


یتست - شرپ دین و زندگی یازدهم فصل چهارم

؟دراد هراشا یمالسا تموکح لیکشت لیلد مادک هب هیآ نیا ؟تسیچ توغاط ربارب رد نانمؤم فیلکت »...نوُمعزی َنیذلا َیلإ ََرت َمَلا« ۀیآ قباطم-1

مالسا ماکحا يارجا ترورض - نآ رماوا هب تبسن ندوب توافتیب

توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ - نآ رماوا هب تبسن ندوب توافتیب

مالسا ماکحا يارجا ترورض - نآ هب هعجارم مدع و توغاط هب رفک

توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ - نآ هب هعجارم مدع و توغاط هب رفک

و تسا تیالو زا هبترم مادک دوصقم ،»تسا هعماج رب تیالو قیرط زا یهلا نیناوق يارجا )ص( مالسا راوگرزب یبن تلاسر ياهورملق زا یکی« مییوگب رگا-2

؟تسا نآ زا یکاح هیآ مادک مایپ

»...َباتکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیبلاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل« - يونعم»...َباتکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیبلاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل«  - يرهاظ

»...ُهنِم ََلبَقی نلَف ًانید مالسالا َریَغ َِغتَبی نَم َو« - يونعم»...ُهنِم ََلبَقی نلَف ًانید مالسالا َریَغ َِغتَبی نَم َو«  - يرهاظ

؟تسا مالسا ربمایپ تیلوئسم مادک رگنایب بیترتهب "ماکحا هب ندرکلمع هویش شزومآ ،ینآرق فراعم هب مدرم یبایتسد" دراوم زا کی ره-3

یحو غالبا و تفایرد - یحو غالبا و تفایردینید تیعجرم - یحو غالبا و تفایرد

یحو غالبا و تفایرد - ینید تیعجرمینید تیعجرم - ینید تیعجرم

ریبک ربهر مایپ مادک رد ،تسین یهلا نامرف زا هتفرگ تأشن ناشنوناق و نامرف هک یناسک تیمکاح یفن ،یمالسا تموکح لیکشت ترورض ياتسار رد-4

؟تسا رتتسم یمالسا بالقنا

.نک یگدنز هنوگچ دیوگیم وا هب نک تدابع هنوگچ و نک تدابع ار ادخ دیوگیم ناسنا هب هکنیا اب نامزمه مالسا بهذم

.تسا هتشاد ررقم یمکح نآ يارب مالسا بهذم هکنیا رگم ،تسین هعماج و درف زا یلمع و یتکرح چیه

.مینک رود ناناملسم ۀعماج زا ار كرش راثآ میفظوم ام و تسا زیمآكرش یماظن ،یمالساریغ یسایس ماظن ره

.دیوگیم نخس عماوج ریاس اب یمالسا ۀعماج یتح و اهناسنا ریاس اب ناسنا طباور یگنوگچ دروم رد مالسا

؟دشابیم ینید تیعجرم ینعی ناشیا تیلوئسم نیمود ۀجیتن اب طابترا رد )ملس و هلآ و هیلع هللا ىلص( ادخ لوسر فیاظو زا کی مادک-5

نآرق تایآ نتشون و ظفح - نآرق میظنت و بیترت

نآرق تایآ نتشون و ظفح - نآرق دنلب فراعم هب مدرم یبایتسد

مدرم طسوت نیناوق و ماکحا تاییزج كرد - نآرق میظنت و بیترت

مدرم طسوت نیناوق و ماکحا تایئزج كرد - نآرق دنلب فراعم هب مدرم یبایتسد

؟دوب یناسک هچ طسوت مالسا شریذپ هب طورشم و هدوب رهش مادک رد ربمایپ طسوت یمالسا تموکح لیکشت-6

رجاهم - هنیدمهکم مدرم - هکمهنیدم مدرم - هکمراصنا - هنیدم

هب ار ياهجیتن هچ و تسیچ لولعم ،يرواد يارب ،تسین یهلا نامرف زا هتفرگ تأشن ناشلوق و نامرف هکیناسک هب هعجارم ءاسن ةروس ۀیآ هب هجوت اب-7

؟دراد لابند

»ً ادیعب ًالالض مهللضی«-یهلا تایآ هب رفک»ً ادیعب ًالالض مهللضی« -يرادنپ نامیا

»توغاطلا یلا اومکاحتی«-یهلا تایآ هب رفک»توغاطلا یلا اومکاحتی« -يرادنپ نامیا

60

؟دنامادک بیترتهب ینید تیعجرم نیرتربتعم و نیلوا و نآرق ملعم نیرتگرزب و نیلوا-8

ربمایپ - )ع(یلع ترضح)ع(یلع ترضح - )ع(یلع ترضح)ع(یلع ترضح - ربمایپربمایپ - ربمایپ
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مادک مایپ رد تقد زا ،»دنتسه اراد ار تیلوئسم نیا ماجنا یگژیو و ییاناوت دنادیم هک دهدیم رارق یناسک ةدهع رب ار يربمایپ تیلوئسم دنوادخ هکنیا«-9

؟دوشیم طبنتسم هیآ

» هتلاسر لعجی ثیح ملعا هللا «» مهل نّیبیل هموق ناسلب الا ٍلوسر نم انلسرا ام و «

» ًافینح میهاربا ۀّلم لب ُلق اودتهت یراصن وا ادوه اونوک اولاق و «» ... ۀّجح هللا یلع سّانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر «

مادک رد یهلا ناربمایپ ندوبنموصعم ۀجیتن بیترتهب »مدرم هب یهلا نید ندیسرن« و »مدرم دامتعا نتفرتسد زا« ،»تیاده ناکما ندشبلس«-10

؟تساهتیلوئسم

یحو غالبا و تفایرد ــ یهلا یحو و نید نییبت و میلعت ــ یهلا ياهنامرف يارجا

یهلا ياهنامرف يارجا ــ یحو غالبا و تفایرد ــ یهلا ياهنامرف يارجا

یهلا ياهنامرف يارجا ــ یحو غالبا و تفایرد ــ یحو غالبا و تفایرد

یحو غالبا و تفایرد ــ یهلا یحو و نید نییبت و میلعت ــ یحو غالبا و تفایرد

؟دنکیم فرعم رادنپ کی ار دارفا زا یخرب نامیا ،دنوادخ ارچ و تسا رتاناد همه زا زیچهچ هب تبسن دنوادخ ،ینآرق تایآ ساسا رب-11

»نآرقلا اذه لثمب وتای نا یلع«ــ»اورفکی نا«»نآرقلا اذه لثمب وتای نا یلع«ــ»هتلاسر لعجی«

»توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«ــ»هتلاسر لعجی«»توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«ــ»اورفکی نا«

؟دریگیم ماجنا یفده هچ هب و تسا ربمایپ تیلوئسم مادک رگنایب هعماج رب تیالو-12

یهلا نیناوق يارجا - ینید تیعجرمیهلا نیناوق يارجا - يونعم تیالو

نآرق میلاعت نییبت و میلعت - ینید تیعجرمیهلا نیناوق يارجا - يرهاظ تیالو

؟تسا هدش میسرت نآرق هیآ مادک رد توغاط دزن يرواد ندرب یفن-13

ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا َىلَع َنیِرِفاْکِلل ُهَّللا َلَعَْجی ْنلِتَانَِّیْبلِاب َاَنلُسُر َاْنلَسْرَأ ْدََقل

ٌۀَّجُح ِّهللا َىلَع ِساّنِلل َنوَُکی َّالِئل َنیِرِْذنُم َو َنیِرَِّشبُماوُنَمآ ْمُهَّنَأ َنوُمُعَْزی َنیِذَّلا َىلِإ ََرت َْملَأ

؟دراد عوضوم مادک هب هراشا و تسا یناسک هچ ةرابرد  » کیلا لزنا امب اونما مهنا نومعزی نیذلا یلا رت ملا«  :ۀفیرش ۀیآ-14

مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض ــ دنربیم توغاط دزن ار يرواد هک ینارادنپنامیا

توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ ترورض ــ دنربیم توغاط دزن ار يرواد هک ینارادنپنامیا

توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ ترورض ــ دنتسین دقتعم یهلا نایدا تدحو هب هک ینانمؤم

مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض ــ دنتسین دقتعم یهلا نایدا تدحو هب هک ینانمؤم

⋯

؟دراد یموهفم طابترا ربمایپ تلاسر ورملق مادک اب ،تسا هتسناد راوتسا هیاپ  رب ار مالسا هک )ع(رقابدمحم ماما فورعم هلمج-15

نآرق میلاعت نییبت و میلعتینید تیعجرميرهاظ تیالويونعم تیالو

5

رد يرادنپنامیا تبقاع و دنزیخرب داد و لدع ۀماقا هب یناسک هچ دیاب ، » نازیملاو باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  :ۀفیرش ۀیآ ساسارب-16

؟تسیچ ،» کیلا لزنا امب اونما مهنا نومعزی نیذلا یلا رت ملا«  :ۀفیرش ۀیآ

»نیبم لالض یف«  ــ مدرم»نیبم لالض یف«  ــ ناربمایپ»ادیعب الالض مهلضی نا«  ــ مدرم»ادیعب الالض مهلضی نا«  ــ ناربمایپ

⋯

⋯

؟دشابیم هچ نآ زا يدنمهرهب ۀنیمز و تسا تیالو زا هبترم مادک روآدیدپ و تسیچ دنوادخ نذا هب »تعیبط ملاع رد فرصت« رد رثؤم لماع-17

اهناسنا لمع و نامیا - يونعم - یگدنب و تیدوبعاهناسنا لمع و نامیا - يونعم - دنوادخ تیشم و هدارا

ادخ يایلوا و ربمایپ یگتسیاش و تقایل - يرهاظ - یگدنب و تیدوبعادخ يایلوا و ربمایپ یگتسیاش و تقایل - يرهاظ - دنوادخ تیشم و هدارا
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ییاهیگژیو هچ دیاب ،تفرگ هرهب یمالسا ياهنیمزرس ریظنیب تاناکما و ناملسم درایلیم ود دودح تردق زا ناوتیم نآ يارجا اب هک قیقد ۀمانرب-18

؟دشاب هتشاد

لالدتسا و شناد تاداقتعا ياقترا - نارگرامعتسا نکفاهقرفت ياههشقن ندرک یثنخ

رگیدکی هب ناناملسم ياهلد ندرک کیدزن - نارگرامعتسا نکفاهقرفت ياههشقن ندرک یثنخ

لالدتسا و شناد اب تاداقتعا ياقترا - یگدزبرغ و برغ اب هزرابم روحم رب يراوتسا

رگیدکی هب ناناملسم ياهلد ندرک کیدزن - یگدزبرغ و برغ اب هزرابم روحم رب يراوتسا

..................دنوشیم دوخ ناوریپ یلمع يوگلا نانآ هراومه هک ناربمایپ يارب اطخ و هانگ زا تیموصعم-19

.دراد لابند هب ار یماقم نانچ هک تسا ناربمایپ هب یهلا فاطلا لولعم.دشابیم اهشزغل و اهيراتفرگ رد دنوادخ صاخ تبقارم ۀجیتن

.تسا هانگ باکترا زا هتشرف دننام ینوریب عنام کی تبقارم ۀجیتن.تسا تیصعم و هانگ تقیقح ةدهاشم و نانآ رایتخا لولعم

؟تسا ياهتکن هچ رگنایب  َُهَتلاَسِر ُلَعَْجی ُثْیَح ُمَلَْعأُ َّهللا ینآرق ترابع-20

.تسا یهلا ملع لولعم ناربمایپ باصتنا.دریگیم تأشن نانآ تمصع زا ناربمایپ باختنا

.تسا نانآ هب مدرم دامتعا لولعم ناربمایپ باصتنا.تسا یهلا تمحر و فطل لولعم ناربمایپ باختنا

؟تسا ناشیا تردق زا ياهنومن دروم مادک و دریذپیم تروص یقیرط هچ زا ،هلآ و هیلع هللا یلص مرکا ربمایپ طسوت هدامآ ياهلد تیاده-21

تقلخ ملاع رد فّرصت – يرهاظ تیادهنیناوق و ماکحا تایئزج نایب – نآ لثم تاماهلا و یبیغ دادما

نیناوق و ماکحا تایئزج نایب – يرهاظ تیادهتقلخ ملاع رد فّرصت – نآ لثم تاماهلا و یبیغ دادما

؟دوب دهاوخ رسیم ریز دراوم زا کیمادک تیالو نیا اب قباطم و تسیچ )ملس و هلآ و هیلع هللا ىلص( ربمایپ يونعم تیالو زا اهناسنا يدنمهرهب ۀمزال-22

نارگمتس اب هزرابم - لمع و نامیا ۀجردتقلخ ملاع رد فرصت - تیدوبع و لامک ریسم رد يورشیپ

تقلخ ملاع رد فرصت - لمع و نامیا ۀجردنارگمتس اب هزرابم - تیدوبع و لامک ریسم رد يورشیپ

؟دوب رادهدهع ار ییاهتیلوئسم هچ ربمایپ ،ادخ لوسر هریس و نآرق تامیلعت هب دانتسا اب-23

يرهاظ تیالو - ینید تیعجرم - یحو غالبا و تفایرديونعم تیالو - نید نییبت و میلعت - یحو غالبا و تفایرد

يرهاظ تیالو - ینید تیعجرم - یحو يارجا و تفایرديونعم تیالو - نید نییبت و میلعت - یحو يارجا و تفایرد

؟تسا ربمایپ تیلوئسم مادک رگنایب "... و میتفرگیم ارف ربمایپ زا ار نآرق زا هیآ هد ام" دیوگیم هک دوعسمنبهللادبع نخس-24

يونعم تیالويرهاظ تیالوینید تیعجرمیحو غالبا و تفایرد

ربمایپ تلاسر ورملق و لحارم زا کیمادک رد ربمایپ تمصع مدع ۀجیتن مدرم زا تیاده بلس و ؟تسا مادک اهناسنا ام و ناربمایپ تینوصم قارتفا هجو-25

؟تسا

یحو غالبا و تفایرد - ناهانگ زا یضعب رد ناسنا و ناهانگ ۀمه رد ناربمایپ تمصع

یحو غالبا و تفایرد - ناسنا ندوب يرایتخا و ناربمایپ تمصع ندوب یهلا و ینورد

ماکحا يارجا - ناهانگ زا یضعب رد اهناسنا و ناهانگ همه رد ناربمایپ تمصع

ماکحا يارجا - ناسنا ندوب يرایتخا و ناربمایپ تمصع ندوب یهلا و ینورد

تیالو ياتسار رد و دوب ریذپناکما )ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ۀناگهس ياهتیلوئسم زا کی مادک ۀیاس رد ،میرک نآرق دنلب فراعم مهف-26

؟دنتسه طبترم دروم ود مادک ناشیا يرهاظ

یمالسا تموکح لیکشت و یهلا نیناوق يارجا - یحو غالبا و تفایرد

نیناوق و ماکحا تایئزج شزومآ و مدرم يربهر و یتسرپرس - یحو غالبا و تفایرد

یمالسا تموکح لیکشت و یهلا نیناوق يارجا - ینید تیعجرم

نیناوق و ماکحا تایئزج شزومآ و مدرم يربهر و یتسرپرس - ینید تیعجرم
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ماظن ره لباقم رد ار ناناملسم هفیظو ناشیا و دشابیم طابترا رد مالسا ماکحا يارجا ترورض اب )هر( ینیمخ ماما نانخس رد ریز دراوم زا کی مادک-27

؟دنادیم هچ یمالساریغ یسایس

ۀعماج زا كرش راثآ ندرک رود - نک یگدنز هنوگچ دیوگیم وا هب نک تدابع هنوگچ و نک تدابع ار ادخ هک دیوگیم ناسنا هب هکنیا اب نامز مه مالسا بهذم

ناناملسم

ناناملسم ۀعماج زا كرش راثآ ندرک رود - تسا توغاط شمکاح نوچ ،تسا زیمآكرش یماظنیمالساریغ یسایس ماظن ره

اب ارادم نیع رد توغاط زا يوریپ مدع - نک یگدنز هنوگچ دیوگیم وا هب نک تدابع هنوگچ و نک تدابع ار ادخ هک دیوگیم ناسنا هب هکنیا اب نامز مه مالسا بهذم

نانآ

نانآ اب ارادم نیع رد توغاط زا يوریپ مدع - تسا توغاط شمکاح نوچ ،تسا زیمآكرش یماظن یمالسا ریغ یسایس ماظن ره

.دنک انب لدع ساسارب ياهعماج دراد هفیظو یمالسا تما ،هک دوشیم دافتسم .................. ۀیآ زا-28

»نیبم لالض یفل لبق نم اوناک نا و همکحلا و باتکلا مهملعی و مهیکزیو«

»...هتایآ مهیلع ولیت مهسفنا نم ًالوسر مهیف ثعب ذا نینمؤملا یلع هللا نم دقل«

.طسقلاب سانلا موقیل نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل

»کلبق نم لزنا ام و کیلا لزنا امب مهنا نومعزی نیذلا یلا ارت ملا«

؟ددرگیم تفایرد موهفم مادک  »... َِۀیَالَْولا َو ِّجَْحلا َو ِمْوَّصلا َو ِۀاَکَّزلا َو ِۀَالَّصلا ىَلَع ٍسْمَخ ىَلَع ُمَالْسِْإلا َِیُنب«  ِفیرش ثیدح زا-29

.تسا تیمها ياراد یهلا تیالو ۀیاس رد نید ماکحا و نیناوق يارجا

.تسا ناسنا یعامتجا و يدرف داعبا ۀمه ةدنرادربرد و لماک نید کی مالسا

.تسا يرورض تیالو و جح ،تاکز ،زامن دننام یماکحا تیاعر ،ۀنالداع ۀعماج هب ندیسر يارب

.تسا هدش هداد يدایز تیمها تیالو و جح ،هزور ،تاکز ،زامن هلمج زا نید ماکحا يارجا هب

؟دنتسه یناسک هچ بیترتهب بتاک و ظفاح نیرترب و نیلوا-30

)ص( ربمایپ - )ع(یلع ترضح)ع(یلع ترضح - )ع(یلع ترضح)ص(ربمایپ - )ص(ربمایپ)ع( یلع ترضح - )ص(ربمایپ

؟تسیچ هطیح نیا رد ربمایپ هفیظو ؟تسا هنوگچ نآرق رد نید تاروتسد نایب هوحن-31

مدرم هب تاروتسد غالبا - تایئزج نایبنید تاروتسد نییبت و میلعت - تایلک نایب

مدرم هب تاروتسد غالبا - تایلک نایبنید تاروتسد نییبت و میلعت - تایئزج نایب

؟تسا هنوگچ "ربمایپ" يارب و "مدرم" يارب بیترتهب "يونعم تیالو" تمعن زا يدنمهرهب هوحن-32

لمع و نامیا هجرد - یگدنب و تیدوبع فیاظو ماجنایگدنب و تیدوبع فیاظو ماجنا - لمع و نامیا هجرد

تقایل و دادعتسا - یگدنب و تیدوبع فیاظو ماجنایگدنب و تیدوبع هفیظو ماجنا - تقایل و دادعتسا

؟دوش ماجنا دیاب يروظنم هچ هب »شیوخ تاداقتعا هب ندیشخب اقترا و التعا« و تسا ریذپناکما يرما هچ يارجا اب )ص( مرکا ربمایپ زا یسانشردق-33

ناهج طاقن رسارس رد نامولظم زا عافد - یلدمه و داحتاتاسدقم ریاس هب نیهوت و تناها زا يریگولج - یلدمه و داحتا

تاسدقم ریاس هب نیهوت و تناها زا يریگولج - تمصع زا ياردروخربناهج طاقن رسارس رد نامولظم زا عافد - تمصع زا يرادروخرب

؟تسانعم هچ هب نیا و ؟تسا ینید هچ مالسا-34

یعامتجا ماکحا هب ندادتیولوا - یعامتجایعامتجا یگدنز هب هجوت مه و درف هب هجوت مه ینعی - یعامتجا

يدرف و یعامتجا هن یهلا ماکحا هب ندادتیولوا - یهلا.تسادخ اهناسنا یقیقح تسرپرس و یلو - یهلا

؟تسا دروم مادک ققحت " یناملسم طرش " يوبن ثیدح رد-35

ناناملسم ریاس هب یگدیسر و هشیدناناناملسم ریاس هب یگدیسر و هشیدنا مدع

ناناملسم ریاس اب ییادج و هقرفتناناملسم اب ییادج و هقرفت مدع
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؟تسا هنوگچ گرم ،اهنآ ناوریپ و یهلا ناربمایپ رظنم زا-36

وا ریذپانلیلحت دُعب يارب یبورغ و ناسنا ياریم دُعب يارب یعولطوا ریذپانهیزجت دُعب يارب یعولط و ناسنا یشیاسرف دُعب يارب یبورغ

وا ریذپهیزجت دُعب يارب یعولط و ناسنا یشیاسرف دُعب يارب یبورغوا ریذپانلیلحت دعب يارب یبورغ و ناسنا ياریمان دعب يارب یعولط

راب ،میدومنیم لمع نآ هب و میدرکیم رکفت نآ يانعم رد هکنیا زا دعب و میتفرگیم ارف ربمایپ زا نآرق زا هیآ هد ام« : دوعسم نب هللادبع نخس نیا-37

؟دراد یناوخمه ترابع مادک اب )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ۀناگ هس ياهتیلوئسم ياتسار رد ،»میتفریم ربمایپ دزن رگید

.دناوخ مدرم رب ار نآرق تایآ ۀمه و داد ماجنا لماک روط هب ار یحو غالبا و تفایرد تیلوئسم ،)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ

.تشاد هدهع رب زین ار نآرق تایآ نییبت و میلعت ۀفیظو ،مدرم هب یحو ندناسر رب هوالع ،)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ

.تسا یهلا تایآ قیمع مهف يارب یملع عجرم نیرتربتعم و نیلوا )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ راتفر و راتفگ

.دراد لماک هجوت زین یعامتجا یگدنز هب ،درف هب هجوت رب هوالع ینعی ؛تسا یعامتجا ًالماک نید کی ،مالسا

نتفرن هانگ يوس هب و دشابن موصعم دوخ ياهتیلوئسم زا کیمادک رد ربمایپ هک تسا ینامز ،دماجنیب یهارمگ هب يربمایپ زا يریگوگلا هک اجنآ-38

؟تسیچ زا هتساخرب هابتشا و اطخ هب نانآ ندشن راتفرگ و ناربمایپ

قیمع شنیب زا يرادروخرب و هانگ تقیقح ةدهاشم - نید نییبت و میلعت

اطخ و هانگ زا دوخ ظفح رد نانآ هب تبسن یهلا صاخ فطل - نید نییبت و میلعت

قیمع شنیب زا يرادروخرب و هانگ تقیقح ةدهاشم - یهلا ماکحا يارجا

اطخ و هانگ زا دوخ ظفح رد نانآ هب تبسن یهلا صاخ فطل - یهلا ماکحا يارجا

میفظوم ام ،تسا توغاط شمکاح نوچ ،تسا زیمآكرش یماظن ،یمالساریغ یسایس ماظن ره هک لیلد نیا هب« :دیامرفیم هک )هر( ینیمخ ماما نخس نیا-39

یمالسا تموکح لیکشت لیالد زا کیمادک دیون و دراد ییاوآمه هیآ مادک اب  ،»میربب نیب زا و مینک رود نانآ تایح زا و ناناملسم ۀعماج زا ار كرش راثآ

؟تسا

توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ ترورض ــ  »کیلا لزنا امب اونمآ مهنا نومعزی نیذلا یلا رت ملا«

مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض ــ  »کیلا لزنا امب اونمآ مهنا نومعزی نیذلا یلا رت ملا«

مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض ــ  » نازیملا و باتکلا مهعم انلزناو تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«

توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ ترورض ــ  » نازیملا و باتکلا مهعم انلزناو تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«

⋯

⋯

؟تسا یمالسا تموکح لیکشت ترورض ّۀلدا اب طابترا رد ،ءایبنا ندشثوعبم فادها زا یکی هب هراشا نمض هفیرش ۀیآ مادک-40

)کلبق نم لزنا ام و کیلا لزُنا آمب اونمآ مّهنا نومعزی نیّذلا یلا ََرت ملا(

) ...ناطیشلا دیری و ِهب اورفکی نا اورُما دَق و توغاّطلا یلا اومکاحتی نا نودیری(

)طسقلاب سّانلا موقیل نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تاّنیبلاب انلّسر انلسرا دقل(

)هیف خفناَف ریّطلا ۀئیهک نیّطلا َنِم مکل ُقُلخا ّیَنا مّکبر نم ۀیآب مُکتئج دق ّینا (

؟تسا کیمادک ببس هب یهلا ناربمایپ تمصع و دوش بلج نید هب مدرم دامتعا تسا نکمم عقوم هچرد-41

رایتخا هب نآ زا يرود و تیصعم و هانگ تقیقح ةدهاشم - یهلا یحو و نید نییبت و میلعت رد ربمایپ تمصع

تسادخ يوس زا نانآ ظفاحم هک ینوریب عنام - یهلا یحو و نید نییبت و میلعت رد ربمایپ تمصع

رایتخا هب نآ زا يرود و تیصعم و هانگ تقیقح ةدهاشم - مدرم هب یحو غالبا و تفایرد رد ربمایپ تمصع

تسادخ يوس زا نانآ ظفاحم هک ینوریب عنام - مدرم هب یحو غالبا و تفایرد رد ربمایپ تمصع

؟تسا هدوب دروم مادک رب رتشیب دیکأت و دنامادک )مالسلا هیلع( رقاب ماما نایب هب مالسا نید راوتسا ياههیاپ و اهانبریز زا دروم هس-42

يونعم تیالو - هزور و زامن و سمخيرهاظ تیالو - هزور و زامن و سمخ

يونعم تیالو - تاکز و هزور و زامنيرهاظ تیالو - تاکز و هزور و زامن
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قیرط زا هن ،ادخ ناگدنب تیاده و دشابیم .................. تیالو روآ دیدپ هک تسا .................. ،دنوادخ نذا هب  »تعیبط ملاع رد فّرصت« رد رثؤم لماع-43

.تسا .................. نآ زا يدنمهرهب زاسهنیمز هک تسا نآ ياهدومن زا ،یمومع و یلومعم شزومآ

اهناسنا لمع و نامیا - يونعم - یگدنب و ّتیدوبعاهناسنا لمع و نامیا - يونعم - دنوادخ تّیشم و هدارا

ادخ يایلوا و ناربمایپ یگتسیاش و تقایل - يرهاظ - یگدنب و ّتیدوبعادخ يایلوا و ناربمایپ یگتسیاش و تقایل - يرهاظ - دنوادخ تّیشم و هدارا

هکنیا رگم ،تسین هعماج و درف زا یلمع و یتکرح چیه« و »تسا زیمآكرش یماظن یمالساریغ یسایس ماظن ره« تارابع )هر( ینیمخ ماما نخس رب انب-44

دروم مادک اب  »ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل«  ترابع و دراد هراشا یمالسا هعماج رد تیالو و تموکح لیالد زا کیمادک هب »هتشاد ررقم یمکح نآ يارب مالسا بهذم

؟دراد یموهفم طابترا

نیلوا - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ ترورض - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض

نیمود - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ ترورض - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض

نیلوا - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ

نیمود - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ

نآرق یگنادواج رد لماع مادک و دنکیمن ادیپ همادا ،هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ ياهتیلوئسم زا کیمادک اهنت ،دنوادخ فرط زا موصعم ماما نییعت اب-45

؟تشاد شقن میرک

هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ مامتها – یحو میلعتیهلا تیانع – یحو تفایرد

ناناملسم ششوک و شالت – یحو میلعتمدرم كرد حطس – یحو تفایرد

.دراد یگتسب .................. و .................. ۀجرد هب ،تسا يونعم تیالو .................. هک يونعم تیاده زا ناسنا يدنمهرهب-46

لمع - نامیا - ۀنومنلمع - نامیا - ّتلعاوقت - تفرعم - ّتلعاوقت - تفرعم - ۀنومن

،تیالو نیا هطساو هب و دشابیم .................. بجوم هب هبترم نیا ندوب اراد هک تسا .................. تیالو )ص( ربمایپ تلاسر ورملق نیرتالاب و نیرترب-47

. .................. )ص( ربمایپ

.دهد افش ضیرم تسناوتیم ـ هنیدم رد تموکح لیکشت و یمالسا ۀعماج هب ناشیا يربهر و یتسرپرس ـ يونعم

.دیامن رود ار توغاط و دنک تموکح یمالسا ۀعماج رب تسناوتیم ـ یهلا برق ریسم رد یگدنب و تیدوبع فیاظو ماجنا ـ يرهاظ

.دهد افش ار ضیرم تسناوتیم ـ یهلا برق ریسم رد یگدنب و تیدوبع فیاظو ماجنا ـ يونعم

.دیامن رود ار توغاط و دنک تموکح یمالسا ۀعماج رب تسناوتیم ـ هنیدم رد تموکح لیکشت و یمالسا ۀعماج هب ناشیا يربهر و یتسرپرس ـ يرهاظ

؟تسیچ مالسا ۀیاپ نیرتمهم )ع(رقاب ماما نخس هب هجوت اب و دشابیم .................. نآرق ملعم نیرتگرزب و نیلوا-48

زامن ـ )ص(دمحم ترضحتیالو ـ )ع(یلع ترضحتیالو ـ )ص(دمحم ترضحزامن ـ )ع(یلع ترضح

؟تسیچ رگیدکی اب ناناملسم اب فالتخا رابنایز جیاتن زا و ؟دوب هچ رگیدکی اب ناناملسم توخا ةرمث نیرتمهم-49

کچوک ياهروشک هب یمالسا گرزب ياهروشک ۀیزجت - ناناملسم رد گرزب تردق ندمآ دوجوهب

ناملسم ياهروشک ریاخذ رب نارگرامعتسا طلست - ناناملسم تفرشیپ

کچوک ياهروشک هب یمالسا گرزب ياهروشک ۀیزجت - مالسا شرتسگ

ناملسم ياهروشک ریاخذ رب نارگرامعتسا طلست - ناناملسم گرزب تردق ندمآ دوجوهب

؟تسا ینآرق ترابع مادک ،توغاط دزن ندرب يرواد دروم رد نارادنپ نامیا تیلوئسم-50

) باتکلا مهعم انلزنا () اورفکی نا اورما دق () طسقلاب سانلا موقیل () کیلا لزنا امب اونمآ (

.دشابیم ..................  تیاده نیا زا يرادروخرب ۀناشن و دنکیم مهارف زیچ هچ ار يونعم ياهتیاده تفایرد رد تقایل و دادعتسا ۀنیمز-51

ناسنا ناج و حور رب ماهلا - یگدنب و تیدوبعناسنا ناج و حور رب ماهلا - لمع و نامیا

تیصعم و هانگ تقیقح ةدهاشم - یگدنب و تیدوبعتیصعم و هانگ تقیقح ةدهاشم - لمع و نامیا
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؟تسا مادک ربمایپ صاخ تیلوئسم-52

ینید تیعجرمیحو غالبا و تفایرديونعم تیالويرهاظ تیالو

مادک ياتسار رد بیترت هب ، )ص( مرکا ربمایپ بناج زا  »میرک نآرق نیودت« و  »تموکح لحم ناونع هب هنیدم دجسم نداد رارق« ،»میرک نآرق ریسفت«-53

؟تسا ناشیا تلاسر ياهورملق زا کی

ینید تیعجرم – يونعم تیالو – یحو غالبا و تفایردیحو غالبا و تفایرد – يرهاظ تیالو – يونعم تیالو

یحو غالبا و تفایرد – يرهاظ تیالو –ینید تیعجرميرهاظ تیالو – یحو غالبا و تفایرد – ینید تیعجرم

زا کیمادک هب طوبرم بیترت هب »راصنا و نیرجاهم نایم تدحو نامیپ يرارقرب« نینچمه و »دوعسم نب هللادبع نوچمه گرزب نارسفم و ناثدحم روهظ«-54

.تسا تلاسر ةزوح ياهتیلوئسم

ینید تیعجرم - یحو غالبا و تفایرديرهاظ تیالو - یحو غالبا و تفایرد

یحو غالبا و تفایرد - ینید تیعجرميرهاظ تیالو - ینید تیعجرم

تیلع بیترتهب »یهلا نامرف يارجا« و »یحو غالبا و تفایرد« ،»نید نییبت و میلعت« ماقم رد نانآ تمصع و تسیچ هانگ هب ناربمایپ ندشن راتفرگ تلع-55

؟دنکیم نایب ار ریز دراوم زا کیمادک

تیاده ناکما - دامتعا بلج - ییوگلا ماقم - ینوریب عناومییوگلا ماقم - تیاده ناکما - دامتعا بلج - سوه و اوه رب هبلغ

ییوگلا ماقم - تیاده ناکما - دامتعا بلج - ینوریب عناومتیاده ناکما - دامتعا بلج - ییوگلا ماقم - سوه و اوه رب هبلغ

؟تسا ریذپناکما هنوگچ فده نیا ققحت و تسیچ ناربمایپ تلاسر فادها زا یکی-56

یمالسا تموکح لیکشت اب - یعامتجا تلادع يارجایمالسا تموکح لیکشت اب - یهلا نیناوق يارجا

ینید تیعجرم اب - یهلا نیناوق يارجاینید تیعجرم اب - یعامتجا تلادع يارجا

هعماج و درف زا یلمع و یتکرح چیه" ، "تسا زیمآكرش یماظن یمالساریغ یسایس ماظن ره" :دناهدومرف هک ینیمخ ماما ترضح ياهترابع زا کی ره-57

؟تسا یمالسا تموکح لیکشت لیلد مادک رگنایب بیترتهب "تسا هتشاد ررقم یمکح نآ يارب مالسا بهذم هکنیا رگم تسین

توغاط یفن و یهلا تیالو شریذپ - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورضمالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض - توغاط یفن و یهلا تیالو شریذپ

یمالسا هعماج لالقتسا ظفح ترورض - توغاط یفن و یهلا تیالو شریذپتوغاط یفن و یهلا تیالو شریذپ - یمالسا هعماج لالقتسا ظفح ترورض

میور هب ار ملع زا باب رازه هلآ و هیلع هللا یلص ادخ لوسر يزور« :ثیدح رد مالسلا هیلع یلع ترضح هب هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ زا مولع لاقتنا ةوحن-58

؟تسا مادک نآ زا يا هنومن و تسا هدوب تروص هچ هب ،».دوشیم هدوشگ رگید باب رازه ،مادک ره زا هک دوشگ

ادخ نذا هب ندوبحالص هب تروص رد تاجاح نداد و تقلخ ناهج رد فّرصت – یلومعم شزومآ

ادخ نذا هب ندوبحالص هب تروص رد تاجاح نداد و تقلخ ناهج رد فّرصت – ناج و حور رب ماهلا

يرادیب رد ماهلا تروص هب اطخ و هانگ زا ریمضنشور ملاع کی تظفاحم – ناج و حور رب ماهلا

يرادیب رد ماهلا تروص هب اطخ و هانگ زا ریمضنشور ملاع کی تظفاحم – یلومعم شزومآ

؟تسیچ تادابع ریاس و هزور و زامن دیلک و دراد تلاسر ياهورملق زا کی مادک هب هراشا ،»...سمخ یلع مالسالا ینب « : ثیدح-59

تمصع -يونعم تیالوتیالو -يونعم تیالوتیالو-يرهاظ تیالوتمصع-يرهاظ تیالو

هفیرش ۀیآ مادک مایپ رب ینتبم ،خساپ نیا و تسیچ ترضح نآ خساپ »؟تسا هدش دیکا توعد زیچ هچ هب ،مالسا رد« :دوش لاؤس )ع( رقاب ماما زا هاگره-60

؟تسا

»هَتلاسِر ُلَعَجی ُثیَح ُمَلَعاُ هللا«-ةالص و ربص»هَتلاسِر ُلَعَجی ُثیَح ُمَلَعاُ هللا«- تیالو

»َباتکلا ُمُهَعَم انلزنا و ِتانیبلاب انلُسُر انلَسَرا دََقل«-ةالص و ربص»َباتکلا ُمُهَعَم انلزنا و ِتانیبلاب انلُسُر انلَسَرا دََقل«- تیالو
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