


 دین و زندگی یازدهم فصل اول پرواز - تستی

؟تسا هدش هراشا هفیرش ۀیآ مادک رد و ناسنا ةژیو تیاده هب و درذگیم یگژیو ود مادک ریسم زا ناسنا يارب دنوادخ تیاده-1

»...اونمآ نیذلا ّالا رسُخ یفل ناسنالا ّنا«-یحو و لقع»...اونمآ نیذلا ّالا رسُخ یفل ناسنالا ّنا« -رایتخا و رکفت

»لوسّرلل و هللا اوبیجتسا اونمآ نیذلا اهیا ای«  - یحو و لقع»لوسّرللو هللا اوبیجتسا اونمآ نیذلا اهیا ای«  - رایتخا و رکفت

؟تسیچ نآ لیلد و دنکیم باجیا ار ناسنا یساسا ياهلاؤس هب خساپ رد یگژیو مادک ترورض »یمدآ داعبا زا کیره يارب هناگادج يزیرهمانرب یفن«-2

ناسنا فلتخم يایاوز گنتاگنت طابترا - ندوب دامتعا لباق و تسردناسنا فلتخم يایاوز گنتاگنت طابترا - ندوب هبناجهمه

نومزآ و هبرجت يارب یمدآ رمع تیدودحم - ندوب دامتعا لباق و تسردنومزآ و هبرجت يارب یمدآ رمع تیدودحم - ندوب هبناجهمه

؟دنشابیم نآ نّیبم يدراوم هچ هب هراشا اب رصع ۀکرابم ةروس تایآ و دیآیم باسحهب يدج ياهغدغد ،يور هچ زا »یگدنز تسرد هار فشک« ۀغدغد-3

يراکوکین و ناسحا هب توعد - ایند رد یگدنز ةرابکی ۀبرجتيراکوکین و ناسحا هب توعد - ناسنا يدوجو داعبا ندوب هبناجهمه

يرادیاپ و ربص هب لباقتم شرافس - ایند رد یگدنز ةرابکی ۀبرجتيرادیاپ و ربص هب لباقتم شرافس - ناسنا يدوجو داعبا ندوب هبناجهمه

هب نانمؤم نداد خساپ هب و هیآ مادک رد  »ربِّصلاب اوَصاوت و قَحلاب اوصاوت و تاحلاِّصلا اولمَع و اونمآ نیذلا ِّالا ،ٍرسُخ یَفل ناسنالا ِّنا ،رصَعلاو«  تایآ هب برَقا موهفم-4

؟دننکیم هراشا رترب زاین مادک

یگدنز تسرد هار فشک -  »ًاتیم ًۀَدَلب ِِهب َییُحِنل«

یگدنز تسرد هار فشک -  »لوسَّرلل و ِّهللاوبیجتسا اونمآ نیذلا اّهیا ای«

شیوخ ةدنیآ كرد -  »ۀَّجُحِ هللا یَلَع سانِلل َنوکی ًالِئل َنیرذنم و َنیرشبُم ًالُسُر«

شیوخ ةدنیآ كرد -  »ٍیَح ٍءیش َّلُک ِءاملا َنِم انلَعَج و«

؟تسا یتافص هچ هب فصتم ،دهد خساپ یتسردهب ناسنا یساسا تالاؤس هب دناوتیم هک یسک-5

گرم زا سپ اهناسنا تشونرس هب ملاع و وا يدوجو داعبا و ناسنا تقلخ زا هاگآ

تادوجوم ریاس زا ناسنا ةدننکزیامتم و وا يدوجو داعبا و ناسنا تقلخ زا هاگآ

گرم زا سپ اهناسنا تشونرس هب ملاع و اهزاین هب ییوگخساپ يارب دودحمان رمع نتشاد

تادوجوم ریاس زا ناسنا ةدننکزیامتم و اهزاین هب ییوگخساپ يارب دودحمان رمع نتشاد

؟ددرگیم موهفم دروم مادک  ً»اروفک اما وً ارکاش اما لیبسلا ُهانیده انا« و »...هجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر«  تایآ نایم طابترا زا-6

.دباییم تاجن یهارمگ زا دشاب یهلا باتک وریپ دوخ رایتخا و لقع اب سکره

.دوشیم ماجنا باتک نداتسرف اب يو تیاده و تسا هداد ناسنا هب ار لقعت و رکفت رازبا دنوادخ

.دنک باختنا زین ار یهلاریغ ياههمانرب دناوتیم ناسنا و درک مامت مدرم رب ار تجح نالوسر لاسرا اب دنوادخ

.دنیزگرب زین ار يرگید ياههمانرب دناوتیم تسا شیوخ تلالض و تیاده لوئسم ناسنا نوچ

..................:مییوگیم خساپ رد »نیرذنم و نیرشبم ًالسر«  ارچ دنسرپب ام زا رگا-7

»نیکرشملا یلع ربک و هیف اوقرفتت ال و نیدلا اومیقا نا«»لسرلا دعب هجح هللا یلع سانلل نوکی الئل«

»هنم لبقی نلف ًانید مالسالا ریغ غتبی نم«»مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا وعیطا«
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دروخیم مقر هاگنآ »دنوادخ تمکح و تزع« و دشابیم ..................  روظنم هب ناگدنب يوس هب نالوسر لاسرا راصحنا )ع( مظاک ماما ثیدح هب هجوت اب-8

.میشاب هدرک میسرت ار  ..................  ۀفیرش ۀیآ مایپ هک

»ۀجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر«  - یهلا تجح ندش لماک

»مکاعد اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا«  - یهلا تجح ندش لماک

»ۀجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر«  - یهلا مایپ رد لقعت

»مکاعد اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا«  - یهلا مایپ رد لقعت

مادک ةدنرادربرد و تسیچ زا یباتزاب »ْمُکِییُْحی اَِمل« ترابع و دوشیم تشادرب »یتسه رد یگدنز ساسا و تایح ۀیام« موهفم هفیرش ۀیآ مادک رد تقد زا-9

؟دشابیم زاین

یگدنز تسرد هار فشک - لوسر و ادخ توعد تباجا و نامیا - ٍّیَح ٍءْیَش َّلُک ِءاَْملا َنِم َانْلَعَجَو

شیوخ هدنیآ كرد - لوسر و ادخ توعد تباجا و نامیا - ٍّیَح ٍءْیَش َّلُک ِءاَْملا َنِم َانْلَعَجَو

یگدنز تسرد هار فشک - یهلا توعد شریذپ و اوقت - ًاتْیَّم ًۀَدَْلب ِِهب َِییُْحِنل

شیوخ ةدنیآ كرد - یهلا توعد شریذپ و اوقت - ًاتْیَّم ًۀَدَْلب ِِهب َِییُْحِنل

؟دراد هراشا ادخ بناج زا همانرب نیا نداتسرف ۀقیرط هب هفیرش ۀیآ مادک و تسیچ یگدنز رد یهلا ۀمانرب نتسب راکهب يارب ،ناسنا ۀفیظو نیلوا-10

»...ٍرسُخ یَفل َناسنالا َِّنا رصَعلاَو«  - نآ تازایتما هب ندرب یپ و همانرب رد رکفت

»...َنوکی ًالئل َنیرذنم و َنیرشبم ًالُسُر«  - نآ تازایتما هب ندرب یپ و همانرب رد رکفت

»...ٍرسُخ یَفل َناسنالا َِّنا رصَعلاَو« - نآ يوس هب نتفر شیپ و یهلا ۀمانرب باختنا

»...َنوکی ًالئل َنیرذنم و َنیرشبم ًالُسُر« - نآ يوس هب نتفر شیپ و یهلا ۀمانرب باختنا

؟دناهدش رومأم يرما هچ يارجا هب نآرق رد یعقاو تایح و یگدنز هب یبایتسد يارب دنراد نامیا هک یناسک نآرق تایآ هب هجوت اب-11

ً»اروفک اما وً ارکاش اما لیبسلا هانیده انا«»ربصلاب اوصاوت و قحلاب اوصاوت و تاحلاصلا ولمعا«

»لوسرلادعب ۀجح هللا یلع سانلل نوکی الئل«»مکاعد اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا«

؟دشابیم هچ نآ ّتلع و تسیچ ببس یهلا ۀمانرب زا ریغ ياهمانرب و هار شنیزگ-12

نآ باختنا ِندوب رایتخا و لقعت زا یلاخ - ترخآ ناهج رد ندوب یلاخ تسد

نآ باختنا ِندوب رایتخا و لقعت زا یلاخ - یناسنا و یعیبط ياهزاین هب خساپ ندنام لّطعم

اهزاین هب حیحص خساپ زا یهلاریغ ۀمانرب یناوتان - ترخآ ناهج رد ندوب یلاخ تسد

اهزاین هب حیحص خساپ زا یهلاریغ ۀمانرب یناوتان - یناسنا و یعیبط ياهزاین هب خساپ ندنام لّطعم

..................ییادن ،دناسریم مدرم شوگ هب )ص(ربمایپ ۀلیسوهب هک ار دوخ توعد يادن دنوادخ»...لوسرلل و هللا اوبیجتسا اونما نیذلااهیا ای«  هیآ  ربانب-13

.دشابیم .................. نانموم زا يو راظتنا و دنکیم یفرعم

حلاص لمع ماجنا -شخبیگدنزشروآمایپ و دوخ توعد شریذپ -شخبیگدنز

حلاص لمع ماجنا -شخبتباجاشروآمایپ و دوخ توعد شریذپ -شخبتباجا

؟تسیچ بیترت هب ناسنا رترب ياهزاین ةرمث و همشچرس-14

هغدغد و یلوغشملد - شیوخ ةدنیآ كردهغدغد و یلوغشملد - هژیو ياههیامرس

یگدنز فده كرد - شیوخ ةدنیآ كردیگدنز فده كرد - هژیو ياههیامرس
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؟دشابیم نآ اب طابترا رد رابرهگ مالک مادک و تسیچ تخانش مدع ۀجیتن رمع نداد تسد زا-15

.»ياهدیرفآ نآ يارب ارم هک هدب صاصتخا يزیچ نآ هب ارم یگدنز مایا ایادخ« - یگدنز فده

.»دنرتاناد یهلا ياهنامرف هب تبسن ،دنرترب رکفت و لقعت رد هک نانآ« - یگدنز هار فشک

.»ياهدیرفآ نآ يارب ارم هک هدب صاصتخا يزیچ نآ هب ارم یگدنز مایا ایادخ« - یگدنز هار فشک

.»دنرتاناد یهلا ياهنامرف هب تبسن دنرترب رکفت و لقعت رد هک نانآ« - یگدنز فده

دنوادخ .................. يهدنهد ناشن هک دنک یم نایب.................. روظنم هب ار مدرم يوس هب دنوادخ يوس زا ءایبنا لاسرا ، .................. يهفیرش يهیآ-16

.تسا

تردق – تجح مامتا و ییوج هناهب بلس -   ...نوکی ّالئل نیرذنم و نیرّشبم ًالسر

تمکح – تجح مامتا و ییوج هناهب بلس -   ... نوکی ّالئل نیرذنم و نیرّشبم ًالسر

تمکح – مدرم يارب لسر تلاکو مدع مالعا -   ... ّیصو ام نیّدلا نم مکل عرش

تردق - مدرم يارب لسر تلاکو مدع مالعا -   ... ّیصو ام نیّدلا نم مکل عرش

تقد زا بیترت هب موهفم نیا ،تسا هدرک تیاده و ییامنهار نید نداتسرف اب ار ناسنا رایتخا و لقعت یگژیو ود اب بسانتم لاعتم يادخ دوش هتفگ رگا-17

؟دیآیم تسد هب هیآ مادک مایپ رد

»مکاعد اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا« - ً»اروفک اماً ارکاش اما لیبسلا هانیده انا«

»قحلااب الا ضرالا و تاوامسلا تقلخ ام« - ً»اروفک اماً ارکاش اما لیبسلا هانیده انا«

»مکاعد اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا« - »رسخ یفل ناسنالا نا رصعلاو«

»قحلاب الا ضرالا و تاوامسلا تقلخ ام« - »رسخ یفل ناسنالا نا رصعلاو«

هئارا »نارسخ زا ناسنا تاجن يارب عماج ياهمانرب« تسا یمالسا ترطف اب گنهامه ۀشیدنا و رکفت يانبم هک میرک نآرق زا دادمتسا اب میهاوخب هاگره-18

؟تسا دوصقم نیا هب یفاو هیآ مادک مایپ ،میهد

»لبق نم نیملسم مکءامس وه میهاربا مکیبا هلم«»مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«

»قحلاب اوصاوت و تاحلاصلا ولمع و اونمآ نیذلا«»رسخ یفل ناسنالا نا رصعلاو«

؟دشابیم حیحص ریز دراوم زا کیمادک  »...لوسرلل و هللا اویجتسا اونما نیذلااهیا ای ۀفیرش هیآ نتفرگ رظن رد اب-19

.تسا نامیا نتشاد لولعم ،شربمایپ و ادخ توعد تباجا.تسا نامیا نتشاد تلع ،شربمایپ و ادخ توعد تباجا

.تسا ربمایپ و ادخ توعد تباجا لولعم ،یقیقح تایح و یگدنز هب یبایتسد.تسا ربمایپ و ادخ توعد تباجا تلع ،یقیقح تایح و یگدنز هب یبایتسد

ییاهراک هچ ماجنا ورگ رد ارس نآ رد ناسنا یتخبشوخ" ،"هداد تسد زا ار دوخ رمع ،دوش اطخ راچد نآ تخانش رد ناسنا رگا" تارابع بیترتهب-20

؟دوشیم حرطم رترب ياهزاین زا کیمادک اب هطبار رد "دنکیم هبرجت ار ایند رد یگدنز رابکی طقف ناسنا" و "؟تسا

شیوخ هدنیآ كرد -یگدنز فده تخانش -یگدنز تسرد هار فشکیگدنز فده تخانش -شیوخ ةدنیآ كرد -یگدنز تسرد هار فشک

شیوخ هدنیآ كرد -یگدنز تسرد هار فشک -یگدنز فده تخانشیگدنز تسرد هار فشک -شیوخ ةدنیآ كرد -یگدنز فده تخانش

:ریز تیبود-21

راگزور نیا رد تسیاب ود رمع ار هشیپ رنه دنمدرخ درم

منتشیوخ لد لاوحا زا لفاغ ارچ هک منخس بش همه و تسا نیا نم رکف اهزور

؟تسا رترب زاین مادک هب طوبرم بیترت هب

شیوخ ةدنیآ كرد - یگدنز تسرد هار فشکیگدنز تسرد هار فشک - یگدنز فده تخانش

یگدنز تسرد هار فشک - یگدنز تسرد هار فشکشیوخ ةدنیآ كرد - یگدنز فده تخانش
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نیذلا الا رسخ یفل ناسنالا نا رصعلاو«  ۀیآ لوزن و دشابیم طابترا رد رترب ياهزاین زا کیمادک اب بیترت هب »ندرک یگدنز هچ يارب« و »نتسیز هنوگچ«-22

:تسا هدش حرطم شسرپ ..................  هب خساپ رد »تاحلاصلا اولمع و اونمآ

نیمود - شیوخ ةدنیآ كرد - یگدنز فده تخانشنیتسخن - شیوخ ةدنیآ كرد - یگدنز تسرد هار فشک

نیمود - یگدنز تسرد هار فشک - یگدنز فده تخانشنیتسخن - یگدنز فده تخانش - یگدنز تسرد هار فشک

؟دوب دهاوخ شسرپ نیا يوگخساپ هیآ مادک مایپ »؟دنکیم دیدهت ار ناسنا ینارسخ و نایز هچ« میسرپب رگا-23

»هنم لبقی نلف انید مالسالاریغ غتبی نم«ً»اروفک اماً ارکاش اما لیبسلا هانیده انا«

»توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«»رسخ یفل ناسنالا نا رصعلاو«

ینآرق ریبعت ؟دیآیم تسد هب میهافم مادک بیترتهب»اًمیِکَح اًزیِزَعُ هللا َناَکَو ِلُسُّرلا َدَْعب ٌۀَّجُحِ َّهللا ىَلَع ِساَّنِلل َنوَُکی ََّالِئل َنیِرِذنُمَو َنیِرَِّشبُّم ًالُسُر«  ۀفیرش ۀیآ زا-24

؟تسا هتفر راک هب يدروم هچ رد »دشابن يزیواتسد و هناهب دنوادخ لباقم رد مدرم يارب ات«

لسر ياطعا تیلولعم - یهلا تجح زا يدنمهرهب و ناسنا رب تجح مامتارکفت زا هدافتسا تیلع - تیاده ندوب يرایتخا و لسر لاسرا

لسر ياطعا تیلع - تیاده ندوب يرایتخا و تجح مامتارکفت زا هدافتسا تیلولعم - یهلا تجح زا يدنمهرهب و لسر لاسرا

رولبتم نهذ هب ار نیداینب زاین مادک عوضوم نیا و میهد رارق دوخ کسمتم ار هیآ مادک دیاب ،میزرو بانتجا يراکنایز و نارسخ زا میهاوخب رگا-25

؟دنکیم

یگدنز تسرد هار فشک -  »ِلُسُرلاَدعب ُۀجحِ هللا یَلَع ِسانلل نوکی ًالئل َنیرذنُم و َنیرشبُم ًالُسُر«

یگدنز تسرد هار فشک -  »مُکییُحی اِمل مکاعد اذا لوسرلل و هللاوبیجتسا اونمآ َنیذلا اهیا ای«

یگدنز فده كرد -  »ِلُسُرلاَدعب ُۀجحِ هللا یَلَع ِسانلل نوکی ًالئل َنیرذنُم و َنیرشبُم ًالُسُر«

یگدنز فده كرد -  »مُکییُحی اِمل مکاعد اذا لوسرلل و هللاوبیجتسا اونمآ َنیذلا اهیا ای«

؟ددرگیم موهفم ینآرق ترابع مادک رد تقد زا ،تسا »رمع ۀیامرس ندادرده« زا یکاح هک »نارسخ و يرابنایز هب ناسنا دیدهت«-26

»ًاثبع مکانقلخ امنا متبسحفا«»هنم لبقی نلف ًانید مالسالاریغ غتبی نم«

»رسخ یفل ناسنالا نا رصعلاو«»هجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر«

؟درک دهاوخ يرای دوصقم نیا رد ار ام ترابع مادک میوش »يربج و يرهق نایز زا ندنام نمیا و نارسخ زا تاجن هار اهنت« يایوج میرک نآرق زا رگا-27

»مکاعد اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا«»اوقرفتت ال و نیدلا اومیقا نا«

»ًانید مالسالا ریغ غتبی نم«»قحلاب اوصاوت و تاحلاصلا اولمع و اونمآ«

هیصوت ار یعوضوم هچ قح يوس هب یناگمه توعد زا سپ دنوادخ »...تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا الا رسخ یفل ناسنالا نا رصعلاو«  ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-28

؟تسیچ عبت هب »نامز هب دنوادخ دنگوس« و دنکیم

حیحص ۀمانرب كاردا زا ناسنا یناوتان - نکمم عناوم ربارب رد تماقتساحیحص ۀمانرب كاردا زا ناسنا یناوتان - میظع نارسخ زا ناسنا تاجن

رمع ۀیامتسد و هیامرس يدنمشزرا و تیمها - نکمم عناوم ربارب رد تماقتسارمع ۀیامتسد و هیامرس يدنمشزرا و تیمها - میظع نارسخ زا ناسنا تاجن

مه مالک نیا و دنکیم تساوخرد دنوادخ زا یتهج هچ رد »ار دوخ یناگدنز مایا صاصتخا« قالخالامراکم ۀفیرش ياعد زا يزارف رد )ع( داجس ماما-29

؟تسا هفیرش ۀیآ مادک اب نومضم

»نودبعیل الا سنالا و نجلا تقلخ ام«  - ياهداد رارق نآ رد ارم هک یهار»مکاع اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا«  - ياهدیرفآ نآ يارب ارم هک یفده

»نودبعیل الا سنالا و نجلا تقلخ ام« - ياهدیرفآ نآ يارب ارم هک یفده»مکاع اذا لوسرلل و هللا اوبیجتسا« - ياهداد رارق نآ رد ارم هک یهار

ترابع مادک و درک دهاوخ ادیپ یتشونرس هچ »دوش اطخ راچد نآ تخانش رد ای دسانشن ار دوخ یقیقح فده ناسنا رگا« ینید تامیلعت هب هجوت اب-30

؟دوب دهاوخ تشونرس نیا زا ناسنا شخبتاجن هفیرش

»تاحلاصلا اولمع و اونمآ« - »هنم لبقی نلف«»تاحلاصلا اولمع و اونمآ«- »رسخ یفل«

»لوسرلا و هللا اوعیطا«- »هنم لبقی نلف«»لوسرلا و هللا اوعیطا«- »رسخ یفل«
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؟دنکیم نییبت ار رشب حور تایح ریسکا هب نتفای تسد ،هفیرش ۀیآ مادک-31

»...ًۀدَفَح و َنیَنب مُکِجاوَزأ نِم مَُکل َلَعَج َو«»... َۀَدایِز َو ینسُحلا اونَسَْحأ َنیذَِّلل«

»...اهَیلإ اُونُکَسِتل ًاجاَوَزأ مُکِسفنأ نِم مَکل َقَلَخ َنأ ِِهتایآ ْنِم َو«»...ِلوُسَّرِلل َو هللا اوبیَجتْسا اونمآ َنیذَّلا اَُهَیأ ای«

؟تساهناسنا زا یصاخ هورگ هب تیاده صیصخت )هدننک یفن( یفان ،هیآ مادک موهفم-32

ًاروفک امإ وً ارِکاش اّما لیَّبسلا ُهانیده ّانا...َنیردنُم و نیرَشبُم ًالُسُر

َناسنإلا َِّنا رصعلا َومکییَُحی اَّمل مُکاعد اِذا لوسرلل و هللاوبیجتسلا اونمآ َنیذلا اهیا ای

..................ندوب اراد لیلد هب ناسنا اما .تفای تسد یساسا تالاؤس خساپ هب ناوتیم .................. و .................. لماع ود نتفرگ رارق مه رانک اب-33

.دهدیم رارق .................. ةرمز رد ار ناسنا ،مالسا اب ریاغم ياهمانرب ره باختنا یلو ،دنیزگرب زین ار يرگید ياههار دناوتیم

ناراکهانگ - زاتمم ياهیگژیو - ترتع - نآرقناراکهانگ - رایتخا - یحو - لقع

ناراکنایز - رایتخا - یحو - لقعناراکنایز - زاتمم ياهیگژیو - ترتع - نآرق

هچ ،حلاص لمع و نامیا اب نآ ندش هارمه تروص رد و تسا تابجاو زا یکی قادصم ،ریز ياههنیزگ زا کیمادک ،نامز تیمها رب دَکؤم ةروس ساسا رب-34

؟دراد لابند هب ار ياهجیتن

نتفرگن رارق ناراکنایز ةرمز رد - يرادنیدنتفرگن رارق ناراکنایز ةرمز رد - قح هب نارگید شرافس

نتفرگن رارق نارفاک ةرمز رد - يرادنیدنتفرگن رارق نارفاک ةرمز رد - قح هب نارگید شرافس

؟دشابیم »تسا هدرم نیمز ةدننکهدنز »ناراب بآ« موهفم ةدنرادربرد هیآ مادک و »تسا تایح ۀمادا ساسا ،بآ« موهفم ةدنرادربرد هیآ مادک بیترتهب-35

- "»ٍّیَح ءٍیَش َّلُک ءاملا َنِم انْلَعَج َو«»ٍّیَح ءیَش َّلُک ءاملا َنِم انْلَعَج َو« - »ًاتیَم ًۀَدََلب ِِهب َییُْحِنل«

»ٍّیَح ءٍیَش َّلُک ِءاملا َنِم انْلَعَج َو« -»...َناسنإلا َّنإ رصَعلاَو«»ًاتیَم ًۀَدََلب ِِهب َییُْحِنل« - »َناسنإلا َّنإ رصَعلاَو«

؟تسا یتیاده هچ رگنایب و دراد ناسنا رترب ياهزاین زا کیمادک هب هراشا »دناناوراک يامنهر و لیلد / دنانابراس نوچ ایبنا هر نیا رد« تیب-36

یعیرشت - یگدنز تسرد هار فشکینیوکت - یگدنز تسرد هار فشکیعیرشت - یگدنز فده تخانشینیوکت - یگدنز فده تخانش

؟»دباییم ار یگدنز حیحص هار« هنوگچ و ؟»دنکیم رکفت یهلا مایپ رد« هنوگچ بیترت هب ناسنا-37

یحو -لقعلقع -یحولقع -تفرعم بسکتفرعم بسک -لقع اب

؟دنکیم ایب هنوگچ ار نآ ۀجیتن و دنادیم هچ ار يرشب حور تایح ریسکا هب یبایتسد هار ،میرک نآرق-38

هب َییحِنل - لوسّرلل و هللا اوبیجتساهب َییحِنل - َنیرذنم و َنیرشبم الُسُر

مُکییحی - لوسّرلل و هللا اوبیجتسامُکییحی - َنیرذنم و َنیرشبم الُسُر

؟تسیچ لولعم اهزاین نیا يارب دامتعا لوصح هب رارصا و تسا ریذپناکما رصنع ود مادک نتفرگرارق مه رانک اب ،یساسا ياهلاؤس خساپ هب یبایتسد-39

ناسنا یگدنز داعبا گنتاگنت و لماک طابترا ــ یحو و لقعرمع تیدودحم و كوکشم ياهخساپ ندومزآ هب زاین ــ رایتخا و رکفت

رمع تیدودحم و كوکشم ياهخساپ ندومزآ هب زاین ــ یحو و لقعناسنا یگدنز داعبا گنتاگنت و لماک طابترا ــ رایتخا و رکفت

؟ددرگیم موهفم بلطم مادک  »مُکییحی اِمل مُکاعد اذا ِلوسرلل وِ هللا اوبیجتسا اونمآ نیذلا اهیا ای«  هفیرش ۀیآ رد تقد زا-40

.تسا ناسنا یهلا ترطف ،لوسر و ادخ توعد بطاخم.تسا ناسنا تایح ۀیام و شخبیگدنز ،نید

.دنکیم قیوشت نآ هب و دهنیم جرا ار تایح رهاظم ،نیدناگدرم هن دناناگدنز ،لوسر و ادخ توعد بطاخم

؟تسیچ لوسرلل و هللاوبیجتسا اونما نیذلا اهیا ای ۀیآ رد لوسر و ادخ تباجا ۀجیتن-41

اعد تباجاناسنا تیادهیشخب تایحنامیا تردق
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؟دراد ياهفیظو هچ ،دسرب تقلخ فده هب يدادادخ ياههیامرس زا يدنمهرهب اب دهاوخب ناسنا رگا-42

.دیامن باختنا ار هار نامهداد صیخشت دیفم ار هار نآ رگا سپ ،دیامن رکفت دنک باختنا دهاوخ یم هک یهار ةرابرد ادتبادیاب

.دشاب هتشاد دوخ یمسج و یحور فیرظ و قیقد داعبا ،یتسه ماظن رد وا هاگیاج ،ناسنا تقلخ زا یلماک یهاگآ

.تسوا راظتنا رد یتبقاع هچً اقیقد و دراد یتشونرس هچ ،گرم زا سپ دنادب

.دیامن نآ فرص ار شا یگدنز ،رطاخ نانیمطا اب دناوت یم هک تسا فده مادک دنادب

هدش قلخ نآ يارب هک يزیچ هب شایناگدنز نارذگ« دنوادخ زا مالسلا هیلع داجس ماما هکنیا و دوشیم ناسنا بیصن تروص هچ رد ینیمضت تداعس-43

؟دنکیم هراشا رترب زاین مادک هب ،دنکیم هبلاطم ار »تسا

یگدنز فده تخانش – هرمزور یگدنز زا رتارف ياهلاؤس اب ندش هجاوم

یگدنز فده تخانش – ینامسج ياهزاین زا رتمهم ياهزاین هب نداد خساپ

یگدنز تسرد هار فشک – ینامسج ياهزاین زا رتمهم ياهزاین هب نداد خساپ

یگدنز تسرد هار فشک – هرمزور یگدنز زا رتارف ياهلاؤس اب ندش هجاوم

؟تسیچ ببس ،نآ هب حیحص خساپ و دنکیم هجاوم زیچ هچ اب ار وا ،هرمزور یگدنز حطس زا ناسنا نتفر رتارف-44

ناسنا تداعس نیمضت - رتمهم ياهزاینناسنا تداعس نیمضت - هیلوا ياهزاین رییغت

يرشب حور ندش هدنز - رتمهم ياهزاینيرشب حور ندش هدنز - هیلوا ياهزاین رییغت

؟دهدیم رارق رظن دروم ار رمع تصرف یگژیو مادک و تسا هدرک هراشا رترب زاین مادک هب رعاش ،ریز تیب ود رد-45

راگزور نیا رد تسیاب ود رمعار هشیپرنه دنمدرخ درم«

»راک هب ندرب هبرجت يرگد ابنتخومآ هبرجت یکی هب ات

ندوب یندشنرارکت - یگدنز تسرد هار فشکندوب یندشنرارکت - شیوخ ةدنیآ كرد

داعم رد موادت - یگدنز تسرد هار فشکداعم رد موادت - شیوخ ةدنیآ كرد

؟تسا هدش هتفگ خساپ رترب زاین مادک رد ناسنا یگدنز "یگنوگچ" و "ییارچ"-46

شیوخ هدنیآ كرد -یگدنز فده تخانشیگدنز تسرد هار فشک -شیوخ هدنیآ كرد

یگدنز تسرد هار فشک -یگدنز فده تخانشیگدنز فده تخانش -شیوخ هدنیآ كرد

و اهدیابن و اهدیاب صیخشت موزل و ..................  اهیگژیو نیا ردص رد و تسا هدش تاقولخم ریاس زا وا زیامت ببس ناسنا رد دوجوم ياهیگژیو-47

.دنزیم مقر ناسنا ..................  ار تفرعم بسک

رایتخا - »لوسرلل و هللا اوبیجتسا«لقع - ً»اروفک اما وً ارکاش اما«لقع - »لوسرلل و هللا اوبیجتسا«رایتخا - ً»اروفک اماً ارکاش اما«

؟دراد هراشا رترب ياهزاین زا مادک هب بیترتهب »منطو ییامنن رخآ موریم اجک هب / دوب هچ رهب مندمآ ماهدمآ اجک زا« تیب رد-48

شیوخ ةدنیآ كرد - یگدنز تسرد هار فشکیگدنز تسرد هار فشک -یگدنز فده تخانش

یگدنز تسرد هار فشک -شیوخ ةدنیآ كردشیوخ ةدنیآ كرد -یگدنز فده تخانش

؟تسا طبترم فیصوت مادک ،یگژیو نیا دروم رد و تسا مادک ،دشاب دامتعا لباق و تسرد ًالماک دیاب ناسنا یساسا ياهزاین هب بسانم خساپ هکنآ ّتلع-49

.تشاد هناگادج يزیرهمانرب ،ناسنا دوجو زا دُعب ره يارب ناوتیمن – تسا نومزآ و هبرجت دنمزاین ،كوکشم و یلامتحا خساپ اریز

.تسین یفاک يداهنشیپ ياههار ندرک هبرجت تهج ناسنا رمع – تسا نومزآ و هبرجت دنمزاین ،كوکشم و یلامتحا خساپ اریز

.تسین یفاک يداهنشیپ ياههار ندرک هبرجت تهج ناسنا رمع – دنراد یلماک طابترا و دنویپ رگیدکی اب ناسنا فلتخم داعبا اریز

.تشاد هناگادج يزیرهمانرب ،ناسنا دوجو زا دُعب ره يارب ناوتیمن – دنراد یلماک طابترا و دنویپ رگیدکی اب ناسنا فلتخم داعبا اریز

؟تسیچ یگدنز رد گرزب نارسخ زا جورخ هار اهنت-50

» .مُکییُحی اِمل مُکاعُد اذإ ِلوسَّرِلل وِ ِهللا اوبیَجتسا اُونَمآ نیذَّلا اّهیأ ای «» .ربَّص لاب اوَصاَوت َو ّقَح لِاب اوَصاَوت َو ِتاحلاِّصلا اوُلِمَع َو اونَمآ نیذَّلا ّالإ «

» .َنیرِساخلا َنِم ِۀَرِخآلا ِیف َوُه َو ُهنِم ََلبُقی نَلَف ًانید ِمالسِالا َریَغ َِغتَبی نَم َو «» .ِلُسُّرلا َدَعب ٌۀَّجُحِ هللا یَلَع ساِّنِلل َنوَکی ِّالَئل نیرَذنُم َو َنیرَِّشبُم السُر «
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؟دنرتاناد یهلا ياهنامرف هب تبسن یناسک هچ )مالسلا هیلع( مظاک ماما شیامرف قبط و دنباییم ار یگدنز حیحص هار هنوگچ اهناسنا-51

.دنراد ترخآ و ایند رد الاب ۀبتر هک یناسک – یهلا ۀمانرب رد لقعت اب.دنرترب رکفت و لقعت رد هک یناسک – یهلا مایپ رد لقعت اب

.دنرترب رکفت و لقعت رد هک یناسک – یهلا ۀمانرب رد لقعت اب.دنراد ترخآ و ایند رد الاب ۀبتر هک یناسک – یهلا مایپ رد لقعت اب

؟دیآیم تسدهب میهافم مادک بیترتهب»ِلُسُرلا َدعب ُۀجحِ هللا یَلَع ِسانلل نوکی ًالئل َنیرذنُم و َنیرشبُم ًالُسُر« ۀفیرش ۀیآ رد-52

یهلا تجح زا يدنمهرهب و ناسنا رب تجح مامتاتیاده ندوب يرایتخا و رکفت و لقعت تردق دوجو

تیاده ندوب يرایتخا و ناسنا رب تجح مامتایهلا تجح زا يدنمهرهب و رکفت و لقعت تردق دوجو

اریز دنشاب دامتعا لباق و تسرد ًالماک دیاب اهخساپ نیا و .................. ینعی دشاب هبناجهمه دیاب دوشیم هداد ناسنا ياهزاین هب هک یخساپ ره-53

.................. .

تسا دودحم ناسنا رمع - دوش هداد خساپ گنهامه روطهب اهزاین همه هبدراد تیدودحم ناسنا لقع - دوش هداد خساپ گنهامه روطهب اهزاین همه هب

تسا دودحم ناسنا رمع - دشاب عماج و دشابن كوکشم و یلامتحا خساپدراد تیدودحم ناسنا لقع - دشاب عماج و دشابن كوکشم و یلامتحا خساپ

؟دوریم شیپ هب و دباییمرد ار یگدنز حیحص هار يرما هچ ۀطساو هب ناسنا و تسیچ لماش ناسنا تیاده همانرب-54

يدام ياهزاین هب خساپ -نیداینب تالاوس هب خساپاهدیابن و اهدیاب صیخشت و تفرعم بسک -نیداینب تالاوس هب خساپ

اهدیابن و اهدیاب صیخشت و تفرعم بسک - يرطف ياهیگژیويدام ياهزاین هب خساپ - يرهاظ ياهیگژیو

؟تسیچ رهظم لماع نیا ؟تسا مادک يدام ناهج شخبتایح لماع نآرق رظن زا-55

توارط و ییابیز -نامیایلالز و یکاپ -نامیاتوارط و ییابیز -بآیلالز و یکاپ -بآ

؟تسا راگزاسان رما مادک اب يدنمزاین نیا ؟تسیچ دنمزاین رترب ياهزاین تالاؤس هب كوکشم و یلامتحا ياهخساپ-56

ناسنا یحور و یمسج داعبا -نومزآ و هبرجتیمدآ دودحم رمع -نومزآ و هبرجت

ناسنا یحور و یمسج داعبا -رایتخا و لقعیمدآ دودحم رمع -رایتخا و لقع

؟دنتسه یناسک هچ »ْمُهَسُْفَنأ اوُرِسَخ َنیِذَّلا َنیِرِساَْخلا َِّنإ « ینآرق ترابع رد »نیرساخ«-57

شیوخ ةدنیآ ناگدننک شومارفیگدنز فده تخانش ناگدننک شومارف

شیوخ يزیرغ و یعیبط ياهزاین ناگدننک شومارفشیوخ لد لاوحا ناگدننک شومارف

؟دراد یموهفم طابترا ینآرق ترابع مادک اب ؟تسا ناسنا زاین مادک رگنایب »هدب صاصتخا يزیچ نآ هب ارم یگدنز مایا ایادخ« داجس ماما نخس-58

ِتاحلاِّصلا اوُلِمَعَو اونَمآ َنیذَّلا َِّالإ  -شیوخ ةدنیآ كردْمُهَسُْفَنأ اوُرِسَخ َنیِذَّلا َنیِرِساَْخلا َِّنإ  -شیوخ ةدنیآ كرد

ِتاحلاِّصلا اوُلِمَعَو اونَمآ َنیذَّلا َِّالإ  -یگدنز فده تخانشْمُهَسُْفَنأ اوُرِسَخ َنیِذَّلا َنیِرِساَْخلا َِّنإ  -یگدنز فده تخانش

⋯

و ایند رد رتالاب ۀبتر و تسا يرما هچ قّقحت ،ناگدنب يوس هب نالوسر لاسرا ۀفسلف ،شاهتسجرب درگاش هب باطخ )مالسلا هیلع( مظاک ماما مالک ساسارب-59

؟تسیچ لولعم ترخآ

رتشیب ياوقت – نامیارتلماک لقع – نامیارتشیب ياوقت – لقعترت لماک لقع – لقعت

؟تسا هدش هراشا هفیرش ۀیآ مادک رد ناسنا ةژیو تیاده هب و درذگیم یگژیو ود مادک ریسم زا ناسنا يارب دنوادخ تیاده-60

»اونمآ نیّذلا ّالا رسُخ یَفل َناسنالا ِّنا«-یحو و لقع»اونمآ نیّذلا ّالا رسُخ یَفل َناسنالا ِّنا« -رایتخا و رکفت

»لوسّرلل و هللا اوبیجتسا اونمآ نیّذلا اهیا ای« - یحو و لقع»لوسّرلل و هللا اوبیجتسا اونمآ نیّذلا اهیا ای«  - رایتخا و رکفت
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