


یتست - زاورپدین و زندگی یازدهم فصل دهم

ندرک چوک  »نورذحی مهّلعل مهیلا اوعجر اذا مهموق اورذنیل و نیدلا یف اوهّقفتیل ۀفئاط مهنم ۀقرف لک نم رفن الولف ۀّفاک اورفنیل نونمؤملا ناک ام و«  :ۀفیرش ۀیآ هب هجوتاب-1

.تسا..................  ندرک چوک نیا زا فده و ..................  بجاو ناگمه رب ..................  دصق هب

يرهاظ تیالو ققحت رد دوخ ۀفیظو هب لمع - تسا - نید لوصا يریگارفنید قیمع رکفت رب ینتبم راذنا - تسین - نید لوصا يریگارف

نید قیمع رکفت رب ینتبم راذنا - تسین - نید رد هقفتيرهاظ تیالو ققحت رد دوخ ۀفیظو هب لمع - تسا - نید رد هقفت

زا یشان تموکح يدمآراکان و تالکشم ندش هتشابنا و دنهد ناشن ..................  دوخ زا دیاب یجراخ و یلخاد تالکشم اب هلباقم يارب هعماج مدرم-2

؟تسیچ

نارازگراک تسردان درکلمع - يرادیاپ و تماقتسانارازگراک تسردان درکلمع - یگتسبمه و تدحو

یناگمه تراظن رد مدرم تکراشم مدع - يرادیاپ و تمافتسایناگمه تراظن زا مدرم تکراشم مدع - یگتسبمه و تدحو

؟تسیچ روظنم هب یگژیو نیا ?تسا تبیغ رصع ناهیقف ياهیگژیو زا کی مادک رگنایب  »انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف هعقاولا ثداوحلا اما و«  ۀفیرش ثیدح-3

.دنک يربهر یناهج هدیچیپ طیارش رد ار هعماج - اوقتاب و لداع.دنک جارختسا زور زاین اب بسانتم ار نید ماکحا - اوقتاب و  لداع

.دنک جارختسا زور زاین اب بسانتم ار نید ماکحا - سانشنامز.دنک يربهر یناهج هدیچیپ طیارش رد ار هعماج - سانشنامز

؟تسیچ مورحم تاقبط ربارب رد ربهر کی هفیظو )ع( یلع ماما هاگن زا و تسیچ تفرشیپ ساسا و هیاپ یمالسا تموکح و ماظن رد -4

صاوخ يدونشخ بلج رد دننک شالت نانآ تیاضر ندروآ تسد هب رد - مدرم یهارمه و تکراشم

دنک قیقحت نانآ عضو دروم رد ات دنک باختنا ار نانیمطا دروم دارفا - نارازگراک حیحص درکلمع

دنک قیقحت نانآ عضو دروم رد ات دنک باختنا ار نانیمطا دروم دارفا - مدرم یهارمه و تکراشم

صاوخ يدونشخ بلج رد دننک شالت نانآ تیاضر ندروآ تسد هب رد - نارازگراک حیحص درکلمع

؟تسا نآ يایوگ هفیرش ترابع مادک و تسا رسیم يرما هچ اب یلاعت و تفرشیپ يوس هب نآ يربهر و هعماج کی ةرادا-5

»نیرفاکلا عطت ال«  - ناگناگیب ذوفن زا يریگولج»رمالا یف مهرواش« - ناگناگیب ذوفن زا يریگولج

»نیرفاکلا عطت ال«  -تروشم ساسارب يریگمیمصت»رمالا یف مهرواش«-تروشم ساسارب يریگمیمصت

؟تسا نآ رگنایب هفیرش تیاور مادک و تسیچ تبیغ رصع رد ناهیقف زا يوریپ ۀمزال-6

»مهموق اورذنیل«  - تموکح لیکشت و توغاط تیمکاح یفن»مهموق اورذنیل«  - یصخش طابنتسا و یمالسا عبانم قیقد ۀعلاطم

»انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف«  - یصخش طابنتسا و یمالسا عبانم قیقد ۀعلاطم»انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف«  - تموکح لیکشت و توغاط تیمکاح یفن

؟تسا رسیم هنوگچ یلاعت و تلادع و تفرشیپ يوس هب نآ يربهر و هعماج کی هرادا ،یمالسا هعماج ربهر فیاظو هب هجوت اب-7

یمومع تکراشم ترورض و یگتسبمه و تدحو ظفحیمالسا ماکحا يارجا روظنم هب مدرم يرادیاپ و تماقتسا

هعماج ياهتیولوا هب هجوت و یسایس یهاگآ شیازفانادنمشیدنا و ناصصختم ياههشیدنا زا يریگهرهب

تموکح رد مدرم فیاظو زا کی مادک يارجا ةرمث »یجراخ و یلخاد تالکشم اب هلباقم رد ربهر ییاناوت« و »نانمشد هنانکفا هقرفت ياههشقن ندرک یثنخ«-8

؟تسا یمالسا

يرادیاپ و تماقتسا - یسایس یهاگآ شیازفایعامتجا ياهتیولوا هب هجوت - یگتسبمه و تدحو

یعامتجا ياهتیولوا هب هجوت - یسایس یهاگآ شیازفايرادیاپ و تماقتسا - یگتسبمه و تدحو

؟تسا نآ رگنایب هفیرش ۀیآ مادک و دنکیم مهارف هعماج رد ار دروم مادک ۀنیمز »يرادیاپ و تماقتسا هب مدرم توعد« اب ربهر-9

اُونَمآ ْمُهََّنأ َنوُمُعَْزی َنیِذَّلا َىِلإ ََرت َْمَلأ  - ناگناگیب ذوفن زا يریگولجتانیبلاب انلسر انلسرا ادقل - یهلا ماکحا يارجا يارب شالت

تانیبلاب انلسر انلسرا ادقل  - ناگناگیب ذوفن زا يریگولجاُونَمآ ْمُهََّنأ َنوُمُعَْزی َنیِذَّلا َىِلإ ََرت َْمَلأ - یهلا ماکحا يارجا يارب شالت
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نیا ماجنا و مینک هعجارم هیقف هب دیاب ماکحا مادک رد رصع ماما تبیغ نامز رد  »انثیدح ًْهاور یلا اهیف اوعجراف هعقاولا ثداوحلا اما و«  فیرش ثیدح قباطم-10

؟تسا ریذپناکما هنوگچ هفیظو

یمالسا تموکح لیکشت ـ يدرفیمالسا تموکح لیکشت ـ یعامتجانید تاروتسد يارجا ـ یعامتجانید تاروتسد يارجا ـ يدرف

؟ددرگیمن تفایرد مایپ مادک »... ۀفئاط مهنم هقرف ّلک نم رفن الولف ۀفاک اورفنیل نونمؤملا ناک ام و«  هبوت ةروس  ۀیآ هب هجوتاب-11

.دننک نید قیقد تخانش فرص ار دوخ تمه و تقو یهورگ هک دهاوخیم یمالسا ۀعماج زا ادتبا میرک نآرق

.تسا مدرم راذنا و نید رد هقفت روظنم هب نانمؤم زا یهورگ يارب ندرک چوک بوجو

.دوشیم ققحم تبیغ رصع رد يونعم تیالو و یملع تیعجرم موادت يارب نید رد زاین عفر دح رد هقفت بوجو

.دوشیم ناربج طابنتسا و داهتجا باب ندوب حوتفم اب )جع( رصع ماما یملع تیعجرم

122

؟تسا مادک  »نیِّدلا یف اوُهَقَفتیل ُۀفئاط مهنم ٍۀقرف َلک نم َرََفن الولف هُّفاک اورفَنِیل َنونمؤُملا َناک ام و«  :ۀفیرش ۀیآ مایپ-12

طابنتسا و داهتجا باب ندوب حوتفم اب )ع( ماما يونعم تیالو ناربج

طابنتسا زا دنمهرهب هیقف نارادمنید هب وا فطل لذب اب )ع( ماما يونعم تیالو رارقتسا

طابنتسا و داهتجا باب ندوب حوتفم اب )ع( ماما ینید تّیعجرم ناربج

طابنتسا زا دنمهرهب هیقف نارادمنید هب وا فطل لذب اب )ع( ماما ینید تّیعجرم رارقتسا

تبیغ رصع رد ار » یباذع نم نما ینصح لخد نمف ینصح هللا الا هلا ال هملک « ثیدح رد )مالسلامهیلع( یسوم نب یلع ماما طرش ،هفیرش ترابع مادک مایپ-13

؟دزاسیم ققحم

» نورذحی مهلعل مهیلا اوعجر اذا مهموق اورذنیل و نیدلا یف اوهقفتیل هفئاط مهنم هقرف لک نم رفن الولف هفاک اورفنیل نونموملا ناک ام و «

» مهیلع هللا هجح انا و مکیلع یتجح مهناف انثیدح هاور یلا اهیف اوعجراف هعقاولا ثداوحلا اماو «

» میلع عیمس هللا نا و مهسفناب ام اوریغی یتح موق یلع اهمعنا همعن اریغم کی مل هللا ناب کلذ «

» هیلهاج هتیم تام هنامز ماما فرعی مل و تام نم «

؟دراد یناوخمه هدشصخشم تیلوئسم اب ،ربهر ربارب رد مدرم ياهتیلوئسم اب طابترا رد هدشنایب تالمج زا دروم دنچ-14

یعامتجا فادها هب نداد تیولوا :يدرف عفانم اب یعامتجا فادها لباقت نامز رد یعامتجا فادها حیجرت )فلا

یعامتجا یگتسبمه و تدحو :دوخ هب بیسآ نیرتمک اب هارمه نمشد هب هبرض نیرتشیب ندز )ب

یعامتجا و یسایس ياهیهاگآ شیازفا :مدرم تماقتسا اب یجراخ و یلخاد تالکشم اب هلباقم ناوت ندرک مهارف )ج

یناگمه تراظن رد تکراشم :رگیدکی هب تبسن هعماج دارفا ۀمه ندوب لوئسم )د

دروم راهچدروم هسدروم وددروم کی

هب هنیزگ مادک تارابع رد »نید عورف رد دیلقت« و »یمالسا فراعم ناگنشت هب فراعم قاحلا روظنم هب ینید تفرعم بسک هگرج زا جورخ« بیترتهب-15

؟دروخیم مشچ

»انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف« - »مهیلا اوعجر اذا«»نیّدلا یف اوهقفتیل« - »مهیلا اوعجر اذا«

»مهیلا اوعجر اذا«- »انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف«»نیّدلا یف اوهقفتیل« - »انثیدح ۀاور یلا اهیف اوعجراف«

؟تسیچ ) َنوُرَذَْحی ْمُهَّلََعل ( یهلا تبوقع و رفیک زا ندوب رذحرب طیارش بیترتهب-16

ندرک چوک - مدرم راذنا - نید قیمع تخانشمدرم راذنا - نید قیمع تخانش - ندرک چوک

نید قیمع تخانش - مدرم راذنا - ندرک چوکمدرم راذنا - ندرک چوک - نید قیمع تخانش
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؟تسیچ لولعم »دوخ فیاظو هب مدرم لمع مدع« ، »دوخ فیاظو اب مدرم ییانشآ مدع« و »مالسا یعامتجا يارجا مدع« دراوم زا کی ره-17

ینید تیعجرم موادت مدع - ینید تیعجرم موادت مدع - يرهاظ تیالو موادت مدع

يرهاظ تیالو موادت مدع - يرهاظ تیالو موادت مدع - ینید تیعجرم موادت مدع

يرهاظ تیالو موادت مدع - يرهاظ تیالو موادت مدع - يرهاظ تیالو موادت مدع

ینید تیعجرم موادت مدع - ینید تیعجرم موادت مدع - ینید تیعجرم موادت مدع

؟دراد یپ رد ار ياهجیتن هچ يریگهرهب نیا ؟تسا هدوب يربهر ۀفیظو مادک رگنایب »ناصصختم و نادنمشیدنا ياههشیدنا« زا ربهر يریگهرهب-18

.دوشیم مدرم يراگتسر ببس -یهلا تاروتسد و ماکحا يارجا يارب شالت

.دوشیم هعماج يراگتسر ببس -تروشم ساسارب يریگمیمصت

.دوشیم هعماج یلاعت و تلادع و تفرشیپ بجوم -یهلا تاروتسد و ماکحا يارجا يارب شالت

.دوشیم هعماج یلاعت و تلادع و تفرشیپ بجوم -تروشم ساسا رب يریگمیمصت

؟دراد ار یمالسا ۀعماج يربهر یگتسیاش یسک هچ-19

.دنشاب هتشاد لوبق ار وا تخانش و یهاگآ اب مدرم ،يربهر طیارش نتشاد رب هوالع هک یسک

.دشاب هتشاد یحور تردق و دشاب عاجش و تیافک اب ریبدت اب ،سانشنامز ،اوقتاب لداع هیقف هک یسک

.دریگ تسدهب يربهر و دوشیم باختنا مدرم فرط زا میقتسمریغ ای میقتسم روطهب هک یهیقف

.دشاب دنوادخ رادربنامرف و دوخ سوه و يوه اب هدننکتفلاخم ،دوخ نید نابهگن ،دوخ سفن دنرادهگن هک یهیقف

؟تسیچ »شاب نابرهم و تسود همه اب و نک نابرهم مدرم هب تبسن ار شیوخ لد« دیامرفیم هک رتشا کلام هب یلع ترضح نامرف نیا تلع-20

.تسا هدیافیب صاوخ تیاضر ،ربهر هب تبسن یمومع مشخ دوجو اب.دشاب روذعم ادخ هاگشیپ رد ات دنک رارقرب ار تلادع ياهنوگ هب دیاب ربهر

.دنشابیم وت دننامه شنیرفآ رد ياهتسد و دنتسه وت شیک مه ياهتسد.دشوکب اهنآ ندرک ناهنپ رد دیاب ربهر و ریدم هک دنراد ییاهبیع مدرم

؟تسیچ هعماج رد یناگمه تراظن رد مدرم تکراشم ةرمث-21

.دباییم شیازفا زور هب زور تموکح هب مدرم دامتعا.دوشیم رتناسآ یمالسا فیاظو تمس هب هعماج تیاده

دوشیم راومه یندابآ يوس هب روشک تفرشیپ ساسا و هیاپدنوشیم رتقفوم هعماج هرادا رد يربهر و تموکح

؟تسیچ لولعم »ربهر ۀیحور یتسس« ،»تموکح هب مدرم دامتعا شیازفا« ،»تموکح يدمآراکان« دراوم زا کیره-22

نارازگراک طلغ درکلمع -نیمورحم تاقبط هب هجوت -وسرت اب تروشموسرت اب تروشم -نرازگراک تسرد درکلمع -نارازگراک طلغ درکلمع

نارازگراک طلغ درکلمع -نرازگراک تسرد درکلمع -وسرت اب تروشموسرت اب تروشم -مورحم تاقبط هب هجوت -مورحم تاقبط هب هجوت مدع

؟دشابیم نآ يارب یقادصم داهن مادک و تسا رسیم "هیقفّیلو هفیظو مادک" اب و "هنوگچ" بیترتهب یلاعت و تلادع يوس هب هعماج يربهر و هرادا-23

یمالسا ياروش سلجم ــ تروشم ساسا رب يریگمیمصت ــ ناصصختم و نادنمشیدنا ياههشیدنا زا يریگهرهب اب

یگنهرف بالقنا یلاع ياروش ــ یهلا ماکحا يارجا يارب شالت ــ ناصصختم و نادنمشیدنا ياههشیدنا زا يریگهرهب اب

ماظن تحلصم صیخشت عمجم ــ ربهر یتسیزهداس ــ نید يایلوا نداد رارق هوسا و وگلا اب

يربهر ناگربخ سلجم ــ يرادیاپ و تماقتسا ــ نید يایلوا نداد رارق هوسا و وگلا اب

؟دروآیم مهارف ربهر يارب ار یمالسا ياههمانرب يارجا ناکما مدرم شالت مادک و دوشیم تموکح کی ندمآرد وناز هب ثعاب یلماع هچ-24

یعامتجا و یسایس یهاگآ - نانمشد ۀفقویب مجاهتیعامتجا یگتسبمه - نانمشد ۀفقویب مجاهت

یعامتجا یگتسبمه - یگدنکارپ و هقرفتیعامتجا و یسایس یهاگآ - یگدنکارپ و هقرفت
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هچ ،نآ فالخ ضرف هب و تسا تبیغ رصع رد تماما ياهتیلوئسم زا کی مادک رارمتسا ۀجیتن ،ینید ماکحا اب قباطم يدج لئاسم هب ییوگخساپ-25

؟ددرگیم ثداح یتالکشم

.دننک لمع فیاظو نآ هب دنناوتیمن و دنوشیمن انشآ دوخ فیاظو اب مدرم - ینید تیعجرم

.دروآ رد ارجا هب ،تسا تیریدم دنمزاین هک ار مالسا یعامتجا ماکحا ناوتیمن - ینید تیعجرم

.دروآ رد ارجا هب ،تسا تیریدم دنمزاین هک ار مالسا یعامتجا ماکحا ناوتیمن - يرهاظ تیالو

.دننک لمع فیاظو نآ هب دنناوتیمن و دنوشیمن انشآ دوخ فیاظو اب مدرم - يرهاظ تیالو

؟دشابیم هیقف یلو طیارش زا کی مادک اب طبترم بیترتهب ، »یناهج ةدیچیپ طیارش رد هعماج يربهر « و »اهدیدهت لباقم رد تردق اب نداتسیا«-26

یحور تردق و تعاجش - یحور تردق و تعاجشیحور تردق و تعاجش - ندوب ربدم و ریدم

ندوب ربدم و ریدم - یحور تردق و تعاجشندوب ربدم و ریدم - ندوب ربدم و ریدم

؟دننکیم رتشا کلام هب ياهیصوت هچ نمشد اب نتسبنامیپ صوصخ رد )مالسلا هیلع( یلع اهلد ریما-27

.دنکیم ریگلفاغ ار وت هار نیا زا یهاگ نمشد هک شابن لفاغ نمشد ینکشنامیپ زا یتسب نامیپ نمشد اب رگا

.صاوخ تیاضر بلج رد هن ،دنکیم شالت و یعس مدرم مومع تیاضر ندروآتسد هب رد نمشد هک شابن لفاغ نمشد ینکش نامیپ زا یتسب نامیپ نمشد اب رگا

.مدرم مومع تیاضر بلج رد هن دنکیم  شالت و یعس صاوخ تیاضر ندروآتسد هب رد نمشد هک شابن لفاغ نمشد ینکش نامیپ زا یتسب نامیپ نمشد اب رگا

.دسریم دوخ دصاقم هب مدرم ياهبیع ندرکراکشآ زا یهاگ نمشد هک شابن لفاغ نمشد ییوج بیع زا یتسب نامیپ نمشد اب رگا

؟تسیچ ورگ رد »تموکح يدمآراکان و تالکشم ندش هتشابنا« و دوشیم ناگناگیب طلست بجوم و دروآیم رد ياپ زا ار تموکح زیچ هچ-28

یمومع تکراشم و روضح مدع - يدرف ياهتیولوا هب هجوتیمومع تکراشم و روضح مدع - یگدنکارپ و هقرفت

نارازگراک حیحصان درکلمع - یگدنکارپ و هقرفتنارازگراک حیحصان درکلمع - يدرف ياهتیولوا هب هجوت

؟تسا هدش لوحم یسک هچ هب راهطا همئا ياهتیلوئسم مامت تبیغ رصع رد-29

هیقف یلوملعا دهتجمملعا هیقفینید تیعجرم

؟تسیچ دیلقت تیعجرم و هیقفیلو باختنا رد توافت تلع-30

هعماج رد یگدنکارپ و هقرفت و جرم و جره داجیا رد يریگولج

ایند یسایس ياهماظن مامت رد یهیدب و نشور شور زا يوریپ

.تسا يدرف باختنا کی دیلقت عجرم باختنا یلو تسا یهورگ باختنا کی ،هیقفیلو باختنا

ملعا يوجتسج و قیقحت رد طلغ ياهصیخشت زا يریگولج

؟تسیچ هیقف يربهر و تموکح ندوب عورشم زا روظنم-31

.دشاب هدش هتفریذپ مدرم بناج زا.دشاب هداد ار مدرم يربهر ةزاجا نید

.دنک يربهر یناهج ةدیچیپ طیارش رد ار هعماج دنناوتب.دروآ تسد هب زور ياهزاین اب بسانتم ار نید ماکحا

؟تسا مادک نانآ شور نیا لباقم رد ربهر ۀفیظو و تسیچ رگید ياهروشک رب طلست يارب هناگیب ياهروشک شور و هار-32

نادنمشیدنا ياههشیدنا زا يریگهرهب - یگدنکارپ و هقرفتنادنمشیدنا ياههشیدنا زا يریگهرهب - یناور و يداصتقا راشف

يرادیاپ و تماقتسا هب مدرم توعد - یگدنکارپ و هقرفتيرادیاپ و تماقتسا هب مدرم توعد - یناور و يداصتقا راشف

؟تسا تروص هچ هب نآ زورب و روهظ و تسیچ یمالسا تموکح و ماظن تفرشیپ ساسا و هیاپ-33

نید تاروتسد ساسارب هعماج ةرادا - لامک و تلادع ریسم رد ربهر نتشاذگ مدق

اههصرع ۀمه رد رالاس هلفاق نتشاذگن اهنت - مدرم یهارمه و تکراشم

ناگناگیب ذوفن زا يریگولج و روشک لالقتسا ظفح - لامک و تلادع ریسم رد ربهر نتشاذگ مدق

هعماج نالوئسم و ناریدم هب نوزفازور دامتعا - مدرم یهارمه و تکراشم
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..................دوشن لیکشت یمالسا تموکح و دباین همادا يرهاظ تیالو رگا و تسا يرورض .................. تبیغ رصع رد ماما ياهتیلوئسم ندوبيرورض-34

.

.دننک لمع فیاظو نآ هب دنناوتیمن و دنوشیمن انشآ دوخ فیاظو هب مدرم - القع

.دننک لمع فیاظو نآ هب دنناوتیمن و دنوشیمن انشآ دوخ فیاظو هب مدرم ــ القن

.دروآرد ارجا هب هعماج رد تسا تیریدم دنمزاین هک ار یمالسا یعامتجا ماکحا ناوتیمن ــ القن

.دروآرد ارجا هب هعماج رد تسا تیریدم دنمزاین هک ار یمالسا یعامتجا ماکحا ناوتیمن ــ القع

..................مییوگیم خساپ رد »؟دنک باختنا هیقف یلو هناگادج روط هب یسکره دوشیمن ارچ« دوش لاؤس رگا-35

.دشاب دیلقت عجرم دننام دناوتیمن يو باختنا و تسا هعماج تاررقم و ماکحا دننک نایب هیقف یلو

.دوشیم تموکح راد هدهع دراد ار هعماج تیالو و یتسرپرس ییاناوت هک یسک ناهیقف نایم زا

.دشاب یمومع دیاب وا باختنا روظنم نیمه هب و دریگیم ارف ار هعماج یگدنکارپ و هقرفت جرم و جره

.دنک يربهر ار هعماج ات دننک باختنا ار هیقف یلو دوخ دیاب مدرم تسا یصخش هیقف یلو باختنا اجنآ زا

؟تسا مادک یصاصتخا طیارش زا »ندوب ربدم و ریدم« ، »ندوب عاجش« ، »ندوب ملعا« دراوم زا کیره-36

هیقفیلو - دیلقت عجرم - دیلقت عجرمهیقفیلو - هیقفیلو - دیلقت عجرم

دیلقت عجرم - دیلقت عجرم - هیقفیلودیلقت عجرم - هیقفیلو - هیقفیلو

؟دننادیم هچ ار نآ ّتلع و تسیچ نامورحم تالکشم عفر يارب ندش راکهب تسد زا شیپ ،یمالسا هعماج مکاح هب )ع( نینموملاریما ۀیصوت-37

تلادع هب هورگ نیا رتشیب يدنمزاین - نانآ تیعضو ةرابرد قیقحت يارب نانیمطا دروم دارفا باختنا

ملظ ضرعم رد هورگ نیا رتشیب نتفرگ رارق - نانآ تیعضو ةرابرد قیقحت يارب نانیمطا دروم دارفا باختنا

تلادع هب هورگ نیا رتشیب يدنمزاین - اهنآ مشخ زا يریگولج و نانآ تیاضر بلج

ملظ ضرعم رد هورگ نیا رتشیب نتفرگ رارق - اهنآ مشخ زا يریگولج و نانآ تیاضر بلج

..................مان هب دوخ نارای زا یکی هب باطخ )جع( رصع ماما بناج زا و .................. هب مدرم عوجر اب هطبار رد انثیدح ِۀاوُر یلا اهیف اوعجراَف ریبعت-38

.تسا

بوقعی نب قاحسا - اهقفدیفم خیش - اهقفبوقعی نب قاحسا - نآرق نارسفمدیفم خیش - نآرق نارسفم

؟دوشیم هدایپ هعماج رد هنوگچ نیناوق نیا و دننکیم ادیپ یسرتسد نید ماکحا هب یناسک هچ قیرط زا ناناملسم تبیغ رصع رد-39

طیارش دجاو هیقف - هیقف یلوطیارش دجاو هیقف - طیارش دجاو هیقف

هیقف یلو - طیارش دجاو هیقفهیقف یلو - هیقف یلو

؟تسا تروص هچ هب هیقف یلو يارب »یحور تردق و تعاجش« طرش-40

.دنک يربهر یناهج هدیچیپ طیارش رد ار هعماج.دروآ تسد هب زور ياهزاین اب بسانتم ار نید ماکحا

.دنک ظفح ار روشک لالقتسا و تزع تماقتسا هب مدرم توعد اب.دنک یگداتسیا نانمشد یهاوخ هدایز لباقم رد

؟دنکیم ادیپ انعم هعماج رد شتارایتخا زا یمالسا ماظن مکاح ةدافتسا ینامز هچ-41

صاخ ۀلئسم کی رد ربتعم نیناوق جارختسا يارب اهقف ناوت مدع

ییاوتحم و یظفل تافیرحت هب تبسن تینوصم زا میرک نآرق ندوب رطخ رد

اهناکم ۀمه رد اهزاین و اهلاؤس ۀمه هب ییوگخساپ يارب یمالسا تامیلعت ناوت دوبمک

دیدج نوناق عضو هب دنمزاین ةژیو طیارش داجیا و رتمهم يدروم اب مهم دروم کی داضت

؟دناهدرب راک هب ار يریباعت هچ دوخ و اهقف هرابرد بیترت هب بوقعی نب قاحسا هب خساپ رد )جع( رصع ماما-42

مدرم رب نامز ماما تجح - مدرم رب نامز ماما تجحمدرم رب نامز ماما تجح - اهقف رب ادخ تجح

اهقف رب ادخ تجح - مدرم رب نامز ماما تجحاهقف رب ادخ تجح - اهقف رب ادخ تجح
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؟تسا طابترا رد ریز ینآرق ترابع مادک اب ؟دوب روظنم هچ هب راکهار نیا ؟دوب هچ تبیغ رصع يارب ناماما و ربمایپ راکهار-43

ِنیِّدلا ِیف اوُهَّقََفَتِیل  - نید فراعم و ماکحا هب مدرم راذنا و رادشه - نادنمشناد تیبرت

ِنیِّدلا ِیف اوُهَّقََفَتِیل  - یهلا رفیک زا مدرم راذنا و رادشه - نادنمشناد تیبرت

ًۀَّفاَک اوُرِفَْنِیل  - ینید تیعجرم موادت - مدرم نیب رد روضح

ًۀَّفاَک اوُرِفَْنِیل  - یهلا رفیک زا مدرم راذنا و رادشه - مدرم نیب رد روضح

؟دریذپیم تروص يروظنم هچ هب »يرادیاپ هب مدرم توعد« ،»نادنمشیدنا اب تروشم« تهج رد يربهر تامادقا زا کیره-44

ناگناگیب ذوفن زا يریگولج و روشک لالقتسا و تزع ظفح -یلاعت و تلادع و تفرشیپ يوس هب هعماج يربهر

یتسیز هداس تهج رد شالت -ناگبخن هب تیولوا

یتسیز هداس تهج رد شالت -یلاعت و تلادع و تفرشیپ يوس هب هعماج يربهر

ناگناگیب ذوفن زا يریگولج و روشک لالقتسا و تزع ظفح -ناگبخن هب تیولوا

؟تسیچ ًۀَّفاَک اوُرِفَْنِیل  زا فده و تسیچ » ِنیِّدلا ِیف اوُهَّقََفَتِیل ٌۀَِفئاَط ْمُهْنِم ٍَۀقِْرف ِّلُک ْنِم َرََفن َالْوََلف « هیآ ساسارب » نید رد هقفت « مکح-45

یهلا رفیک زا راذنا - ینیع بجاویهلا رفیک زا راذنا - ییافک بجاو

نید رد یشیدنافرژ - ینیع بجاونید رد یشیدنافرژ - ییافک بجاو

؟تسیچ »مدرم درکلمع یتسردان و یتسرد رایعم« ،»روشک ندوب يوق« ،»تفرشیپ ساسا« یمالسا تموکح و ماظن رد بیترت هب-46

مدرم یگتسبمه و تدحو -نمشد یلاحشوخ و یتحاران -مدرم یهارمه و تکراشم

مدرم یگتسبمه و تدحو -مدرم یهارمه و تکراشم -نانمشد یلاحشوخ و یتحاران

مدرم یهارمه و تکراشم -نمشد یلاحشوخ و یتحران -مدرم یگتسبمه و تدحو

نانمشد یلاحشوخ و یتحاران -یعامتجا یگتسبمه و تدحو -مدرم یهارمه و تکراشم

،)مالسلا مهیلع( همئا زا دعب ینید تیعجرم تیلوئسم موادت مدع تروص رد و دوب یعوضوم هچ قّقحت يارب )مالسلا مهیلع( تیب لها داهج و هزرابم-47

؟دوشیم یتالکشم هچ راچد هعماج

یعامتجا ماکحا يارجا رد ییاناوت مدع - مدرم تیاده و داشرادوخ فیاظو اب ییانشآ مدع - مدرم تیاده و داشرا

یعامتجا ماکحا يارجا رد ییاناوت مدع - طسق و لدع ۀماقادوخ هفیاظو اب ییانشآ مدع - طسق و لدع ۀماقا

؟تسیچ »هیقف یلو و دیلقت عجرم« كرتشم طیارش زا-48

دشاب سانشنامز - دشاب ملعا - دشاب اوقتابدشاب سانشنامز - دشاب لداع - دشاب اوقت اب

دشاب ملعا - دشاب لداع - دشاب اوقتابدشاب لداع - دشاب عاجش - دشاب اوقتاب

؟تسا يربهر ۀفیظو مادک هب طوبرم »مق ۀیملع ةزوح نیسردم ۀعماج« دوجو ۀفسلف-49

ناگناگیب ذوفن زا يریگولج و روشک لالقتسا ظفحیهلا تاروتسد و ماکحا يارجا يارب شالت

ربهر یتسیز هداس رب تراظنتروشم ساسارب يریگمیمصت

50-

؟تسا حیحص ریز تارابع زا دروم دنچ

.دشاب رتاوقتاب همه زا اهقف نایم رد دیاب دیلقت عجرم )فلا

.دنک يرادیاپ و دتسیاب اهدیدهت لباقم رد تردق اب دناوتب ینعی دیلقت عجرم ندوب سانشنامز )ب

.مینک باختنا دیلقت عجرم ناونعهب ار وا میناوت یم ،دشاب اوقت و ملع هب روهشم مدرم نایم رد ،دیلقت عجرم هک یتروص رد )ج

.تسا دیلقت عجرم تخانش ياه هار زا یکی ،دامتعا دروم و لداع رفن ود زا شسرپ )د

1234
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..................رگید ياهتسد و  ..................  ياهتسد ،دناهتسد ود مدرم رتشا کلام ۀماندهع رد )مالسلا هیلع( یلع ماما ةدومرف هب-51

.دنتسه مورحم تاقبط زا ــ وت ینید ردارب.دنتسه مورحم تاقبط زا ــ ناگرزب زا

دناوت دننامه شنیرفآ رد ــ ناگرزب زادناوت دننامه شنیرفآ رد ــ وت ینید ردارب

؟تسا نآ دیؤم ینآرق ترابع مادک و تسا مادک )مالسلا مهیلع( تیب لها اب شناد و مولع هب نایانشآ ینیشنمه طرش مالسا ناشلا میظع ربمایپ مالک رد-52

»مهیلا اوعجر اذا مهموق اورذنیل«  ــ دنورب رود ياهرهش هب و دننک جارختسا تنس و نآرق زا ار یهلا ماکحا دیاب

»مهیلا اوعجر اذا مهموق اورذنیل«  ــ دنک ییامنهار ،دنتسین انشآ یهلا ماکحا هب هک ار نارگید دیاب

»هفاک اورفنیل نونموملا ناکام«  ــ دنک ییامنهار ،دنتسین انشآ یهلا ماکحا هب هک ار نارگید دیاب

»هفاک اورفنیل نونموملا ناکام«  ــ دنورب رود ياهرهش هب و دننک جارختسا تنس و نآرق زا ار یهلا ماکحا دیاب
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