


 دین و زندگی یازدهم فصل یازدهم - پرش - تستی

؟تسا دوصقم نیا هب یفاو ،هفیرش ۀیآ مادک مایپ و تسیچ دنوادخ بناج زا شنیرفآ رد اهناسنا تلزنم نییبت ّتلع-1

".مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا ،مدآ دنزرف يا" - دنشاب رتالاب و رترب تاقولخم ۀمه زا اهناسنا

".میدیشخب تمارک ار مدآ نادنزرف ام" - دنشاب رتالاب و رترب تاقولخم ۀمه زا اهناسنا

".میدیشخب تمارک ار مدآ نادنزرف ام" - دنشورفن كدنا ياهب هب و دنرامش زیزع ار دوخ اهناسنا

".مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا ،مدآ دنزرف يا" - دنشورفن كدنا ياهب هب و دنرامش زیزع ار دوخ اهناسنا

؟تسیچ رما نیا تلع ؟تسا رتکیدزن نامسآ هب یسک هچ يوبن ثیدح رد-2

اهیبوخ هب شیارگ ندوب يوق -زیزع ناسنااهیبوخ هب شیارگ ندوب يوق -ناوج

سفن تزع ندوب يوق -زیزع ناسناسفن تزع ندوب يوق -ناوج

رب ّتلذ رابغ نتسشن و داد رارق دانتسا دروم ناوتیم ار هفیرش ۀیآ مادک ،دوش اهنآ شاداپ دایدزا بجوم ،راکوکین ياهناسنا هب یهلا لضف و فطل هک اجنآ-3

؟تسا ّتلع مادک هب لیلذ ناسنا ةرهچ

)ِتائِّیَّسلا اُوبَسَک نیذَّلاو ( - ) ٌۀَدایز َو ینسُحلا اُونَسَحا َنیذَِّلل()ٌۀَّلِذ مُهُقَهَرت َو( - ) ًاعیمج ُۀَّزِعلا هّللَف َۀَّزِعلا ُدیُری َناک نَم(

)ِتائِّیَّسلا اُوبَسَک نیذَّلاو ( - ) ًاعیمج ُۀَّزِعلا هّللَف َۀَّزِعلا ُدیُری َناک نَم()ٌۀَّلِذ مُهُقَهَرت َو( - ) ٌۀَدایز َو ینسُحلا اُونَسَحا َنیذَِّلل(

؟دنرادیمرب مدق هیآ مادک اب لباقت رد دارفا نیا ؟تسا ییاهناسنا هچ راک عورشمان تالیامت زا يوریپ و هانگ هب ندروآ يور-4

اَهِلْثِِمب ٍَۀئِّیَس ُءاَزَج ِتَائِّیَّسلا اُوبَسَک َنیِذَّلاَو -لیلذ ياهناسنااَهِلْثِِمب ٍَۀئِّیَس ُءاَزَج ِتَائِّیَّسلا اُوبَسَک َنیِذَّلاَو -رفاک ياهناسنا

اًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم -لیلذ ياهناسنااًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم -رفاک ياهناسنا

؟تسا مادک تزع هب ندیسر يارب نآرق يداهنشیپ هار و تسیچ هعماج رد هانگ و مرج اب هزرابم ياههار زا یکی ،هدش ماجنا تاقیقحت هب هجوت اب-5

ًْهنجلا الا نمث مکسفنال سیل هنا  ـ سفن هب دامتعا شیازفاًْهنجلا الا نمث مکسفنال سیل هنا  ـ سفن تزع شیازفا

اًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم  ـ سفن هب دامتعا شیازفااًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم  ـ سفن تزع شیازفا

رظن رد ناهج قلاخ « دیامرفیم یناسک هچ فصو رد )ع( یلع و دریذپیم ار وا یگدنب و هدش ادخ میلست یعیبط روطهب تخانش مادک هب ندیسر اب ناسنا-6

؟»تسا کچوک نانآ مشچ رد ادخ ریغ ،هجیتن رد تسا میظع نانآ

.دناهتفای ادخ یگدنب رد ار دوخ تزع هک یناسک ـ وا یگدنب يارب شالت و ادخ تمظع هب هجوت

.دنراد ار تسپ تالیامت ربارب رد یگداتسیا تردق هک یناسک ـ وا یگدنب يارب شالت و ادخ تمظع هب هجوت

.دناهتفای ادخ یگدنب رد ار دوخ تزع هک یناسک ـ كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش

.دنراد ار تسپ تالیامت ربارب رد یگداتسیا تردق هک یناسک ـ كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش

؟تسا نآ دیؤم هفیرش ۀیآ مادک و تسا )مالسلا هیلع( نانمؤمریما هاگدید زا یناسک هچ لاح فصو ".تسا کچوک نانآ مشچ رد ادخ ریغ"ریبعت-7

)ًاعیمج ۀّزعلا هّللف هّزعلا دیری ناک نم( – دناهتفای ادخ یگدنب رد ار دوخ تزع هک یناسک

)ًاعیمج ۀّزعلا هّللف هّزعلا دیری ناک نم(  - دناهدرک هشیپ يراکوکین هک یناسک

)رتق مههوجو قهریال و هدایز ینسحلا اونسحا نیذّلل( – دناهتفای ادخ یگدنب رد ار دوخ تزع هک یناسک

)رتق مههوجو قهریال و هدایز ینسحلا اونسحا نیذّلل( – دناهدرک هشیپ يراکوکین هک یناسک

؟تسا یتفص هنوگچ تزع تفص »َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم« ۀیآ رد-8

يداد ادخیعیبطيرطف و یتاذيرایتخا و یباستکا
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؟تسیچ ناسنا دوجو رد نآ يریگلکش دمایپ و تسا یقالخا لئاضف ناکرا زا دنوادخ تفص مادک ،)مالسلا مهیلع( نیموصعم هاگدید زا-9

اهیتشز زا يرایسب زا تعنامم - تّزعدارفا همه هب دنوادخ دادما - تینامحر

دنوادخ رب طلست و هطاحا مدع - يریذپان تسکشناهانگ زا يرایسب شزرمآ - تیراّفغ

؟دهدیم ناشن ناسنا زا ار هراّما سفن و هماّول سفن ۀتساوخ بیترتهب ،دروم مادک-10

رتورف تالیامت هب یهدخساپ ــ دوش هجوت رترب و یلاع تالیامت هب طقفرترب تالیامت زا تلفغ ــ دوش هجوت رترب و یلاع تالیامت هب طقف

رتارف تالیامت هب یهدخساپ ــ دوش هداد خساپ رتورف تالیامت هب زاین دح ردرترب تالیامت زا تلفغ ــ دوش هداد خساپ رتورف تالیامت هب زاین دح رد

؟تسیچ »اًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلَِلف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم« ۀیآ رد سفن تزع هب یبایتسد هار-11

هانگ زا يرودادخ زا تزع ناهاوخکین راک و حلاص لمع ماجناناسنا شزرا تخانش

؟دناهتسناد یقالخا لیاضف زا يزیچ هچ ار تفص نیا )ع( نیموصعم و تسیچ لولعم ،تزع تفص ندش اهیتشز زا يرایسب عنام-12

تارمث ــ ناسنا دوجو رد نآ يریگلکشناکرا ــ ناسنا دوجو رد نآ يریگلکش

تارمث ــ میسانشب ار نآ میناوتب هک ینامزناکرا ــ میسانشب ار نآ میناوتب هک ینامز

؟دناهتسناد یقالخا لیاضف ناکرا زا ار نآ )مالسلا مهیلع( نیموصعم همئا هک تسا یتفص ینعم ،کیمادک-13

يریذپانذوفنیگشیپاورپيرگداديراکوکین

رگنایب و ..................  رد )ص( مرکا ربمایپ زا »مراد یمنرب تسد قح هار زا ،دیراذگب مپچ تسد رد ار هام و متسار تسد رد ار دیشروخ رگا« نخس-14

)رییغت اب( .تسوا..................

توبن قدص - هّکم ناکرشم ياسرفتقاط هرصاحمسفنتّزع - هّکم ناکرشم ياسرفتقاط ةرصاحم

توبن قدص - مخریدغ ۀثداح رد )ع( یلع ماما تیالو مالعا توبثسفن تّزع - مخریدغ ۀثداح رد )ع( یلع ماما تیالو مالعا توبث

؟تسا نآ زا یکاح هفیرش ۀیآ مادک مایپ و دنیشنیم ناسنا ةرهچ رب یعقوم هچ تلذ رابغ-15

»...اهَلْثِم َِّالإ یزُْجی َالف َِۀئِّیَّسلِاب َءاج ْنَم َو ...«  - دوش سوهويوه میلست»...اهَلْثِم َِّالإ یزُْجی َالف َِۀئِّیَّسلِاب َءاج ْنَم َو ...«  - دسانشن ار دوخ هاگیاج

»...اَهِلْثِِمب ٍَۀئِّیَس ُءاَزَج ِتَائِّیَّسلا اُوبَسَک َنیِذَّلاَو«  - دوش سوهويوه میلست»...اَهِلْثِِمب ٍَۀئِّیَس ُءاَزَج ِتَائِّیَّسلا اُوبَسَک َنیِذَّلاَو«  - دسانشن ار دوخ هاگیاج

؟دنادیم یسک هچ ار تالیامت نیا زرم و دح و دنوشیم دب ینامز هچ یناویح و یناد تالیامت-16

ادخ - دهد رارق یگدنز ساسا و لصا ار تالیامت نیا ناسنا یتقونادجو - دهد رارق یگدنز ساسا و لصا ار تالیامت نیا ناسنا یتقو

نادجو - دنوش ییایند یگدنز همزال و دنک ادیپ لیم اهنآ هب ناسنا هک ینامزادخ - دنوش ییایند یگدنز همزال و دنک ادیپ لیم اهنآ هب ناسنا هک ینامز

؟درادیماو وا یگدنب شریذپ هب و دنکیم ادخ میلست ار ناسناً اعیبط ،هفیرش تیاور مادک نومضم هب ناسنا نامیا-17

.دیشورفن نآ زا رتمک هب )ار دوخ( سپ ،تسین تشهب زج امش ناج يارب ییاهب انامه

.مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا ،مدآ دنزرف يا

.تسا کچوک نانآ مشچ رد ادخ ریغ ،هجیتن رد .تسا میظع نانآ رظن رد ناهج قلاخ

.تسا هدیرفآ دازآ ار وت دنوادخ اریز ؛شابن تدوخ لثم یسک ةدنب

؟دشابیم ناسنا دوجو رد یناد و یلاع تالیامت ۀشیر ةرابرد یبسانم حیضوت ترابع مادک-18

.میوشیم لاحشوخ طقف و میربیمن تذل اهنآ زا ،تسا ناسنا يونعم حور هب طوبرم هک ایح و راثیا هب لیامت هب ندیسر اب

.مینکیمن تّیقفوم ساسحا و میربیمن تذل اهنآ زا ،تسا ناسنا يونعم حور هب طوبرم هک ایح و راثیا هب لیامت هب ندیسر اب

.میوشیمن لاحشوخ و میربیمن تذل اهنآ زا ،میباییم تسد تسا ناسنا یناویح دعب هب طوبرم هک توهش و تورث لیامت هب هک یماگنه

.میوشیم لاحشوخ و میربیم تذل اهنآ زا ،میباییم تسد تسا ناسنا یناویح دعب هب طوبرم هک توهش و تورث لیامت هب هک یماگنه
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.تسا سفن تزع بسک هار زا ..................  هب طوبرم نخس نیا و تسیچ ناگدنب رظن رد ناهج قلاخ تمظع ۀجیتن )ع( یلع نانخس هب هجوت اب-19

یگدنب يارب شالت - ادخ ریغ ندش کچوکیگدنب يارب شالت - ادخ زج یگدنب یفن

دوخ هاگیاج تخانش - ادخ ریغ ندش کچوکدوخ هاگیاج تخانش - ادخ زج یگدنب یفن

؟تسیچ لولعم یمدآ ةرهچ رب تلذ رابغ نتسشنورف مدع-20

ادخ تمظع هب هجوتناسنا شزرا تخانشهانگ زا يرودناسنا يراکوکین

؟دنوشیم دب عقوم هچ یناویح دعب تالیامت-21

.دهد رارق یگدنز ساسا و لصا ار نآ ناسنا هک هاگنآ.دنک یهجوتمک و هجوتیب نآ هب ناسنا هک هاگنآ

.دنک لامک و تیقفوم ساسحا تالیامت نیا اب ناسنا هک هاگنآ.دریگ رارق رترب و یلاع تالیامت حطسمه هک هاگنآ

؟دراد هراشا صالخا تیوقت ياههار مادک هب عوضوم نیا و »دوبن دوخ لثم یسک ةدنب دیابن« یتلع هچ هب )مالسلا هیلع( نینموملا ریما مالک رد-22

كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش ــ تسا هدیرفآ دازآ ار ناسنا دنوادخ اریز

وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت ــ تسا هدیرفآ دازآ ار ناسنا دنوادخ اریز

وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت ــ دشاب کچوک ناسنا رظن رد ادخریغ یتسیاب اریز

كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش ــ دشاب کچوک ناسنا رظن رد ادخریغ یتسیاب اریز

؟ددرگیم دافتسم عوضوم مادک ،»اعیمج هزعلا هللف هزعلا دیری ناک نم« :ۀفیرش ۀیآ زا-23

.دنهدیم رارق شیوخ دوبعم ار وا هک تسا یناسک و دنوادخ ةدنزارب و هتسیاش اهنت ،تزع

.تسا یناسنا تمارک و تزع تیوقت ياههار زا یکی ،شیوخ ياهشزرا تخانش

.تسا سفن تزع ندش فیعض ،یناسفن ياهشهاوخ زا تعباتم و يراکهانگ باتزاب

.دنبایب شیوخ يادخ دزن ییوربآ و تهاجو دنناوتیم ،دنروآ يور يراکوکین هب اهناسنا رگا

؟تسا هدش صخشم هنوگچ یناد تالیامت زا يدنمهرهب و تسیچ موش دمایپ میمصت و مزع رد یتسس-24

.دباییم رد ار تالیامت نیا زا يدنمهرهب یگنوگچ دوخ تسارف اب ناسنا - سفن ّتلذ

.دباییم رد ار تالیامت نیا زا يدنمهرهب یگنوگچ دوخ تسارف اب ناسنا - ینکش نامیپ

.تسا هدرک صخشم ار تالیامت نیا زا يدنمهرهب یگنوگچ دوخ ماکحا اب دنوادخ - سفن ّتلذ

.تسا هدرک صخشم ار تالیامت نیا زا يدنمهرهب یگنوگچ دوخ ماکحا اب دنوادخ - ینکش نامیپ

؟دوشیم دافتسم هنیزگ مادک ،» ... تائیسلا اوبسک نیذلاو « :ۀفیرش ۀیآ زا-25

.تفای دنهاوخ نآ زا رتشیب ییازج دنباییم تسد يدب هب هک نانآ

.تشاد دنهاوخ مغ زا دولآرابغ ياهرهچ ،دنتسین اهیبوخ ۀمشچرس یپ رد هک نانآ

.دنیشنیم ،دوشیم میلست و دهدیم تبثم خساپ سوه و يوه هب هک یناسنا ةرهچ رب يراوخ رابغ

.دید دهاوخ شتشز لمع زا رتمک ییازج ،دریذپیم ار ینامرف ره و دهدیم يراوخ هب نت نایوگروز و ناربکتسم ربارب رد هک یسک

؟تسیچ ۀمدقم ،»هزعلا دیری ناک نم« ۀفیرش ترابع-26

» اعیمج هزعلا هللف «» نیذلا یف اوهقفتیل «» هلذ الو و رتق مههوجو قهری ال «» هدایز و ینسحلا ونسحا نیذلل «

؟دوشیم ناسنا رد رما مادک تیوقت بجوم عوضوم نیا ؟تسا یتسه ماظن رد ناسنا ةژیو هاگیاج ةدنهد ناشن عوضوم مادک-27

سفن تزع - تساهدش اطع ناسنا يارب دشر عناوم و لماوع تخانش ناکما

یسانشادخ - تساهدش اطع ناسنا يارب دشر عناوم و لماوع تخانش ناکما

سفن تزع - تساهداد رارق وا يارب نیمز و اهنامسآ رد هچنآ زا ناسنا يدنمهرهب ییاناوت

یسانشادخ - تساهداد رارق وا يارب نیمز و اهنامسآ رد هچنآ زا ناسنا يدنمهرهب ییاناوت
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؟دیامرفیم فیصوت هنوگچ دناهتفای ادخ یگدنب رد ار دوخ تزع هک ییاهناسنا )ع( یلع ترضح-28

ادخ ریغ یگدنب مدعاهنآ رظن رد ادخ ریغ ندوب کچوک و قلاخ ندوب میظع

كدنا ياهب هب دوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانشسوه و يوه ربارب رد يریذپان میلست

؟تسیچ رگنایب بیترت هب »تالیامت زرم و دح صخاش« و »لامک و تیقفوم ساسحا« ،»یلاحشوخ و تذل ساسحا« دراوم زا کیره-29

یهلا ماکحا -یلاع تالیامت -یناد تالیامتیهلا ماکحا -یناد تالیامت -یناد تالیامت

هماول سفن و لقع -یلاع تالیامت -یناد تالیامتهماول سفن و لقع -یناد تالیامت -یناد تالیامت

اریز شابن تدوخ لثم یسک ةدنب« و ».تسین تشهب زج امش ناج يارب ییاهب انامه« :دیامرفیم هک )مالسلا هیلع( یلع نانمؤمریما زا هدشلقن تارابع-30

؟دراد تزع تیوقت ياههار مادک هب هراشا بیترتهب ».تسا هدیرفآ دازآ ار وت دنوادخ

وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت ــ كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش

كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش ــ كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش

وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت ــ وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت

كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش ــ وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت

؟دراد یصاخ یگژیو هچ مدرم ربارب رد دنمتزع ناسنا و تسیچ دنوادخ یگدنب و میلست باتزاب ،ثیداحا و تایآ هب هجوت اب-31

شیوخ نامیپ ظفاح - سفن تّزعینتورف و عضاوت - سفن تّزع

ینتورف و عضاوت - دنوادخ زا تلفغ مدعشیوخ نامیپ ظفاح - دنوادخ زا تلفغ مدع

؟تسا هنوگچ وا رظنم رد ناسنا هاگیاج و تسا تزع تیوقت ياههار زا کی مادک هب طوبرم ،تسا هدومرف نایب سدقم عراش هک دوخ يارب ناسنا قلخ-32

تاقولخم رب يرترب و میرکت - كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش

تاقولخم رب يرترب و میرکت - وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت

تشهب - كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و دوخ شزرا تخانش

تشهب - وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت

.دش دهاوخ .................. درذگب دح زا نآ زا يدنمهرهب رد هک یناسنا و .................. يدب تالیامت ناسنا رد یناد تالیامت-33

لیلذ - دنتسینفیعض - دنتسهفیعض - دنتسینلیلذ - دنتسه

رب ندنام یقاب و ادخ اب نامیپ ظفح« و دشابیم .................. دنوادخ یعقاو ناگدنب رظن رد ناهج قلاخ تمظع ۀجیتن )ع( یلع ترضح نانخس هب هجوت اب-34

.تسا ..................  ورگ رد »میمصت و مزع

یهلا برق و لامک ریسم رد نداهن مدق - یگدازآ تمعن و ثیدح هب هجوت

هانگ زا يرود و سفن تزع بسک - یگدازآ تمعن و ثیدح هب هجوت

یهلا برق و لامک ریسم رد نداهن مدق - ناگدنب هاگدید رد ادخ ریغ ندش کچوک

هانگ زا يرود و سفن تزع بسک - ناگدنب هاگدید رد ادخ ریغ ندش کچوک

؟دننک یگدنز هنادنمتزع طیارش نیرتتخس رد دنتسناوت يرما هچ رب هیکت اب ام نایاوشیپ-35

ادخ یگدنب ابحلاص لمع ماجنایهلا ياوقت ابهانگ زا يرود اب

تروص .................. توعد اب یناویح دعب هب ناسنا ندرک مرگرس و میهد خساپ رتورف تالیامت هب زاین دح رد هک دهاوخیم ناسنا زا .................. سفن-36

.دریگیم

همهلم سفن - هماولسوه و يوه - هماولهمهلم سفن - هراماسوه و يوه - هراما

؟دنتسه یناسک هچ رتشیب نآ قادصم و ؟تسا مادک ،تسا رتيوق وا رد اهیبوخ هب شیارگ یسک يارب )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ریبعت-37

ناوجون ــ تسا رتکیدزن نامسآ هبنالاسگرزب ــ تسا رتکیدزن نامسآ هب

نالاسگرزب - دراد هویم و تسا زبس هک یتخردناوجون ــ دراد هویم و تسا زبس هک یتخرد
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..................:دیامرفیم و هدرک یفرعم .................. ار تمارک و تزع بسک یلصا شور و هار میرک نآرق-38

.دوشیم ریقح وا دزن رد توهش درادب یمارگ ار دوخ هک سک نآ - وا ياهنامرف لوبق و ادخ يوس هب تشگزاب

.تسادخ نآ زا هرسکی تزع ،دهاوخیم تزع هک سکره - وا ياهنامرف لوبق و ادخ يوس هب تشگزاب

.دوشیم ریقح وا دزن رد توهش درادب یمارگ ار دوخ هک سک نآ - یسنج توهش لرتنک رد ناسنا ییاناوت

.تسادخ نآ زا هرسکی تزع ،دهاوخیم تزع هک سکره - یسنج توهش لرتنک رد ناسنا ییاناوت

؟تسیچ سفن تزع هب ناسنا ندیسر لولعم و تلع-39

ادخ اب نامیپ ظفح - هناصلاخ یگدنبیناد تالیامت بوکرس - هناصلاخ یگدنب

ادخ اب نامیپ ظفح - تالیامت و اهسوه لرتنکیناد تالیامت بوکرس - تالیامت و اهسوه لرتنک

؟تسا یناسک هچ راک تبقاع »ٌۀَّلِذ َال َو ٌَرَتق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْری َالَو« ینآرق ترابع-40

ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرتَۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَمٌۀَدَایِز َو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّللِتَائِّیَّسلا اُوبَسَک َنیِذَّلاَو

؟تسا یعوضوم هچ رگنایب دنکیم نایب شنیرفآ رد ار اهناسنا ام هاگیاج دنوادخ هکنیا-41

ناسنا یگدازآ هب هجوتناسنا شزرا هب هجوتدنوادخ یگدنب يارب شالتدنوادخ تمظع هب هجوت

؟دنتسه ایند رد یگدنز ۀمزال تالیامت مادک و میمانیم هچ ،دریذپیم ار ینامرف ره و دهدیم يراوخ هب نت نایوگروز و ناربکتسم ربارب رد هک ار یسک-42

یلاع تالیامت -زیزع ناسنایناد تالیامت -زیزع ناسنایناد تالیامت - لیلذ ناسنایلاع تالیامت - لیلذ ناسنا

؟تسا هیآ مادک زا هدش دافتسم موهفم و تسیچ ۀجیتن هانگ ربارب رد ندشزیزع ،ینآرق تایآ هب دانتسا اب-43

)... ۀُّلذ ال و ُرتق مههوجو قهریال و( – هانگ زا يرود و اهیکین هب ندروآيور و عورشمان تالیامت ربارب رد یگداتسیا

)...ۀئٍّیس ءازج تائیّسلا اوبسک نیّذلا و( – یتشز و هانگ هب ندروآيور و سوه و يوه زا يورهلابند

)...ۀئیٍّ س ءازج تائیسّ لا اوبسک نیّذلا و( – هانگ زا يرود و اهیکین هب ندروآيور و عورشمان تالیامت ربارب رد یگداتسیا

)... ۀُّلذ ال و رتق مههوجو قهریال و( – یتشز و هانگ هب ندروآيور و سوه و يوه زا يورهلابند

؟دوشیم هچ بجوم رما نیا و دنتسه کیدزن نامسآ هب یناسک هچ مالسا یمارگ ربمایپ نایب هب-44

.دباییم شیازفا یناد تالیامت ربارب رد یگداتسیا - نانمؤم.دننک تمواقم ینوریب ياهكرحم لباقم رد - نانمؤم

.دباییم شیازفا یناد تالیامت ربارب رد یگداتسیا - ناناوجون.دننک تمواقم ینوریب ياهكرحم لباقم رد - ناناوجون

؟دنادیم هچ ار سفن تزع هب یبایتسد هار »ءاَزَج ِتَائِّیَّسلاْ اُوبَسَک َنیذَّلاَو« ینآرق ترابع-45

حلاص لمع ماجناسفن تزع تیوقتادخ یگدنبهانگ زا يرود

⋯

؟تسا نآ رگنایب هیآ مادک و تسیچ لولعم رتنوزف و وکین شاداپ تفایرد-46

ٌۀَدَایِزَو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّلل -هانگ زا يرودٌۀَّلِذ َالَو ٌَرتَق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْری َالَو -هانگ زا يرود

ٌۀَّلِذ َالَو ٌَرتَق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْری َالَو -کین لمع ماجناٌۀَدَایِزَو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّلل -کین لمع ماجنا

؟تسیچ تزع تیوقت ياههار نیموصعم ةریس و نآرق هاگدید زا-47

وکین و حلاص لمع ماجنا -هانگ زا يرودادخ تمظع هب هجوت -دوخ شزرا تخانش

وکین و حلاص لمع ماجنا -ادخ تمظع هب هجوتهانگ زا يرود -دوخ شزرا تخانش

؟دراد يدمایپ هچ نآ هب ندش فصتم و دناهدومن فیصوت هنوگچ ار سفن تزع راوگرزب نیموصعم-48

اهیتشز زا يرایسب عنام -لامک ریسم رد اهمدق نیرتمهم زااهیتشز زا يرایسب عنام -یقالخا لیاضف ناکرا زا

ندش ریذپان تسکش -لامک ریسم رد اهمدق نیرتمهم زاندش ریذپان تسکش -یقالخا لیاضف ناکرا زا
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؟دراد ییانعم تقباطم یسدق ثیدح مادک اب و تسیچ هب طوبرم ،»اهب اوعیبت الف هنجلا الا نمث مکسفنال سیل هنا« :فیرش ثیدح-49

»مدیدن ییابیز زج اروشاع ۀعقاو رد« - دنوادخ تمظع هب هّجوت

»مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا مدآ دنزرف يا« - دنوادخ تمظع هب هّجوت

»مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا مدآ دنزرف يا« - ناسنا شزرا تخانش

».مدیدن ییابیز زج اروشاع هعقاو رد« - ناسنا شزرا تخانش

؟دراد یصاخ یگژیو هچ مدرم ربارب رد دنمتّزع ناسنا و تسیچ دنوادخ یگدنب و میلست باتزاب ثیداحا و تایآ هب هجوت اب-50

شیوخ ناهنپ ظفاح - سفن تّزعینتورف و عضاوت - سفن تّزع

ینتورف و عضاوت - دنوادخ زا تلفغ مدعشیوخ ناهنپ ظفاح - دنوادخ زا تلفغ مدع

؟تسا هدش فیصوت نادب دنوادخ نآرق رد رابدنچ ؟تسیچ لامک ریسم رد مدق نیرتمهم-51

راب  زا شیب -سفن تزع تیوقتراب  زا شیب -تمارکراب  -سفن تزع تیوقتراب  -تمارک 95959595

خساپ شیوخ سوه و يوه هب هک یسک و دیامرفیم هچ ادخ ریغ لباقم رد يریذپانمیلست و ادخ یگدنب شریذپ ةرابرد )مالسلا هیلع( یلع نینموملا ریما-52

؟تسا هتشاذگ يداو مادک رد مدق ،دهدیم تبثم

تلذ - تسا کچوک ناشرظن رد ادخ ریغ تهج نیا زا ،تسا گرزب نانآ رظن رد ناهج قلاخ

هانگ - تسا کچوک ناشرظن رد ادخ ریغ تهج نیا زا ،تسا گرزب نانآ رظن رد ناهج قلاخ

تلذ - تسا هدیرفآ دازآ ار وت دنوادخ اریز ،شابن تدوخ لثم یسک هدنب

هانگ - تسا هدیرفآ دازآ ار وت دنوادخ اریز ،شابن تدوخ لثم یسک هدنب

؟ددرگیم تفایرد تاعوضوم  مادک ،»اهلثمب هئیس و ء ازج تائیسلا اوبسک نیذلاو« : ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-53

.تسا ناهانگ بسک لولعم دب يازج و دراد لابند هب ار ّتلذ و يراوخ ،یفنم تالیامت زا يورهلابند

.تسا ندش يورخا باذع راچد هرخالاب و هانگ ندش يداع ثعاب نتخادنا ینوریب لماوع ندرگ هب ار دوخ هانگ

.تسا ناهانگ ندش يداع و هانگ هیجوت لولعم دب و تشز ناهانگ لامعا مّسجت

.دراد تخس رایسب یتبقاع یهلا ریغ ریسم رد نتفر و شیوخ هاگیاج تخانش مدع

؟تسا هیآ مادک دیؤم و تسیچ رگنایب ».تسا رترب تلذ اب یگدنز زا تزع اب گرم« :دندومرف هک )ع( نیسح ماما نخس-54

اًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم -تماقتسا ياههوسااًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم -سفن تزع

ٌۀَدَایِزَو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّلل -تماقتسا ياههوساٌۀَدَایِزَو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّلل -سفن تزع

.تسا رارقرب .................. و .................. و .................. ۀطبار بیترت هب "میمصت و مزع رد یتسس" اب "ادخ اب نامیپ نتسکش" و سفن تلذ نایم-55

تلع - تلع - لولعملولعم - تلع - تلعلولعم - تلع - لولعملولعم - لولعم - تلع
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