


 دین و زندگی یازدهم فصل نهم پرش - تستی

؟درک وجوتسج ،ۀفیرش ۀیآ مادک رد ناوتیم ار لاؤس نیا هب خساپ »؟تسیچ )جع( يدهم ماما تبیغ تلع« :دوش لاؤس رگا-1

)نیثراولا مهلعجن و ًۀمئا مهلعجن و ضرألا یف اوفعُضتسا نیّذلا یلع َّنَمن نا دیرن(

)تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیّذلا هللا دعو(

)نوحلاصلا یدابع اهثری ضرألا ّنا رکّذلا دعب نم روبّزلا یف انبتک دقل و(

)مهسفنأب ام اوریغی ّیتح ٍموق یلع اهمعنا ًۀمعنً اریغم کی مل هللا ّنأب کلذ(

فده نیرتمهم و دشابیم ،دوشیم ققحم روهظ رصع رد هک ءایبنا فادها زا کیمادک لولعم بیترتهب »ادخ یگدنب« و »سرت و فوخ نتفر نیب زا« میهافم-2

؟تسیچ نانآ

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف ـ لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف ـ يرتسگتلادع

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف ـ لامک و دشر هنیمز ندش مهارف ـ لماک تینما

لماک تینما ـ يرتسگتلادع ـ لامک و دشر هنیمز ندش مهارف

يرتسگتلادع ـ لماک تینما ـ لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف

؟تسیچ لولعم یسابعینب و هیماینب ۀناملاظ تیمکاح-3

سابعینب و هیماینب ۀناملاظ تردق زا مدرم سرترکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀفیظو ماجنا مدع

نانآ ندوب هرصاحم رد لیلدهب ناماما هب مدرم یسرتسد مدعنانآ نامز رد ناماما ۀمه ندوب ینادنز

زا یشان هدرک نییعت اهنآ يارب تقلخ رد ادخ هک یفده هب اهناسنا ندیسر رتناسآ و رتهب و تسیچ زا هدمآرب يودهم ۀعماج رد اهناسنا لقع لماکت-4

؟تسایبنا فده مادک ققحت

ملع و لقع ییافوکش - دنکیم اهناسنا ۀمه هب نامز ماما هک ياهژیو فطل و هجوت اب

لامک و دشر ۀنیمز ندشمهارف - دنکیم اهناسنا ۀمه هب نامز ماما هک ياهژیو فطل و هجوت اب

لامک و دشر ۀنیمز ندشمهارف - مدرم نایم تاواسم يرارقرب

ملع و لقع ییافوکش - مدرم نایم تاواسم يرارقرب

؟دراد یموهفم طابترا نارظتنم تیلوئسم مادک اب نخس نیا ؟تسیچ لولعم » ۀیلهاج ۀتیم تام « يوبن ثیدح رد-5

رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ -  ِِهنامَز َمامإ ْفِرْعی َْمل َوماما هب تبحم و تفرعم تیوقت -  ِِهنامَز َمامإ ْفِرْعی َْمل َو

رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ -  َنوُِحلاَّصلا َیِدَابِع اَُهثَِریماما هب تبحم و تفرعم تیوقت -  َنوُِحلاَّصلا َیِدَابِع اَُهثَِری

؟تسا دوهشم ینآرق ترابع مادک رد عوضوم نیا .تسا »لماک تینما« يودهم ۀعماج فادها زا یکی-6

»ائیش یب نوکرشی ال یننودبعی«»مهل یضترا یذلا مهنید ننکمیلو«

»مهلبق نم نیذلا فلختسا امک ضرالا یف مهنفلختسیل«»انما مهفوخ دعب نم مهنلدبیل«
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؟تسا هنوگچ و ناشیا ۀفیظو مادک هب طوبرم تبیغ رصع رد ماما ياهدادما و کمک و تسا حیحص ترابع مادک )جع( رصع ماما ندنام ناهنپ تلع ةرابرد-7

.تسین مدرم نیب رد ناشیا ندوب رهاظ دنمزاین ـ يونعم تیالو ـ دننک شالت یناهج تموکح ییاپرب يارب نایعیش ات درک ناهنپ ار دوخ ةریخذ نیرخآ دنوادخ

مدرم نیب رد ناشیا ندوب رهاظ دنمزاین ـ يونعم تیالو ـ دبای همادا تبیغ ةدرپ سپ زا دیدج یلکش رد تماما ات درک ناهنپ اهرظن زا ار دوخ ةریخذ نیرخآ دنوادخ

.تسین

.تسا مدرم نیب رد ناشیا ندوب رهاظ دنمزاین ـ يرهاظ تیالو ـ دننک شالت یناهج تموکح ییاپرب يارب نایعیش ات درک ناهنپ ار دوخ ةریخذ نیرخآ دنوادخ

مدرم نیب رد ناشیا ندوب رهاظ دنمزاین ـ يرهاظ تیالو ـ دبای همادا تبیغ ةدرپ سپ زا دیدج یلکش رد تماما ات درک ناهنپ اهرظن زا ار دوخ ةریخذ نیرخآ دنوادخ

.تسا

؟تسا يدهم ترضح يربهر زا شخب مادک رگنایب بیترتهب »اهدادیور ياهراپ زا نداد ربخ« ، »دارفا ینطاب تیاده« ، »نانموم يارب اعد« دراوم زا کی ره-8

يرهاظ تیالو - يونعم تیالو - يرهاظ تیالويونعم تیالو - يونعم تیالو - يرهاظ تیالو

يونعم تیالو - يونعم تیالو - يونعم تیالويرهاظ تیالو - يونعم تیالو - يونعم تیالو

؟تسیچ بیترتهب حلاص نانمؤم هب دنوادخ یعطق هدعو-9

قح نید رارقتسا ،نیمز رد فالختسا ،تینما هب سرت لیدبتتینما هب سرت لیدبت ،قح نید رارقتسا ،نیمز رد فالختسا

مدرم رب ییاوشیپ - نیمز ندرب ثرا هبنیمز ندرب ثرا هب - مدرم رب ییاوشیپ

؟دوب یسک هچ ۀیحان زا )ع( رصع ماما تبیغ تلع ؟دندوب یناسک هچ موصعم ناماما ندناسر تداهش هب یلصا نالماع-10

سابعینب و هیماینب نامکاح - مدرمادخ -سابعینب و هیماینب نامکاح

ادخ - مدرممدرم - سابعینب و هیماینب نامکاح

هچ هب هراشا هیآ نیا و تسا روکذم هیآ مادک رد »تسا هعماج نامه رادرک و لامعا هعماج کی يدنلبرس و تزع ای یتخبدب و تکاله زاسهنیمز« موهفم-11

؟دراد یلاوس

؟تسیچ )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( يدهم ماما تبیغ تلع - » همعن اریغم کی مل هللا ناب کلذ «

؟تسیچ )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( يدهم ماما تبیغ تلع - » اهثری ضرالا نا رکذلا دعب نم روبزلا یف انبتک دقل «

؟تسا هنوگچ تبیغ رصعرد )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( ماما يربهر - » همعن اریغم کی مل هللا ناب کلذ «

؟تسا هنوگچ تبیغ رصع رد )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( ماما يربهر - » اهثری ضرالا نا رکذلا دعب نم روبزلا یف انبتک دقل «

؟تسیچ قیرط نیا زا تیاده هجیتن و هدینادرگ لماک هنوگچ ار تیاده تمعن دنوادخ-12

هانگ زا يرود - ناربمایپ ابيراگتسر - ناماما دوجوهانگ زا يرود - ناماما دوجو ابيراگتسر - ناربمایپ اب

؟تسا هدش نایب ،هفیرش ۀیآ مادک رد تمعن نداد تسد زا لماع و هدرک لماک يرما هچ دوجو اب ار تیاده تمعن دنوادخ-13

»... ِهَْیبِقَع ىَلَع ْبِلَقَْنی ْنَمَو ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا«  - زاجعا»... ِهَْیبِقَع ىَلَع ْبِلَقَْنی ْنَمَو ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا«  - ناماما

»... ٍمَْوق ىَلَع اَهَمَْعَنأ ًۀَمِْعن اًرِّیَغُم َُکی َْملَ َّهللا َّنَِأب َِکلَذ«  - زاجعا»... ٍمْوَق ىَلَع اَهَمَْعَنأ ًۀَمِْعن اًرِّیَغُم َُکی َْملَ َّهللا َّنَِأب َِکلَذ«  - ناماما

؟تسا نیمز رد ادخ نید رارقتسا و ینیشناج ققحت هجیتن ینآرق ترابع مادک-14

اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا ىَلَع َّنَُمن َْنأ ُدیُِرن َواُونَمآ َنیِذَّلاُ َّهللا َدَعَو

َنوُِحلاَّصلا َیِدَابِع اَُهثَِریًائْیَش ِیب َنوُکِرُْشی َال ِیَننوُُدبَْعی

؟تسیچ مزلتسم ناشیا اب نارظتنم ياههتساوخ نتشاذگ نایم رد و )جع( يدهم ترضح تیاضر بسک-15

روهظ يارب هعماج و دوخ ندوب هدامآترضح نآ هب تفرعم و تخانش

ترضح نآ هب تبحم تیوقتترضح نآ ندوب هدنز هب داقتعا

2



مدع و تسیچ هعماج کی يدنلبرس و تزع ای تکاله زاسهنیمز ،»مهسفناب ام اوریغی یتح موق یلع اهمعنا همعن اریغم کی مل هللا ناب کلذ« : ۀفیرش ۀیآ قباطم-16

؟تشاد دهاوخ یپ رد ياهرمث هچ يادادخ تامعن زا حیحص ةدافتسا

.دش دهاوخ هتفرگ اهنآ زا تمعن - مدرم دوخ.دش دهاوخ هتفرگ اهنآ زا تمعن - ادخ یمتح ياضق

.دش دنهاوخن تیاده رگید - مدرم دوخ.دش دنهاوخن تیاده رگید - ادخ یمتح ياضق

؟دوشیم نشور ناگمه يارب یتروص هچ رد بلطم نیا كرد ؟دنکیم فیصوت هنوگچ تبیغ رصع رد ار دوخ زا يریگهرهب )جع( يدهم ترضح-17

.دنکن عولط هاگچیه دیشروخ و ریگارف ار ملاع بش رگا - هدرپ سپ زا

.دباتب نانآ لد رب تمکح رون و هدرک بسک دوخ رد ار مزال یگدامآ - هدرپ سپ زا

.دنکن عولط هاگچیه دیشروخ و دریگارف ار ملاع بش رگا - ربا تشپ دیشروخ

.دباتب نانآ لد رب تمکح رون و هدرک بسک دوخ رد ار مزال یگدامآ - ربا تشپ دیشروخ

»دشاب وا وریپ زین وا مایق زا شیپ هکیلاح رد ،دسرب مئاق روضح هب هک یسک لاح هب اشوخ« :دیامرفیم هک )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر شیامرف رد-18

؟تسا مادک »زبس ةدنیآ« زا روظنم و ؟تسیچ »مایق زا شیپ يوریپ« زا روظنم

ندوب هدامآ راثیا و تداهش يارب ــ ماما روهظ يارب هناصلاخ ياعد و هعماج و دوخ ندرکهدامآ

ندوب هدامآ راثیا و تداهش يارب ــ نید یعامتجا و يدرف ماکحا هب لمع و نید ناملاع هب هعجارم

ندیشکراظتنا و ناملاظ يارب ینوگنرس ــ نید یعامتجا و يدرف ماکحا هب لمع و نید ناملاع هب هعجارم

ندیشکراظتنا و ناملاظ يارب ینوگنرس ــ ماما روهظ يارب هناصلاخ ياعد و هعماج و دوخ ندرکهدامآ

طبنتسم نآ زا یمایپ هچ و ؟دراد هراشا یعوضوم هچ هب »... دراد روضح مدرم نایم رد دنوادخ تجح« :)مالسلا هیلع( یلع نینمؤملاریما نخس نیا-19

؟دوشیم

هعماج رد روضح اب يرهاظ تیالو ماجنا – روهظ يارب هعماج و دوخ ندرکهدامآ

هعماج رد روضح اب يونعم تیالو ماجنا – روهظ يارب هعماج و دوخ ندرکهدامآ

هعماج رد روضح اب يرهاظ تیالو ماجنا – تبیغ رصع رد يدهم ترضح تماما یگنوگچ

هعماج رد روضح ای يونعم تیالو ماجنا – تبیغ رصع رد يدهم ترضح تماما یگنوگچ

دزن اهراک نیرتبوبحم« ،»ترضح نآ يرادتموکح ياههویش اب ییانشآ« ،»)جع( نامز ماما تاروتسد قباطم نید ناملاع هب هعجارم« تارابع زا کی ره-20

؟دشابیم رظتنم ياهتیلوئسم زا کیمادک هب طوبرم ».تسا جرف راظتنا ،دنوادخ

ماما روهظ يارب اعد - ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - )جع( نامز ماما ياهنامرف زا يوریپ

ماما روهظ يارب اعد - )جع( نامز ماما ياهنامرف زا يوریپ - )جع( نامز ماما ياهنامرف زا يوریپ

ماما روهظ يارب اعد - )جع( نامز ماما ياهنامرف زا يوریپ - ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت

ماما روهظ يارب اعد - ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت

؟تسیچ ناشنایم رد تجح دوجو زا ندنام هرهبیب يولع ثیدح رد-21

هانگ رد ناشيورهدایز ،اهناسنا يرگمتسنانآ یسانشانردق و اهناسنا يرگمتس

ناشیا زا لماک يدنمهرهب مدع و ماما روضح كرد زا اهناسنا یگتسیاش مدعهانگ رد ناشيورهدایز و اهناسنا یسانشانردق

؟دوب هچ لولعم ناماما نیرخآ هب تبسن سابعینب نامکاح ياهيریگتخس-22

.دنتشاد نایعیش اب سابعینب هک ياهنیرید ینمشد

.دندرکیم یفرعم قحرب ماما ناونعهب ار دوخ و بصاغ ار نانآ ناماما نیا هکنیا زا

.سابعینب نامکاح اب هزرابم مدع و رکنم زا یهن و فورعم هب رما رد مدرم فعض

.دوب هدیسر ناماما ریاس و مرکا ربمایپ زا هک يرابخا زا نانآ عالطا
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؟دراد یموهفم طابترا تیلوئسم مادک اب »دیشاب یهلا جرف رظتنم« يولع نخس و تسا مادک نارظتنم ياهتیلوئسم-23

ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ ،رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ ،ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت

ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت ،روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ ،روهظ يارب اعد

)جع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ - رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ ،لامک و دشر هنیمز ندرک مهارف ،ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت

روهظ يارب اعد - روهظ يارب اعد ،روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ ،رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ ،ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت

؟تشاد يدمایپ هچ )ص( مرکا ربمایپ طسوت ناهج رد لدع ةدننکاپرب و ملظ هیلع هدننکمایق و ماما نیرخآ ناونعهب )جع( يدهم ماما یفرعم-24

.دنناسرب لتق هب دلوت ضحم هب ار دوعوم دندوب ددصرد سابعینب نامکاح

.درک مورحم شدوجو زا ار مدرم و ناهنپ اهرظن زا ار دوخ تجح نیرخآ دنوادخ

.دننک ادیپ ناشیا دوجو زا لماک يدنمهرهب دنناوتب ناملسم مدرم ات دبای همادا ردقنآ تبیغ نیا

.دماجنایب ریخأت هب روهظ ات دوب هتفای تدش يدح ات ناماما هب تبسن سابعینب نامکاح يریگتخس

؟دوب هچ مهدزای و مهد ماما هب تبسن سابعینب نامکاح يریگتخس تلع-25

.دنتشاد نینمؤملاریما نادنزرف اب هک ياهنیرید ینمشد.دندوب علطم دوب هدیسر ناماما ریاس و )ص(مرکا ربمایپ زا هک يرابخا زا نانآ

.دنتشاد همهاو ناشیا زا مدرم تیعبت و ناماما تردق زا.دندیدیم لزلزتم ماما ود نیا دوجو اب ار دوخ تموکح ياههیاپ

؟دوشیم فیصوت هنوگچ ریبعت نیا و ؟دنکیم یفرعم هنوگچ ار یلع ترضح و دوخ )ص( مرکا ربمایپ-26

فیصوت لباق يزوسلد - تما ناردپفیصوت لباقریغ يزوسلد - تما ناردپ

فیصوت لباق يزوسلد - ماما و ربمایپفیصوت لباقریغ يزوسلد - ماما و ربمایپ

؟تسیچ دیؤم رما نیا ؟تسین نیشناج يو زا سپ هک تفای عالطا یقیرط هچ زا و ینامز هچ هعبرا باون نیرخآ-27

يربک تبیغ ۀلحرم زاغآ - رصع ماما قیرط زا - شتشذگرد هب هدنام زور تصش

يرغص تبیغ نایاپ - رصع ماما قیرط زا - شتشذگرد هب هدنام زور شش

يرغص تبیغ نایاپ - رصع ماما قیرط زا - شتشذگرد هب هدنام زور تصش

يربک تبیغ ۀلحرم زاغآ - رصع ماما قیرط زا - شتشذگرد هب هدنام زور شش

؟تسا نارظتنم ياهتیلوئسم مادک رگنایب بیترتهب »رگمتس نامکاح ندرک رانکرب« ،»جرف راظتنا« دراوم زا کی ره-28

ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ)جع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ - ماما روهظ يارب اعد

روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ - ماما هب تبحم و تفرعم تیوقتماما روهظ يارب اعد - )جع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ

؟تسا روکذم هیآ مادک رد ینآرق ةدعو نیا رگید جیاتن زا یکی و تسا یناسک هچ هب ادخ ةدعو ، »ائیش یب نوکرشیال یننودبعی« : ینآرق ترابع-29

»مهل یضترا یذلا مهنید ننکمیلو« -نافعضتسم»مهل یضترا یذلا مهنید ننکمیلو«-ناحلاص و نانموم

»نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن«-نافعضتسم»نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن«-ناحلاص و نانموم

؟تسا مادک ،»هیلهاج هتیم تام هنامز ماما فرعی مل و تام نم« :)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ تیاور زا طبنتسم مایپ-30

.تسا یلهاج گرم تلع ،نامز ماما هب تفرعم مدع.تسا یلهاج گرم عبات ،دنوادخ تجح زا نیمز ندشیلاخ

.تسا ناشیا يرهاظ تیالو نادقف ورگ رد ،ماما يونعم تیالو.تسا یلهاج گرم لولعم ،نامز ماما هب تفرعم مدع

..................ینعم نیا هب هادف انحاورا مظعألا هللا َۀیقب ،یهلا تّجح نیرخآ يارب »تبیغ« يانعم-31

.دنیامرف غیرد ،ناتسود زا ار دوخ فطل هک تسین.دنرادن روضح هعماج رد سّدقم دوجو نآ هک تسین

.دنرادن روضح هعماج رد و دنابیاغ اهرظن زا هک تسا.تشاد یگتسیاش دیاب وا یهلا فاطلا بذج يارب هک تسا
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؟دباییم همادا ینامز هچ ات و زاغآ یلاس هچ زا يربک تبیغ و تسا حیحص دروم مادک )جع(رصع ماما تماما یگنوگچ هرابرد-32

.تسا هدوب متس و ملظ زا رپ هک هنوگنامه دوش لدع زا رپ نیمز ـ يرجه  ـ دراد روضح هعماج رد هکلب هدوبن بیاغ اهرظن زا ناشیا

.تسا هدوب متس و ملظ زا رپ هک هنوگنامه دوش لدع زا رپ نیمز ـ يرجه  ـ دشابیم ترضح نآ ینید تیعجرم ةزوح هب طوبرم املع یملع تالکشم لح

و روهظ كرد یگتسیاش هعماج ـ يرجه  ـ درادن دوجو تبیغ هرود رد ینید ماکحا و فراعم میلعت و یسرد تاسلج لیکشت و يرهاظ تیالو و تموکح ناکما

.دنک ادیپ ار تجح دوجو زا يدنمهرهب

زا يدنمهرهب و روهظ كرد یگتسیاش هعماج ـ يرجه  ـ دزاسیم رادروخرب يونعم دادما و اهکمک زا ار اهناسنا همه فلتخم ياهتروص هب تبیغ رصع رد ماما

.دنک ادیپ ار تجح نیرخآ دوجو

260

329

329

260

؟تسا هنوگچ تبیغ رصع ره رد دوخ ناوریپ اب )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( نامز ماما طابترا ةوحن-33

يربک تبیغ ،يونعم تیالو – يرغص تبیغ ،صاخ باونيرغص تبیغ ،يونعم تیالو – يربک تبیغ ،صاخ باون

يربک تبیغ ،يرهاظ تیالو – يرغص تبیغ ،يونعم تیالويربک تبیغ ،يونعم تیالو – يرغص تبیغ ،يرهاظ تیالو

دنوادخ دزن اهراک نیرتبوبحم )ع( یلع ترضح هاگدید زا و تسا .................. ِلولعم »خیرات لوط رد ّتیودهم« نایعّدم يراکبیرف ریثأت مدع-34

)رییغت اب( .دشابیم..................

جرف راظتنا - ناراکبیرف هب بیرف و رکم راثآ تشگزاب

ناشیا ردام و ردپ جاودزا - ناراکبیرف هب بیرف و رکم راثآ تشگزاب

خیرات ياهتّیعقاو هیجوت رد یناوتان - وا جاودزا ندوب مولعم و هعماج رد »)جع( يدهم« روضح

جرف راظتنا - ناشیا ردام و ردپ ندوب مولعم و هعماج رد »)جع( يدهم« روضح

؟تسیچ دوعوم دروم رد ناناملسم همه قارتفا هجو و كارتشا هجو بیترتهب-35

ترضح نآ ندماین ایند هب تنس لها داقتعا ،ترضح نآ ندوب هدنز و دلوت هب هعیش داقتعا - )جع( يدهم ترضح ندوب یجنم هب داقتعا

نبانسح دنزرف ،ماما نیمهدزاود تنس لها داقتعا - تسا همطاف ترضح و ربمایپ لسن زا يدهم ماما هعیش داقتعا - تلادع هب ناهج ندناسر و نامزلارخآ یجنم روهظ

.تسا یلع

.تسا یلع نبانسح دنزرف ،ماما نیمهدزاود هب تنس لها داقتعا - تسا همطاف ترضح و ربمایپ لسن زا يدهم ماما هعیش - )جع( يدهم ترضح ندوب یجنم هب داقتعا

تسا مرکا مایپ لسن زا يدهم ماما تنسلها داقتعا ،ترضح نآ ندوب هدنز و دلوت هب هعیش داقتعا - تلادع هب ناهج ندناسر و نامزلارخآ یجنم روهظ

ییاوآمه ،هیآ مادک اب و دراد یعوضوم هچ هب هراشا »بیع و یتشز ۀیام هن ،دیشاب ام ییابیز و تنیز ۀیام« :دیامرفیم هک )مالسلا هیلع( قداص ماما تیاور-36

؟دراد

)نیرکاشلا هللا یزجیس و ائیش هللا رصنی نلف(  ــ دوخ نایعیش هب تبسن موصعم ناماما ۀفیظو

)هیربلاریخ مه کئلوا تاحلاصلاولمع و اونمآ نیذلا نا(  ــ دوخ نایعیش هب تبسن موصعم ناماما ۀفیظو

)هیربلاریخ مه کئلوا تاحلاصلاولمع و اونمآ نیذلا نا(  ــ دشاب هارمه لمع اب دیاب هکلب ،تسین مسا هب اهنت ندوبهعیش

)نیرکاشلا هللا یزجیس و ائیش هللا رصنی نلف(  ــ دشاب هارمه لمع اب دیاب هکلب ،تسین مسا هب اهنت ندوبهعیش

؟دنکیم یهلا ةدعو مادک لومشم ار نانآ ،هتسیاش راک اب نامیا لها تمزالم و تسا هورگ مادک موتحم تشونرس ندربثرا هب ار نیمز-37

تینما يرارقرب يارب نیمز رد ناشیا ۀقباسیب فالختسا -ربثاریم نایاوشیپ

دنوادخ كرش زا هتساریپ شتسرپ تهج نانآ ةدیدنسپ نید رارقتسا -ربثاریم نایاوشیپ

تینما يرارقرب يارب نیمز رد ناشیا ۀقباسیب فالختسا -حلاص ناگدنب

دنوادخ كرش زا هتساریپ شتسرپ تهج نانآ هدیدنسپ نید رارقتسا -حلاص ناگدنب
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؟تسا هنوگچ روهظ رصع رد لوقع لماکت-38

.دوشیم لماک نانآ لقع ،دنراد اه ناسنا هک یفعاضم ششوک و شالت اب

.دوشیم لماک نانآ لقع ،دنکیم ناناملسم هب )جع( نامز ماما هک ياهژیو هجوت و فطل اب

.دوشیم لماک نانآ لقع ،دنکیم اهناسنا ۀمه هب )جع(نامز ماما هک ياهژیو هجوت و فطل اب

.تسا مهارف دارفا ۀمه لماکت و دشر ياههنیمز يودهم ۀعماج رد

؟دوب هچ لولعم رما نیا و دنناسرب لتق هب دلوت ضحم هب ار )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( يدهم ترضح دندوب ددصرد نارود مادک نامکاح-39

.دندوب هدرک یفرعم ملظ هیلع هدننک مایق و ماما نیرخآ ناونع هب ار )جع( يدهم ماما ،ناماما ریاس و )ع( یلع نینمؤملا ریما ،)ص( مرکا ربمایپ – سابع ینب

.دندوب علطم ،دوب هدیسر ،ناماما ریاس و )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ زا هک يرابخا زا نامکاح – هیما ینب

.دوب خیرات ةدنیآ و لطاب رب قح يزوریپ ،یهلا ةدعو ققحت زا نامکاح سرت – سابع ینب

.دندوب هاگآ هرود نآ ناناملسم ریغ و ناناملسم نیب رد )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( يدهم ترضح ناوارف تیبوبحم زا ننامکاح – هیما ینب

ياهتیلوئسم زا کی مادک رگنایب بیترت هب ،»)جع( رصع ماما تیالو شریذپ« و »جرف راظتنا« ،»رگمتس نامکاح ندرکرانکرب« ياهترابع زا کی ره-40

؟تسا نارظتنم

ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت – ماما روهظ يارب اعد – )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ

)فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ – ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت – روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ

روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ – ماما روهظ يارب اعد – )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ

ماما روهظ يارب اعد – روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ – ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت

یلع ماما هاگدید زا ناشنایم رد تجح دوجو زا مدرم ندنام هرهبیب تلع و تسیچ ۀناشن شیوخ نایعیش لاوحا و رابخا زا )جع( يدهم ترضح یهاگآ-41

.دشابیم  .................. )ع(

یساپسان و یسانشنردق - يونعم تیالو
هانگ رد يورهدایز - بیغ ملاع هدهاشم

یساپسان و یسانشنردق - بیغ ملاع هدهاشمهانگ رد يورهدایز - يونعم تیالو

؟تساهناسنا زا هتسد مادک لومشم  »نیّذلا فلختسا امک ضرالا یف مّهنفلختسیل«  ةدعو میرک نآرق زاسناسنا ياههزومآ اب قباطم-42

»نیثراولا مهلعجن و ۀمئا مهلعجنو«»تاحلاصلا اولمع و مکنم اونمآ«»نوحلاّصلا یدابع اهثری«»ضرالا یف اوفعضتسا نیّذلا یلع«

؟دشابیم )جع( رصع ماما تموکح لیکشت فادها زا »لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف« و »يرتسگتلادع« حیضوت ياتسار رد ،دروم مادک-43

یتسه ياهزار ندش راکشآ -نارگید تورث و لاوما زا ندشن يدزد

هعماج هب حلاص نادنزرف میدقت -نارگید تورث و لاوما زا ندشن يدزد

یتسه ياهزار ندش راکشآ -رگیدکی هب نداد يرای و نواعت ّسح ندش هدید

هعماج هب حلاص نادنزرف میدقت -رگیدکی هب نداد يرای و نواعت ّسح ندش هدید

؟تفای دهاوخ همادا ینامز هچ ات تبیغ نیا و دناهدیمان بیاغ ار )جع( نامز ماما ارچ-44

.دنک ادیپ ار یهلا تجح زا يدنمهرهب یگتسیاش یناسنا ۀعماج - دننیبیمن ار ماما يداع مدرم

.دنک ادیپ ار یهلا تجح زا يدنمهرهب یگتسیاش یناسنا ۀعماج - درادن روضح مدرم نایم رد ناشیا

.دنیبب ار تلادع ییاپرب و ناحلاص تموکح دروم رد یهلا ياههدعو - دننیبیمن ار ماما يداع مدرم

.دنیبب ار تلادع ییاپرب و ناحلاص تموکح دروم رد یهلا ياههدعو - درادن روضح مدرم نایم رد ناشیا

هب طوبرم "تداهش يارب یگدامآ و اروشاع هب داقتعا" و تسا .................. )جع(  يدهم ترضح اب تعیب طرش نیلوا ،)ع( یلع ماما نانخس هب هجوت اب-45

.دشابیم..................

خرس ۀتشذگ - داهجزبس ةدنیآ - داهجخرس ۀتشذگ - يراد تنامازبس ةدنیآ - يرادتناما
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؟دوشیم نآ رییغت بجوم یلماع هچ ؟دشابیم هچ زا رثأتم دنوادخ یهدتمعن »ً اریغم کب مل هللا ناب کلذ « ۀیآ رد-46

يدرف حور رییغت - اهناسنا هانگ زا رثأتمهعماج یعمج حور رییغت - اهناسنا راتفر زا رثأتم

هعماج یعمج حور رییغت - اهناسنا هانگ زا رثأتميدرف حور رییغت - اهناسنا راتفر زا رثأتم

؟تسا هدش رکذ بیترت هب ینامسآ ياهباتک مادک رد » َنوُِحلاَّصلا َیِدَابِع اَُهثَِری َضْرَْألا ََّنأ « یهلا هدعو ققحت-47

نآرق - رکذنآرق - تاروتروبز - تاروتنآرق - روبز

؟دشابیم تبیغ رصع رد نارظتنم فیاظو زا کیمادک اب طابترا رد »قح ۀهبج رد نالاعف روضح« و »نید ناملاع هب هعجارم« ،هبتر ظفح اب-48

روهظ يارب اعد - )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( رصع ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت

)فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( رصع ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - روهظ يارب اعد

)فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ - روهظ يارب هعماج و دوخ ندرکهدامآ

روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ - )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ

؟دراد هراشا ،دنباییم ققحت »ع«رصع ماما تموکح رد هک ءایبنا فادها مادک هب ،بیترتهب ریز ياهترابع-49

.دوش هداد تاکز وا هب ات دش دهاوخن ادیپ يدنمزاین يودهم ۀعماج رد

هعماج هب حلاص نادنزرف میدقت

نارگید هب تبسن اهناسنا یهاوخریخ

لماک تینما - ملع و لقع ییافوکش - ینادابآ

يرتسگتلادع - ملع و لقع ییافوکش - ینادابآ

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف - ینادابآ -يرتسگتلادع

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف - لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف -يرتسگتلادع

خیرات لوط رد هعیش هعماج ییایوپ لماوع زا کی مادک اب »اروشاع هب داقتعا ،ناملاظ ینوگنرس يارب راظتنا ،تداهش يارب یگدامآ« تارابع بیترت هب-50

؟تسا  طبترم

خرس هتشذگ - خرس هتشذگ - زبس هدنیآخرس هتشذگ - خرس هتشذگ - خرس هتشذگ

خرس هتشذگ - زبس هدنیآ - زبس هدنیآخرس هتشذگ - زبس هدنیآ - خرس هتشذگ

؟دوشیمن بوسحم هعماج رد ناشیا روضح و )جع( نامز ماما تاصخشم ندوب مولعم دیاوف زا هلمج مادک-51

.دوشیم هتخانش يدوز هب يراکبیرف يوجارجام ره

.دنباییم رظان و رضاح ار دوخ ماما ،ترضح نآ ناوریپ

.دننکیم شالت ییایوپ و طاشن و دیما اب ،ناشیا تیاضر ندروآتسد هب يارب ماما ناقاتشم

.دوشیم رادروخرب تبیغ نارود رد ناشیا يرهاظ تیالو زا و ماما ياهتیاده زا نوگانوگ ياهتروص هب هعماج

. ..................زجهب دشابیم يدیاوف ياراد هعماج رد ناشیا روضح و ترضح نآ ردام و ردپ ندوب صخشم ،)جع( نامز ماما ندوب هدنز-52

.ددرگیم رادروخرب ناشیا يرهاظ و يونعم تیالو زا و ماما ياهتیاده زا نوگانوگ ياهتروص هب هعماج

.دنراذگ نایم رد ناشیا اب ار دوخ ياههتساوخ ،دنیوگب نخس دوخ رظان و رضاح ماما اب دنناوتیم ،دننک ساسحا مدرم هاگره

.دنروخیمن ار وا بیرف رایشوه مدرم و دوشیم هتخانش يدوز هب دنک دوعوم يدهم ار دوخ دهاوخب هک يراکبیرف يوجارجام ره

.دنراد عالطا نانمؤم تدهاجم زا و دناهاگآ ناناملسم لاح زا ناشیا هک دننادیم و دنباییم دوخ رب رظان و رضاح ار دوخ ماما ،ترضح نآ ناوریپ

7



. .................. :دیامرفیم دروم نیا رد )ع( یلع ترضح و دشابیم .................. تبیغ رصع لامعا نیرترب زا یکی ،نید نایاوشیپ تامیلعت هب هجوت اب-53

.دشاب وا وریپ زین مایق زا شیپ هک یلاح رد ؛دسرب مئاق روضح هب هک یسک لاح هب اشوخ - روهظ راظتنا

.دشاب وا وریپ زین مایق زا شیپ هک یلاح رد ؛دسرب مئاق روضح هب هک یسک لاح هب اشوخ - ماما زا يوریپ

.تسا جرف راظتنا اهراک نیرتبوبحم دینادب و دیوشن سویأم یهلا فطل زا دیشاب دشاب جرف رظتنم - روهظ راظتنا

.تسا جرف راظتنا دنوادخ دزن اهراک نیرتبوبحم دینادب و دیوشن سویأم یهلا فطل زا و دیشاب جرف رظتنم - ماما زا يوریپ

؟تسیچ نآ ةدیاف و تسا هدش نایب بهذم مادک رد )جع( نامز ماما ردام و ردپ ندوب صخشم-54

.دنباییم رظان و رضاح ار ماما ترضح نآ ناوریپ - تنس لها.دنباییم رظان و رضاح ار ماما ترضح نآ ناوریپ - عییشت

تیودهم راکبیرف نایعدم بیرف ندش المرب - تنس لهاتیودهم راکبیرف نایعدم بیرف ندش المرب - عییشت

عوضوم مادک رب رظان  »نوحلاصلا یدابع اهثری«  ینآرق ترابع و دنک تیعبت ناشیا زا و دشاب دوخ ماما وریپ تبیغ رصع رد دنناوتیم هنوگچ یقیقح رظتنم-55

؟تسا

)فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( نامز ماما روهظ يارب هناصلاخ ياعد ــ ینید ناملاع هب هعجارم اب

نایدا رد یجنم و دوعوم ــ ینید ناملاع هب هعجارم اب

ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت ــ یعامتجا و يدرف ماکحا هب لمع اب

روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ ــ یعامتجا و يدرف ماکحا هب لمع اب

نامز ماما نارظتنم ياهتیلوئسم زا کی مادک هب طوبرم بیترتهب ،»ادخ یعقاو شیاشگ لوصح« و »رگمتس نامکاح ندرک رانکرب« و »تیلهاج رد گرم«-56

؟تسا )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع

)مالسلا هیلع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ - )مالسلا هیلع( ماما روهظ يارب اعد - ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت

)مالسلا هیلع( ماما روهظ يارب اعد - )مالسلا هیلع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ - )مالسلا هیلع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ

ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - )مالسلا هیلع( ماما روهظ يارب اعد - )مالسلا هیلع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ

)مالسلا هیلع( ماما روهظ يارب اعد - )مالسلا هیلع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ - ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت

؟تسیچ )جع( يدهم ترضح ياهیگژیو اب تنس لها ثیدح ياهباتک رد هدشرکذ تایصوصخ توافت-57

.دنوش هتخانش يدوز هب راکبیرف نایوجارجام هک دشیم ثعاب ترضح نآ ردام و ردپ ندوبصخشم

.دهدیم همادا دوخ تایح هب ،دنوادخ صاخ هجوت اب و تسا )مالسلا هیلع( يرکسع نسح ماما دنزرف و ماما نیمهدزاود )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ نانخس ربانب

.تسا رادروخرب ناشیا يونعم ياهتیاده زا نوگانوگ ياهتروص هب هعماج

ایند هب زونه یلو ؛تسا )اهیلع هللا مالس( همطاف ترضح و )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ لسن زا )مالسلا هیلع( يدهم ماما هدش دیکات تنس لها یثیدح ياهباتک رد

.تسا هدماین

؟تسیچ مدرم نایم رد نامز ماما ردام و ردپ ندوب صخشم ةدیاف-58

.دش دهاوخ دنمهرهب ناشیا يونعم تیالو و ماما ياهتیاده زا نوگانوگ ياهتروص هب هعماج

.دنراذگیم نایم رد ناشیا اب ار شیوخ ياههتساوخ و دنباییم رظان و رضاح ار دوخ ماما ترضح نآ ناوریپ

.دننک زاین ضرع ناشیا هاگشیپ رد و دنیوگب نخس شیوخ رظان و رضاح ماما اب دنناوتیم ،دننک زاین ساسحا هاگره ترضح نآ ناوریپ

.دوشیم هتخانش ،دنک یفرعم يدهم ار دوخ دهاوخب هک يراکبیرف ییوجارجام درف ره

:زجهب تسا حیحص  »...ِضْرَْألا ِیف ْمُهَّنَفِلَْختَْسَیل ِتاَِحلاَّصلا اوُلِمَعَو ْمُکنِم اُونَمآ َنیِذَّلاُ هللا َدَعَو«  ۀفیرش ۀیآ صوصخ رد دراوم ۀمه-59

ینمیا هب ینماان و سرت لیدبتنیمز رد حلاص نانمؤم تیمکاح يارب یهلا ةدعو

هشیدنا رارقتساناحلاص ندش نیمز ثراو و اوشیپ
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؟درامشیم ققحم ار نیمز و نامسآ تاکرب ندش زاب تروص هچ رد ،تسا يودهم تموکح لیکشت ۀیاس رد ینادابآ ياههناشن زا هک لاعتم يادخ ةدعو-60

.دنشاب هتسب رمک توغاط اب هزرابم هب اهرهش یلاها رگا.دنشاب هدرک هشیپ اوقت و هدروآ نامیا اهرهش یلاها رگا

.دنشاب نیبشوخ یهلا ةدعو هب اهرهش مدرم رگا.دنسرب هملک تدحو هب نید ۀیاس رد اهرهش مدرم رگا
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