


 دین و زندگی یازدهم فصل دوم پرواز - تستی

؟تسا مادک دنوادخ دزن لوبق دروم نید و تسیچ نید رد )نایحیسم و نایدوهی( باتک لها فالتخا تلع-1

»مالسالا هللادنع نیدلا نا«- »میهاربا مکیبا هلم«»مالسالا هللا دنع نیدلا نا«- »مهنیب ًایغب«

»ًاملسم ًافینح نکل و«- »میهاربا مکیبا هلم«»ًاملسم ًافینح نکلو«- »مهنیب ًایغب«

؟تسا مادک »فیرحت زا میرک نآرق ظفح« ترابع رد لولعم و تلع بیترتهب-2

نآرق یگنادواج و حیحصت هب زاین مدع -)ص( مرکا ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو

ربمایپ مامتها و یهلا تیانع وترپ رد ناناملسم ششوک و شالت -نآرق یگنادواج و حیحصت هب زاین مدع

نآرق یگنادواج و حیحصت هب زاین مدع -ربمایپ مامتها و یهلا تیانع وترپ رد ناناملسم ششوک و شالت

)ص( مرکا ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو -نآرق یگنادواج و حیحصت هب زاین مدع

؟ددرگیم موهفم »تیاده هار زا هداتفارود ياهناسنا يریگهناهب هار ندوب دودسم« هیآ مادک مایپ رد تقد زا-3

ِ»هللا یَلَع ِسانِلل َنوکی ًالئل َنیرذنم و نیرشبم ًالُسُر«»...رسُخ یَفل َناسنالا ِّنا ِرصَعلاو«

»ُهنِم ََلبُقی نَلَف ًانید ِمالسالا َریَغ َِغتَبی نَم َو«»ِلوسرلل وِ هللاوبیجتسا اونمآ نیذلا اهیا ای«

میسرت ار هیآ مادک مایپ »دنوشن هقرفت راتفرگ نآ رد و دنراد اپ هب ار نآ هک هتساوخ نانآ زا و هدرک عضو ناربمایپ يارب نید کی دنوادخ« مییوگب رگا-4

؟دیاهدرک

....رگم دندومیپن تفلاخم هار نآ رد باتک لها و تسا مالسا ،دنوادخ دزن نیدً اعطق

.دوب ناملسم و )ارگقح( تسرپاتکی هکلب ،یحیسم هن و دوب يدوهی هن میهاربا

...  و )ع( میهاربا هب ،میدرک یحو وت هب ام ار هچ  نآ و دومن شرافس نادب ار حون هک درک نایب ناتیارب ار نامه نید زا دنوادخ

َنیرِساخلا َنِم ةَرِخآلا ِیف َوُه َو ُهنِم َِلبَُقی َنلفً ایند مالسالا ِریَغ َِغتَبی نَم َو

ریز ياههنیزگ زا کیمادک ،دنتسه روصتم یخرب هک لطاب و تسردان رادنپ   » .................. هنم لبقی نلف ًانید مالساریغ غبتی نم و«  ۀفیرش ۀیآ اب هجوت اب-5

؟تسا

.دننک باختنا راتخم ار دوخ نید دنناوتیم و دنراد رایتخا نید باختنا رد مدرم زا کی ره

.دننکیم سیردت بیترت هب ار یلیصحت فلتخم ياههیاپ هک دنتسه هسردم کی ناملعم دننام ناربمایپ

.دناهدرک دییأت ار رگیدکی همه و دوخ يوس هب هن دننکیم توعد ادخ يوس هب ار مدرم ناربمایپ

.دننک باختنا ار اهالاک نآ دنناوتیم مدرم و دننکیم غیلبت ار دوخ يالاک مادک ره هک دنتسه الاک ناگدنشورف دننام ناربمایپ

؟دیآیم تسد هب هیآ مادک رد تقد زا موهفم نیا .تسا رکنم و دودرم يرما »یحو« زا هتفرگرب ۀشیدنا رد »مالساریغ هار زا یبلطنید«-6

»کیلا انیحوا یذلا و ًاحون هب یحو ام نیدلا نم مکل عرش«»باتکلا وتوا نیذلا الا فلتخا ام و مالسالا هللا دنع نیدلا نا«

»هنم لبقی نلف انید مالسالا ریغ غتبی نم«»هجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر«

؟تسا دروم مادک ةدنهدناشن »مالسالا یف رارضال و ررض ال« ةدعاق و ددرگیم دافتسم ریز ِتیب زا ،موهفم مادک-7

»يو نماد اهناج تسد هتفرگ یپ رد هلمج اهلد و شیپ وا هدش«

میرک نآرق ندوب هبناجهمه و تیعماج - توبن متخمالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ - توبن متخ

میرک نآرق ندوب هبناجهمه و تیعماج - مدرم تیاده رد یشوکتخسمالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ - مدرم تیاده رد یشوکتخس

1

تداوم هدایت



:دنیامرفیم دروم نیا رد )ص(مرکا ربمایپ و دوب  .................. ،توبن .................. للع زا یکی-8

»مهلوقع ردق یلع سانلاملکن نا انرما ایبنالارشاعم انا« ـ مدرم رکف حطس یجیردت دشر ـ دیدجت

»لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الا دمحم ام و«  ـ )ص(مرکا ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو ـ متخ

»مهلوقع ردق یلع سانلاملکن نا انرما ایبنالارشاعم انا«  ـ نیشیپ ربمایپ تامیلعت رد فیرحت ـ دیدجت

»لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الا دمحم ام و«  ـ مدرم رکف حطس یجیردت دشر ـ متخ

؟تسا هدیقع نیا ناگدنریذپ راظتنا رد یتشونرس هچ و تسا هتفرگ رارق یهن دروم رما مادک »ًانید مالسالاریغ غتبی نم«  ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-9

ً»ادیعب ًالالض مهلضی نا«  - ندرک بلط نید ادخ ریغ زاً»ادیعب ًالالض مهلضی نا«  - مالسا ریغ ینید تساوخرد

»نیرساخلا نم هرخالا یف وه و«  - ندرک بلط نید ادخ ریغ زا»نیرساخلا نم ۀرخالا یف وه و«  - مالساریغ ینید تساوخرد

؟دوب دهاوخ اتسار نیا رد ام ياشگهار هفیرش ۀیآ مادک ،میشاب رگیدکی هب تبسن نانمؤم ۀفیظو نییبت یپ رد رگا-10

»اوَصاوت و ِتاحلاصلااولمع و اونمآ نیذَّلا ِّالا«» نوَکی ًالِئل َنیرِذنُم و َنیرشبُم ًالُسُر«

»ُهنِم َلبُقی نَلَف ًانید مالسإلا َریَغ َغتَبی نَم َو«»لوسّرلل وِ هللا اوبیجتسا اونمآ نیذَّلا اهُّیا ای«

؟تسیچ مالسا زا ریغ ینید شریذپ ةرمث و تسا هدش یفرعم هنوگچ میهاربا ترضح نییآ ،میرک نآرق تایآ رد-11

»نیرساخلا نم هرخالا یف وه« - »ًاملسم ًافینح«»نیرساخلا نم هرخالا یف وه« - »میهاربالا ۀعیش نم نا و«

ً»ادیعب ًالالض« - »ًاملسم ًافینح«ً»ادیعب ًالالض« - »میهاربالا ۀعیش نم نا و«

؟دنکیم نایب ار یعوضوم هچ »میهاربا اب یشیکمه رد نایحیسم و نایدوهی ياعدا نتسناد دودرم« زا سپ دنوادخ میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-12

»مالسالا هللا دنع نیدلا نا«»اوقرفتت ال و نیدلا ومیقا نا«»ًاملسم ًافینح نکلو«»لبق نم نیملسم مکءامس وه«

هیآ مادک رد یباختنا نینچ تبقاع و تسیچ ،دوشیمن هتفریذپ ادخ دزن مالسا زج ینید ،»ُهنِم ََلبُقی نََلف ًانید ِمالسالا َریَغ َِغتَبی نَم َو« :ۀیآ قبط هکنیا ّتلع-13

؟تسا هتفای میسرت

»ِرسُخ یَفل َناسنِالا َِّنا« - دناسرب ترخآ و ایند يراگتسر هب ار مدرم دناوتیم هک تسا ینید اهنت ،مالسا

»َنیرِساخلا َنِم ِۀَرِخآلا ِیف َوُه َو« - دناسرب ترخآ و ایند يراگتسر هب ار مدرم دناوتیم هک تسا ینید اهنت ،مالسا

»ٍرسُخ یَفل َناسنِالا َِّنا« - .تسادخ بناج زا لماک روطهب نآ ياوتحم تفگ ناوتیم هک تسا یباتک اهنت ،نآرق

»َنیرِساخلا َنِم ِۀَرِخآلا ِیف َوُه و« - .تسادخ بناج زا لماک روطهب نآ ياوتحم تفگ ناوتیم هک تسا یباتک اهنت ،نآرق

نآ ،دندش هاگآ نآ تیناقح هب هک نآ زا سپ رگم دناهدومیپن تفلاخم هار ،نآ رد باتک لها و تسا مالسا ،دنوادخ دزن نیدً اعطق« ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-14

.................. ات ددرگیم تفایرد .................. لیلد هب .................. موهفم ».تشاد دوجو اهنآ نایم هک يدسح و کشر لیلد هب مه

.دناسرب شنیرفآ ناهج تقلخ كرتشم فده هب ار اهناسنا - مدرم ییوجهناهب هار ندش دودسم - یهلا نید ندوب یکی

.دناسرب شنیرفآ ناهج تقلخ كرتشم فده هب ار اهناسنا - مدرم ییوج هناهب هار ندش دودسم - ایبنا توعد لوصا تینادحو

.دناسرب ناشتقلخ كرتشم فده هب ار اهناسنا - اهناسنا كرتشم يرطف ياهیگژیو - یهلا نید ندوب یکی

.دناسرب ناشتقلخ كرتشم فده هب ار اهناسنا - اهناسنا كرتشم يرطف ياهیگژیو - ایبنا توعد لوصا تینادحو

. ..................هک تسا نآ رگنایب و تسا طبترم .................. عوضوم اب » ... سانلا ّملَُکن َنا انرُما ءایبنالا رشاعم انإ« ۀفیرش ثیدح-15

دندرکیم نایب دوخ نارود مدرم رکف حطس اب بسانتم ار یهلا نید تباث لوصا ،ياهرود ره ناربمایپ - ایبنا ددعت لیلد

.دندرکیم نایب دوخ نارود مدرم رکف حطس اب بسانتم ار یهلا نید تباث لوصا ،ياهرود ره ناربمایپ - توبن متخ لیلد

دنامب نادواج یهلا نید ات دنتفگیم نخس اهنامز ۀمه ياهناسنا كرد اب بسانتم ،ياهرود ره ناربمایپ - توبن متخ لیلد

.دنامب نادواج نید ات دنتفگیم نخس اهنامز ۀمه ياهناسنا كرد اب بسانتم ،ياهرود ره ناربمایپ - ایبنا ددعت لیلد
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نیا »تسا كرتشم فده هب یبایتسد يارب یلک ۀمانرب کی نداد رارق رد ،دنوادخ تیانع اب مزالم ،كرتشم يرطف ياهیگژیو و یناسنا كرتشم ترطف«-16

؟دیآیم تسدهب هیآ مادک مایپ رد تقد زا ،موهفم

.دومن شرافس نادب ار حون هک درک نایب ناتیارب ار نامه نید زا دنوادخ

دیمان ناناملسم شیپ زا ار امش وا و تسا میهاربا ناتردپ نییآ )نید نیا(

دوب ناملسم و )ارگقح( تسرپاتکی هکلب ؛یحیسم هن و دوب يدوهی هن میهاربا

....رگم دندومیپن تفلاخم هار نآ رد باتک لها و تسا مالسا ،دنوادخ دزن نیدً اعطق

؟تسا طبترم ددعتم ناربمایپ نداتسرف للع زا کیمادک اب »لیصا میلاعت ةرابود نایب« و »اهناسنا نایم رد یبلطتلادع یگنادواج« دراوم زا کیره-17

نیشیپ ناربمایپ تامیلعت فیرحت - نیشیپ ربمایپ تامیلعت فیرحتمدرم رکف حطس یجیردت دشر - نیشیپ ربمایپ تامیلعت فیرحت

نیشیپ ربمایپ تامیلعت فیرحت - توعد رد یگتسویپ و رارمتسامدرم رکف حطس یجیردت دشر - توعد رد یگتسویپ و رارمتسا

؟دوب دهاوخ اتسار نیا رد ام ياشگهار هفیرش ۀیآ مادک ،میشاب رگیدکی هب تبسن نانموم ۀفیظو نییبت یپ رد رگا-18

» ...اوَصاوت و ِتاحلاصلا اولمَع و اونمآ نیذلا ِّالا«» .. َنوَکی الِئل َنیرذنَم و َنیرَشبُم ٌالُسُر«

»هنِم َلبُقی نَلَف ًایند ِمالسالا َریَغ غتبی نَم َو«» ...ِلوسِرلل و هللا اوبیجتسا اونمآ نیَّذلا اّهیا ای«

یحو مالک هب کسمت اب ار ».دنیوگیم مالسا نادب هک تسا یهلا نید نامه ،هدیزگرب اهناسنا یگدنز يارب دنوادخ هک یشور و هار« ترابع میهاوخب رگا-19

؟مییوجیم ددم هنیزگ مادک زا ،مینک دنتسم

.دینکن هقرفت نآ رد و دیراد اپ هب ار نید

.دندش هاگآ نآ تیناقح هب هکنآ زا سپ رگم ،دندومیپن تفلاخم هار ،نآ رد باتک لها

.دوب ناملسم و تسرپاتکی هکلب ؛یحیسم هن و دوب يدوهی هن میهاربا

.دنشابن یلیلد و زیواتسد ،دنوادخ لباقم رد مدرم يارب ،ناربمایپ ندمآ زا دعب ات ،دنشاب هدنهد میب و هدنهدتراشب ،داتسرف ار ینالوسر

؟تسا مالسا هب دحاو نید يراذگ مان ۀشیر دیؤم هفیرش ترابع مادک و دریگیم تأشن یلاعتيراب تافص مادک زا ناسنا تیاده نتفرگ هدهعرب-20

»...دومن شرافس نادب ار حون هک درک نایب ناتیارب ار نامه نید زا دنوادخ« - تمحر و فطل

»...دومن شرافس نادب ار حون هک درک نایب ناتیارب ار نامه نید زا دنوادخ« - ترفغم و ملع

»... تسا میهاربا ناتردپ نییآ ،)نید نیا( - تمحر و فطل

»...تسا میهاربا ناتردپ نییآ ،)نید نیا( - ترفغم و ملع

؟دوشیم هدید ایبنا توعد تباث ياهروحم زا یکی و ایبنا ددعت لماوع زا یکی بیترتهب هنیزگ مادک رد-21

یتسه ماظن ندوب هنالداع هب نامیا - قباس ربمایپ میلاعت فیرحتهناگجنپ ياهزامن ییاپرب هب توعد - فیرحت زا ینامسآ بتک ظفح

یتسه ماظن ندوب هنالداع هب نامیا - فیرحت زا ینامسآ بتک ظفحهناگجنپ ياهزامن ییاپرب هب توعد - قباس ربمایپ میلاعت فیرحت

ددعتم نالوسر ندمآ للع زا کیمادک دیؤم بیترتهب »یتسرپادخ جیورت يارب اهیتخس لّمحت« و »نیشیپ یهلا نید حیحص و لیصا میلاعت غالبا«-22

؟دشابیم

توعد رد یگتسویپ و رارمتسا - مدرم رکف حطس یجیردت دشرمدرم رکف حطس یجیردت دشر - نیشیپ ربمایپ تامیلعت فیرحت

نیشیپ ربمایپ تامیلعت فیرحت - توعد رد یگتسویپ و رارمتساتوعد رد یگتسویپ و رارمتسا - نیشیپ ربمایپ تامیلعت فیرحت

یمارگ لوسر تیمتاخ لماوع زا کیمادک اب طبترم بیترتهب »رشب فلتخم راودا ياهزاین هب ییوگخساپ« و »یمالسا ياهنیمزرس رد ناوارف ناملاع روهظ«-23

؟دنشابیم مالسا

مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ - یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

فیرحت زا میرک نآرق ظفح - یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپ - ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو

فیرحت زا میرک نآرق ظفح - ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو
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؟تسا ینآرق ترابع مادک مالسا زج ینید شریذپ ییاهن تبقاع-24

َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا یِدَْهی َالَنیرِساْخلا َنِم ِۀَرِخْآلا ِیف َوُه َوَنوُمِلْسُم َُهل ُنَْحنُهْنِم ََلبُْقی ْنَلَف

؟دنکیم یفرعم کیمادک دمایپ ار »نیرساخلا نم ۀرخآلا یف وه و« :ترابع دنوادخ میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-25

مالسا زا ریغ ینید ندرکرایتخارمع يدوجو ۀیامرس ندادتسد زا

ربص و قح هب نارگید توعد مدع و نتشادننامیانآ هب رفک روتسد دوجو اب توغاط دزن يرواد ندرب

؟دنشابیم عوضوم مادک هب بیترت هب کیره »یقالخا لیاضف بسک« و »یقالخا ياهتلیضف نتشاد تسود«-26

اهناسنا كرتشم يرطف ياهیگژیو – نامیا ۀطیح رد یهلا دحاو نیدنامیا ۀطیح رد یهلا دحاو نید – اهناسنا كرتشم يرطف ياهیگژیو

اهناسنا كرتشم يرطف ياهیگژیو – لمع ۀطیح رد یهلا دحاو نیدلمع ۀطیح رد یهلا دحاو نید – اهناسنا كرتشم يرطف ياهیگژیو

؟تفای ناوتیم ددعتم ناربمایپ نداتسرف للع زا کی مادک رد ار »تباتک ندرکن ادیپ هعسوت« و »دوشب مدرم یگدنز کبس ءزج ءایبنا میلاعت«-27

نیشیپ ناربمایپ تامیلعت فیرحت - توعد رد یگتسویپ و رارمتسا

مدرم رکف حطس یجیردت دشر - توعد رد یگتسویپ و رارمتسا

یعامتجا یگدنز و گنهرف حطس یجیردت دشر - مدرم رکف حطس یجیردت دشر

نیشیپ ناربمایپ تامیلعت فیرحت - مدرم رکف حطس یجیردت دشر

..................هک تسانعم نیدب نامز کی رد نید دنچ ای ود دوجو-28

.دناهدرواین نامیا ربمایپ نیرخآ هب یلبق ناربمایپ ناوریپ

.دناهدرک غالبا ار دوخ نید ناربمایپ زا کیره

.دناهدرک نایب دوخ نامز ياهناسنا ۀشیدنا و مهف روخرد ار نید ناربمایپ زا کیره

.دشاب مدرم ياهزاین يوگخساپ دناوتیمن نونکا ،یلبق ربمایپ تامیلعت زا یشخب

؟دشابیم داعم یلقع ياهلالدتسا زا کیمادک رگنایب و دراد هراشا یعوضوم هچ هب یتسه ماظن ندوب هنالداع-29

داعم ترورض - ءایبنا میلاعت یلصا ياهروحمداعم ناکما - ءایبنا میلاعت یلصا ياهروحم

داعم ترورض - اهناسنا كرتشم يرطف ياهیگژیوداعم ناکما - اهناسنا كرتشم يرطف ياهیگژیو

؟تسا دادخر مادک زاسهنیمز و لماع مادک رگنایب ،شیوخ یتیاده ياهزاین هب خساپ و یهلا نییآ رد رکفت يارب ینالقع تیلباق زا ياهرود هب ناسنا دورو-30

توبن متخ - نیملسم ۀعماج و مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپتوبن متخ - یگدنز ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

توبن رارمتسا - نیملسم ۀعماج و مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپتوبن رارمتسا - یگدنز ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

؟دنشابیم عوضوم مادک حیضوت و حیرشت ددص رد ،دیآیم یپ رد هک ییاهترابع زا کی ره-31

رایتخا تردق و رکفت زا ناسنا يرادروخرب-

یتسه ماظن ندوب هنالداع-

قح هب ندرک شرافس-

.دنوشیمن نارسخ راچد هک یناسک یگژیو - ناسنا ةژیو هیامرس - ناسنا ةژیو هیامرس

ناسنا هب دنوادخ یلک همانرب نتشاد ینازرا - كرتشم يرطف ياهیگژیو - ناسنا ةژیو هیامرس

ناسنا هب دنوادخ یلک همانرب نتشاد ینازرا - كرتشم يرطف ياهیگژیو - كرتشم يرطف ياهیگژیو

.دنوشیمن نارسخ راچد هک یناسک یگژیو - ناسنا هب دنوادخ یلک همانرب نتشاد ینازرا - كرتشم يرطف ياهیگژیو

.دشابیم ......... نآ لباقم هطقن هک تسا .......... لماوع زا یکی رگنایب » مهلوقع ردق یلع سّانلا مّلکن نا انرُِما ءایبنالا رشاعم ّانا « ثیدح-32

مدرم رکف حطس یجیردت دشر – توبن متخیگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ – توبن متخ

مدرم رکف حطس یجیردت دشر - توبن دیدجت یگدنز لماک همانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ - توبن دیدجت
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؟تسیچ اهتوافت نیا تلع و ءاشنم ؟تسا هتشاد توافت رگیدکی اب يروما هچ رد ایبنا میلاعت-33

مدرم زاین و یهاگآ حطس و نامز اب بسانتم -یعرف ماکحامدرم زاین و یهاگآ حطس و نامز اب بسانتم -یلصا ماکحا

نید لصا رد توافت -یعرف ماکحانید لصا رد توافت -یلصا ماکحا

؟دزاسیم عفترم رشب تیاده ۀنیمز رد ار هعماج دوبمک لماع مادک تیمتاخ رصع رد-34

فیرحت زا میرک نآرق ظفحیگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ

مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو

؟تسیچ ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو دمایپ-35

تیاده و يربهر تهج زا هعماج دوبمک عفریحو غالبا و تفایرد ۀمتاخ

فیرحت زا میرک نآرق ظفحمالسا نید زور هب ییوگخساپ

. تسا هدوب .................. یهلا ناربمایپ يهمه .................. تقیقح رد و تسا .................. توعد کی يراگدنام و رارقتسا يهمزال-36

توافتم ـ تعیرش ـ رمتسم و یمئاد غیلبتناسکی ـ تعیرش ـ رمتسم و یمئاد غیلبت

ناسکی ـ نید ـ كرتشم يرطف ياهیگژیو تیبثتتوافتم ـ نید ـ كرتشم يرطف ياهیگژیو تیبثت

؟دراد لابند هب ار يدرواتسد هچ »ناسنا یقافآ و یسفنا ریس« ،مالسا دحاو ۀمانرب رد-37

لدع و داعم ،توبن ،دیحوت لصا هب یبلق نامیاتالامک و اهییابیز ،اهیبوخ هب شیارگ

لئاذر زا يرود و یهاوخریخ و تلادع ،یقالخا لئاضف هب لیامتهنادواج یگدنز يارب شالت و يدوبان و انف زا زیرگ

؟تسا یهلا تفص مادک زا هتفرگ تأشن هار نیا ؟تسیچ ،هتشاذگ نامرایتخا رد اهناسنا ام تیاده يارب دنوادخ هک یتیاده هار-38

یهلا تمحر و فطل -یتخبشوخ میقتسم هار نامهیهلا تمحر و فطل -تسا يرطف هار نامه

یهلا تمکح و لدع -یتخبشوخ میقتسم هار نامهیهلا تمکح و لدع -تسا يرطف هار نامه

ياههناشن زا یکی و دشابیم اهتوبن ددجت لماوع زا کیمادک اب لباقت رد ،توبن متخ للع زا یگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ-39

؟دوب هچ نآ

عماوج ریاس يرکف یگدامآ ربارب رد زاجح مدرم نییاپ یگنهرف حطس – توعد رد یگتسویپ و رارمتسا

اهنیمزرس هب مالسا دورو اب گرزب یگنهرف و یملع تضهن زاغآ – مدرم رکف حطس یجیردت دشر

عماوج ریاس يرکف یگدامآ ربارب رد زاجح مدرم نییاپ یگنهرف حطس – مدرم رکف حطس یجیردت دشر

اهنیمزرس هب مالسا دورو اب گرزب یگنهرف و یملع تضهن زاغآ – توعد رد یگتسویپ و رارمتسا

؟تسیچ مزلتسم هشیمه يارب نید يراگدنام-40

ناملاع و نادنمشناد دوجوفیرحت زا نآرق ظفحموصعم ماما دوجونید ندوب دمآ زور هب و ییایوپ

هب ار نآ دنناوتن نید نانمشد و دوش مدرم گنهرف و بادآ و یگدنز کبس ءزج یهلا میلاعت ات دش ببس یتیعقاو هچ و تسیچ مایپ کی يراگدنام ۀمزال-41

؟دنراذگب رانک یتحار

یهلا نید غیلبت موادت - نآ رمتسم و یمئاد غیلبت

یهلا نید غیلبت موادت - اهناسنا گنهرف و شناد ،هشیدنا ،رکف یجیردت دشر

دوخ نارود ياهناسنا مهف روخرد یهلا نید تباث لوصا نایب - نآ رمتسم و یمئاد غیلبت

دوخ نارود ياهناسنا مهف روخرد یهلا نید تباث لوصا نایب - اهناسنا گنهرف و شناد ،هشیدنا ،رکف یجیردت دشر

؟تسا هدرک میسرت هنوگچ ار فالتخا نیا تلع میرک نآرق و دندرک داجیا فالتخا زیچ هچ دروم رد )نایحیسم و نایدوهی( باتک لها-42

.دوب نانآ یهاگآان و لهج زا یشان هک يدسح و کشر - یهلا نایدا.دوب ناشنایم رد هک يدسح و کشر و قح ياهزرم زا زواجت - یهلا نایدا

.دوب نانآ یهاگآان و لهج زا یشان هک يدسح و کشر - مالسا نید.دوب ناشنایم رد هک يدسح و کشر و قح ياهزرم زا زواجت - مالسا نید
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مادک ببس هب ،دناسرب تسا هداد رارق ناشتقلخ رد هک یکرتشم فده هب ار نانآ ات هدرک تیانع اهناسنا هب یلک ۀمانرب کی یلاعت قح راگدرورپ رگا-43

؟تسیچ بّبسم مایپ کی رمتسم و یمئاد غیلبت و تسا

مایپ نآ يراگدنام و رارقتسا ۀمزال ــ یهلا ناربمایپ كرتشم و دحاو نید

ناربمایپ توعد یلصا ياوتحم ندوب دحاو رب رظان ــ یهلا ناربمایپ كرتشم و دحاو نید

مایپ نآ يراگدنام و رارقتسا ۀمزال ــ اهناسنا رد كرتشم يرطف ياهیگژیو

ناربمایپ توعد یلصا ياوتحم ندوب دحاو رب رظان ــ اهناسنا رد كرتشم يرطف ياهیگژیو

نامز ياهناسنا ۀشیدنا و مهف روخرد ناربمایپ طسوت یهلا نید تباث لوصا نایب« ،»تسا نآ رمتسم و یمئاد غیلبت مایپ کی يراگدنام ۀمزال« تارابع-44

.دشابیم .................. و .................. و .................. للع زا بیترت هب »یگدنز ۀمانرب تفایرد يارب يرشب ۀعماج یگدامآ« و »دوخ

دیدجت ـ متخ ـ متخمتخ ـ دیدجت ـ متخمتخ ـ دیدجت ـ دیدجتمتخ ـ متخ ـ دیدجت

رد ار دنراد مالسا زا ریغ هب ینید هک ار یناسک .................. ۀفیرش ۀیآ و دناسرب .................. يراگتسر هب ار ناسنا دناوتیم هک تسا ینید اهنت مالسا-45

.دننادیم ناراکنایز زا ترخآ

». ..انیلا لزنأام و هللااب انمآ اولوق « ـ ایند» ...نلف انید مالسالاریغ غتبی نم و « ـ ترخآ و ایند

» ...نلف ایند مالسالاریغ غتبی نم و « ـ ایند». ..انیلا لزنأام و هللااب انمأ اولوق « ـ ترخآ و ایند

؟تسیچ هرمث حیحصت زا نآرق يزاینیب و تفر نیب زا اهتوبن دیدجت لماوع زا کیمادک »فیرحت زا میرک نآرق ظفح« دوجو اب نآرق لوزن رصع رد-46

فیرحت مدع - توعد رد یگتسویپ و رارمتسافیرحت مدع - نیشیپ ناربمایپ تامیلعت فیرحت

یگنادواج - توعد رد یگتسویپ و رارمتسایگنادواج - نیشیپ ناربمایپ تامیلعت فیرحت

؟تسیچ لولعم دنراذگب رانک ار یهلا میلاعت دنناوتیمن یتحار هب مالسا نانمشد هکنیا-47

تسا هدش مدرم موسر و بادآ و یگدنز کبس ءزج یهلا میلاعتمدرم رکف حطس یجیردت دشر

یهلا میلاعت ندشن شومارف و تباتک ۀعسوتناربمایپ توعد رد یگتسویپ و رارمتسا

مادک عوضوم نیا و دنکیم اطع یتیصاخ هچ ،یمالسا تاررقم هب هک دنتسه ینیناوق و دعاوق هتسد نآ زا  »مالسالا یف رارض ال و ررض ال«  دننامه ياهدعاق-48

؟دوشیم رشب ياهزاین ییوگخساپ ثعاب هک تسا مالسا نید یگژیو

تباث ياهزاین هب هجوت نیع رد ریغتم ياهزاین هب هجوت ــ ییایوپ و قیبطتتباث ياهزاین هب هجوت نیع رد ریغتم ياهزاین هب هجوت ــ لرتنک و طلست

هدننکمیظنت نیناوق دوجو ــ ییایوپ و قیبطتهدننکمیظنت نیناوق دوجو ــ لرتنک و طلست

؟تسیچ لولعم ،مالسا نید يراگدنام-49

مالسا نید ندوب دمآزور و ییایوپناناملسم ششوک و شالت

یگدنز لماک همانرب تفایرد يارب يرشب هعماج یگدامآنید رد یگتسویپ و رارمتسا

هنیزگ مادک و هدوب رشب خیرات رب هتشذگ تیعقاو مادک لماوع زا یگدنز لماک ۀمانرب نتفرگ رد نانآ ییاناوت مدع و اهناسنا كرد حطس ندوب نییاپ-50

؟دشابیم نآرق لوزن رصع رد زاجح مدرم یگژیو زا یکی رگنایب

الاب یگنهرف حطس - اهتوبن دیدجتالاب یگنهرف حطس - توبن متخ

نییاپ یگنهرف حطس - اهتوبن دیدجتنییاپ یگنهرف حطس - توبن متخ

؟دنکیم لقتنم نهذ هب ار حیحص یتشادرب ،دروم مادک هب ناربمایپ هیبشت و تسا رما مادک ۀلزنم هب دیدج ربمایپ توعد نتفریذپن-51

الاک ناگدنشورف - هتشذگ ناربمایپ و دنوادخ زا يوریپ مدعهسردم ناملعم - لاعتم دنوادخ هب تبسن كرش راهظا

الاک ناگدنشورف - لاعتم دنوادخ هب تبسن كرش راهظاهسردم ناملعم - هتشذگ ناربمایپ و دنوادخ زا يوریپ مدع

؟دنکیم هراشا ياهتکن هچ هب اعدا نیا نتسناد دودرم زا سپ دنوادخ »یحیسم هن و دوب يدوهی هن میهاربا هک« ینآرق ترابع نیا رد-52

تسا مالسا دنوادخ دزن نیدتسا میهاربا ناتردپ نیئآ نیادوب ناملسم نیا زا شیپ وامیهاربا ترضح ندوب ناملسم
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؟دراد ینیناوق هچ »تموکح« ،»تیبرت و میلعت« ،»تینما« نیمأت يارب مالسا نید-53

ریغتم و هیلواصخشم و هیلواریغتم و تباثصخشم و تباث

؟دوریمن رامشهب یهلا يایبنا خیرات ۀعلاطم و نآرق تایآ رد رکفت روآهر ریز دراوم زا کیمادک-54

.درکیمن در و راکنا ار هتشذگ ناربمایپ ،دشیم ثوعبم لاعتم يادخ يوس زا هک يربمایپ ره

.درکیم یفرعم ناشیا هار ةدنهد همادا ار دوخ و قیدصت ار قباس ناربمایپ هدش ثوعبم ربمایپ

.دننک شايرای ار وا و هدرک يوریپ وا زا دنوادخ روتسد هب تساوخیم مدرم زا دیدج ربمایپ

.درک دییأت ار ناربمایپ رگید هار ،نایدا ریاس زا لقتسم نید ناونعهب مالسا یفرعم اب مرکا ربمایپ

؟دیآیم تسدب نیا هنوگچ و ؟تسا مالسا ياههمانرب زا هطیح مادک رد نآ ياهمارح كرت و تابجاو ماجنا-55

شالت اب -نامیا ۀطیحشالت اب -لمع ۀطیحنامیا بسک اب -نامیا ۀطیحنامیا بسک اب -لمع ۀطیح

؟دراد رارق ، » ءایبنالا رشاعم انا«  :فیرش ثیدح اب ییانعم لباقت رد دروم مادک-56

توعد رد یگتسویپ و رارمتسافیرحت زا میرک نآرق ظفح

مدرم رکف حطس یجیردت دشریگدنز لماک ۀمانرب تفایرد يارب هعماج یگدامآ

⋯

ددعتم ناربمایپ نداتسرف للع مادک عبات ،حیحص و لیصا تامیلعت ةرابود نایب و  ) انرما ایبنالا رشاعم انا(  :)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ شیامرف-57

؟تسا

نیشیپ ربمایپ تامیلعت فیرحت ــ مدرم رکف حطس یجیردت دشرتوعد رد یگتسویپ و رارمتسا ــ مدرم رکف حطس یجیردت دشر

مدرم رکف حطس یجیردت دشر ــ توعد رد یگتسویپ و رارمتسانیشیپ ربمایپ تامیلعت فیرحت ــ توعد رد یگتسویپ و رارمتسا

⋯

؟دیامرفیم هچ نانآ دروم رد و هدیمان ساپسان ياهناسنا ار یناسک هچ میرک نآرق-58

»ُهْنِم ََلبُْقی ْنَلَف ًانیِد ِمَالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَمَو«  - دنوشیم فارحنا راچد و دننکیمن رکفت یهلا مایپ رد دوخ لقع اب

»اًروُفَک اَِّمإَو اًرِکاَش اَِّمإ َلِیبَّسلا ُهَانْیَدَه اَِّنإ«  - دنوشیم فارحنا راچد و دننکیمن رکفت یهلا مایپ رد دوخ لقع اب

»اًروُفَک اَِّمإَو اًرِکاَش اَِّمإ َلِیبَّسلا ُهَانْیَدَه اَِّنإ«  - دنورب ترخآ راید هب و هدرک كرت ار ایند یلاخ تسد اب

»ُهْنِم ََلبُْقی ْنَلَف ًانیِد ِمَالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَمَو«  - دنورب ترخآ راید هب و هدرک كرت ار ایند یلاخ تسد اب

ناسنا ندوبن و ندوب راکنایز بجوم یلامعا هچ  »رسُخ یَفل َناسنالا َّنإ رصَعلا َو«  ۀیآ رخآرد و  »َنیرساخلا َنِم ۀَرِخالا یف َوُه َو ...«  ۀیآ يادتبا رد ،بیترتهب-59

؟دوریم رامشهب

ربص و قح هب شرافس ،حلاص لمع ،نامیا نتشاد - مالسا نید زا ریغ ینید ندرک بلط

ربص و قح هب شرافس ،حلاص لمع ،نامیا نتشاد - یگتخاس ياهدوبعم شتسرپ

دنوادخ هب یبلق داقتعا نتشاد - یگتخاس ياهدوبعم شتسرپ

دنوادخ هب یبلق داقتعا نتشاد - مالسا نید زا ریغ ینید ندرک بلط

یصاخ نابز اب بسانتم ار یهلا نید يربمایپ ره« :مییوگب رگا و دیآیم تسدهب .................. ۀفیرش ۀیآ مایپ رد تقد زا »فلتخم نایدا شیادیپ ۀشیر«-60

.میاهدرک هراشا .................. هب ،»دنکیم غیلبت دوخ نامز مدرم يارب

توعد رد یگتسویپ و رارمتسا - دندومیپن تفلاخم هار ،نآ رد باتک لها و تسا مالسا ،دنوادخ دزن نیدً اعطق

مدرم يرکف حطس یجیردت دشر - دندومیپن تفلاخم هار ،نآ رد باتک لها و تسا مالسا ،دنوادخ دزن نیدً اعطق

مدرم يرکف حطس یجیردت دشر - درک شرافس نادب ار حون هک درک حیرشت ار نامه ناتیارب نید زا دنوادخ

توعد رد یگتسویپ و رارمتسا - درک شرافس نادب ار حون هک درک حیرشت ار نامه ناتیارب نید زا دنوادخ
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