


یتست - شرپ دین و زندگی یازدهم فصل پنجم

دنمهرهب تماما بصنم زا ناشیا ایآ و ؟دشابیم هیآ مادک اب بسانتم عوضوم نیا و دشابیم ببس هچ هب )س( همطاف ترضح مالک هب عوجر بوجو-1

؟دنتسه

ریخ - ریهطت - ناشیا ياوقتهلب - تیالو - ناشیا تمصع و ملع

هلب - تیالو - ناشیا ياوقتریخ - ریهطت - ناشیا تمصع و ملع

؟درک حرطم ینامز هچ ار تساوخرد نیا و دوب هچ نوراه شردارب دروم رد لاعتم دنوادخ زا )ع( یسوم ترضح تساوخرد-2

نوعرف اب هزرابم هب تیرومأم ماگنه - دهد رارق دوخ زا سپ یبن و نیشناج ار وا

دوخ يارب نیتسار نیشناج نییعت ماگنه - دهد رارق دوخ زا سپ یبن و نیشناج ار وا

نوعرف اب هزرابم هب تیرومأم ماگنه - دهد رارق مدرم تیاده رما رد کیرش و ریزو ار وا

دوخ يارب نیتسار نیشناج نییعت ماگنه - دهد رارق مدرم تیاده رما رد کیرش و ریزو ار وا

؟دیآیم تسد هب هیآ نیا شخب مادک زا ،غیلبت ۀفیرش ۀیآ رد یناسرمایپ تیمها-3

»سانلا نم کمصعی هللاو«»هتلاسر تغلب امف لعفت مل ناو«»نیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا نا«»کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا ای«

؟تسا دوصقم نیا هب ام يامنهار ،دروم مادک مایپ ،میوش تلالظ هار یگشیمه ندوب دودسم يایوج ،مالسا دنسپترطف گنهرف زا رگا-4

»...ۀالصلا َنومیقی نیذلا اونمآ نیذلا و هلوسر وُ هللا مُکیلو اّمنا«»...یتیب َلها یترتع و هللا باتک نیلقثلا ُمُکیف ُکرات ّینا«

»...مُکنِم رمالایلُوا و َلوسرلا اوعیطا و هللا وعیطا اونمآ نیذلا اّهیا ای«»یدَعب یبن ال ّهِنا ّالإ یسوم نِم َنوراه ۀلزنِمب ّینِم تنا«

هدوب روظنم هچ هب ناشیا یفرعم و هدیدرگ لزان هبترم دنلب ناسنا مادک نأش رد ،»... ۀالصلا نومیقی نیذلا اونمآ نیذلا و هلوسر و هللا مکیلو اّمنا« :ۀفیرش ۀیآ-5

؟تسا

.دشابن نآ نامتک ناکما - )ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ

.دشابن نآ نامتک ناکما - )مالسلا هیلع( ىلع

.دنهد رارق تاکز و زامن رد شیوخ يوگلا ار ناشیا مدرم - )ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ

.دنهد رارق تاکز و زامن رد شیوخ يوگلا ار ناشیا مدرم - )مالسلا هیلع( یلع

طسوت ندناوخ تسرپرس و یلو ار مالسلا هیلع یلع« و » هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ يروای يارب )مالسلا هیلع( یلع یگدامآ مالعا« راب هس رارکت بیترت هب-6

؟دشابیم ریز ياهدادیور زا کیمادک اب طابترا رد ،»  هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ

ریدغ يارجام - ناشیوخ توعد مسارمریدغ يارجام - تلزنم ثیدح لوزن

تیالو ۀیآ لازنا - تلزنم ثیدح لوزنتیالو ۀیآ لازنا - ناشیوخ توعد مسارم

؟میاهدرک میسرت ار هفیرش ۀیآ مادک مایپ »تسا لاعتم دنوادخ نامرف زا یچیپرس اب يواسم )ص( ربمایپ تیب لها نامرف زا یچیپرس« مییوگب رگا-7

ً»اریهطت مکرهطی و تیبلا لها َسجرلا مُکنع ُبِهذِیل هللا ُدیری امنا«»ۀاکزلا َنوتوی و ۀالصلا َنومیقی نیذلا اونمآ نیذلا و هلوسر وُ هللا مُکیلو اّمنا«

»هتلاسِر تغّلب یف لَعفت مل ِناو َکِّبر نِم َکیلا َلزُنا ام غَلب لوسرلا اهیا ای«»مکنِم ِرمالایلوا و لوسرلا اوعیطا وَ هللا اوعیطا اونمآ نیذلا اهیا ای«

؟دنماجنایم یتشونرس هچ هب بیترتهب »نآرق باتک« و »یحو« ،توبن متخ زا سپ-8

.دباییم همتاخ نآرق لوزن و دباییم همادا یحو.دباییم همتاخ نآرق لوزن و دباییم همتاخ یحو

.دراد همادا نآرق لوزن و یحو يدهم ترضح تبیغ نامز ات.دباییم همتاخ نآرق لوزن و دراد همادا یحو يدهم ترضح تبیغ نامز ات

؟تسا هدش نایب نآرق رانک رد موصعم دوجو ندوب یگشیمه ثیدح مادک رد و ترابع مادک رد-9

نیلقث ثیدح -ً ادبا اولضت نلتلزنم ثیدح -ً ادبا اولضت نلنیلقث ثیدح - اقرتفی نل امهناتلزنم ثیدح - اقرتفی نل امهنا
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و تفرگ دنهاوخ رارق ناهارمگ ءزج تیاهن رد یناسک هچ ،»... هتلاسر تغلب امف لعفت مل نا و ّکبر نم کیلا لزنا ام غّلب لوسرلا اهیا ای« :ۀفیرش ۀیآ همادا رد-10

؟تسا هدیدرگ نایب هیآ نیا زا سپ ثیدح مادک

رباج - »نیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا ّنا«ریدغ - » نیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا ّنا«

رباج - »توغاطلا ىلا اومکاحتی نا نودیری«ریدغ - »توغاطلا ىلا اومکاحتی نأ نودیری«

؟تسا یخیرات ۀثداح مادک رگناشن بیترتهب ددرگیم حرطم )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر نارای »ریبکت« و »کیربت« مالسا خیرات رد هک اجنآ-11

تیالو ۀیآ لوزن ــ ریدغ ۀعقاوتعاطا ۀیآ لوزن - ریدغ ۀعقاو

تعاطا ۀیآ لوزن ــ مشاهینب ناگرزب توعدتیالو ۀیآ لوزن ــ مشاهینب ناگرزب توعد

؟تسا حرطم هفیرش ۀیآ مادکرد عوضوم نیا و تسا هدوب بجاو ناناملسم ۀمه رب )اهیلع هللا مالس( ارهز ترضح راتفر و مالک زا يوریپ ارچ-12

تیالو ۀیآ ــ تیب لها و تماما ماقمتیالو ۀیآ ــ لماک تمصع و ملع

ریهطت ۀیآ ــ تیب لها و تماما ماقمریهطت ۀیآ ــ لماک تمصع و ملع

؟دناسریم ار شلوسر هب دنوادخ نامرف تیمها ترابع مادک ،»ّکبر نم کیلا لزنا ام غّلب لوسّرلا اّهیا ای« :غالبا ۀیآ رد ربدت اب-13

»نیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا ّنا«»سّانلا نم کمصعی هللاو«»هتلاسر تغّلب اّمف لعفت مل ِنا َو«»کیلا لزنا ام غّلب لاوسّرلا اّهیا ای«

یلص(ربمایپ ینیشناج ۀمزال و تسا هیآ مادک لوزن رب مدقم ،»نک ظفح یکاپان و يدیلپ ره زا ار نانآ ،دنتسه نم تیب لها نانیا ایادخ« : ییاعد ترابع-14

؟تسیچ )هلآ و هیلع هللا

تیاده رما رد ندوب کیرش و ینابیتشپ -غالبا ۀیآتیاده رما رد ندوب کیرش و ینابیتشپ -ریهطت ۀیآ

هابتشا و هانگ زا تمصع و لماک ملع -ریهطت ۀیآهابتشا و هانگ زا تمصع و لماک ملع -غالبا ۀیآ

مادک هب اهنآ ندوب رگیدکی موزلم و مزال و دومرف مالعا نیلقث هب تبسن راتفر مادک ورگ رد ار یمالسا تما یگشیمه تیاده )ص( مالسا یمارگ ربمایپ-15

؟دنکیم باجیا ار دروم مادک ندوب یگشیمه ،نآرق و دراد تهابش ،ود

تمصع -  )ص( ربمایپ و نآرق - هناصلاخ تّدومکّسمت - تمصع و )ص( ربمایپ - یگشیمه کّسمت

تمصع -  )ص( ربمایپ و نآرق - یگشیمه کّسمتکّسمت - تمصع و )ص( ربمایپ - هناصلاخ تّدوم

؟تسا دروم مادک رگنایب بیترتهب »ربمایپ طسوت ساپس و شیاتس ماجنا« ،»مدرم طسوت کیربت نتفگ« ،»مدرم طسوت ریبکت نتفگ« دراوم زا کیره-16

تیالو ۀیآ - غالبا ۀیآ - تیالو ۀیآغالبا ۀیآ - تیالو ۀیآ - ریهطت ۀیآریهطت ۀیآ - تیالو ۀیآ - غالبا ۀیآریهطت ۀیآ - غالبا ۀیآ - تیالو ۀیآ

؟دوب ناشیا تیب لها قح رد ربمایپ ياعد تباجا هیآ مادک-17

غالبا هیآتعاطا هیآریهطت هیآتیالو هیآ

هرابرد و ...................... ناشیا ،روتسد نیا ماجنا يارب و تفرگ ماجنا ............... دودح ،وا کیدزن ناشیوخ راذنا يارب )ص( ربمایپ هب دنوادخ نامرف-18

............... :دومرف )ع( یلع تسد ندرک دنلب اب هسلج نایاپ رد و تفگ نخس نانآ هب مالسا

.دوب دهاوخ امش نایم رد نم نیشناج و نم یصو ،نم ردارب نیا انامه - درک توعد ار مشاهینب ناگرزب زا رفن لهچ - تثعب زا سپ لاس هس

.تسوا تسرپرس و یلو زین یلع ،میوا تسرپرس  ویلو نم هک سکره - درک توعد ار مشاهینب ناگرزب زا رفن لهچ - ترجه زا شیپ لاس هس

.تسوا تسرپرس و یلو زین یلع ،میوا تسرپرس و یلو نم هک سکره - درک توعد ار شیرق ناگرزب زا رفن لهچ - تثعب زا دعب لاس هس

.دوب دهاوخ امش نایم رد نم نیشناج و نم یصو ،نم ردارب نیا انامه - درک توعد ار شیرق ناگرزب زا رفن لهچ - ترجه زا دعب لاس هس

؟دراد نیلقث ثیدح اب ییانعم طابترا ثیدح مادک-19

»یلع عم نآرقلا و نآرقلا عم یلع«»یلع عم قحلا و قحلا عم یلع«

»)نوزئافلا مهل هتعیش و  اذه نا هدیب یسفن یذلا و«»"اهباب یلع و ملعلا ۀنیدم انا«
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؟دننامیم یقاب وا هب ةدیقع رب یناسک هچ و تسا هدش یفرعم )مالسلا هیلع( نامز ماما ،فیرش ثیدح مادکرد-20

.دننادیم رتراوازس ناشدوخ زا ار )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ هک ینانموم ــ نیلقث ثیدح

.دننادیم رتراوازس ناشدوخ زا ار )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ هک ینانمؤم ــ رباج ثیدح

.دنراد خسار نامیا هک یناسک طقف ــ رباج ثیدح

.دنراد خسار نامیا هک یناسک طقف ــ نیلقث ثیدح

تیاده رما رد ناشیا ................ ار نوراه شردارب هک تساوخ دنوادخ زا ،نوعرف اب هزرابم يارب نتفای تیرومأم ماگنه هب )مالسلا هیلع( یسوم ترضح-21

ناکما و دنونشب )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ نابز زا و دننیبب دوخ مشچ هب مدرم هک دوب نآ يارب ....................ۀفیرش ۀیآ قادصم نایب و دهد رارق مدرم

.دورب نیب زا  نآ ندرک یفخم و نامتک

)) .......نیّذلاونمآ نیّذلا و هلوسر و هللا مّکیلو امنا (( – کیرش و رواشم)) ... نیّذلا ونمآ نیّذلا و هلوسر و هللا مّکیل و امنا (( – نیشناج و یصو

)) .........لها سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری اّمنا (( – کیرش و رواشم)) ......... لها سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری اّمنا (( – نیشناج و یصو

؟دیدرگ لزان »يرجه مهد لاس رد« ، »رهظ کیدزن« ، »تثعب موس« لاس رد بیترتهب تایآ مادک ینامز رظن زا-22

غالبا هیآ - ریهطت هیآ - تیالو هیآریهطت هیآ - تیالو هیآ - راذنا هیآراذنا هیآ - غالبا هیآ - تیالو هیآغالبا هیآ - تیالو هیآ - راذنا هیآ

هدروآ هفیرش ۀیآ مادک رد )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر تلحر زا سپ ،» یمالسا ۀعماج رد دنوادخ ۀمانرب و حرط « هک شسرپ نیا هب بسانم خساپ-23

؟تسا هدش

))مکنمرمالا یلوا و لوسّرلا وعیطا ونمآ نیذلا اهیا ای ((       )) اورفکی نا ورُما دق و توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری((

))ۀاکزلا نوتؤی و ۀالصلا نومیقی نیذلا ونمآ نیّذلا و هلوسر و هللا مکیلو اّمنا(())هللااب نونمؤت متنک نا لوسّرلا و هللا یلا هودرف ٍء یش یف متعزانت ناف((

؟تسا هفیرش ۀیآ مادک نآ دیؤم و تسیچ )س( ارهز ترضح راتفر و مالک زا يوریپ بوجو تلع-24

»...اونمآ َنیذلا و ُُهلوسَر وُ هللا ُمُکُّیلو امَِّنا«  - لماک تفرعم و ملع»...اونمآ َنیذلا و ُُهلوسَر وُ هللا ُمُکُّیلو امَِّنا«  - لماک تمصع و ملع

»...سجرلا مکنع بِهْذیل هللا دیری امَِّنا«  - لماک تمصع و ملع»...سجرلا مکنع بِهْذیل هللا دیری امَِّنا«  - لماک تفرعم و ملع

کمک هار نیا رد ارم امش زا کی مادک«:دومرف نانآ هب نایاپ رد و..................راکشآ توعد کی رد تثعب موس لاس دودح رد )ص( مالسا یمارگ ربمایپ-25

..................:هک دهد یم ناشن )ص( ربمایپ مادقا نیا »... دهدیم

.دوش صخشم مدرم يارب دیاب توعد لوا ياهزور نامه زا هک دراد یتیمها نانچ )ص( مرکا ربمایپ ینیشناج - داد راذنا ار دوخ ناشیوخ

.دوش صخشم مدرم يارب دیاب توعد لوا ياهزور نامه زا هک دراد یتیمها نانچ )ص( مرکا ربمایپ ینیشناج – درک توعد دیحوت هب ار مدرم هماع

.دنک یفرعم ار تماما ماقم هتسیاش درف دناوتیم دنوادخ اهنت دراد ار یحو غالبا و تفایرد زج ) ص( مرکا ربمایپ ياهتیلوئسم ۀمه ماما - داد راذنا ار دوخ ناشیوخ

ار تماما ماقم هتسیاش درف دناوتیم دنوادخ اهنت دراد ار یحو غالبا و تفایرد زج ) ص( مرکا ربمایپ ياهتیلوئسم ۀمه ماما - درک توعد دیحوت هب ار مدرم هماع

.دنک یفرعم

؟تسا ییانعم طابترا رد تایآ مادک اب بیترتهب »رباج ثیدح« و »ریقف هب تاکز تخادرپ« ،»)ع( یلع ترضح يرادافو مالعا« دراوم زا کیره-26

راذنا ۀیآ - تیالو ۀیآ - تیالو ۀیآتعاطا ۀیآ - راذنا ۀیآ - تیالو ۀیآراذنا ۀیآ - تیالو ۀیآ - تعاطا ۀیآتعاطا ۀیآ - تیالو ۀیآ - راذنا ۀیآ

؟دوب هچ روتسد نیا دمایپ و دش رداص ینامرف هچ لاعتم دنوادخ يوس زا )ص( مرکا ربمایپ تثعب زا سپ لاس هس-27

.دومن یفرعم شدوخ نیشناج ناونع هب ار )ع( یلع ترضح و درک توعد مالسا نید هب ار دوخ ناشیوخ )ص( ربمایپ - »َنِیبَرْقَْألا ََکتَریِشَع ْرِْذَنأ َو«

.دومن یفرعم شدوخ نیشناج ناونع هب ار )ع( یلع ترضح و درک توعد مالسا نید هب ار دوخ ناشیوخ )ص( ربمایپ  -  »َلوُسَّرلا اوُعیَطأ َوَ َّهللا اوُعیَطأ«

.دننک تعاطا شلوسر و دنوادخ زا هک نک غالبا اهنآ هب و هدب راذنا ار دوخ ناشیوخ دومرف )ص( ربمایپ هب دنوادخ - »َنِیبَرْقَْألا ََکتَریِشَع ْرِْذَنأ َو«

.دننک تعاطا شلوسر و دنوادخ زا هک نک غالبا اهنآ هب و هدب راذنا ار دوخ ناشیوخ دومرف )ص( ربمایپ هب دنوادخ - »َلوُسَّرلا اوُعیَطأ َوَ َّهللا اوُعیَطأ«
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؟تفرگ ناوتیم ياهجیتن هچ، »تسین نکمم اهناسنا يارب تمصع صیخشت « ترابع میهفت زا سپ-28

.تسا تیالو و تماما رارمتسا رد تلاسر فادها ققحت.دشاب هابتشا و اطخ زا نومصم ،اوشیپ و ماما هک تسا یهلا هاگنآ تماما

.تسا ناربج لباق دنوادخ اب هناصلاخ طابترا اب تمصع صیخشت رد یناوتان.تسادخ ،دنک یفرعم ار تماما ماقم ۀتسیاش درف دناوتیم هکیسک اهنت

؟دناهدرک لقن ار نآ هطساو نودب ربمایپ باحصا رد رفن  هک تسا مکحم رایسب ثیدح نایوار هلسلس تهج زا ربمایپ ثیدح مادک-29

ءاسک ثیدحتلزنم ثیدحنیلقث ثیدحریدغ ثیدح

110

؟تسیچ دنمزاین )جع( نامز ماما هب هدیقع رب ندنامیقاب ثیدح نیا رد ؟تسا هدش ینیبشیپ )جع( يدهم ماما يربک تبیغ :ثیدح مادک رد-30

لماک یگدامآ - تلزنم ثیدحخسار نامیا - تلزنم ثیدحلماک یگدامآ - رباج ثیدحخسار نامیا - رباج ثیدح

؟دوشیمن تشادرب ، »اریهطت مکرهطی و تیبلا لها سجرلا مکنع بهذیل هللادیری امنا«  :ۀفیرش ۀیآ زا ترابع مادک-31

هیلع(نیسح ماما و )مالسلا هیلع( نسح ماما ،)اهیلع هللا مالس( همطاف ترضح ،)مالسلا هیلع( یلع ماما ،)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکاربمایپ زا ار يدیلپ و هانگ هنوگ ره

.دنادیم رود )مالسلا

.دوشیمن همه لماش و دنراد تمصع ماقم هک دریگیم رب رد ار )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ هداوناخ زا یصاخ دادعت ،هیآ نیا

.تسا هدرک یفرعم دوخ ینیشناج هب ار ناشنادنزرف هدزای و )مالسلا هیلع( یلع ترضح دنوادخ ییامنهار و تیاده اب )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ

.دراد لماک تمصع و ملع اما هدوبن تماما رادهدهع هچ رگا ؛تسا تیب لها ءزج )اهیلع هللا مالس( ارهز همطاف ترضح

« :ۀکرابم ۀیآ لوزن ۀمّدقم »نک ظفح یکاپان و يدیلپ ره زا ار نانآ ،دنانم تیب لها نانیا ،ایادخ« :تشاد هضرع ادخ هاگشیپ هب هک ربمایپ مالک نیا -32

.دوب .................. ،نارگید هب یناسر عالطا ۀلیسو هک دش  » ..................

وا لاؤس و دجسم هب ربمایپ باتش اب دورو –ً»اریهطت مکرّهطی و تیبلا لها سّجرلا مکنع بهذیل هللا دیری اّمنا«

وا لاؤس و دجسم هب ربمایپ باتش اب دورو –  »ۀاکزلا نوتؤی و ۀالصلا نومیقی نیذلا اونمآ نیّذلا و هلوسر و هللا مّکیلو اّمنا«

ربمایپ یهاگحبص دیدم تّدم نایب –ً»اریهطت مکرّهطی و تیبلا لها سّجرلا مکنع بهذیل هللا دیری اّمنا«

ربمایپ یهاگحبص دیدم تّدم نایب –»ۀاکزلا نوتؤی و ۀالصلا نومیقی نیذلا اونمآ نیّذلا و هلوسر و هللا مّکیلو اّمنا«

؟تفرگ لکش ربمایپ رب هیآ مادک لوزن زا سپ ،)ص( ربمایپ یگدنز خیرات رد ریدغ ثیدح-33

ۀاکّزلا نوتؤی و ۀالّصلا نومیقی نیّذلا اونمآ نیذلا و هلوسر و هللا مّکیلو اّمنا مکنم ِرمالا یلوا و  لوسّرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیّذلا اّهیا ای

ًاریهطت مکرهُطی و تیبلا َلها سجّرلا مکنع بهذیل هللا َدیری اّمنا ّکبر نم کیلا لِزُنا ام غَّلب لوسّرلا اّهیا ای

؟تسیچ لولعم ادخ لوسر زا سپ نید نییبت و میلعت و تموکح هب زاین شیازفا-34

ینید همانرب کی هب زاین و دیدج ياههقرف هب مدرم يدامتعایب

دیدج تالکشم و لئاسم شیادیپ ،دیدج ياههقرف و بتاکم روهظ ،فلتخم طاقن رد مالسا شرتسگ

تسا ءایبنا تلاسر موادت ۀجیتن رد نید نییبت و میلعت و تموکح

تسا لصا کی تموکح هب زاین و تسا یهلا نید نیرتلماک مالسا نید

ثیدح مادک ۀمدقم  »...َکَْیِلإ َلِزُنأ اَم ْغَِّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّیأ َای«  ۀفیرش ۀیآ و دوب هچ ۀناشن و هعقاو مادک نایاپ زا سپ یلع ترضح هب مدرم تینهت و کیربت-35

؟تفرگ رارق

ریدغ - )ع(یلع تفالخ و تیاصو ،توخا مالعا - راذنا ۀیآ لوزن

رباج - ناشیا هب دوخ يرادافو و تیاضر مالعا و )ع(یلع ترضح تماما لوبق - راذنا ۀیآ لوزن

ریدغ - ناشیا هب دوخ يرادافو و تیاضر مالعا و )ع(یلع ترضح تماما لوبق - ریدغ ۀعقاو

رباج - )ع(یلع تفالخ و تیاصو ،توخا مالعا - ریدغ ۀعقاو
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هتکن مادک زا ،ناشیا تلحر زا سپ يرهاظ تیالو و یحو میلعت ياهتیلوئسم موادت ربارب رد )ص( مرکا ربمایپ و میرک نآرق توکس ضرف نالطب-36

؟دوشیم تشادرب

.تسین ریذپنایاپ و یندشمامت يرما ،نید نییبت و میلعت و هعماج ةرادا و تمکح ًالوصا

.تفای شیازفا هکلب ،تفرن نیب زا اهنت هن )ص( ادخ لوسر زا سپ ،نید نییبت و میلعت تموکح هب هعماج زاین

.دهد ناشن مدرم هب ار تقیقح ،دیاقع و راکفا هوبنا نایم رد هک تسا يربهر و ماما هب دنمزاین هراومه هعماج

.تسین ریذپناکما نید نیرتلماک يارب هک تسا مالسا صقن رب لیلد ،ربمایپ ياهتیلوئسم موادت هب یهجوتیب

صاخ طیارش نآ رد هیآ نیا لوزن ّتلع و هدوب ۀفیرش ۀیآ مادک موهفم )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ زا دعب ناناملسم تسرپرس ياهیگژیو راصحنا نایب-37

؟تسا مادک

نآ ندرک یفخم ناکما بلس و هعقاو ینلع عوقو - ) ...تَیبلا لها سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری اّمنا(

)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ تیب لها زا یصاخ دارفا هب هراشا - ) ...تَیبلا لها سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری اّمنا(

نآ ندرک یفخم ناکما بلس و هعقاو ینلع عوقو - ) ...اونمآ نیذلا و هلوسر و هللا مّکیلو اّمنا(

)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ تیب لها زا یصاخ دارفا هب هراشا - ) ...اونمآ نیذلا و هلوسر و هللا مّکیلو اّمنا(

نیا هک تسا .................. ماما یفّرعم يارب هتسیاش درف اهنت و .................. ِنتشاد شود رب يهناشن ،ربمایپ صاخ ياهیگژیو مامت زا ،ماما يرادروخرب-38

.دهدیم ماجنا .................. قیرط زا ار راک

ربمایپ و نآرق - ادخ - يرهاظ تیالو و یملع تیعجرمنآرق - ربمایپ - يرهاظ تیالو و یملع تیعجرم

ربمایپ و نآرق - ادخ - یحو غالبا و تفایرد زج ،ربمایپ ياهتیلووئسم يهمهنآرق - ربمایپ - یحو غالبا و تفایرد زج ،ربمایپ ياهتیلووئسم يهمه

کمک هار نیا رد ارم امش زا کیمادک« دومرف نانآ هب نایاپ رد و ..................  راکشآ توعد کی رد تثعب موس لاس دودح رد مالسا یمارگ ربمایپ-39

..................هک دهدیم ناشن ربمایپ مادقا نیا »...دهدیم

.دشیم یفرعم دیاب توعد لوا ياهزور رد هک تسا رادروخرب یتیمها نانچ زا ربمایپ نیشناج - درک توعد دیحوت هب ار مدرم ۀماع

.دهدیم ماجنا ار یحو غالبا و تفایرد زج هب ربمایپ ياهتیلوئسم ۀمه ماما - درک توعد دیحوت هب مدرم ۀماع

.دهدیم ماجنا ار یحو غالبا و تفایرد زج هب ربمایپ ياهتیلوئسم ۀمه ماما - داد راذنا ار دوخ کیدزن ناشیوخ

.دشیم یفرعم دیاب توعد لوا ياهزور رد هک تسا رادروخرب یتیمها نانچ زا ربمایپ نیشناج - داد راذنا ار دوخ کیدزن ناشیوخ

؟تسا مادک هیآ نآ مایپ و دش لزان ،دوب عوکر لاح رد )ع( نینمؤملاریما هک یماگنه ،هفیرش ۀیآ مادک-40

زامن ۀماقا رب دیکأت -  »... َۀاَکَّزلا َنُوتُْؤیَو َۀَالَّصلا َنوُمیُِقی َنیِذَّلا اُونَمآ َنیِذَّلا َو ُُهلوُسَر َوُ هللا ُمُکُِّیلَو اَمَِّنإ«

زامن ۀماقا رب دیکأت -  »... َُهَتلاَسِر َتْغََّلب اََمف ْلَعَْفت َْمل ِْنإ َو َکِّبَر ْنِم َکَْیِلإ َلِْزُنأ اَم ْغَِّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّیأ َای«

)ص( ربمایپ نیشناج یفرعم -  »... َۀاَکَّزلا َنُوتُْؤی َو َۀَالَّصلا َنوُمیُِقی َنیِذَّلا اُونَمآ َنیِذَّلا َو ُُهلوُسَر َوُ هللا ُمُکُِّیلَو اَمَِّنإ«

)ص( ربمایپ نیشناج یفرعم  -  »... َُهَتلاَسِر َتْغََّلب اََمف ْلَعَْفت َْمل ِْنإ َو َکِّبَر ْنِم َکَْیِلإ َلِْزُنأ اَم ْغَِّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّیأ َای«

؟دباییم همتاخ ناشیا تلحر زا سپ ربمایپ تلاسر ورملق و تیلوئسم مادک-41

تمصعيرهاظ تیالونید نییبت و میلعتیحو غالبا و تفایرد

؟تسا يوبن ثیدح مادک رد هیآ نیا هب ییوگخساپ اب و تسا هدش نایب هیآ مادک رد ربمایپ ینیشناج یفرعم تیمها-42

رباج ثیدح - تعاطا هیآرباج ثیدح - غالبا هیآتلزنم ثیدح - ریهطت هیآریدغ ثیدح - غالبا هیآ

نیا اب )ص(یمارگ ربمایپ ثیدح مادک و تشاد یتساوخرد هچ دنوادخ زا ترضح نآ درک نوعرف اب هزرابم رومأم ار )ع(یسوم ترضح دنوادخ یتقو-43

؟دراد طابترا ،تساوخرد

ریدغ ثیدح -دهد رارق تیاده رما رد کیرش و نابیتشپ ار نوراه شرداربتلزنم ثیدح -دهد رارق تیاده رما رد وا روای و رای ار )ع( بیعش ترضح

تلزنم ثیدح -دهد رارق تیاده رما رد کیرش و نابیتشپ ار نوراه شرداربریدغ ثیدح-دهد رارق تیاده رما رد وا روای و رای ار )ع( بیعش ترضح
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؟درک نیعم ار دوخ نیشناج ،دندوب هتفریذپن ار وا توعد زین شناشیوخ یتح و دوب هدرکن بسک یتیعقوم زونه هک یطیارش رد مالسا یمارگ ربمایپ ارچ-44

.دهد ماجنا ماما ناونع هب یسک ناشیا زا سپ هک تسا يرورض دادیم ماجنا دنوادخ بناج زا ییاهتیلوئسم مالسا ربمایپ هک روطنامه

.درک راک نیا هب مادقا ربمایپ هک تسا رادروخرب یتیمها نانچ زا ادخ لوسر ینیشناج رما رد مدرم تکراشم و شریذپ و روضح

.تشاذگ مدرم باختنا هب ارنآ ناوتیمن و دوش صخشم مدرم يارب دیاب توعد لوا ياهزور نامه زا هک دراد یتیمها نانچ ربمایپ ینیشناج

.دننک يوریپ ربمایپ نیشناج زا مشاهینب ناگرزب ناشیا زا دعب ات دهد راذنا ار ناشیوخ مالسا ربمایپ دوب يرورض

؟تسا هنوگچ »رباج« و »ریدغ« ثیداحا اب بیترتهب »تعاطا« و »غالبا« تایآ يرخات و یمدقت هطبار-45

رباج ثیدح رب مدقم تعاطا هیآ - ریدغ ثیدح رب مدقم غالبا هیآرباج ثیدح رب رخوم تعاطا هیآ - ریدغ ثیدح رب مدقم غالبا هیآ

رباج ثیدح رب رخوم تعاطا هیآ - ریدغ ثیدح رب رخوم غالبا هیآرباج ثیدح رب مدقم تعاطا هیآ - ریدغ ثیدح رب رخوم غالبا هیآ

مادک و دشابیم ناشیا تلاسر ورملق مادک نّیبم ،»دیناوخب مه امش مناوخیم زامن نم هک هنوگ نیا« :دندومرف هک هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ نخس نیا-46

؟تسا نآ زا یقادصم يوبن ثیدح

تلزنم ثیدح - یهلا نیناوق يارجاریدغ ثیدح - نید نییبت و میلعتنیلقث ثیدح - یحو غالبارباج ثیدح - ینید تیعجرم

ثیدح مادک رد بیترت هب »)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ زا سپ نانیشناج یفرعم« و »توبن متخ« ،»)فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( تجح ترضح تبیغ«-47

 ؟تسا هدش نایب

رباج – رباج – تلزنم تلزنم – تلزنم – نیلقثرباج – تلزنم – رباجتلزنم – نیلقث – رباج

تسرپرس يانعم هب ریدغ ثیدح رد »یلوَم « ظفل هکنیا رب هعیش لیلد و ددرگیم دافتسم ینآرق ترابع مادک زا مخریدغ رد دنوادخ مکح غالبا تیمها-48

؟تسا هفیرش ترابع مادک نداد رارق کسمتسم ،تسود هن تسا

» َهوَّلصلا َنوُمیُقی َنیذَّلا اُونَمآ َنیذَّلا َو ُُهلوُسَر َوُ هللا ْمُکُّیلَو امِِّنا « - » ِساَّنلا َنِم کُمِصْعیُ َّهللا َو «

» مهسفنا نم نینمؤملاب سانلا یلوا نم سانلا اّهیا ای « - » َُهَتلاَسِر َتْغََّلب اََمف ْلَعَْفت َْمل ِْنإَو «

» َهوَّلصلا َنوُمیُقی َنیذَّلا اُونَمآ َنیذَّلا َو ُُهلوُسَر َوُ هللا ْمُکُّیلَو امِِّنا « - » َُهَتلاَسِر َتْغََّلب اََمف ْلَعَْفت َْمل ِْنإَو «

» مهسفنا نم نینمؤملاب سانلا یلوا نم سانلا اّهیا ای « - » ِساَّنلا َنِم کُمِصْعیُ َّهللا َو «

؟دندرکیم توالت ار هفیرش ۀیآ مادک ،نآ نییبت يارب و دوب یبلطم هچ نایب )س( ارهز ترضح لزنم رد ررکم روضح و موادم رارکت )ص( ربمایپ فده-49

»... ِتَیبلا َلَهأ َسجِّرلا ُمُکنَع َبِهُذِیلُ َّهللا ُدیُری امَِّنا«  - )ع( تیب لها تفرعم

»... ِتَیبلا َلَهأ َسجِّرلا ُمُکنَع َبِهُذِیلُ َّهللا ُدیُری امَِّنا«  - )ع( تیب لها تمصع

»... ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأ َو َلوُسَّرلا اوُعیَطأ َوَ َّهللا اوُعیَطأ اُونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیأ ای«  - )ع( تیب لها تمصع

»... ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأ َو َلوُسَّرلا اوُعیَطأ َوَ َّهللا اوُعیَطأ اُونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیأ ای«  -  )ع( تیب لها تفرعم

؟دوب دراو یلاکشا هچ ،ربمایپ زا سپ يرهاظ تیالو و ینید تیعجرم ياهتیلوئسم هب تبسن ربمایپ و نآرق توکس تروصرد-50

مالسا نید یتوافتیبمالسا نید ندوبن زورهب مالسا نید ندوبن ینالقعمالسا نید ندوب صقان

؟دراد یموهفم طابترا کیمادک اب »مهسفنا نم نینموملاب سانلا یلوا نم« يوبن ثیدح و ؟تسا هنوگچ رگیدکی اب »غالبا« ،»راذنا« تایآ زا کی ره مدقت-51

یمود - غالبا ۀیآ رب رخؤم راذنا ۀیآیلوا - غالبا ۀیآ رب رخؤم راذنا ۀیآیمود - غالبا ۀیآ رب مدقم راذنا ۀیآیلوا - غالبا ۀیآ رب مدقم راذنا ۀیآ

رد تمصع مدع ۀجیتن ،مدرم زا تیاده بلس و »دهدیم صیخشت ار دارفا تمصع یسک هچ« : هک تسا شسرپ نیا هب خساپ رگنایب هفیرش ۀیآ مادک-52

؟تسا تلاسر ورملق مادک

مود ورملق - »سانلا نم کمصعی هللاو«لوا ورملق - »سانلا نم کمصعی هللاو«

مود ورملق - »هتلاسر لعجی تیح ملعا هللا«لوا ورملق - »هتلاسر لعجی تیح ملعا هللا«
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،هلآ و هیلعهللایلص مالسا یمارگ ربمایپ رانک رد هللاتاولصمهیلع نیسح ماما و یضترم یلع و اهیلعهللامالس ارهز يهمطاف سّدقم دوجو ندش عمج-53

.تشاد لابند هب ار ..................  يهیآ لوزن و .................. ربمایپ یئاعد يهلمج

ریهطت - دنراد ياپ هب زامن ات منادرگ نکاس لصاحیب نیمزرس هب ار متیبلها ایادخ

ریهطت - نک ظفح يدیلپ ره زا ار نانآ ،دنانم تیبلها نانیا ایادخ

تیالو - نک ظفح يدیلپ ره زا ار نانآ ،دنانم تیبلها نانیا ایادخ

تیالو - دنراد ياپ هب زامن ات منادرگ نکاس لصاحیب نیمزرس هب ار متیبلها ایادخ

؟دوب هچ نآ ۀجیتن و دوب تثعب زا سپ لاس هس دودح هیآ مادک لوزن-54

تثعب لیاوا نامه رد )مالسلا هیلع( یلع ماما ینیشناج و تیاصو مالعا ــ  »نیبرقالا کتریشع رذناو«

تثعب لیاوا نامه رد )مالسلا هیلع( یلع ماما ینیشناج و تیاصو مالعا ــ  »اونمآ نیذلاو هلوسرو هللا مکیلو امنا«

.دننک نامتک دنناوتن ات دنیبب دوخ مشچ هب همه ــ  »اونمآ نیذلاو هلوسرو هللا مکیلو امنا«

.دننک نامتک دنناوتن ات دنیبب دوخ مشچ هب همه ــ  »نیبرقالا کتریشع رذناو«

ياهزور نیتسخن رد )ع( یلع ترضح یفرعم زاسهنیمز و دش »هلآ و هیلع هللا یلص مرکا لوسر ظفح نماض« دنوادخ هفیرش ۀیآ مادک لوزن زا سپ-55

؟دوب یهلا نامرف مادک ،توعد

»نیبرقالا کتریشع رذناو« - »هلوسرلا و هللا مکیلو امنا«»نیبرقلا کتریشع رذنا و« - »کیلا لزنا ام غلب«

»لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا« - »هلوسرلا و هللا مکیلو امنا«»لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا« - »کیلا لزنا ام غلب«

»یهاگحبص نایب« و .................. و ..................  اب طبترم »هدیقع رد ناخسار نایب« و »ربمایپ رمع رخآ ياهزور رد رارکت« میهافم زا کیره بیترت هب-56

.تسا هدش ماجنا ربمایپ طسوت..................

ریهطت ۀیآ - نیلقث ثیدح - ریدغ ثیدحرباج ثیدح - ریهطت ۀیآ - ریدغ ثیدح

ریدغ ثیدح - رباج ثیدح - نیلقث ثیدحریهطت ۀیآ - رباج ثیدح - نیلقث ثیدح

؟تساهدش روهشم ییاهمان هچ هب و ؟دش ماجنا یلاس هچ رد ربمایپ جح نیرخآ-57

عادولا ۀجح و غالبلا ۀجح - ترجه مهدزایعادولا ۀجح و غالبلا ۀجح - ترجه مهد لاس رد

عادولا ۀجح و غالبلا ۀجح - تثعب مهدزایعادولا ۀجح و غالبلا ۀجح - تثعب مهد لاس رد

؟دوب هچ بیترت هب ،دندش ربخاب تیالو ۀیآ ياوتحم زا هکیماگنه »)هلآ و هیلع هللا یلص( مالسا ربمایپ« و »مدرم« لمعلا سکع-58

ریبکت نتفگ - نتفگ ربکا هللا رکذادخ ساپس و شیاتس ندروآاج هب - ریبکت نتفگ

ادخ ساپس و شیاتس ندروآاج هب - کیربت نتفگرکش هدجس ندروآاج هب - توکس

زا راوگرزب ماما مادک هب يریپ ماگنه رد رباج و دنام دنهاوخ یقاب )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( نامز ماما هب داقتعا رب یناسک هچ رباج ثیدح قباطم-59

؟دناسر مالس )ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ بناج

مالسلا هیلع مجنپ ماما - دنراد خسار نامیا هک يدارفامالسلا هیلع مجنپ ماما - دنهدیم ماجنا حلاص لمع و دنراد نامیا هک يدارفا

مالسلا هیلع مشش ماما - دنراد خسار نامیا هک يدارفامالسلا هیلع مشش ماما - دنهدیم ماجنا حلاص لمع و دنراد نامیا هک يدارفا

؟تسا نکمم اهناسنا يارب یگژیو نیا صیخشت ایآ ؟تسا تماما ماقم همزال ماما یگژیو مادک-60

ریخ - ملعهلب - ملعریخ - تمصعهلب - تمصع
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