


یتست - شرپ دین و زندگی یازدهم فصل سوم

؟درادن طابترا »... ولتت َتنُک ام َو« ۀیآ اب ،ریز میهافم زا کی مادک-1

.تسا )ص( ربمایپ ،هیآ نیا باطخ دروم

.دراد هراشا نآرق لوزن زا لبق ربمایپ ندوب یّما هب

.دشاب ناگشیپ لطاب نداتفا کش هب يارب یلماع تسناوتیم ،ربمایپ یملع داوس نتشاد

.تشاد ندناوخ ییاناوت طقف هک دش لزان يربمایپ رب هک تسا نیا ،میرک نآرق ندوب یهلا لیالد زا یکی

؟تسا ،»؟دراد دوجو نآرق ندوب ادخ بناج زا يارب ياّهلدا هچ« :لاوس يارب یباوج ینآرق ترابع مادک-2

»نجلا و سنالا تعمتجا نئل«»اریثک افالتخا هیف اودجول«

»هلثمب نوتای ال نآرقلا اذه لثمب اوتای نا یلع«»نآرقلا نوربدتی الفا«

؟دراذگ یم هّحص عوضوم نیا رب هفیرش ۀیآ مادک »تسین ریذپ ناکما يا هرود چیه رد و سک چیه يارب ،میرک نآرق يّدحت رد يزوریپ«-3

» ٍلمع نم نوملعت ال و نآرق نم هنم اولتت ام «» هلثم ۀروسب اوتاف لق هارتِفا نولوقی ما«

»ً اریهظ ٍضعَِبل مهضعب ناک ول و هلثمب نوتای ال «» نآرقلا اذه لثمب اوتای یلع ّنجلا و سنالا تعمتجا«

ینآرق ترابع مادک رد »نآ دننامه ندروآ رد تادوجوم زجع زا نآرق نداد ربخ« و »دنراد کش نآرق ندوب یهلا رد هک نانآ هب ادخ داهنشیپ نیرتهداس«-4

؟تسا هدش رکذ

»ِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأی َْنا «« - »ِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأی َْنا«»ِهِلْثِِمب َنُوتَْأی َال « - »ِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأی َْنا«

»ِهِلْثِِمب َنُوتَْأی َال« - »ِهِلْثِم ْنِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف«»ِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأی َْنا«- »ِهِلْثِم ْنِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف«

؟دراد هراشا نآرق زاجعا ياههبنج زا ياهبنج هچ هب بیترتهب »يراگزاسان و ضراعت مدع« و »میرکنآرق تاریبعت رد ییاسر«-5

تیعماج و ندوبهبناجهمه ـ ییاوتحم زاجعایجیردت  لوزن نیعرد ینورد ماجسنا ـ ییاوتحم زاجعا

یجیردت  لوزن نیعرد ینورد ماجسنا ـ یظفل زاجعاتیعماج و ندوبهبناجهمه ـ یظفل زاجعا

؟تسا نآرق ییاوتحم زاجعا زا هبنج مادک هب طوبرم ،»یهاوختلادع« و »دولآكرش بادآ اب هزرابم« دراوم زا کیره بیترتهب-6

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت -تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت -ندوب هبناج همه و تیعماج

نآرق ندوب هبناج همه و تیعماج -نآرق ندوب هبناج همه و تیعماج

نآرق ندوب هبناج همه و تیعماج -تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

؟تسا ینامسآ باتک نیا يارب یگژیو مادک نآ ةرمث و دوب هچ حیحصت هب نآرق زاین مدع للع زا یکی-7

یگنادواج – نیملسم شالتیگنادواج – یگنهرف دشرندوب یهلا - ربمایپ مامتهاندوب یهلا  – یهلا تیانع

؟دراد یموهفم طابترا هیآ مادک اب و ؟تسیچ رگنایب »دش سردم دص زومآ هلأسم هزمغ هب /تشونن طخ و تفرن بتکم هب هک نم راگن « تیب-8

َِکنیَِمِیب ُهُّطَُخت َالَو ٍبَاتِک ْنِم ِهِلْبَق ْنِم وُلَْتت َتْنُک اَم -نآرق یظفل زاجعاَِکنیَِمِیب ُهُّطَُخت َالَو ٍبَاتِک ْنِم ِهِلْبَق ْنِم وُلَْتت َتْنُک اَم -ربمایپ ندوب یما

ِهِلْثِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف ُْلق ُهاََرتْفا َنُولوَُقی َْمأ -نآرق یظفل زاجعاِهِلْثِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف ُْلق ُهاََرتْفا َنُولوَُقی َْمأ -ربمایپ ندوب یما

؟دوب هچ نآرق ندوب یهلا رد ناگدننککیکشت هب نآرق ۀیلوا داهنشیپ-9

.دنروایب نآرق دننام هروس کی.دنروایب نآرق دننام هروس هد

.دنروایب ار نآ دننام دنناوتیمن و تسین یکش نآرق رد.دنروایب نآرق لثم یباتک
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؟تفرگ رارق بیترت هب »ناکرشم نارس« و »نادنمشناد و نابیدا« هجوت دروم نآرق زاجعا زا دروم مادک-10

یظفل -ییاوتحمییاوتحم -یظفلییاوتحم -ییاوتحمیظفل -یظفل

؟تسا ینآرق ترابع مادک نآ دیؤم و ؟تسیچ دولوم ،نآرق تایآ نایم فالتخا هار ندوبدودسم-11

»اریثک افالتخا هیف اودجول« - نتشاد یهلا هاگتساخ

»نولطبملا باترال« - نتشاد یهلا هاگتساخ

»نولطبملا باترال« - ندب ياضعا دننام قیقد یگنهامه نیع رد یعوضوم عونت

»اریثک افالتخا هیف اودجول« - ندب ياضعا دننام قیقد یگنهامه نیع رد یعوضوم عونت

؟تسا مالسا ربمایپ اب هتشذگ ناربمایپ ةزجعم قارتفا هجو رگنایب هنیزگ مادک-12

.دریگیم ماجنا ادخ نذا هب هزجعم.تسا هداعلاقراخ ياهراک ماجنا هزجعم

.دننک دیئأت ار نآ ندوب هزجعم دیاب مه ناگدنیآ ار هزجعم.تسا ربمایپ ياعدا قدص ۀناشن هزجعم

؟تسا نآرق زا ریبعت مادک ؟تسا دارفا »یناوتان و زجع ۀناشن« و »توبن تمالع« بیترت هب ریبعت مادک ناربمایپ ةداعلاقراخ ياهراک زا-13

یمود -تیآ -هزجعمیمود -هزجعم -تیآیلوا -تیآ -هزجعمیلوا -هزجعم -تیآ

؟تسا هتشاد لابند هب ار یباتزاب هچ و تسا مادک ،نآرق ینارون تایآ عامتسا زا ناکرشم نارس عنم زاسرتسب-14

بولق و راکفا رد میرک نآرق ةداعلاقوف خوسر ــ ییاوتحم زاجعا

یلهاج دولآكرش و یفارخ موسر و بادآ و تسردان دیاقع اب میرک نآرق لیدبیب هزرابم ــ ییاوتحم زاجعا

بولق و راکفا رد میرک نآرق هداعلاقوف خوسر ــ یظفل زاجعا

یلهاج دولآكرش و یفارخ موسر و مادآ و تسردان دیاقع اب میرک نآرق لیدبیب ةزرابم ــ یظفل زاجعا

هفیرش ۀیآ مادک، »؟دوب هدناوخن سرد سکچیه دزن هک دناسر مدرم تسد هب يربمایپ طسوت ار دوخ دیواج ةزجعم دنوادخ ارچ« :دوش هدیسرپ رگا-15

؟داد دهاوخ شسرپ نیا هب روخ رد یخساپ

) نولطبملا باترال اذا کنیمیب هطخت ال و باتک نم هلبق نم اولتت تنک ام و () هتلاسر لعجی ثیح ملعا هللا(

)...نوتأی ال نآرقلا اذه لثمب اوتأی نا یلع ُّنجلا و ٌسنالا تعََمتجا نَئل ُلق ()ً اریثک ًافالتخا هیف اودجول هللا ریغ دنع نم ناکول و نآرقلا نوربدتی الفا(

؟دراد هراشا دروم مادک هب »َنوُعِسوَُمل اَِّنإَو ٍدْیَِأب اَهَانَْیَنب َءاَمَّسلاَو« ینآرق ترابع موهفم-16

ناهج طاسبنا -یظفلبولق و راکفا رد نآرق ةداعلاقراخ ذوفن -یظفل

ناهج طاسبنا -ییاوتحمبولق و راکفا رد نآرق ةداعلاقراخ ذوفن -ییاوتحم

رد نآرق زاجعا مادک اب »تسا هدروآ نآرق شباتک رد دراد جایتحا نآ هب تمایق زور ات تما هک ار هچنآ دنوادخ« :دندومرف هک )ع( رقاب دمحم ماما نخس-17

؟دنکیم هراشا ناسنا ياهزاین مادک هب و ؟تسا هدوب ییانعم طابترا

رترب ياهزاین -هقباسیب یملع تاکن رکذ ،ییاوتحم زاجعايزیرغ و یعیبط ياهزاین -ندوب هبناجهمه و تیعماج ،ییاوتحم زاجعا

يزیرغ و یعیبط ياهزاین -هقباسیب یملع تاکن رکذ ،ییاوتحم زاجعارترب ياهزاین -ندوب هبناجهمه و تیعماج ،ییاوتحم زاجعا

؟ددرگیم تشادرب یتاعوضوم هچ ، » و نآرقلا نوربدتی الفا«  :ۀفیرش ۀیآ زا-18

ندوبن ادخ يوس زا تیلولعم و يراگزاسان و ضراعت مدع تیلع ــ ینورد ماجسنا

ندوبن ادخ يوس زا تیلولعم و يراگزاسان و ضراعت مدع تیلع ــ تیعماج

يراگزاسان و ضراعت مدع تیلولعم و ندوب ادخ يوس زا تیلع ــ ینورد ماجسنا

يراگزاسان و ضراعت مدع تیلولعم و ندوب ادخ يوس زا تیلع ــ تیعماج

⋯
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؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ،»؟دنوش کش راچد نآرق ندوب یهلا ةرابرد ناشیدنا جک هک دوب نآ ياج تروص هچ رد« هک شسرپ نیا هب خساپ-19

»نولطبملا باترال اِذا کنیمیب هّطخت ال َو ٍباتک نم هلبق نم ولتت تنک ام و«ً»اریثک ًافالتخا هیف اودجول هللا ریغ دنع نم ناک ول و نآرقلا نوربدتی الَفا«

»ِهِلثمب نوتأی ال نآرقلا اذه لثمب اوتأی نأ یلَع«»نوعسومل ّاِنا َو ٍدیِآب اهانینب ءامسلا و«

.دیدرگ ..................  بجوم رما نیا هک تسا میرک نآرق ..................  رب یناشن مدرم طسوت نآرق تایآ عامتسا زا ناکرشم نارس تعنامم-20

قح يوس هب هدامآ ياهلد بذج - يریذپانریثأت و ندرکن تیعبتیلهاج ۀعماج حالصا - قیمع و فرژ فراعم نایب

یلهاج ۀعماج حالصا - يریذپانریثأت و ندرکن تیعبتقح يوس هب هدامآ ياهلد بذج - قیمع و فرژ فراعم نایب

؟تسا مادک »نآرق« درومرد ریبعت نیرتهب-21

لامعا شجنس نازیم نیرتهبتمایق زور هاوگ نیرتهبینید تیعجرم نیرتهبربمایپ توبن لیلد و دیواج ةزجعم

؟تسا دارفا ریاس یناوتان و زجع ۀناشن ریبعت مادک و ؟تسیچ بیترت هب ناربمایپ ةداعلاقراخ ياهراک زا »میرک نآرق« و »یمالسا نادنمشناد« ریباعت-22

یلوا -تیآ -هزجعمیمود -تیآ -هزجعمیلوا -هزجعم -تیآیمود -هزجعم -تیآ

؟تسا هدش نایب یهلا مالک مادک رد نانآ تبقاع و ؟دناهدش توعد يرما هچ هب یهلا یحو هب ناگدننکارتفا-23

ِهِلْثِم ْنِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف  - ُّنِْجلاَو ُْسنِْإلا ِتَعََمتْجاِهِلْثِِمب َنُوتَْأی َال - ِهِلْثِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف

ِهِلْثِِمب َنُوتَْأی َال  - اًریِهَظ ٍضَْعِبل ْمُهُضَْعب َناَک َْولاًریِهَظ ٍضَْعِبل ْمُهُضَْعب َناَک َْول - ِهِلْثِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف لق

»تسا زاین دروم هچنآ« زا روظنم :»تسا هدروآ شباتک رد ،دراد جایتحا نآ هب تمایق زور ات تما هک ار هچنآ دنوادخ« »ع«رقاب ماما شیامرف رد تقد اب-24

؟دراد هراشا میرک نآرق يزاجعا ۀبنج مادک هب نخس نیا و تسیچ

ییورد ماجسنا و تایآ یگنهامه - رشب یگنهرف و یملع ياهزاین مامت

نآرق ندوب هبناج همه و تیعماج - رشب یگنهرف و یملع ياهزاین مامت

ینورد ماجسنا و تایآ یگنهامه - دناهدش هداتسرف اهنآ رطاخ هب ناربمایپ هک ییاهزاین

نآرق ندوب هبناج همه و تیعماج - دناهدش هداتسرف اهنآ رطاخ هب ناربمایپ هک ییاهزاین

»یتسود ملع و یهاوخ تلادع نوچ یتاعوضوم« »دنتسه ندب کی ياضعا دننامه نآرق تایآ« »)ص( ربمایپ هناخ هب مدرم دمآوتفر زا ناگدش عانتما«-25

؟تسا نآرق ياههجو زا کی مادک هب طوبرم »میهدیم تعسو هراومه و میتشارفارب دوخ تردق اب ار نامسآ«

ییاوتحم ـ ییاوتحم ـ ییاوتحم ـ ییاوتحمییاوتحم ـ ییاوتحم ـ ییاوتحم ـ یظفل

یظفل ـ ییاوتحم ـ یظفل ـ ییاوتحمییاوتحم ـ یظفل ـ یظفل ـ یظفل

و »هتفگ نخس دراد زاین نادب .................. رد ناسنا هک یتایح و مهم لئاسم همه درومرد ،هدش لزان شیپ نرق هدزناپ دودح رد نآرق هکنیا دوجو اب«-26

».دشابیم .................. هناشن تسا توافتم اهنآ هیلوا نارود اب نارکفتم و نادنمشناد لامک و یگتخپ نارود راثآ« هکنیا

یجیردت لوزن نیعرد ینورد ماجسنا ـ ایند ود تداعسیجیردت لوزن نیعرد ینورد ماجسنا ـ لامک يوس هب تیاده

هقباسیب یملع تاکن رکذ ـ ایند ود تداعسهقباسیب یملع تاکن رکذ ـ لامک يوس هب تیاده

زا هشیمه يارب بلطم مادک ً»اریهظ ضعبل مهضعب ناک ول و هلثمب نوتای ال نآرقلا ا ذه لثمب وتأی نا یلع نجلا و سنالا تعمتجا نئل لق«  ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-27

؟تسا هدش بلس )ص( مالسا ربمایپ توبن نافلاخم

رگیدکی زا ینابیتشپ رد نانآ یناوتانادخ ینامرفان زا زیهرپ و اوقت

نآرق دننام یباتک ندروآ ناوت و تردقنآرق دننامه ياهروس ندروآ ناوت و تردق
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،دیدج باتک ندروآ و دیدج ربمایپ ندمآ و دراد ییاوآمه تیب مادک موهفم اب ،»يو نماد اهناج تسد هتفرگ /یپ رد هلمج اهلد و شیپ وا هدش« : تیب-28

؟دراد ياهتکن هچ زا ناشن

هتشذگ ربمایپ تاروتسد زا ینامرفان -دش  سردم دص زومآ هلئسم هزمغ هب/تشونن طخ و تفرن بتکم هب هک نم راگن

هتشذگ ربمایپ میلاعت زا یشخب يدمآراکان-دش  سردم دص زومآ هلئسم هزمغ هب/تشونن طخ و تفرن بتکم هب هک نم راگن

هتشذگ ربمایپ میلاعت زا یشخب يدمآراکان -دش سنوم و سینا ار ام هدیمر لد/دش سلجم هام و دیشخردب ياهراتس

هتشذگ ربمایپ تاروتسد زا ینامرفان -دش سنوم و سینا ار ام هدیمر لد/دش سلجم هام و دیشخردب ياهراتس

؟تسا نآ ۀبنج مادک هب طوبرم ،هعماج حالصا و تساهدرکن شوارت يدنمشناد چیه ملق زا هک دهدیم ناشن نآرق زاجعا تهج مادک-29

یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - ییاوتحمیجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - یظفل

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثات - ییاوتحمتیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - یظفل

؟تسا هدش نایب ینآرق ترابع مادک رد نآرق و مالسا نداد ناشن یهلا ریغ يارب هار نیرتناسآ-30

اًریِهَظ ٍضَْعِبل ْمُهُضَْعب َناَکِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأیُّنِْجلاَو ُْسنِْإلا ِتَعََمتْجاِهِلْثِم ْنِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف

..................زج هب ،تسا میرک نآرق زاجعا و ییاوتحم ياههناشن زا ریز دراوم همه-31

انعم نیرتهب لاقتنا يارب تاملک نیرتبسانم باختنا

.دنتسه رکیپ کی دننامه و هدش لزان لاس 23 لوط رد میرکنآرق هیآ رازه شش

ناگراتس نایم رد هبذاج يورین دوجو

.تسا هتفگ نخس نآرق رد رگید ياهناسنا اب ناسنا هطبار رد ناسنا یعامتجا ياهتیلوئسم زا دنوادخ

مقر هلمج مادک ار نانآ یگشیمه یناوتان و دناهدش يرما هچ هب توعد نآرق يوس زا دوخ ياعدا ندناشن یسرک هب يارب یهلا یحو هب ناگدننزارتفا-32

؟دنزیم

»هلثمب نوتأی ال« - »هلثم ۀروسب وتاف«ً»اریهظ ضعبل مهضعب« - »هلثم ۀروسب اوتاف«

»هلثمب نوتأی ال«- »نجلا و سنالا تعمتجا«ً»اریهظ ضعبل مهضعب«- »نجلا و سنالا تعمتجا«

قوس یعوضوم هچ هب ار تیاده زا هرهبیب ناسنا نهذ دشاب هتشاد دوجو مرکا ربمایپ ینامسآ باتک رد »يراگزاسان و ضراعت« دوجو لامتحا هک اجنآ-33

؟تسا عوضوم نیا در رگنایب نآرق زاجعا ياههبنج زا کیمادک و دهدیم

ییاوتحم - »نولطبملا باترال«ییاوتحم - »هللا ریغ دنع نم ناکول«

یظفل - »نولطبملا باترال«یظفل - »هللا ریغ دنع نم ناک ول«

)مالسلاهیلع( رقاب ماما مالک قبط هکنیا و تسا هتفای دومن هفیرش ترابع مادک رد ،دنوادخ يدحت لباقم رد میرک نآرق تخسرس نافلاخم تسکش-34

؟تسا سدقم باتک نیا ییاوتحم زاجعا هوجو زا کی مادک رگنایب »تسا هدروآ )نآرق( شباتک رد ،دراد جایتحا نآ هب تمایق زور ات تما هک ار هچنآ دنوادخ«

ندوب هبناجهمه و تیعماج ــ  »اریثک افالتخا هیف اودجول هللا ریغ دنع نم ناکولو«

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت ــ  »اریثک افالتخا هیف اودجول هللاریغ دنع نم ناکولو«

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت ــ  »اریهظ ضعبل مهضعب ناک ول و هلثمب نوتأی ال«

ندوب هبناجهمه و تیعماج ــ  »اریهظ ضعبل مهضعب ناک ول و هلثمب نوتأی ال«

ندوب یهلاریغ تابثا رد ار نانآ یناوتان و زجع , ینآرق ترابع مادک و دنا هدش ، » "هلثم هروسب اوتاف « : ترابع لومشم یناسک هچ ,ینآرق تایآ ساسارب-35

؟دهدیم ناشن ،نآرق

› هلثم هروسب اوتاف لق ‹ - تسا هتسب ارتفا ادخ هب ار نآرق ربمایپ دنیوگیم هک يدارفا

› نآرقلا اذه لثمب اوتای نا یلع ‹ - تسا هدوبن یما ناشیا هک دندزیم ارتفا ادخ ربمایپ هب هک يدارفا

› هلثمب نوتای ال ‹ - تسا هتسب ارتفا ادخ هب ار نآرق ربمایپ دنیوگیم هک يدارفا

› هلثم هروسب اوتاف لق ‹ - تسا هدوبن یما ناشیا هک دندزیم ارتفا ادخ ربمایپ هب هک يدارفا
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توبن زاجعا یگنادواج« رگنایب ترابع مادک و  دناهدش نآرق ياههروس زا یکی هباشم ياهروس ندروآ هب رومأم یناسک هچ میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-36

؟تسا »)ص( مرکا ربمایپ

»هلثمب نوتأی ال« - »انید مالسالاریغ غتبی«»هلثمب نوتای ال« - »ُهارتفا نولوقی«

»هلثم ۀروسب اوتاف« - »انید مالسالاریغ غتبی«»هلثم ۀروسب اوتاف« - »ُهارتفا نولوقی«

؟دراد طابترا هنیزگ مادک اب »دش سنوم و سینا ار ام ةدیمر لد /دش سلجم هام و دیشخردب ياهراتس« تیب-37

يونعم تیالو و ربمایپ تثعبنآرق ییاوتحم زاجعا و ربمایپ ندوب یما

نآرق ییاوتحم زاجعا و ربمایپ تثعبيونعم تیالو و ربمایپ ندوب یما

؟دهدیم يداهنشیپ هچ اهنآ یناوتان و زجع تیاهن تابثا يارب دنراد کش نآرق ندوب یهلا رد هک یناسک هب دنوادخ-38

دنروایب نآرق دننام هروس کیدنروایب نآرق دننام هوس هد

دنروایب ار نآ دننام دنناوتیمن و تسین یکش نآرق رددنروایب نآرق لثم یباتک

؟دوشیم هجوتم ار نآرق زاجعا مادک بیترت هب »دنادیمن ار نآرق نابز هک یسک« و »دشاب انشآ یبرع نابز اب هک یسک« دراوم زا کیره دینک صخشم-39

یظفل زاجعا -ییاوتحم زاجعاییاوتحم زاجعا -ییاوتحم زاجعاییاوتحم زاجعا -یظفل زاجعایظفل زاجعا -یظفل زاجعا

اَِّنا َو ٍدیِاب اَهَانَیَنب َءاَمَّسلا َو « ۀفیرش ۀیآ و دراد هراشا میرک نآرق »ندوب هبناج همه و تیعماج« و »هقباسیب یملع تاکن رکذ« هب بیترتهب ، اهترابع مادک-40

؟دراد هراشا نآرق زاجعا دُعب مادک رب ، » نوُعِسوَُمل

يرهاظ و یظفل – ندب ياضعا زا رتقیقد شتایآ – ناهج طاسبنا ۀیرظن

ییانعم و ییاوتحم – دیوگیم نخس رگید ياهناسنا اب يو هطبار و یعامتجا ياهتیلوسم زا – ناگراتس نایم ۀبذاج دوجو

يرهاظ و یظفل - دیوگیم نخس تیونعم و یتسودایند مدع ،یهاوخ تلادع نوچ ییاهعوضوم زا – ناگراتس نایم ۀبذاج دوجو

ییانعم و ییاوتحم – دیوگیم نخس تیونعم و یتسودایند مدع ،یهاوخ تلادع نوچ ییاهعوضوم زا – ناهج طاسبنا ۀیرظن

. ..................هک داتفا دهاوخ قافتا ینامز »اریثکً افالتخا« میرکنآرق شخبتایح تایآ هب قباطم-41

.تشادن دوجو نآرق رد راصتخا دوجو اب تاریبعت رد ییاسر و نایب ینیریش و ابیز راتخاس

.تشادن خیرات لوط رد سوفن و راکفا رد ياهداعلاقراخ ذوفن باتک نیا

.دوبیم ادخ ریغ دزن زا نآرق

.دوبن و تشادن هبناجهمه و عماج ياهمانرب نآرق

ۀفیرش ۀیآ و میاهتفگ .................. ینخس دنروایب ار نآرق لثم دنناوتیم ،دنشاب هتشاد يراکمه رگیدکی اب ناینج و اهناسنا هک ینامز مییوگب رگا-42

.دراد هراشا مهم نیا هب..................

» ...نآرقلااذه لثمب اوتأی یلع نجلاو سنالا تعمتجا نئل لق«ـقدص»هلثم ۀروسب اوتأف لق هارتفا نولوقی ما«ـبذک

» هلثم ۀروسب اوتأف لق هارتفا نولوقی ما « ـ قدص» ...نآرقلااذه لثمب اوتأی یلع نجلاو سنالا تعمتجا نئل لق  « ـ بذک

؟دنکیم یفن ار »كوکشم ناور جک« درومرد ار ههبش و کش هنوگره ریز ینآرق ترابع مادک-43

اًرِیثَک ًافَِالتْخا ِهِیف اوُدَجََولِ َّهللا ِرْیَغ ِدْنِع ْنِم َناَک َْولَوَِکنیَِمِیب ُهُّطَُخت َالَو ٍبَاتِک ْنِم ِهِلْبَق ْنِم وُلَْتت َتْنُک اَمَو

ِهِلْثِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف ُْلق ُهاََرتْفا َنُولوَُقی َْمأَنآْرُْقلا َنوُرَّبََدَتی ََالَفأ

؟دنراد نآرق یگژیو مادک هب هراشا ینآرق تارابع زا کی ره-44

».تسا هدروآ شباتک رد ،دراد جایتحا نآ هب تمایق زور ات تما هک ار هچنآ دنوادخ« و  »هللا ریغ دنع ناک نم ولو«،"»نوعسومل انا و ّدیأب اهانینب ءامسلاو«

نآرق زاجعا ـ ندوب هبناجهمه و تیعماج ـ هقباسیب یملع تاکن رکذ

نآرق ندوب هبناجهمه و تیعماج ـ یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا ـ هقباسیب یملع تاکن رکذ

ندوب هبناجهمه و تیعماج ـ ندوبهبناجهمه و تیعماج ـ ندوبهبناجهمه و تیعماج

هقباسیب یملع تاکن رکذ ـ یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا ـ ندوب هبناجهمه و تیعماج
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.تسا ..................  نآرق و مالسا نداد ناشن یهلا ریغ يارب هار نیرتناسآ-45

اریثک ًافالتخا هیف ادجولهلثم نم ۀروسب اوتأفهلثمب نوتأی النآرقلا اذه لثمب اوتأی نا یلع

؟تسا نآرق زاجعا مادک رگنایب ندب ياضعا هب نآرق تایآ هیبشت ؟دننک عنم نآرق ندینش زا ار مدرم ناکرشم نارس ات دش بجوم نآرق زاجعا مادک-46

یظفل -ییاوتحمییاوتحم -ییاوتحمیظفل-یظفلییاوتحم -یظفل

..................هک داد یم خر ینامز نآرق تایآ رد  ً»اریثکً افالتخا« ،میرک نآرق تایآ اب قباطم-47

.دوبن هبناج همه و عماج ياهمانرب نآرق.درکیم يوریپ هنامز دیاقع و گنهرف زا نآرق

.تسنادیم نتشون و ندناوخ )ص(مالسا ربمایپ.دوبیم ادخریغ دزن زا نآرق

و .................. رگنایب بیترت هب » نوعسومل اِنا ودیاب اهانینب ءامسلاو « و » اریثک افالتخا هیف اودجول هللاریغ دنع نم ناکول و نآرقلا نوربدتی الفا « ۀفیرش تایآ-48

.دشابیم نآرق .................. ياهزاجعا زا هک ..................

ییاوتحم ـ هقباسیب یملع تاکن رکذ ـ یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنایظفل ـ یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا ـ هقباسیب یملع تاکن رکذ

یظفل ـ هقباسیب یملع تاکن رکذ ـ یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسناییاوتحم ـ یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا ـ هقباسیب یملع تاکن رکذ

قیرط نیرتناسآ و دوب دهاوخ ام ياشگهر هیآ مادک ،مینک نایب ینآرق يدنتسم ،نآرق ندوبیهلا رد ناکاکش یناوتان و زجع تیاهن تابثا يارب رگا-49

؟دراد یلجت ترابع مادک رد میرک نآرق و مالسا نداد ناشن یهلا ریغ يارب

»هلثم هروسب اوتاف لق هارتفا نولوقی ما«  ــ  »هلثمب نوتای ال نآرقلا اذه لثمب اوتای نا یلع «

»هلثم هروسب اوتاف لق هارتفا نولوقی ما«  ــ  »هلثم هروسب اوتاف لق هارتفا نولوقی ما«

»هلثمب نوتای ال نآرقلا اذه لثمب اوتای نا یلع «  ــ  »هلثم هروسب اوتاف لق هارتفا نولوقی ما«

»هلثمب نوتای ال نآرقلا اذه لثمب اوتای نا یلع «  ــ  »هلثمب نوتای ال نآرقلا اذه لثمب اوتای نا یلع «

⋯

⋯

⋯⋯

؟تسیچ نآرق قیمع و فرژ فراعم نایب ۀلیسو و تسا مادک میرک نآرق یظفل زاجعا كاردا ۀمزال-50

اهترابع و اههملک نیرتبسانم و نیرتابیز – نآرق تایآ ۀمجرت رد ّربدت

اهترابع و اههملک نیرتبسانم و نیرتابیز – یبرع نابز هب ییانشآ اب نآرق ندناوخ

بولق و راکفا رد هداعلا قراخ ذوفن – یبرع نابز هب ییانشآ اب نآرق ندناوخ

بولق و راکفا  رد هداعلا قراخ ذوفن – نآرق تایآ ۀمجرت رد ّربدت

؟تسا میرک نآرق نوماریپ تقیقح مادک-51

تادوجوم و ناهایگ رد تیجوز ـ نآ میلاعت و نآرق هب نداد ینامز تیدودحم

تادوجوم و ناهایگ رد تیجوز - نآرق يدحت رد تیقفوم

نآرق یملع زاجعا - نآ میلاعت و نآرق هب نداد ینامز تیدودحم

نآرق یملع زاجعا - نآرق يدحت رد تیقفوم

؟دراد بسانت یلماع هچ اب ربمایپ ره ةزجعم-52

مدرم تیاده عونهزجعم ناکمربمایپ دوخربمایپ نامز

رد رثا مادک بّبسم و تسا ینامسآ باتک نیا زاجعا ۀبنج مادک زا ناشن ،هجو نیرتهب هب دنوادخ رظن دروم يانعم لاقتنا يارب ینآرق تارابع شنیزگ-53

؟دوب دارفا

یفارخ موسر و یلهاج بادآ اب هزرابم ــ یظفلمدرم بولق و راکفا رد هداعلاقراخ ذوفن ــ یظفل

مدرم بولق و راکفا رد هداعلاقراخ ذوفن ــ ییاوتحمیفارخ موسر و یلهاج بادآ اب هزرابم ــ ییاوتحم
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دیکأت عوضوم نیا رب ،هفیرش ۀیآ مادک و دشابیم میرک نآرق و مالسا نداد ناشن یهلاریغ يارب هار نیرتناسآ ،یحو أدبم يوس زا داهنشیپ مادک-54

؟دزرویم

»... ُهاََرتْفا َنُولوَُقی َْمأ« - .دوش هدروآ نآرق دننامه یباتک

»...ُّنِْجلاَو ُْسنِْإلا ِتَعََمتْجا ِِنَئل ُْلق« - .دوش هدروآ نآرق دننامه یباتک

»... ُهاََرتْفا َنُولوَُقی َْمأ« - نآرق ياههروس زا یکی هباشم ياهروس ندروآ

»... ُّنِْجلاَو ُْسنِْإلا ِتَعََمتْجا ِِنَئل ُْلق« - نآرق ياههروس زا یکی هباشم ياهروس ندروآ

؟تسا ینآرق ترابع مادک رگنایب ،»دش سردم دص زومآ هلئسم هزمغ هب / تشونن طخ و تفرن بتکم هب هک نم راگن« :تیب-55

نولطبملا باترال اذاهلثمب نوتای الهللا ریغ دنع نمًاریثک افالتخا

..................زاجعا هدننک نایب هک .درک هراشا .................. و .................. للع ود هب ناوتیم سوفن و راکفا رد نآرق هداعلاقراخ ذوفن لماوع زا-56

.دنشابیم

ییاوتحم ـ هقباسیب یملع تاکن رکذ ـ ندوبهبناجهمه و تیعماجییاوتحم ـ تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت ـ ندوبهبناجهمه و تیعماج

یظفل ـ تاریبعت ییاسر ـ نایب ینیریشیظفل ـ یجیردت لوزن نیعرد ینورد ماجسنا ـ نایب ینیریش

ناسنا ۀطبار و یعامتجا ياهتیلوئسم نایب« هکنیا و تسا هدرک مالعا ار تیناسنا رد درم اب يو قوقح يواست و نز تمارک میرک نآرق هکنیا هب هجوت اب-57

؟میاهدرک میسرت ار نآرق ییاوتحم زاجعا ياههبنج زا کیمادک بیترت هب تسا هدوب نآرق فادها زا »تادوجوم ریاس اب

یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - ندوب هبناجهمه و تیعماجیجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - تیلهاج دیاقع زا يریذپانریثأت

ندوب هبناجهمه و تیعماج - تیلهاج دیاقع زا يریذپانریثأتندوب هبناجهمه و تیعماج - ندوب هبناجهمه و تیعماج

؟تسا یتقیقح هچ يایوگ ،دوب هقباسیب نآ لوزن رصع يایند مامت رد هک یتاکن هب میرک نآرق یملع ياههراشا-58

.تسا هتفگ نخس هعماج زور نآ ملع زا رتارف رایسب میرک نآرق.دناهدش ناملسم نآ ریثات تحت نادنمشناد صوصخ هب مدرم زا يرایسب

.دنتسه گنهامه رگیدکی اب ندب کی ياضعا زا رتقیقد میرک نآرق تایآ.تسا هدرکن شوارت يدنمشیدنا چیه ملق زا میرک نآرق

مادک رگنایب  »ناسنا يونعم ياهتیلوئسم رانک رد یسایس ياهتیلوئسم هب نتخادرپ« و  »تاریبعت ییاسر و تاملک ندوب نوزوم« ،»تغالب و تحاصف«-59

؟تسا میرک نآرق زاجعا ياههبنج زا کی

ییانعم و ییاوتحم – یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا – يرهاظ و یظفل

ییانعم و ییاوتحم – يرهاظ و یظفل – يرهاظ و یظفل

ییانعم و ییاوتحم – يرهاظ و یظفل – ییانعم و ییاوتحم

ندوب هبناج همه و تیعماج – یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا – ییانعم و ییاوتحم

میرکنآرق زاجعا هجو مادک هدنهدناشن بیترتهب »اهناسنا ربارب قوقح زا نتفگ نخس« و »فالتخا دوجو مدع« ، »سوفن و راکفا رد هداعلاقراخ ذوفن«-60

؟دنشابیم

یظفل ـ یظفل ـ ییاوتحمییاوتحم ـ یظفل ـ یظفلییاوتحم ـ ییاوتحم ـ یظفلیظفل ـ ییاوتحم ـ ییاوتحم
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