


یتست - شرپ دین و زندگی یازدهم فصل ششم

دونشیم هچ هلآ و هیلع هللا یلص مالسا ربمایپ رب یحو لوزن ماگنه و دناهدومن نایب هنوگچ ربمایپ زا ار شیوخ يوریپ هغالبلاجهن رد )مالسلا هیلع( یلع ماما-1

؟دنداد یخساپ هچ )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ و

.تسا هدش دیماان دوخ شتسرپ زا هک تسا ناطیش نیا ــ ناطیش نیگهودنا ياوآ ــ دوریم شردام لابند هب هک هدشهتفرگ ریش زا ياهچب نوچمه

.یتسهادص نیا ندینش قیال نم دننامه مه وت ــ دونشیم ار لیئربج ياوآ ــ دوریم شردام لابند هب هک هدشهتفرگ ریش زا ياهچب نوچمه

.تسا هدش دیماان دوخ شتسرپ زا هک تسا ناطیش نیا ــ ناطیش نیگهودنا ياوآ ــ تسا شنامرف هب شوگ و دنکیم تعاطا شیوخ ةدنامرف زا هک يزابرس نوچمه

.یتسه ادص نیا ندینش قیال نم دننامه مه وت ــ دونشیم ار لیئربج ياوآ ــ تسا شنامرف هب شوگ و دنکیم تعاطا شیوخ ةدنامرف زا هک يزابرس نوچمه

نارای و مدرم اب هک ییارادم و تبحم مامت دوجو اب ماگنه هچ رد و دوب میالم و رابدرب ،قح مادک عییضت لباقم رد هلآ و هیلع هللا یلص مالسا یمارگ لوسر-2

؟تشادیم زاب ثحب ۀمادا زا ار نانآ ،تشاد دوخ

.دندرکیم هدیقع زاربا و دنتفگیم نخس ،دنتشادن عالطا هچنآ زا یتقو - هعماج دارفا قوقح

.دزیم رس نانآ زا ندرکتبیغ دننام یمارح راک هکیماگنه هب - هعماج دارفا قوقح

.دزیم رس نانآ زا ندرکتبیغ دننام یمارح راک هکیماگنه - دوخ یصخش قح

.دندرکیم هدیقع زاربا و دنتفگیم نخس ،دنتشادن عالطا هچنآ زا یتقو - دوخ یصخش قح

؟تسا هدش یفرعم یناسک هچ يارب وکین يوگلا ناونعهب )ص( ادخ لوسر ،میرک نآرق تایآ رد-3

»اًریثَکَ َّهللا َرَکَذ َو َرِخآلا َمَویلا َوَ َّهللا وُجَری َناک نَِمل«»َنِینِمْؤُم اُونوَُکی ََّالأ َکَسَْفن ٌعِخاب َکَّلََعل«

»َنوعِکار مُه َو َۀاکَّزلا َنوتُؤی َو َۀالَّصلا َنومیُقی َنیذَّلا اُونَمآ َنیذَّلا َو«»ّۀیّربلا ُریخ مُه َکئلوأ تاحلاِّصلا اولمع َو اونمآ نیّذلا َِّنإ«

؟دوب ناشیا راتفر مادک لولعم ،مدرم طسوت )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ نتسناد )نابرهم( ردپ-4

ندیماشآ و ندروخ نوچ یتاعوضوم هب عجار مدرم اب ندوب نخسمهمدرم اب زیمآ تبحم راتفر

ترخآ هب طوبرم یتاعوضوم رد مدرم اب یمالک یهارمهنارگید بویع ندرکن وگزاب

؟تسنادیم هچ لولعم ار نیشیپ للم و ماوقا طوقس دوخ نخس رد )ص( مالسا یمارگ ربمایپ-5

راکدب نادباعناملاظ اب هزرابم رد یتسستلادع يارجا رد ضیعبتنامورحم یشومارف و یهجوتیب

؟دراد ییانعم طابترا ریز ثیداحا زا کیمادک اب ،» هیربلاریخ مه کئلوا تاحلاصلاولمع و اونمآ نیذلا نا  « ۀفیرش ۀیآ-6

.دناتاجن لها ،تمایق زور رد و دنراگتسر وا ناوریپ و نایعیش و درم نیا ،تسوا تسد رد مناج هک ییادخ هب دنگوس

.یشابیم ریخ هار رب هنیآ ره وت و یتسه ریزو هکلب ،یتسین ربمایپ وت هکنیا زج

.دینکن وگزاب نم شیپ ار رگیدکی ياهيدب

.تفریم مدرم غارس هب دوخ وا ،دوب رایس بیبط کی ربمایپ

؟دوب راوشد و تخس ربمایپ رب زیچ هچ نآرق مالک رد ؟دوب صیرح زیچ هچ رب ربمایپ-7

مدرم رقف - ناناملسم تیادهناناملسم جنر - تلادع يارجامدرم رقف - تلادع يارجاناناملسم جنر - ناناملسم تیاده

هللا یلص( ربمایپ هودنا تدش و دراد هراشا )هلآو هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ يربهر یگژیو مادک هب  »نینمؤم اونوکی الا کسفن عخاب کلعل«  :ۀفیرش ۀیآ-8

؟دوب لیلد هچ هب ناج دح ات )هلآو  هیلع

نارفاک ياهرخسمت و اههنعط ــ یمالسا يردارب و تلادع يارجانارفاک ياهرخسمت و اههنعط ــ مدرم هب مارتحا و تبحم

مدرم زا یخرب ندروایننامیا ــ مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخسمدرم زا یخرب ندروایننامیا ــ نامورحم و ناریقف هب هجوت
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پیشواى اسوه



یسک هچ دروم رد ناشیا و دوب هچ لولعم ترودک زا یلاخ و كاپ یلد اب دارفا اب ناشیا ترشاعم ،هلآ و هیلع هللا یلص مالسایمارگ یبن نانخس هب هجوت اب-9

؟»تسا هدرواین نامیا نم هب« :هک دناهدومرف

.تساهتشابنا ار دوخ بیج و هتشادرب لاملا تیب زا دوخ قح زا شیب - ینغ و ریقف نیب نتشادناور ضیعبت

.دشاب هنسرگ شاهیاسمه و هدیباوخ ریس مکش اب ار بش - ینغ و ریقف نیب نتشادناور ضیعبت

.تساهتشابنا ار دوخ بیج و هتشادرب لاملا تیب زا دوخ قح زا شیب - نارگید ياهيدب ندرکنوگزاب

.دشاب هنسرگ شاهیاسمه و هدیباوخ ریس مکش اب ار بش - نارگید ياهيدب ندرکنوگزاب

؟دراد يرتشیب دومن کی مادک رد ،»تیعطاق« و »تّمذم« ياههژاو دیلک ،هعماج يربهر رد )ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ةریس هب هجوت اب-10

تیاده رد يزوسلد و یشوک تخس - تیمورحم و رقف اب هزرابمتلادع يارجا - تیمورحم و رقف اب هزرابم

تلادع يارجا - مدرم اب ارادم و تبحمتیاده رد يزوسلد و یشوک تخس - مدرم اب ارادم و تبحم

؟تسانعم هچ هب هعیش و ؟تسیچ لولعم ندوب تاجن لها و يراگتسر يوبن ثیدح رد-11

هبترمدنلب و الاو - یلع ترضح زا يوریپوریپ - یلع ترضح زا يوریپ

هبترمدنلب و الاو - حلاص لمع و نامیاوریپ - حلاص لمع و نامیا

رد ناشیا و تسا )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ةریس مادک عبات ،ضیعبت دقاف ياهعماج داجیا يارب )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ ششوک و شالت-12

؟دندرکیم راتفر مدرم اب هنوگچ هعماج دارفا قوقح ندش عیاض لباقم

.دندرکیم راتفر تمیالم و يرابدرب اب - تیمورحم و رقف اب هزرابم.دندرکیم راتفر تمیالم و يرابدرب اب - يربارب و تلادع يرارقرب

.دمآیمن هاتوک و داتسیایم - تیمورحم و رقف اب هزرابم.دمآیمن هاتوک و داتسیایم - يربارب و تلادع يرارقرب

نیا قیمع و قیقد تاکن هب رتشیب یسرتسد و تساهدوب ریذپناکما یناسک هچ يارب نیودت نامز زا هغالبلاجهن فلتخم تاعوضوم زا یمئاد يدنمهرهب-13

؟دوب دهاوخ رسیم هنوگچ باتک

.دناهتشون نآ رب نادنمشناد هک ییاهحرش هعلاطم - مالسا ناهج گرزب نادنمشناد

.دیازفیب ام مهف رب هک يداقتعا و يریسفت ياهباتک ندناوخ - مالسا ناهج گرزب نادنشمناد

.دناهتشون نآ رب نادنمشناد هک ییاهحرش هعلاطم - یقیقح ناتسرپادخ یمامت

.دیازفیب ام مهف رب هک يداقتعا و يریسفت ياهباتک ندناوخ - یقیقح ناتسرپادخ یمامت

؟دندومرف هچ نآ دروم رد ناشیا و دش لزان )ص( ربمایپ رب ینامز هچ  »ِۀَّیَِرْبلا ُرْیَخ ْمُه َِکئلُوأ ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو اُونَمآ َنیِذَّلا َِّنإ«  ۀفیرش ۀیآ-14

.دنراگتسر وا ناوریپ و نایعیش و درم نیا - دش دراو )ع( یلع ترضح هک دوب )ص( ادخ لوسر روضح رد ،ادخ ۀناخ رانک رد رباج

.دنراگتسر وا ناوریپ و نایعیش و درم نیا - دندش دراو )ع( ارهز ۀمطاف و )ع( یلع ترضح هک دومنیم تحارتسا هناخ رد )ص( ربمایپ

.دوریم مدرم غارس هب دوخ ،تیاده يارب و تسا رایس بیبط کی درم نیا - دش دراو )ع( یلع ترضح هک دوب )ص( ادخ لوسر روضح رد ،ادخ ۀناخ رانک رد رباج

.دوریم مدرم غارس هب دوخ ،تیاده يارب و تسا رایس بیبط کی درم نیا - دندش دراو )ع( ارهز ۀمطاف و )ع( یلع ترضح هک دومنیم تحارتسا هناخ رد )ص( ربمایپ

؟دراد یناوخمه مالسا ربمایپ يربهر زا دعب مادک اب هتکن نیا ؟تسیچ ورگ رد "طوقس زا تموکح ظفح" مالسا یمارگ ربمایپ رظن زا-15

تلادع يارجا - یهارمگ و یتخس زا مدرم تاجنتیاده رد يزوسلد و یشوکتخس - یهارمگ و یتخس زا مدرم تاجن

تلادع يارجا - ضیعبت زا زیهرپناریقف اب يدردمه و رقف اب هزرابم - ضیعبت زا زیهرپ

؟دنتسه یتافص هچ هب فصتم هیربلاریخ مه کئلوا-16

حلاص لمع هب شرافس و نامیاقح هب شرافس و نامیااوقت و دهزحلاص لمع و نامیا
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؟دشابیم هوسا یناسک هچ يارب )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر ،میرک نآرق نایب رد-17

.دنهدیم ماجنا حلاص لمع و دنراد دیما ریخاتسر زور و دنوادخ هب رمتسم روطهب هک یناسک

.دننکیم دای رایسب ار ادخ و دنراد دیما ریخاتسر زور و دنوادخ هب رمتسم روطهب هک یناسک

.دنتسه تدابع لاح رد امئاد و دنتسه کین لمع ياراد رمتسم روطهب هک یناسک

.دننکیم يرود و زیهرپ ندرکهانگ زا و دنراد ترخآ هب نامیا رمتسم روطهب هک یناسک

هچ نامرد یپ رد ناشیا )ع( نینمؤملاریما فیصوت قباطم و تسا مدرم تیاده رد وا ناوارف يزوسلد و )ص( مرکا ربمایپ یشوکتخس رگنایب دروم مادک-18

؟دوب یناسک

ترودک زا یلاخ و روک ياهلد -  »َنِینِمْؤُم اُونوَُکی ََّالأ َکَسَْفن ٌعِخَاب َکَّلََعل«هتشگرس و هدزتلفغ نارامیب -  »َنِینِمْؤُم اُونوَُکی ََّالأ َکَسَْفن ٌعِخَاب َکَّلََعل«

ترودک زا یلاخ و روک ياهلد -  »ٌَۀنَسَح ٌۀَوُْسأِ َّهللا ِلوُسَر ِیف ْمَُکل َناَک ْدََقل«هتشگرس و هدزتلفغ نارامیب -  »ٌَۀنَسَح ٌۀَوُْسأِ َّهللا ِلوُسَر ِیف ْمَُکل َناَک ْدََقل«

هچ »ًْهیربلا ریخ« قادصم ؟دش لزان مرکا ربمایپ رب ثیدح مادک زا دعب و ینامز هچ رد »ِۀَّیَِرْبلا ُرْیَخ ْمُه َِکَئلُوأ ِتاَِحلاَّصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنیِذَّلا َِّنإ« ۀفیرش ۀیآ-19

؟دنتسه یناسک

رد دننکیم يوریپ وا زا هک یناسک و )یلع( درم نیا تسوا تردق تسد رد مناج هک ییادخ هب دنگوس ـ دومرفیم رباج يارب ار یلع ترضح فاصوا )ص( ربمایپ یتقو

)ع( یلع ترضح ناوریپ ـ دنراگتسر تمایق

رد دننکیم يوریپ وا زا هک یناسک و )یلع( درم نیا تسوا تردق تسد رد مناج هک ییادخ هب دنگوس ـ دومرفیم رباج يارب ار یلع ترضح فاصوا )ص(ربمایپ یتقو

حلاص نانمؤم ـ دنراگتسر تمایق

ناوریپ ـ دوب دهاوخ امش نایم رد نم نیشناج و نم یصو ،نم ردارب یلع نیا انامه ـ درک انشآ مالسا تقیقح اب ار دوخ نارای ادخ ۀناخ رانک رد )ص( ربمایپ یتقو

)ع( یلع ترضح

حلاص نانمؤم ـ دوب دهاوخ امش نایم رد نم نیشناج و نم یصو ،نم ردارب یلع نیا انامه ـ درک انشآ مالسا تقیقح اب ار دوخ نارای ادخ ۀناخ رانک رد )ص( ربمایپ یتقو

مادک رگنایب رما نیا و دوب هنوگچ بیترتهب "هعماج دارفا قوقح عییضت" ، "دوخ یصخش قح عییضت" دراوم زا کی ره رد مالسا یمارگ ربمایپ دروخرب-20

؟تسا ناشیا يربهر زا دعب

تلادع يارجا - قوقح ناگدننکعییضت تازاجم - تمیالم و يرابدرب

مدرم اب ارادم و تبحم - قوقح ناگدننکعییضت تازاجم - ششخب و یشوپمشچ

مدرم اب ارادم و تبحم - نوناق عطاق يارجا - تمیالم و يرابدرب

تلادع يارجا - نوناق عطاق يارجا - زیمآتبحم راتفر

فیصوت هنوگچ بیترتهب یلع ترضح »مدرم نیب يرواد رد« ، »ادخ نامرف ماجنا رد« ، »)ع( یلع ترضح نایعیش« دراوم زا کی ره ،يوبن ثیدح رد-21

؟دناهدش

نیرتهب - نیرترادافو - راگتسرنیرتقداص - نیرتخسار - راگتسر

نیرترادافو - نیرتهب - تاجنلهانیرتخسار - نیرتقداص - تاجنلها

؟دندادیم يروتسد هچ دوخ نارای هب ،ربهر هب ندشکیدزن رد مدرم موسرم تاداع ءاحما يارب )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ-22

.دننکن وگزاب ناشیا دزن ار رگیدکی ياهيدب.دنشاب هتشاد تمیالم و يرابدرب

.دنرادن اور ضیعبت تلادع يارجا رد.دننکن رود دوخ زا ار نایاونیب و ناریقف
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؟دیدرگ لزان )ص( ربمایپ نانخس مادک نایب اب هارمه  »ِۀَّیَِرْبلا ُرْیَخ ْمُه َِکَئلُوأ ِتاَِحلاَّصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنیِذَّلا َِّنإ«  ۀفیرش ۀیآ-23

.دوش دراو نآ رد زا دیاب دسرب ملع نیا هب دهاوخیم سکره ،تسا نآ رد یلع و متسه ملع رهش نم

.دنراگتسر دننکیم يوریپ وا زا هک یناسک و درم نیا ،تسوا تسد رد مناج هک ییادخ هب دنگوس

.دبای تاجن دوش راوس نآ رب سکره ،تسا حون یتشک َلثَم ،وت نادنزرف زا ناماما و وت لثَم

.تسا یلع اب نآرق و تسا نآرق اب یلع و تسا یلع اب قح و تسا قح اب یلع

يریثأت هچ و ؟تسا یعوضوم هچ نوماریپ )ع( یلع ترضح  ۀبطخ عوضوم ؟»دنادیم رتورف نآرق نخس زا ار یلع ترضح نخس« تیصخش مادک-24

؟تسا هتشاذگ حراش نیا تیصخش رد

يو ناج رد يرادیب و یتفگش - تماما و تیاده - یحیسم قادرج جرجيو ناج رد يرادیب و یتفگش - ترخآ و گرم - یحیسم قادرج جرج

يو ناج رد يرادیب و یتفگش - تماما و تیاده - تنس لها دیدحلا یبا نبايو ناج رد يرادیب و یتفگش - ترخآ و گرم - تنس لها دیدحلا یبا نبا

221

؟دنکیم هراشا ناشیا یگژیو مادک هب عوضوم نیا و دندرکیم یهن ناشیا دزن نارگید ياهيدب ییوگزاب زا ملس و هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ ارچ-25

مدرم اب ارادم و تبحم - دننک ترشاعم مدرم اب ترودک زا یلاخ و كاپ یلد اب دنتشاد تسود

مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوک تخس - دننک ترشاعم مدرم اب ترودک زا یلاخ و كاپ یلد اب دنتشاد تسود

مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوک تخس - دندمآیمن هاتوک و دنداتسیایم هعماج دارفا قوقح ندش عیاض ربارب رد

مدرم اب ارادم و تبحم - دندمآیمن هاتوک و دنداتسیایم هعماج دارفا قوقح ندش عیاض ربارب رد

؟تسا هنیزگ مادک » اریثک هللارکذ و رخآلا مویلا و هللا وجری ناک نمل هنسح هوسا هللا لوسر یف مکل ناک دقل « : ۀفیرش ۀیآ زا طبنتسم مایپ-26

.تسا كرد لباق ،دنهدیم رکذت رگیدکی هب هک نانآ و ناسرتادخ يارب ربمایپ ییوگلا ماقم

.تسا كرد لباق ،دنراد نامیا ریخاتسر زور هب هک نانآ و ادخ هب ناراودیما يارب هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ ییوگلا ماقم

.دنراد نامیا زیخاتسر زور هب و دنسرتیم ادخ زا اریز ،تسادخ لوسر ناناملسم يارب هوسا نیرتهب

.دنسرتیم ادخ زا و دنهدیم رکذت رگیدکی هب اریز ،تسادخ لوسر ناناملسم يارب هوسا نیرتهب

؟دوب تافانم رد مالسا ربمایپ يربهر دعب مادک اب هویش نیا ؟دشیم نییعت یساسا هچ رب تازاجم تیلهاج و هتشذگ ياهنامز رد-27

تلادع يارجا - موق رد درف هاگیاجمدرم اب ارادم و تبحم - موق رد درف هاگیاج

تلادع يارجا - ینابرهم و تفأرمدرم اب ارادم و تبحم - ینابرهم و تفأر

ًالباقتم و دوب هنوگچ بیترت هب دنتفگیم نخس »هرمزور روما« و »ترخآ« دروم رد نارای هک يدراوم رد )هلآ و هیلع هللا یلص( مالسایمارگ ربمایپ راتفر-28

؟دندرکیم فیصوت هنوگچ دوخ يارب ار ناشیا مدرم

نابرهم ردپ - نانآ اب یهارمه - نانآ اب تبحاصمنابرهم ردپ - نانآ اب ینخس مه - نانآ اب تیعم

رایس بیبط - درکیم عنم ار نانآ - نانآ اب یهارمهرایس بیبط - درکیم عنم ار نانآ - درکیمن عنم ار نانآ

؟داد ماجنا یمادقا هچ نآ ربارب رد ربمایپ و دوب ..................  تیلهاج یتاقبط ماظن تاموسر زا یکی-29

نوناق لباقم رد يربارب مالعا و ياهلیبق و یموق تابصعت یفن - تلادع يارجا رد ضیعبت

نوناق لباقم رد يربارب مالعا و ياهلیبق و یموق تابصعت یفن - يرترب كالم ناونعهب تورث شنیزگ

تیمورحم زا رود هب و دابآ ياهعماج يانب و رقف اب هزرابم - تلادع يارجا رد ضیعبت

تیمورحم زا رود هب و دابآ ياهعماج يانب و رقف اب هزرابم - يرترب كالم ناونعهب تورث شنیزگ

؟دوب هچ بیترتهب دوخ یصخش قح ندش عیاض ربارب رد )ص( مرکا ربمایپ لمعلاسکع و نیشیپ للم و ماوقا طوقس تیلع مرکا لوسر شیامرف قبط-30

تمواقم و یگداتسیا ـ تلادع يارجا رد ضیعبتتمیالم و يرابدرب ـ تلادع يارجا رد ضیعبت

تمواقم و یگداتسیا ـ تیمورحم و رقف هب یهجوتیبتمیالم و يرابدرب ـ تیمورحم و رقف هب یهجوتیب
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؟دوب هچ هلان نآ ّتلع و دینش ینامز هچ رد ار ناطیش نیگهودنا ياوآ )مالسلا هیلع( ىلع ماما-31

مدرم نداد بیرف زا يدیماان - )ملس و هلآ و هیلع هللا ىلص( ربمایپ رب یحو لوزن

مدرم نداد بیرف زا يدیماان - ناشیا هب )ملس و هلآ و هیلع هللا ىلص( ربمایپ زا ملع لاقتنا

دوخ شتسرپ زا يدیماان - )ملس و هلآ و هیلع هللا ىلص( ربمایپ رب یحو لوزن

دوخ شتسرپ زا يدیماان - ناشیا هب )ملس و هلآ و هیلع هللا ىلص( ربمایپ زا ملع لاقتنا

؟ دنراد ییاهیگژیو هچ دنریگیم وکین قشمرس ملس و هلآ و هیلع هللا یلص اهیبوخ ربمایپ زا هکیناسک-32

.دنتسه يدرف تلادع يارجا لابند هب.دننکیم تموکح ادخ لوسر تنس و نآرق تاروتسد ساسا رب

.دننکیم دای رایسب ار ادخ و دنراد دیما زیخاتسر زور و ادخ هب.دنراد ارادم و تبحم مدرم اب

؟دندرک لمع دروم نیا رد هنوگچ ناشیا و ؟دوب هچ ادخ لوسر یهلا تموکح مهم فادها زا یکی-33

يرابدرب اب - تلادع يارجاهناعطاق - تلادع يارجا

يرابدرب اب - ناریقف اب يدردمه و رقف اب هزرابمهناعطاق - ناریقف اب يدردمه و رقف اب هزرابم

؟دراد »هیربلاریخ مه کئلوا« ۀفیرش ترابع اب ییانعم طابترا يوبن ثیدح مادک-34

.یشابیم ریخ هار رد هنیآ ره وت و یتسه ریزو وت.ینیبیم مه وت منیبیم نم ار هچنآ و يونشیم مه وت مونشیم نم هچنآ

.تسا مدرم نیب يرواد رد امش نیرتقداص درم نیا.دنراگتسر وا ناوریپ و نایعیش ،درم نیا

هب طوبرم »تیلاعف و راک هب بیغرت و تینابهر دیاقع یفن« و »مارح لعف زا يراددوخ« ،»ضیعبت نودب نوناق يارجا موزل« میهافم زا کیره بیترت هب-35

؟تسا هعماج يربهر رد ربمایپ ةریس زا کیمادک

تیمورحم و رقف اب هزرابم - تیمورحم و رقف اب هزرابم - تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس - مدرم اب ارادم و تبحم - تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

تیمورحم و رقف اب هزرابم - مدرم اب ارادم و تبحم - يربارب و تلادع يرارقرب

تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس - تیمورحم و رقف اب هزرابم - يربارب و تلادع يرارقرب

؟تشاد یمایپ هچ و دوب هچ لولعم دنتسنادیم "دوخ نابرهم ردپ" ار مالسا ربمایپ مدرم هکنیا-36

.دنتسنادیم دوخ زارمه و لدمه ار ربمایپ - ربمایپ يزوسلد و یشوکتخس.دندربیم هانپ ناشیا هب اهیتخس رد - ربمایپ زیمآتبحم راتفر

.دندربیم هانپ ناشیا هب اهیتخس رد - ربمایپ يزوسلد و یشوکتخس.دنتسنادیم دوخ زارمه و لدمه ار ربمایپ - ربمایپ زیمآتبحم راتفر

و "هرمزور روما هرابرد مدرم تبحص" ، "ترخآ دروم رد نانآ تبحص" دراوم زا کیره دروم رد مدرم اب ربمایپ زیمآتبحم راتفر ةوحن و شنکاو-37

؟دوب هچ بیترتهب "مارح ياهراک دروم رد تبحص"

نخس زا عنم - نانآ اب یهارمه - نانآ اب نخسمهنخس زا عنم - نانآ اب نخسمه - نانآ اب یهارمه

هسلج كرت - نانآ اب نخسمه - نانآ اب نخسمههسلج كرت - نانآ اب یهارمه - نانآ اب یهارمه

؟دشابیم نیلقث ثیدح  رب يدیکأت ،يوبن ثیدح مادک-38

)یلع عم قحلا و قحلا عم یلع()اهباب یلع و ملع هنیدم انا(

)هیربلا ریخ مه کئلوا تاحلاصلا ولمع و اونما نیذلا نا()یلع عم نآرقلاو نآرقلا عم یلع(

تروص یطیارش هچ رد مادقا نیا و دومن لمع تیعطاق اب یمالسا تموکح مهم فادها زا کیمادک دروم رد )هلآ و هیلع هللا یلص( مالسا یمارگ ربمایپ-39

؟تفریذپ

.دندادیم يرگوداج و رحاس تبسن )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ هب شیرق نارس - يربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت

.دندادیم يرگوداج و رحاس تبسن )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ هب شیرق نارس - مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

.دشیمن تفلاخم یتاقبط توافت اب - يربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت

.دشیمن تفلاخم یتاقبط توافت اب - مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوک تخس
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.تسا ..................  رد امش نیرتهب و .................. رد امش نیرتقداص .................. نیلوا ناشیا : دندومرف )ع( یلع ماما دروم رد )ص( ادخ لوسر-40

تاواسم تیاعر – ادخ اب نامیپ – ادخ هب هدنروآ نامیاتاواسم تیاعر – مدرم نیب يرواد – ادخ هب هدنروآ نامیا

مدرم نیب يرواد – ادخ اب نامیپ – ادخ هب رادافوادخ اب نامیپ – مدرم نیب يرواد – ادخ هب يرادافو

؟درک فیصوت هنوگچ ار )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ نایاپیب شالت )مالسلا هیلع( نینموملاریما-41

.تفریم مدرم غارس هب دوخ وا ،دوب رایس بیبط کی ربمایپ

.تسا )دنمهقالع تدش هب( صیرح امش )تیاده( رب و راوشد و تخس وا يارب امش جنر

.دندشیم نیگهودنا تدش هب ،دندروآیمن نامیا یخرب هکنیا زا

.دیدرگن مدرم زا وا يرود ببس زگره هار نیا ياهرازآ و اهیتخس هک دوب یهارمگ زا مدرم تاجن هب دنمهقالع نانچ

.دشابیم )ص( مرکا لوسر هاگدید زا )ع(یلع ماما یملع يالاو ماقم رگنایب » ..................«يهفیرش ثیدح-42

هَِدلو یلع دلاولا ِّقحک ۀّمُالا ِهِذه یلع ٍّیلع ُّقحۀِّمُالا ِهِذه اوَبا ٌّیلع و اَنا

ٍّیلع عم َنآرقلاو نآرقلا عم ٌّیلعاهباب ٌّیلع و ملعلا ۀنیدم َاَنا

؟تسا مالسا ربمایپ يربهر داعبا زا کیمادک رگنایب "َکَسَْفن ٌعِخَاب َکَّلََعل" ینآرق ترابع-43

مدرم اب ارادم و تبحمتلادع يارجا

یمالسا توخا و يرباربمدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

؟دوب هچ یمالسا فراعم فیرحت دمایپ و هجیتن نیرتمهم-44

ناربمایپ ةرابرد مدرم نیب رد یفارخ ياهناتساد جاوريریسفت و یخیرات بتک رد تافیرحت یبایهار و ناناملسم یهارمگ

هعماج رد دامتعا دروم ياهوگلا ندش يوزنمسابعینب و هیماینب نامکاح دنمتردق ياههیاپ میکحت

؟دندرمشیمن يرترب كالم ار يزیچ هچ و دندرکیم قیوشت يزیچ هچ هب ار مدرم )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ-45

تورث - ناریقف هب نتشاذگ مارتحا تورث - تیلاعف و راکرقف - ناریقف هب نتشاذگ مارتحارقف - تیلاعف و راک

؟تسا ناشیا تمصع رگنایب )ع( یلع ترضح نایب مادک-46

.يونشیم مه وت ،مونشیم نم ار هچنآ نامگیب.دادیم نامرف نآ زا ندرک يوریپ هب ارم و مدرکیم يوریپ راوگرزب نآ زا

.مدوب ربمایپ رانک رد هراومه ،مدوب كدوک هک یلاحرد.درک هدهاشم نم زا تسیاشان يراتفر هن و دید نم راتفگ زا یغورد هن

يوریپ وا زا هک یناسک و درم نیا ،تسوا تردق تسد رد مناج هک ییادخ هب دنگوس« :هک )هلآ و هیلع هللا یلص( مالسا ناشلا میظع ربمایپ نخس نیا-47

.دیدرگ نایب .................. ۀفیرش ۀیآ لوزن  ..................  ».دناتاجن لها تمایق زور رد و دنراگتسر دننکیم

» هالصلا نومیقی نیذلا اونمآ نیذلاو هلوسرو مکیلو امنا«  ــ زا رخؤم» هالصلا نومیقی نیذلا اونمآ نیذلاو هلوسرو مکیلو امنا«  ــ رب مدقم

»هیربلا ریخ مه کئلوا تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا نا«  ــ زا رخؤم»هیربلا ریخ مه کئلوا تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا نا«  ــ رب مدقم

⋯⋯

)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ يربهر داعبا زا کیمادک هب بیترتهب »ندرمشن يرترب كالم ار تورث« و »نداتسیا ياهلیبق و یموق تابصعت لباقم رد«-48

؟دراد هراشا

يربارب و تلادع يرارقب يارب شالت ــ يربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت

يربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت ــ مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

تیمورحم و رقف اب هزرابم ــ يربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت

تیمورحم و رقف اب هزرابم ــ مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

دوب يزیچ هچ هب یلع ترضح شنکاو رد ربمایپ بناج زا ماقم نیا نایب و دیزگرب ماقم مادک هب ار )ع( یلع ،تثعب زور رد ارح راغ رد )ص( مرکا ربمایپ-49

؟دش ناونع ترابع مادک رد رگید راب ماقم نیا هب ناشیا ندیسر و

هالوم یلع اذهف هالوم تنک نم  ـ ناطیش نیگهودنا ياوآ ـ تیاصوهالوم یلع اذهف هالوم تنک نم  ـ ربمایپ رب یحو ـ يریزو

یسوم نم نوراه ٍهلزنمب ینم تنا  ـ ناطیش نیگهودنا ياوآ ـ يریزویسوم نم نوراه ۀلزنمب ینم تنا  ـ ربمایپ رب یحو ـ تیاصو
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ربهر هفیظو مادک هب نخس نیا ؟دراد هراشا ربمایپ يربهر دعب مادک هب "منک ترشاعم امش اب ترودک زا یلاخ و كاپ یلد اب مراد تسود" يوبن نخس-50

؟دنکیم هراشا

تروشم ساسارب يریگمیمصت - مدرم اب ارادم و تبحممالسا تاروتسد و ماکحا يارجا يارب شالت - مدرم اب ارادم و تبحم

تروشم ساسارب يریگمیمصت - یمالسا توخا و يرباربمالسا تاروتسد و ماکحا يارجا يارب شالت - یمالسا توخا و يربارب

؟تسیچ لولعم رما نیا ؟تسیک »َکَسَْفن ٌعِخَاب َکَّلََعل« ینآرق ترابع بطاخم-51

تیاده رد ربمایپ ندوب صیرح - ناناملسمناکرشم ندرواین نامیا - )ص( ربمایپ

تیاده رما رد ربمایپ يزوسلد و یشوکتخس - ناناملسمناناملسم جنر - )ص( ربمایپ

؟تشاد لابند هب ار یموش رثا هچ لماع نیا و ؟تسیچ لولعم تیاده مهم عبنم زا ناققحم و مدرم زا يرایسب ندنام هرهبیب-52

نید ماکحا رد یصخش ۀقیلس دورو -ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

ثیدح فیرحت ای لعج هب یصخش ياهضرغ دورو -ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

نید ماکحا رد یصخش ۀقیلس دورو -ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

ثیدح فیرحت ای لعج هب یصخش ياهضرغ دورو -ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

ناتسبرع هریزجهبش رسارس رد مالسا شرتسگ ؟داهن انب ار یمالسا تموکح اجک رد ؟دیشک لوط لاس دنچ هکم مدرم تیاده يارب مالسا ربمایپ شالت-53

؟دیشک لوطب تدم هچ

لاس  - هکم - لاس لاس  - هکم - لاس لاس  - هنیدم - لاس لاس  - هنیدم - لاس  1310101313101013

رگنایب بیترتهب "تیمورحم زا رود هب دابآ هعماج يانب" ، " یهارمگ زا مدرم تاجن هب يدنمقالع" ، "مارح راک زا مدرم نتشادزاب" دراوم زا کیره-54

؟تسا مالسا ربمایپ يربهر داعبا زا کیمادک

تلادع يارجا - تلادع يارجا - یمالسا توخا و يربارب

یمالسا توخا و يربارب - تیمورحم و رقف اب هزرابم - تلادع يارجا

تلادع يارجا - مدرم اب ارادم و تبحم - مدرم هب يزوسلد و یشوکتخس

تیمورحم و رقف اب هزرابم - مدرم هب يزوسلد و یشوکتخس - مدرم اب ارادم و تبحم

؟دوشیمن تشادرب ، »اریثک هللارکذ و رخآلا مویلاو هللا اوجری ناک نمل هنسح هوسا هللا لوسر یف ناک دقل« : ۀفیرش ۀیآ زا موهفم مادک-55

.درک دیدرت و کش نآ رد دیابن و تسا یعطق و یمئاد )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ندوب وگلا

.وا رایسب ندرک دای و دنوادخ هب نامیا يارب تسا یطرش )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر ندوب هوسا

.تسا اهناسنا ةوسا و وگلا ،يربهر هاگیاج و یعامتجا ،يدرف ياههنیمز ۀمه رد )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ

.دشاب ترخآ و ادخ هب نامیا زا راشرس ناشبلق هک دنهد رارق وگلا ار )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ دنناوتیم یناسک

؟دوب هچ تیاده رما رد ربمایپ تمحر و اهيزوسلد هب تبسن شیرق نارس شنکاو-56

گنج و هزرابمتوکسینمشد شیازفاینمشد شهاک

؟درک یگدنز یسک هچ دزن یگلاس راهچ ،هس رد ناشیا ؟تسا موصعم مادک مان يانعم هبترمدنلب و »الاو«-57

شردپ - رقابشیومع - رقابربمایپ - یلعشیومع - یلع

تسا ناسنا ندوب تاقولخم نیرتهب بجوم .................. و .................. ّۀیربلاُریخ مه کئلوا تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذَّلاو ۀفیرش ۀیآ قبط-58

.تسا نآ قادصم .................. هک

)ع( یلع ماما – حلاص لمع ماجنا و نامیا)ص( مرکا ربمایپ – حلاص لمع ماجنا و نامیا

)ع( یلع ماما -اورپ و نامیا)ص( مرکا ربمایپ – اورپ و نامیا
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زا کیمادک رگنایب »تیلاعف و راک هب مدرم قیوشت« و »هودنا و هصغ تدش زا ندمآرد ياپ زا« ،»ناشیا هب یتخس رد ندرب هانپ« تارابع زا کی ره-59

؟دنکیم نایب ار يزیچ هچ تیلع ،دریگب رارق ناریقف رانک رد تسناوتیم یناسآ هب ربمایپ هکنیا و تسا )ص( ربمایپ يربهر ياهیگژیو

.تسنادیمن يرترب كالم ار تورث ـ تیمورحم و رقف اب هزرابم ـ تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس ـ مدرم اب ارادم و تبحم

.دشیم هعماج رد ناریقف ندرمش کچوک عنام هراومه ـ مدرم اب ارادم و تبحم ـ تیمورحم و رقف اب هزرابم ـ تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

.دشیم هعماج رد ناریقف ندرمش کچوک عنام هراومه ـ تیمورحم و رقف اب هزرابم ـ تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس ـ مدرم اب ارادم و تبحم

.تسنادیمن يرترب كالم ار تورث ـ مدرم اب ارادم و تبحم ـ تیمورحم و رقف اب هزرابم ـ تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

؟دوب مالسا ربمایپ يربهر داعبا مادک اب نیابت رد لمعلاسکع نیا ؟دوب هچ یتاقبط توافت و ضیعبت دروم رد زاجح مدرم شنکاو-60

رقف اب هزرابم - هزرابمرقف اب هزرابم - شریذپتلادع يارجا - هزرابمتلادع يارجا - شریذپ
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