مدع -يرطف ياهیگژیو اب ندوب بسانتم

؟تسیچ لولعم خیرات لوط رد نآرق یگنادواج-35

ربمایپ مامتهاناناملسم ششوک و شالتیهلا تایانعفیرحت زا میرک نآرق ظفح

؟تسیچ ،دنکیم هراشا »نتسیز هنوگچ« زاین هب هک یتیب و تسا مادک ،يدرف ۀقیلس و یصخش تاساسحا هب رترب ياهزاین خساپ ندرکراذگاو تفآ-36

منتشیوخ لد لاوحا زا لفاغ ارچ هک / منخس بش همه و تسا نیا نم رکف اهزور ــ دنتسه هغدغد و یلوغشم لد اب هارمه ،رترب ياهزاین

منتشیوخ لد لاوحا زا لفاغ ارچ هک / منخس بش همه و تسا نیا نم رکف اهزور ــ دنتسه قیالس و تاساسحا زا رتارف ،یساسا ياهزاین

راگزور نیا رد تسیاب ود رمع / ار هشیپ رنه دنمدرخ درم ــ دنتسه هغدغد و یلوغشم لد اب هارمه ،رترب ياهزاین

راگزور نیا رد تسیاب ود رمع / ار هشیپ رنه دنمدرخ درم ــ دنتسه قیالس و تاساسحا زا رتارف ،یساسا ياهزاین

.دشابیم .................. هک ددرگیم موهفم ،مهلوقُع ِردَق یلع ساَّنلا مَّلکن َنا انرما ءایبنالا َرشاعم اِنا :دومرف هک مالسا یمارگ ربمایپ مالک نیا رد تقد زا-37

ناسنا هب نداد یلقع دشر ،نامز ره رد ءایبنا شود رب هدش هداهن تیرومامءایبنا شود رب هدش هداهن تیرومام ،نانآ نابز هب مدرم اب ملکت

نانآ تیاده زاس هنیمز ،نامز ره ياهناسنا هب نداد یلقع دشرءایبنا تامیلعت حطس رد راذگ ریثأت ،نامز ره ياه ناسنا مهف و كرد نازیم

نایرج رد دوجوم ياهبیسآ هب ناربمایپ هب هجوت« نینچمه و »یهلا میلاعت ندودز رد نانمشد یناوتان و مدرم یگدنز کبس اب یهلا میلاعت یگتخیمآ«-38

.تسا ءایبنا ددعت لیالد زا .................. و ..................  هب طوبرم بیترت هب »توعد

ناربمایپ تامیلعت فیرحت - توعد رد یگتسویپ و رارمتسامدرم رکف حطس یجیردت دشر - توعد رد یگتسویپ و رارمتسا

توعد و یگتسویپ و رارمتسا - مدرم رکف حطس یجیردت دشرناربمایپ تامیلعت فیرحت - مدرم رکف حطس یجیردت دشر

یهن نیا ؟تسیچ »دومن شرافس نادب ار حون هک درک نایب ناتیارب ار نامه نید زا دنوادخ« ینآرق ترابع نیا رد مزعلاولوا ناربمایپ هب دنوادخ یهن-39

؟تسیچ دیؤم

یهلا نید ندوب یکی -نید رد هقرفت مدع

ناربمایپ ۀمه كرتشم تیرومأم ندوب یکی -نید ۀماقا

نید تدحو -یحیسم هن و دوب يدوهی هن میهاربا

.تسا یکی ناربمایپ توعد یلصا ياوتحم -یحیسم هن و دوب يدوهی هن میهاربا

⋯

؟تسا هدش نایب هچ یهلا نید ندوب ناسکی دوجو اب باتک لها نیب فالتخا تلع میرک نآرق رد-40

دانع و رفک لیلدهب تیناقح زا یهاگآ زا شیپدانع و رفک لیلدهب تیناقح زا یهاگآ زا سپ

دسح و کشر لیلدهب تیناقح زا یهاگآ زا شیپدسح و کشر لیلدهب تیناقح زا یهاگآ زا سپ
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؟تسا »نایدا تدحو« رگنایب هنیزگ مادک-41

رفاسم هتشگ ناهج قلخ وا ربرخآ هب ات لوا ز تسا طخ یکی

ِ»َّهللا َىِلإ وُعَْدأ« هدش لزان وا ربهار نیا نایاپ هدمآ متخ وا رب

دناناوراک يامنهر و لیلددنانابراس نوچ ءایبنا هر نیا رد

يو نماد اهناج تسد هتفرگیپ رد هلمج اهلد و شیپ وا هدش

یقافتا هچ بیترت هب ،درکیم لزان هشیمه يارب رابکی اهناسنا یگدنز يارب ار دوخ ۀمانرب مالسلا هیلع مدآ ترضح شنیرفآ زاغآ نامه رد دنوادخ رگا-42

؟داتفایم اهرصع ریاس ياهناسنا و رصع نامه ياهناسنا يارب

.دشیم فیرحت – دشیم شومارف جیردت هب

.دشیم شومارف جیردت هب – دشیم فیرحت

.تفریم نیب زا اب دشیم فیرحت – دوبن كرد و مهف لباق اهنآ يارب

.دشیمن گنهرف و بادآ ،یگدنز کبس ءزج – دوبن كرد و مهف لباق اهنآ يارب

یمالسا تاررقم و ماکحا ریاس اب اهنآ تبسن و تسا نیناوق زا هتسد مادک ساسا رب ،دوشیم ررض راچد هک یّفلکم صخش رب ناضمر هام ةزور تمرح-43

؟تسا هنوگچ

فلتخم و قبطنم - هدننکمیظنت نیناوقفلتخم و قبطنم – ریغتم و تباث نیناوق

یسرزاب و طلست – ریغتم و تباث نیناوقیسرزاب و طلست – هدننکمیظنت نیناوق

:هک تسا نآ رد ،یهلا ناروآمایپ نیب هقرفت مدع ّققحت »نوملسُم هل ُنَحن و مهنم ٍدَحا َنیب ُقرَُفن ال« :ۀفیرش ۀیآ هب هّجوت اب-44

.دناهدوب نید کی ةدنروآ نانآ ۀمه و تسا هدوب ناسکی ،ناربمایپ توعد یلصا ياوتحم

.دناهدوب ادخ مایپ ذخا رد دوخ نامز ۀتسیاش ياهناسنا ،ناربمایپ ۀمه

.دناهدوب »ناسنا« يارب وکین ةوسا و وگلا و »تمصع« ماقم زا رادروخرب ،ناربمایپ ۀمه

.تسا هدوب ناسنا يرطف ياهزاین هب »ییوگخساپ« نامز ره رد ،ناربمایپ توعد یلصا ياوتحم

.................. تقیقح رد و .................. ،توعد کی يراگدنام و رارمتسا يهمزال-45

.دشابیم نآرق لوبق دروم فلتخم نایدا شیادیپ ـ تسا خسار نامیا اب هارمه رمتسم و یمئاد غیلبت

.دشابیم نآرق لوبق دروم فلتخم نایدا شیادیپ ـ دشابیم نآ ياهشزرا و لوصا هب يدنبياپ

.دنتشاد توافت یعرف ماکحا یخرب رد اما هدوب یکی ایبنا يهمه نید ـ تسا خسار نامیا اب هارمه رمتسم و یمئاد غیلبت

.دنتشاد توافت یعرف ماکحا یخرب رد اما هدوب یکی ایبنا يهمه نید ـ دشابیم نآ ياهشزرا و لوصا هب يدنبياپ

.تسا توبن .................. للع زا .................. عوضوم »مهلوقع ردق یلع سّانلا مّلکن نا انرما ءایبنالا رشاعم انا« فیرش ثیدح قبط-46

متخ - ماوقا و عماوج رکف حطس یجیردت دشردیدجت - ماوقا و عماوج رکف حطس یجیردت دشر

متخ - هنامز ياهزاین هب ییوگ خساپ ياههار ینیبشیپدیدجت - هنامز ياهزاین هب ییوگخساپ ياههار ینیبشیپ

؟دوشیم طابنتسا تیاور ای هیآ مادک رد تقد زا موهفم نیا .تسا هدوب »مدرم رکف حطس یجیردت دشر« توبن دیدجت ياهتلع زا یکی-47

نآرقلاذه لثمب اوتأی َنا یلع نجلاو سنالا تعمتجا نئل لقطسقلاب سانلا موقیل نازیملاو باتکلا مهعم انلزَنا و تانیبلاب انلسر انسرا دقل

....هتایآ مهیلع اولتی مهسفَنا نم الوسر مهیف ثعب ِذا نینمؤملا یلع هللانم دقلمهلوقع ردق یلع سانلا ملکن َنا انرُما ءایبنالارشاعم انا

؟تسا هدش هراشا توبن دیدجت للع زا عوضوم مادک هب »انرُِما ِءایبنألا َرِشاعَم ّانإ « يوبن ثیدح رد-48

ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجونیشیپ ناربمایپ تامیلعت فیرحتمدرم رکف حطس یجیردت دشرتوعد رد یگتسویپ و رارمتسا

⋯
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؟تسا نآ دیؤم ،هفیرش ۀیآ مادک و تسیچ زا یشان ،دوشیم هدید باتک لها نیب یفالتخا رگا .درادن دوجو یتاذ داضت چیه یهلا نایدا مامت نایم رد-49

»...ترخآ رد و دش دهاوخن هتفریذپ وا زا زگره ،دنک رایتخا مالسا زج ینید هک سکره« - قیاقح هب یهاگآ زا سپ باتک لها تداسح و کشر

»... رگم دندومیپن تفلاخم هار نآ رد باتک لها و تسا مالسا دنوادخ دزن نیدً اعطق« - قیاقح هب یهاگآ زا سپ باتک لها تداسح و کشر

»...ترخآ رد و دش دهاوخن هتفریذپ وا زا زگره ،دنک رایتخا مالسا زج ینید هک سکره« - دوخ بهذم هب ناناملسم توعد يارب اهنآ ششوک

»... رگم دندومیپن تفلاخم هار نآ رد باتک لها و تسا مالسا دنوادخ دزن نیدً اعطق« - دوخ بهذم هب ناناملسم توعد يارب اهنآ ششوک

و تسا مالسا ،دناسرب ترخآ و ایند يراگتسر هب ار مدرم دناوتیم هک ینید اهنت تفگ رطاخ نانیمطا اب ناوتیم ،توبن متخ لیالد زا کیمادک هب دانتسا اب-50

؟تسیچ اب يواسم ،نآ رایتخا مدع

»رسُخ یَفل« - فیرحت زا میرک نآرق ظفح»رسُخ یَفل« - )ص( مرکا ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو

»ُهنِم َلبُقی َنلف« - فیرحت زا میرک نآرق ظفح»ُهنِم َلبُقی َنلف« - )ص( مرکا ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو

؟تسا توبن متخ لماوع زا کیمادک ةرمث »تیاده و يربهر تهج زا هعماج دوبمک مدع« و »نادنمشناد و ناملاع روهظ« میهافم زا کیره بیترت هب-51

یمالسا مکاح تارایتخا - ریغتم و تباث ياهزاین

ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو - ریغتم و تباث زاین

یمالسا مکاح تارایتخا - یگدنز ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو - یگدنز ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

؟تسا مادک دحاو نید ءاشنم ؟تسیچ دنوادخ دزن لوبقم نید-52

یهلا نامرف -یتسرپاتکی نیئآكرتشم ترطف -یتسرپاتکی نیئآیهلا نامرف -مالساكرتشم ترطف -مالسا

؟دوشیم بوسحم دروم مادک زج موسر و بادآ ؟تسا مادک بیترت هب رگیدکی اب اهناسنا »قارتفا هجو« و »كارتشا هجو«-53

یلوا -يرطف ياهیگژیو -يداژن ياهیگژیویمود -يرطف ياهیگژیو -يداژن ياهیگژیو

یلوا -يداژن ياهیگژیو -يرطف ياهیگژیویمود -يداژن ياهیگژیو -يرطف ياهیگژیو

؟دراد دوجو بیترت هب »توبن متخ« و »فیرحت زا میرک نآرق ظفح« ،»نآرق ندنام هنادواج« نیب ياهطبار هچ-54

لولعم -تلع -لولعملولعم -تلع -تلعتلع -لولعم -لولعمتلع -لولعم -تلع

؟دراد ّیلجت هنیزگ مادک رد ،» هنم لبقی نلف انید مالسالا ریغ غتبی نم و«  :ۀفیرش ۀیآ زا طبنتسم مایپ-55

.دنتسه ناراکنایز زا و دناهدرواین نامیا دیدج ربمایپ هب هتشذگ ربمایپ ناوریپ هک تسا نیا رگناشن نامز کی رد نید دنچ ای ود دوجو

.تسا مالسا زا ریغ ینید زا يوریپ و دنوادخ شریذپ مدع عوبتم ،يورخا نارسخ

.دنک رایتخا ار مالسا زج هب ینید هک یسک يارب ،ناراکنایز ةرمز رد نتفرگ رارق

.تسا مالسا زا ریغ ینید شریذپ مدع لولعم ،ترخآ و ایند رد يراکنایز

⋯

؟تسا مادک  »نیرساخلا نم ۀرخآلا یف وه و هنم لبقی نلف ایند مالسالا ریغ غتبی نم و«  هفیرش ۀیآ یهلا نایب تلع-56

.تسین دامتعا لباق نآرق ةزادنا هب و فیرحت زا نوصم نآرق زج هب ینامسآ باتک چیه

.دشاب رشب ياهزاین يوگخساپ دناوتیمن یلبق ربمایپ تامیلعت زا یشخب هک تسا نآ رگناشن دیدج باتک ندروآ

.دنوشن ررضتم و دنزومایب ار یگدنز همانرب زا هدافتسا هار مدرم ات دش ثعاب موصعم ناماما دوجو

.دوب نآرق فیرحت يارب یعنام مدرم شالت و ربمایپ مامتها
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؟تسا هنیزگ مادک هب طوبرم بیترتهب ریز ياهترابع زا کی ره-57

»حیحصت و لیمکت هب زاین مدع« و »مالسا یمارگ ربمایپ مامتها« ، »لماک نید نتفرگ رد نانآ ییاناوت مدع و اهناسنا كرد حطس ندوب نییاپ«

فیرحت زا میرک نآرق ظفح - مدرم رکف حطس یجیردت دشر - مدرم رکف حطس یجیردت دشر

مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ - یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ - مدرم رکف حطس یجیردت دشر

فیرحت زا میرک نآرق ظفح - فیرحت زا میرک نآرق ظفح - یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ - مدرم رکف حطس یجیردت دشر - یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

.دوب  ..................  ،درکیم باجیا تلاسر خیرات لوط رد ار  ..................  ترورض هک ایبنا تامیلعت یجیردت ندش هدرپس یشومارف هب-58

تباتک ۀعسوت مدع و یعامتجا یگدنز و گنهرف حطس ندوب ییادتبا لولعم - توبن دیدجت

تباتک ۀعسوت مدع و یعامتجا یگدنز و گنهرف حطس ندوب ییادتبا تلع - توبن دیدجت

یگدنز لماک ۀمانرب نتفرگ رد اهناسنا ییاناوت مدع و گنهرف حطس ندوب نییاپ لولعم - توبن متخ

یگدنز لماک ۀمانرب نتفرگ رد اهناسنا ییاناوت مدع و گنهرف حطس ندوب نییاپ تلع - توبن متخ

؟دوب هچ میرک نآرق ظفح و يروآعمج رد ربمایپ مامتها دمایپ-59

یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآمالسا نید ندوب دمآ زور و ییایوپ

نآرق هب ندرک لمع و ندناوخ هب ناناملسم بیغرتفیرحت زا میرک نآرق ظفح

؟دراد يراگزاس هیبشت مادک اب هیآ نیا ؟تسا یناسک هچ »ُهْنِم ََلبُْقی ْنََلف « ینآرق ترابع بطاخم-60

فلتخم عطاقم ناملعم هب ناربمایپ هیبشت - ًانید ِمالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَم

دوخ يالاک ناغلبم و ناگدنشورف هب ناربمایپ هیبشت - ًانید ِمالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَم

فلتخم عطاقم ناملعم هب ناربمایپ هیبشت - َنیرِساْخلا َنِم ِۀَرِخْآلا ِیف َوُه

دوخ يالاک ناغلبم و ناگدنشورف هب ناربمایپ هیبشت - َنیرِساْخلا َنِم ِۀَرِخْآلا ِیف َوُه
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