


یتست - زاورپ دین و زندگی یازدهم فصل سوم

ار »هباشم ياهروس ندروآ رد ناکاکش یناوتان رب دنوادخ ملسم دیکأت« و »هباشم ياهروس ندروآ هب نآرق ندوب یهلا ناکاکش توعد« تایآ مادک بیترتهب-1

؟دنهدیم ناشن

»...ُّنجلا َو ُسنِالا ِتعمَتجا ِنئل ُلق« - »...ُهارتفا َنولوَقی مأ«»...ُهارتفا َنولوَقی مأ« - »...ُّنجلا َو ُسنِالا ِتعمَتجا ِنئل ُلق«

»...ُهارتفا َنولوَقی مأ« - »...نآرقلا نورَّبََدَتی َالفأ«»...ُّنجلا َو ُسنِالا ِتعمَتجا ِنئل ُلق« - »...نآرقلا نورَّبََدَتی َالفأ«

؟دشیم تفای يدایز يراگزاسان نآ رد تروص هچ رد و تسا ّیلجتم ینآرق ترابع مادک رد میرک نآرق ینورد ماجسنا كرد-2

ِ»هللا ِریَغ ِدنِع نِم َناک َول«- »نآرُقلا َنورَّبََدَتی الَفا«»نآرُقلا اذه ِلثِمب اوتَأی َنأ«- »نآرُقلا َنورَّبََدَتی الَفا«

ِ»هللا ِریَغ ِدنِع نِم َناک َول«- »َنورَّکََفَتی ٍموَِقل ِتایَآل«»نآرُقلاَ اذه ِلثِِمب اوتَأی َنا«- »َنورَّکََفَتی ٍموَِقل ِتایَآل«

؟دراد هراشا میرک نآرق زاجعا ياههبنج زا کیمادک هب »یعامتجا ياهتیلوئسم زا نخس« و »مهم لئاسم يراذگورف مدع« دراوم زا کیره-3

ندوب هبناجهمه و تیعماج - ندوب هبناجهمه و تیعماج

ندوب هبناجهمه و تیعماج - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - ندوب هبناجهمه و تیعماج

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

زا هبنج مادک رگنایب ،هتکن نیا و دز مقر يرشب ةدیدپ مادک زا ار نآرق يانغ ،یهلا رمتسم تایانع وترپ رد )ص( مالسا مرکم یبن مامتها و ناناملسم تمه-4

؟تسا نآ ییاوتحم زاجعا

یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا ــ میظنت و نیودتتیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت ــ لیمکت و حیحصت

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت ــ میظنت و نیودتیجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا ــ لیمکت و حیحصت

؟تسا هفیرش ۀیآ مادک زا تشادرب لباق موهفم ،دنوش کش راچد نآرق ندوب یهلا ةرابرد ناشیدناجک هک دوب نآ ياج هکنیا و نآرق یبلطهزرابم-5

َِکنیَِمِیب ُهُّطَُخت َالَو ٍبَاتِک نِم ِهِلْبَق نِم وُلَْتت َتنُک اَمَو - ِهِلْثِّم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف ُْلق

َِکنیَِمِیب ُهُّطَُخت َالَو ٍبَاتِک نِم ِهِلْبَق نِم وُلَْتت َتنُک اَمَو ـ  ٌۀَّجُحِ َّهللا ىَلَع ِساَّنِلل َنوَُکی

َنآْرُْقلا َنوُرَّبََدَتی ََالَفأ  ـ  ِهِلْثِّم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف ُْلق

َنآْرُْقلا َنوُرَّبََدَتی ََالَفأ  ـ  ٌۀَّجُحِ َّهللا ىَلَع ِساَّنِلل َنوَُکی

؟تسا یموهفم هچ رگنایب »نوعسومل انا و دیأب اهاننیب ءامسلا و«  ۀفیرش ترابع-6

.تسا هدرک هدافتسا تاملک و اهترابع نیرتبسانم و نیرتابیز زا قح يوس هب هدامآ ياهلد بذج يارب دنوادخ

.تسا هدرک هزرابم یلهاج بادآ اب تدش هب تیونعم و یتسودملع دننام یتاعوضوم نایب اب میرک نآرق

.تسا هدوب هقباسیب زاجح زور نآ ۀعماج رد هک نآرق طسوت یملع تاکن یخرب نایب

.دهدیم رارق ریثأت تحت ار نادنمشناد و نابیدا زا يرایسب هک تسا ياهنوگهب نآرق فراعم نایب

هدش نایب هنوگچ رگیدکی زا ینابیتشپ دوجو اب عامتجا نیا ةرمث و تسیچ روظنم هب »سنا و نج عامتجا هب دنوادخ توعد« میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-7

؟تسا

ً»اریهظ ضعبل مهضعب«- »نآرقلا اذه لثمب اوتأی نا یلع«ً»اریهظ ضعبل مهضعب«- »هلثم ۀروسب وتأف«

»هلثمب نوتأی ال«- »نآرقلا اذه لثمب اوتأی نا یلع«»هلثمب نوتأی ال«- »هلثم ۀروسب اوتاف«
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یگنادواج زا یکاح ..................  ۀلمج ً»اریهظ ضعبل مهضعب ناک ول و هلثمب نوتأی ال نآرقلا اذه لثمب اوتأی نا یلع نجلا و سنالا تعمتجا نئل لق«  ۀیآ هب هجوت اب-8

.تسا مالسا ربمایپ توبن زاجعا

ً»اریهظ ضعبل مهضعب«»نجلا و سنالا تعمتجا«»هلثمب نوتأی ال«»نآرقلا اذه لثمب وتأی«

نآرق ندوب یهلا ناکاکش زا هشیمه يارب بلطم مادک »هلثمب نوتأی ال نآرقلا اذه لثمب اوتأی نأ یلع نجلا و سنالا تعمتجا نئل لق« ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-9

؟تسا هدش بلس

نآرق دننام یباتک ندروآ ناوت و تردقدنوادخ ینامرفان زا زیهرپ و اوقت

نآرق دننام ياهروس ندروآ ناوت و تردقناشیاهاعدا رد ندوب وگتسار

؟تسا تفایرد لباق عوضوم مادک  »َنوُعِسوَُمل اَِّنإَو ٍدْیَِأب اَهَانَْیَنب َءاَمَّسلاَو«  ۀفیرش ۀیآ زا-10

.دنتکرح لاح رد تعرس اب و دنتفایمن تلع نیمه هب ،دناهدیبسچ نامسآ فقس هب ناگراتس ؛ناهج طاسبنا

.دنتکرح لاح رد تعرس اب و دنتفایمن تلع نیمه هب ،دناهدیبسچ نامسآ فقس هب ناگراتس ؛هبذاج يورین

.دنرگیدکی زا نتفرگ هلصاف و تکرح لاح رد هداعلاقوف تعرس اب اهناشکهک ؛ناهج طاسبنا

.دنرگیدکی زا نتفرگ هلصاف و تکرح لاح رد هداعلاقوف تعرس اب اهناشکهک ؛هبذاج يورین

؟تسیچ دیؤم تیب نیا و دراد ییانعم تقباطم هیآ مادک اب »دش سردم دص زومآ هلأسم هزمغ هب / تشونن طخ و تفرن بتکم هب هک نم راگن« تیب مایپ-11

)ص( ادخ لوسر ندوب یما - »...ٍۀَروُِسب اُوتَْأف ُْلق ُهاََرتْفا َنُولوَُقی َْمأ«

)ص( ادخ لوسر ندوب یما - »...ٍبَاتِک نِم ِهِلْبَق نِم وُلَْتت َتنُک اَمَو«

نآرق ندوب هداعلاقراخ هب ینمض فارتعا - »...ٍۀَروُِسب اُوتَْأف ُْلق ُهاََرتْفا َنُولوَُقی َْمأ«

نآرق ندوب هداعلاقراخ هب ینمض فارتعا - »...ٍبَاتِک نِم ِهِلْبَق نِم وُلَْتت َتنُک اَمَو«

اب طبترم موهفم نیا و داد دهاوخ ياهدعو هچ »دشاب نامیا لها و دهد ماجنا حلاص لمع درم و نز زا سکره هب دنوادخ« میرک نآرق تایا هب هجوت اب-12

؟تسا ییاوتحم زاجعا ياههبنج زا کیمادک

تیلهاج دیاقع زا يریذپانریثأت - »تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا«تیلهاج دیاقع زا يریذپانریثأت - »مکییحی امل«

هقباسیب یملع تاکن رکذ - »تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا«هقباسیب یملع تاکن رکذ - »مکییحی امل«

؟تسیچ مزتلسم میرک نآرق بناج زا تقیقح نیا كرد و ؟تسیچ نآرق ندوب یهلاریغ ةرمث ،ءاسن ةروس تایآ هب هجوت اب-13

»هلبق نم اولتت تنک ام«- ً»اریثک ًافالتخا«»نآرقلا نوربدتی«- ً»اریثک ًافالتخا«

»هلبق نم اولتت تنک ام«- »نولطبملا باترال«»نآرقلا نوربدتی«- »نولطبملا باترال«

در زاسهنیمز هفیرش ترابع مادک و دوش داجیا ياههبش هچ دوب نکممدشیم هدروآ هعماج نادنمشناد و ناگدناوخسرد زا یکی طسوت میرک نآرق رگا-14

؟تساعدم نیا

»هلبق نم ولتت تنک ام«- »نولطبملا باترال«»نآرقلا نوربدتی الفا«- »نولطبملا باترال«

»هلبق نم ولتت تنک ام«- »ُهارتفا نولوقی«»نآرقلا نوربدتی الفا«- »ُهارتفا نولوقی«

؟تسا هتسناد ناوتان يدروم هچ رد ار اهناسنا نآ زا سپ دنوادخ و تسا هدش نایب ترابع مادک رد مالسا ربمایپ نادیواج ةزجعم »ِیبلط دروامه«-15

ً»اریهظ ضعبل مهضعب« - »نجلا و سنالا تعمتجا«ً»اریهظ ضعبل مهضعب«- »هلثم ۀروسب اوتاف«

»هلثمب نوتای ال«- »نجلا و سنالا تعمتجا«»هلثمب نوتای ال«- »هلثم ۀروسب اوتاف«

ةزجعم هب تبسن »ناورجک و نالطبم کش عفر« بجوم لماع مادک و دناهدش فیصوت هنوگچ »دناهدش نآرق دننامه یباتک ندروآ هب رومأم هک یناسک«-16

؟دش )ص( مرکا ربمایپ

)ص( ربمایپ ندوب هدناوخانسرد و یُما -  »ُهارتفا نولوقی«)ص( ربمایپ ندوب هدناوخان سرد و یُّما -  »نجلا و سنالا تعمتجا«

قیمع و فرژ فراعم نایب -  »ُهارتفا نولوقی«قیمع و فرژ فراعم نایب - »نجلا و سنالا تعمتجا«
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؟تسا هدش نآرق بناج زا يرما هچ هب رومأم دوخ ياعدا تابثا يارب »تسا هتسب ارتفا ادخ هب ار نآرق ربمایپ« دنکیم اعدا هک یسک-17

ً»اریثک ًافالتخا هیف اودجول هللاریغ دنع نم ناک ول نآرقلا نوربدتی الفا«»هللا نود نم متعطعتسا نم اوعدا و هلثم ۀروسب وتاف لق«

..................»مهلوقع ردق یلع سانلا ملکن نا ایبنالا رشاعم انا«»کنیمیب هطخت الو باتک نم هلبق نم ولتت تنک ام«

؟تخاس دهاوخ نومنهر هیآ مادک يوس هب ار ام رگیدکی ینابیتشپ  رد يریثأتیب و ؟تسیچ نآرق نداد ناشن یهلاریغ يارب هار نیرتناسآ-18

»هلثمب نوتأی ال«- »هلثم ۀروسب وتاف«»هلثمب نوتأی ال«- »هلثم ِروس رشعب وتاف«

ً»اریهظ ضعبل مهضعب ناک ول«- »هلثم ۀروسب وتاف«ً»اریهظ ضعبل مهضعب ناک ول«- »هلثم ٍروس رشعب وتاف«

؟ددرگیم موهفم ترابع مادک رد تقد زا یهلا یحو هب ندناسر هشدخ رد رگیدکی زا »تدضاعم و تنواعم« ِيریثأتیب-19

»نآرقلا اذه لثمب اوتأی نا یلع«ً»اریهظ ضعبل مهضعب ناکول«»هلثم ۀروسب وتاف«»هلثمب نوتای ال«

هجو و تسا هدش قالطا مان مادک ،دندادیم ماجنا هللا نذا هب شیوخ تیناقح تابثا روظنم هب یهلا نالوسر هک ياهداعلاقراخ ياهراک هب میرک نآرق رد-20

؟تسیچ يراذگمان نیا هیمست

.دوب یهلا ةداتسرف توبن تمالع و هناشن اریز - تیآ.دوب روکذم روما ماجنا رد نیریاس یناوتان و زجع ةدنیامن اریز - هزجعم

.دوب روکذم روما ماجنا رد نیریاس یناوتان و زجع ةدنیامن اریز - تیآ.دوب یهلا ةداتسرف توبن تمالع و هناشن اریز - هزجعم

؟دنکیم دیکأت ار هتکن مادک هلئسم نیا و تسیچ ،درادن دوجو یفالتخا چیه نآ تایآ رد هک كرد نیا هب ناسنا ندیسر يارب میرک نآرق راکهار-21

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - ِهیف اودجَولمیرک نآرق ندوب هبناجهمه و تیعماج - نآرقلا َنوّربَدَتی

میرک نآرق ندوب هبناجهمه و تیعماج -ِهیف اودجَولتیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - نآرقلا َنوّربَدَتی

؟ددرگیم موهفم دروم مادک رد تقد زا میرک نآرق هباشم ياهروس ندروآ رد »ناکاکش یناوتان رب دنوادخ ملسم دیکأت«-22

»هلثمب نوتأی ال«»هلثم ۀروسب اوتاف«»ُهارتفا نولوقی ما«ً»اریهظ َضعبل مهضعب ناک ول«

کیمادک نافلاخم لباقم رد نآرق و هدومن نایب ار زاجعا ۀبنج مادک هزرابم هب نآرق توعد و دنکیم زاتمم ینامسآ بتک رگید زا ار نآرق ،یگژیو مادک-23

؟دیامرفیم ار

ِهِلْثِِمب َنُوتَْأی َال  - ییاوتحم و یظفل - )ص( مرکا ربمایپ توبن ِلیلد و هاوگ

ِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأی َنأ ىَلَع  - ییاوتحم و یظفل - )ص( مرکا ربمایپ توبن ِلیلد و هاوگ

ِهِلْثِِمب َنُوتَْأی َال  ـ ییاوتحم ـ )ص( مرکا ربمایپ توبن رب تیدنس و یگنادواج

ِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأی َنأ ىَلَع  - یظفل - )ص( مرکا ربمایپ توبن رب تیدنس و یگنادواج

؟تسا تسردان ریز میهافم زا کی مادک  »...َنورَّبَدَتی َالفأ«  ۀیآ قباطم-24

.تسا نآ رد هشیدنا و ّربدت ،میرک نآرق زاجعا هب ندرب یپ ۀمزال

.تسا نآ ندوب یهلاریغ رب ینتبم ،میرک نآرق رد داضت هنوگره نتفای

.دراد هراشا میرک نآرق زاجعا ياههبنج زا یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا ۀبنج هب هیآ نیا

.تسا هدش رتهتفای لماکت ،لاح هب ات نآ لوزن نامز زا اما ،درادن حیحصت ،يرشب راثآ ۀیقب فالخرب میرک نآرق

لاحم ،نآرق تایآ ضراعت يارب ار طرش مادک ضرف و دشابیم میرک نآرق زاجعا ياههبنج زا کی مادک دیؤم »...َولَو نآرقلا نوّربدتی الفا« هفیرش هیآ-25

؟دنادیم

سنا و نج عامتجا -یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنامیرک نآرق ندوب یهلاریغ - یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا

سنا و نج عامتجا - ندوب هبناجهمه و تیعماجمیرک نآرق ندوب یهلاریغ - ندوب هبناجهمه و تیعماج

؟تسیچ نآ باتزاب و تسا عوضوم مادک رب رظان خیرات لوط رد بولق و راکفا رد نآرق ةداعلاقراخ ذوفن-26

نآ دننام ياهروس ندروآ رد رشب یناوتان - ییاوتحم زاجعانآ دننام ياهروس ندروآ رد رشب یناوتان - یظفل زاجعا

تاریبعت ییاسر و اههملک ندوب نوزوم - ییاوتحم زاجعاتاریبعت ییاسر و اههملک ندوب نوزوم - یظفل زاجعا
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؟تسا هدش نایب هفیرش ترابع مادک رد ؛نآرق ندوب یهلارد ناگدننک کیکشت نیب يراکمهریثات مدع-27

ِهِلْثِِمب َنُوتَْأی َالِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأیُّنِْجلاَو ُْسنِْإلا ِتَعََمتْجاِهِلْثِم ْنِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف

؟تسا هدمآ ینآرق ترابع مادک رد رادشه نیا ؟تسا یعوضوم هچ هب هجوت يارب نآرق رادشه »َنوُرَّبََدَتی ََالَفأ« ترابع-28

اًرِیثَک ًافَِالتْخا ِهِیف اوُدَجََول -نآرق یجیردت لوزن نیع رد و ینورد ماسجناَِّهللا ِرْیَغ ِدْنِع ْنِم َناَک َْول -نآرق یجیردت لوزن نیع رد و ینورد ماسجنا

اًرِیثَک ًافَِالتْخا ِهِیف اوُدَجََول -تیلهاج نارود گنهرف زا يریذپان ریثاتَِّهللا ِرْیَغ ِدْنِع ْنِم َناَک َْول -تیلهاج نارود گنهرف زا يریذپان ریثات

رگید اب ینآرق تایآ ةژیو نایب و توافت« و »تسا هدامآ سوفن ةدننکبلج هجو نیرتهب هب هک میرک نآرق رد تارابع و تاملک بسنا و لمجا باختنا«-29

؟تسا میرک نآرق زاجعا هبنج مادک دیؤم بیترتهب ،»اهمالک

ییاوتحم ــ ییاوتحمیظفل ــ ییاوتحمیظفل ــ یظفلییاوتحم ــ یظفل

؟تسا طبترم ینآرق ۀیآ مادک اب و تسیچ رگنایب ، "دش سردم دص زومآ هلئسم هزمغ هب / تشونن طخ و تفرن بتکم هب نم راگن " رعش-30

» اًرِیثَک ًافَِالتْخا ِهِیف اوُدَجََولِ َّهللا ِرْیَغ ِدْنِع ْنِم َناَک َْولَو َنآْرُْقلا َنوُرَّبََدَتی ََالَفأ « - ربمایپ ندوب یما و نآرق یظفل زاجعا

» ......َِکنیَِمِیب ُهُّطَُخت َالَو ٍبَاتِک ْنِم ِهِلْبَق ْنِم وُلَْتت َتْنُک اَمَو « - ربمایپ ندوب یما و نآرق ییاوتحم زاجعا

» هلثم نم هَروسب اُوتاَف ِلق ارتفا َنولوَقی ما « - ربمایپ توبن رب تیدنس و نآرق یظفل زاجعا

» اًرِیثَک ًافَِالتْخا ِهِیف اوُدَجََولِ َّهللا ِرْیَغ ِدْنِع ْنِم َناَک َْولَو َنآْرُْقلا َنوُرَّبََدَتی ََالَفأ « - ربمایپ توبن رب تیدنس و نآرق ییاوتحم زاجعا

:زج هب ،دنشابیم میرک نآرق زاجعا ییانعم و ییاوتحم ياههناشن زا ریز دراوم يهمه-31

راصتخا و زاجیا دوجو اب انعم رد ییاسریجیردت لوزن نیع رد ،ینورد ماجسنا

هنامز دیاقع و گنهرف زا ندرکن تیعبت و يریذپانریثأتمیرک نآرق ندوب هبناج همه و تیعماج

.دراد میرکنآرق ندوبهبناجهمه و تیعماج یگژیو هب هراشا  .................. زج هب اههنیزگ ۀمه-32

.هتفگ نخس دراد زاین نادب تیاده رد ناسنا هک یتایح لئاسم ۀمه دروم رد

.دیوگیم نخس يونعم و يدام روما بجار میرک نآرق

.تسا هتفگ نخس تیونعم و یهاوخ تلادع و اهناسنا ربارب قوقح نوچ تاعوضوم زا

.تسا هدمآ نآرق باتک رد دراد جایتحا نادب تمایق زور ات تُّما هک ار هچنآ

؟تسیچ دیؤم نآرق ندوب یهلا ریغ تابثا تهج نآرق نافلاخم طسوت هدش هئارا ياهنتم ندش شومارف-33

ناوج یملع زکارم یناوتانرشب یلقع دشر مدعناگدننک کیکشت یناوتاننآرق ندوب یهلا تابثا

هچ باتک نیا لوزن ندوب یهلا هب تبسن نیکاکش هب دنوادخ نینچمه و داد رارق )ص( مرکا ربمایپ یلصا هزجعم ار باتک کی یلاعت دنوادخ ّتلع هچ هب-34

؟دهد یم هئارا يداهنشیپ

هروس کی ندروآ ـ دننک رارقا نآ ندوب هزجعم و یگنادواج هب لوزن نامز رد و اهنامز یمامت رد مدرم

نآرق رد یهلا تایآ دروم رد رکفت ـ دننک رارقا نآ ندوب هزجعم و یگنادواج هب لوزن نامز رد و اهنامز یمامت رد مدرم

هروس کی ندروآ ـ نارود نآ مدرم دوخ طسوت نآرق ندید هزجعم و نآرق لوزن نامز رد نآرق ندید يرشبقوف

نآرق رد یهلا تایآ دروم رد رکفت ـ نارود نآ مدرم دوخ طسوت نآرق ندید هزجعم و نآرق لوزن نامز رد نآرق ندید يرشبقوف

؟ددرگیم دافتسم ینارون ترابع مادک زا نآرق زاجعا جوا و میربیم یپ یهلا تردق زا ياهولج هب ،همیرک ۀیآ مادک زا-35

»ِهِلْثِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف ُْلق« – »َنوُلِطْبُْملا َبَاتْرَال اًِذإ َِکنیَِمِیب ُهُّطَُخت َالَو«»ِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأی ْنا« - »َنوُلِطْبُْملا َبَاتْرَال اًِذإ َِکنیَِمِیب ُهُّطَُخت َالَو«

»ِهِلْثِم ٍۀَروُِسب اُوتَْأف ُْلق« –»َنوُعِسوَُمل اَِّنإَو ٍدْیَِأب اَهَانَْیَنب َءاَمَّسلاَو«»ِنآْرُْقلا اَذَه ِلْثِِمب اُوتَْأی ْنا« – »َنوُعِسوَُمل اَِّنإَو ٍدْیَِأب اَهَانَْیَنب َءاَمَّسلاَو«

؟ددرگیم موهفم ،میرک نآرق بناج زا ،تاقولخم نیب رد »؟زرابم نم له« مایپ ندوب ریگارف ،هفیرش ۀیآ مادک رد تقد اب-36

»نآرقلا اذه لثمب اوتأی نأ یلع نجلا و سنالا تعمتجا نئل لق«»اریثک افالتخا هیف اودجول هللا ِریَغ دنع نم ناک ول و نآرقلا نوّربدتی الفأ«

»تانیبلاب انلسر انلسرأ دقل«»هلثم ۀروسب اوتأف لق ُهارتفا نولوقی مأ«
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دیؤم بیترتهب ،»دننکیم رظندیدجت دوخ ۀتشذگ ياههتشون رد ًالومعم نادنمشناد هکنیا« و »عونتم تاعوضوم« ،»یهاوختلادع زا نآرق نتفگ نخس«-37

؟تسا نآرق زاجعا ۀبنج مادک

یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - ندوب هبناجهمه و تیعماج - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - ندوب هبناجهمه و تیعماج

یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - ندوب هبناجهمه و تیعماج

؟دهدیم يداهشیپ هچ نآرق ندوب یهلا رد ناگدننک کیکشت یناوتان تابثا يارب دنوادخ-38

دنروایب نآرق دننام هروس کیدنروایب نآرق دننام هروس هد

دنروایب ار نآ دننام دنناوتیمن و تسین یکش نآرق رددنروایب نآرق لثم یباتک

؟تسا هدوب هچ ،دندیمان هزجعم و تیآ بیترتهب ار )ص( ربمایپ ةداعلاقراخ ياهراک ،یمالسا نادنمشناد و میرک نآرق هکنیا لیلد-39

.دهدیم ناشن راک نیا رد ار دارفا ریاس زجع - تسا توبن تمالع و هناشن

.تسا توبن تمالع و هناشن - دهدیم ناشن راک نیا رد ار دارفا ریاس زجع

.دهدیم ناشن راک نیا رد ار دارفا ریاس زجع - دادیم خر نآرق تایآ توالت اب هارمه

.تسا توبن تمالع و هناشن - دادیم خر نآرق تایآ توالت اب هارمه

.دراد هراشا نآرق .................. زاجعا زا .................. هب یملع تاکن نیا و .................. نآرق هک تسا نآ يایوگ ،یملع تاکن یخرب هب نآرق هراشا-40

یظفل - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - تسا هتفگ نخس هعماج زور نآ ملع زا رتارف رایسب

ییاوتحم - هقباسیب یملع تاکن رکذ - تسا هتفگ نخس هعماج زور نآ ملع زاین دح رد

ییاوتحم - هقباسیب یملع تاکن رکذ - تسا هتفگ نخس هعماج زور نآ ملع زا رتارف رایسب

یظفل - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - تسا هتفگ نخس هعماج زور نآ ملع زاین دح رد

زا .................. ۀبنج رگنایب ،ناسنا تیاده يارب یتایح لئاسم نایب و .................. ۀبنج اب هطبار رد ،تلادع نوچمه یتاعوضوم ةرابرد نآرق تبحص-41

.دشابیم نآرق .................. زاجعا

ییاوتحم - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

ییاوتحم - ندوب هبناجهمه و تیعماج - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

ییاوتحم - هقباسیب یملع تاکن رکذ - ندوب هبناجهمه و تیعماج

یظفل - هقباسیب یملع تاکن رکذ - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

ياههبنج زا کیمادک هب ».تسا هدروآ ]نآرق[ شباتک رد ،دراد جایتحا نآ هب تمایق زور ات تما هک ار هچنآ دنوادخ «:دنیامرفیم )ع( رقاب ماما هک نیا-42

؟تسیچ ،"تسا جایتحا دروم هچنآ" زا دوصقم و دراد هراشا نآرق زاجعا

.دناهدش هداتسرف اهنآ رطاخ هب ناربمایپ هک ییاهزاین - ندوب هبناجهمه و تیعماج

.دناهدش هداتسرف اهنآ رطاخهب ناربمایپ هک ییاهزاین - یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا

.دراد زاین نآ هب ایند رد تداعس و یتخبشوخ يارب ناسنا هچنآ - ندوب هبناجهمه و تیعماج

.دراد زاین نآ هب ایند رد تداعس و یتخبشوخ يارب ناسنا هچنآ - یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا

؟دراد هراشا ،میرک نآرق زاجعا ياههبنج زا کیمادک هب »یفارخ موسر اب هزرابم« و »هعماج حالصا« دراوم زا کیره-43

ندوب هبناجهمه و تیعماج - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپان ریثأت

ندوب هبناجهمه و تیعماج - یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت

تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت - یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا
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ُّنِجلا و ُسنالا تَعَمتَجا ِنَئل لُق« ۀفیرش ۀیآ و هدوب حیحص نآرق تمظع ندرب لاؤسریز يارب میرک نآرق نافلاخم ياهشالت فیصوت رد هنیزگ مادک-44

.دنکیم نخس داریا يدارفا هچ دروم رد » ... ِهلثِمب َنوتأی ال نآرقلا اذَه ِلثمب اوتأی َنا َیلَع

.مالسا تخسرس نافلاخم - دناهدرک هئارا ییاهنتم ،زورما ات رود ۀتشذگ زا

.دنراد کش نآرق ندوب یهلا رد هک یناسک - دنکیم هولج بیعیب صصختم يدارفا يارب دناهدرک هئارا هک ییاهنتم

.دنراد کش نآرق ندوب یهلا رد هک یناسک - دناهدرک هئارا ییاهنتم ،زورما ات رود ۀتشذگ زا

.مالسا تخسرس نافلاخم - دنکیم هولج بیعیب صصختم دارفا يارب دناهدرک هئارا هک ییاهنتم

ییاسر« و »یجیردت لوزن نیع رد ینورد ماجسنا« ،»تیلهاج نارود دیاقع زا يریذپانریثأت« ،»تالمج نوزوم گنهآ و ابیز راتخاس« دراوم زا مادکره-45

؟دنراد طابترا میرک نآرق زاجعا ياههبنج زا کیمادک اب بیترتهب »راصتخا دوجو اب تاریبعت

یظفل - ییاوتحم - ییاوتحم - یظفلییاوتحم - ییاوتحم - ییاوتحم - یظفل

ییاوتحم - یظفل - یظفل - ییاوتحمیظفل - ییاوتحم - یظفل - ییاوتحم

ياههبنج زا کیمادک هب بیترتهب »نابیدا و نادنمشیدنا ندروآ مالسا« و »هدرکن شوارت يدنمشیدنا چیه ملق زا هک یبلاطم ندوب اراد« دراوم زا کیره-46

؟دنراد هراشا میرک نآرق زاجعا

ییاوتحم - یظفلیظفل - یظفلییاوتحم - ییاوتحمیظفل - ییاوتحم

 طبق کالم خداظش در راستاي آوردن همتایی براي قرآن کریم، محکوم به کدام امر است؟- 47

ًاریهظ ضعبل مهضعبنآرقلا اذه لثمب اوتأیهلثم ۀروسب اوتأفنوتأیال

هتشاد دیاب ناربمایپ متاخ ةزجعم هک یصاصتخا یگژیو و دناهدراذگ ناربمایپ ةداعلاقراخ ياهراک رب ار هزجعم مان يور هچ زا ،یمالسا نادنمشیدنا-48

؟تسا مادک ،دشاب

نآ ندوب يرشب ناوت قوف هب ربمایپ ۀنامز مدرم فارتعا - نآ عوقو ربارب رد مدرم بجعت و زاجعا

نآ ندوب يرشب ناوت قوف هب ربمایپ ۀنامز مدرم فارتعا - نآ ربارب رد نارگید تردق مدع و یناوتان ندش راکشآ

ناگدنیآ يوس زا نآ زاجعا دییأت - نآ عوقو ربارب رد مدرم بجعت و زاجعا

ناگدنیآ يوس زا نآ زاجعا دییأت - نآ ربارب رد نارگید تردق مدع و یناوتان ندش راکشآ

هفیرش ۀیآ مادک مایپ هب ،»دشاب هدش دیکات یلوا ملع و رکفت ،لقعت هب ،میرک نآرق ةزادنا هب نآ رد هک تفای ناهج رد ار یباتک ناوتن دیاش« مییوگب رگا-49

؟میاهدرک دیکات

»...ِهیف اودَجَول ِهللاریغ دنع نِم َناکَول َو َنآرقلا َنوّربدَتی الََفا«»ِهلثمب َنوتأیال ِنآرقلا اذه ِلثمب اوتای َنا یلع«

»...کنیَمیب هطَخت الو ٍباتک نم هلبق نم اولتت َتنُک ام و«»َنوعسومل ّانا و دیاب اهانینب َءامّسلا و«
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