


 دین و زندگی یازدهم فصل نهم پرواز - تستی

بسانت هیآ مادک اب و تسیچ لولعم »دزاسیم هرهبیب ناشنایم رد تجح دوجو زا ار نانآ ،دنوادخ اما .دنامیمن یلاخ )ماما( ادخ تجح زا نیمز« ثیدح-1

؟دراد ییانعم

»ٌمیِلَع ٌعیِمَسَ هللا ََّنأَو ْمِهِسُفنَِأب اَم اوُرِّیَُغی ىَّتَح ٍمْوَق ىَلَع اَهَمَْعَنأ ًۀَمْعِّن اًرِّیَغُم َُکی َْملَ هللا َّنَِأب َِکلذ«  ـ هانگ رد يورهدایز و يرگمتس

»ٌمیِلَع ٌعیِمَسَ هللا ََّنأَو ْمِهِسُفنَِأب اَم اوُرِّیَُغی ىَّتَح ٍمْوَق ىَلَع اَهَمَْعَنأ ًۀَمْعِّن اًرِّیَغُم َُکی َْملَ هللا َّنَِأب َِکلذ«  ـ یسانشانردق و یساپسان

»ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ هللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای«  ـ هانگ رد يورهدایز و يرگمتس

»ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ هللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای«  ـ یسانشانردق و یساپسان

؟تسا یناسک هچ صوصخم هدعو نیا ؟دنکیم نایب ار »نیمز رد فالختسا ةدعو« ینآرق ترابع مادک-2

ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو ْمُکْنِم اُونَمآ َنیِذَّلا  - ِضْرَْألا ِیف ْمُهَّنَفِلَْختَْسَیلاوفِعُضتسا َنیذَّلا  -  ِضْرَْألا ِیف ْمُهَّنَفِلَْختَْسَیل

ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو ْمُکْنِم اُونَمآ َنیِذَّلا  - َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجناوفِعُضتسا َنیذَّلا  - َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن

؟دنکیم نایب ار یلیلد هچ ،دهدیم حلاص نانموم هب ار تینما هب سرت لیدبت و نیمز رد ینیشناج ةدعو میرک نآرق یتقو-3

)نوحلاصلا یدابع اهثری()نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن(

)ائیش یب نوکرشی ال یننودبعی()مهل یضترا یذلا مهنید مهل ننکمیلو(

نارظتنم ياهتیلوؤسم زا ..................  هب هراشا و تسیچ ةرمث »یناملسم و لماک نامیا لاح رد دنوادخ تاقالم«  ،)ص( مالسا ربمایپ نانخس هب هجوت اب-4

.دراد تبیغ رصع

ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - یهلا فطل زا ندشن سویأم و ندوب راظتنا رد

رصع ماما روهظ يارب اعد - یهلا فطل زا ندشن سویأم و ندوب راظتنا رد

رصع ماما روهظ يارب اعد - ماما تبحم و تیالو شریذپ

رصع ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - ماما تبحم و تیالو شریذپ

؟دشابیم موهفممه دروم مادک اب و دراد لابند هب ار دمایپ مادک »)جع( رصع ماما هب تبحم و نامیا تفرعم تیوقت« )ص( یمارگ ربمایپ مالک رب انب-5

هیلهاج ًْهتیم تام هنامز ماما فرعی مل و تام نم  ـ نیقی و نامیا رد نامدرم نیرتگرزب ةرمز رد نتفرگ رارق

هیلهاج ًْهتیم تام هنامز ماما فرعی مل و تام نم  ـ وا تیاضر دروم یناملسم و لماک نامیا لاح رد دنوادخ رادید

اَهَمَْعَنأ ًۀَمْعِّن اًرِّیَغُم َُکی َْملَ هللا َّنَِأب َِکلَذ  ـ نیقی و نامیا رد نامدرم نیرتگرزب ةرمز رد نتفرگ رارق

اَهَمَْعَنأ ًۀَمْعِّن اًرِّیَغُم َُکی َْملَ هللا َّنَِأب َِکلَذ  ـ وا تیاضر دروم یناملسم و لماک نامیا لاح رد دنوادخ رادید

؟دراد يودهم ۀعماج فادها زا کیمادک هب هراشا بلطم نیا و تسیچ ورگ رد »نایمدآ لقع ندش لماک« ینید میلاعت هب هجوت اب-6

ملع و لقع ییافوکش - نامز ماما ةژیو فطل و هجوتلامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف - نامز ماما ةژیو فطل و هجوت

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف - رصع ماما زا يوریپملع و لقع ییافوکش - رصع ماما زا يوریپ

؟تسیچ ناحلاص ۀفیظو ،تسا هداد حلاص نانمؤم هب ار یهلا ۀشیدنا و نید رارقتسا و ینیشناج ةدعو دنوادخ هک لاح ،میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-7

ْمَُهل ىََضتْرا یِذَّلا ُمَُهنیِد ْمَُهل ََّننِّکَُمَیلَنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو ًۀَِّمَئأ ْمُهَلَعَْجنًائیش یب نوکرشیال یننودبعیانما مهفوخ دعب نم مهنلدبیل

لیدبت و دنوادخ نید رارقتسا و نیمز رد نانمؤم ینیشناج ةرمث »...ِضْرَْالا ِیف ْمُهَّنَفِلَْختَْسَیل ِتاحلاِّصلا اوُلِمَع َو ْمُکْنِم اُونَمآ َنیِذَّلا ُّهللا َدَعَو « ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-8

؟تسا مادک ،ینمیا هب اهنآ میب

َنیثِراَْولا ْمُهَلَعَْجن َو ٌۀَِمئأ ْمُهَلَعَْجن َوًائْیَش ِیب َنوُکِرُْشی ال ِیَننوُُدبَْعی

َنوُکِرْشُْملا َهِرَک َْول َو ِهِّلُک ِنیِّدلا یَلَع ُهَرِهُْظِیلَنوُِحلاَّصلا َیِدَابِع اَُهثَِری َضْرَالا َّنأ
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نایدا رد یجنم دیؤم ،هفیرش ۀیآ مادک و تسا هدش میسرت هنوگچ »قح نید« ةدنیآ ، »...تاحلاصلا ولمع و مکنم اونمآ نیذلا هللادعو« ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-9

؟تسا

»میلع عیمس هللا نا و مهسفناب ام اوریغی یتح موق یلع اهمعنا اریغم کی مل هللا ناب کلذ«  ــ  »نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن«

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

»نوحلاصلا یدابع اهثری ضرالا نا رکذلا دعب نم روبزلا یف انبتک دقلو«  ــ  »مهل ننکمیل«

»نوحلاصلا یدابع اهثری ضرالا نا رکذلا دعب نم روبزلا یف انبتک دقلو«  ــ  »نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن«

یهلا تفص مادک زا هتساخرب موهفم نیا و    .................. مییوگیم خساپ رد »؟تسیچ هعماج کی يدنلبرس و تزع ای تکاله زاسهنیمز« دوش لاؤس رگا-10

؟تسا

ًامیکحً ازیزع - »...اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا ىَلَع َّنَُمن َْنأ ُدیُِرنَو«ًامیکحً ازیزع - »...ًۀَمِْعن اًرِّیَغُم َُکی َْملَ َّهللا َّنَِأب َِکلَذ«

میلع عیمس - »...اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا ىَلَع َّنَُمن َْنأ ُدیُِرنَو«میلع عیمس - »...ًۀَمِْعن اًرِّیَغُم َُکی َْملَ َّهللا َّنَِأب َِکلَذ«

زا کیمادک هب طوبرم »دنوادخ تیدوبع و یگدنب ریسم ندش راومه« و »مدرم هب ماما هژیو هجوت و فطل« ،»حلاص نادنزرف تیبرت« میهافم زا کیره-11

؟تسا يودهم ۀعماج فادها

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف - ملع و لقع ییافوکش - لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف

تینما و ینادابآ - يرتسگتلادع - ملع و لقع ییافوکش

يرتسگتلادع - ملع و لقع ییافوکش - لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف

يرتسگتلادع - تینما و ینادابآ - ملع و لقع ییافوکش

ینیشناج و تسا یناسک هچ صوصخم ،تسا هدرک نایب تاروت و رکذ ینامسآ ياهباتک رد دنوادخ هک ياهدعو ،میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-12

؟ددرگیم موهفم ترابع مادک رد تقد زا ناگدشناوتان

»ضرالا یف مهنفلختسیل«- »مکنم اونمآ نیذلا«»ضرالا یف مهنفلختسیل« - »نوحلاصلا یدابع«

»نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن«- »مکنم اونمآ نیذلا«»نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن« -»نوحلاصلا یدابع«

؟تسا ناحلاص و نانمؤم هب دنوادخ ياههدعو زا ،کیمادک و دراد یلجت هیآ مادک رد ناگدشناوتان رب دنوادخ يراذگتنم و یهلا تیشم و هدارا-13

»مهلبق نم نیذلا فلختسا امک ضرالا یف مهنفلختسیل« - »نیثراولا مهلعجن و ًْهمئا مهلعجن«

»نوحلاصلا یدابع اهثری« - »نیثراولا مهلعجن و ًْهمئا مهلعجن«

»مهلبق نم نیذلا فلختسا امک ضرالا یف مهنفلختسیل« - »رکذلا دعب نم روبزلا یف انبتک دقل و«

»نوحلاصلا یدابع اهثری« - »رکذلا دعب نم روبزلا یف انبتک دقل و«

هدش هداد هدعو یناسک هچ هب هدنیآ بیترتهب ،» ...اهثری ضرالا ّنا « و » ...ضرالا یف مهنفلختسیل ... « و » نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن ... « :تایآ رد ریبدت اب-14

؟تسا

هتسیاش ناگدنب – نیفعضتسم – حلاص نینمؤمهتسیاش ناگدنب – حلاص نینمؤم – نیفعضتسم

حلاص نینمؤم – نیعفضتسم – هتسیاش ناگدنبنیفعضتسم – حلاص نینمؤم – هتسیاش ناگدنب
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لولعم ،)جع( رصع ماما تبیغ موادت و .................. هب بوسنم ياهیگژیو زا )ع( یلع ماما نخس قبط »ینماد كاپ« و »تورث و لام راکتحا مدع«-15

.دشابیم..................

یهلا تجح نیرخآ زا لماک يدنمهرهب رد یمالسا ۀعماج يارب یگتسیاش مدع راصحنا - دننک یم تعیب و دندنبیم نامیپ وا اب هک تسا )جع( نامز ماما نیتسار نارای

یمالسا ۀعماج يارب روهظ كرد یگتسیاش مدع راصحنا - داد دهاوخ رارق نیمز رد نیشناج ار نانآ دنوادخ ،روهظ نامز رد هک تسا یحلاص نانمؤم هورگ

روهظ كرد رد یناسنا ۀعماج یگتسیاش مدع - دننک یم تعیب و دندنبیم نامیپ وا اب هک تسا )جع( نامز ماما نیتسار نارای

تجح نیرخآ زا لماک يدنمهرهب رد یناسنا ۀعماج یگتسیاش مدع - داد دهاوخ رارق نیمز رد نیشناج ار نانآ دنوادخ ،روهظ نامز رد هک تسا یحلاص نانمؤم هورگ

یهلا

؟ددرگیم موهفم دروم مادک زا ،تسا هدرک نییعت هتسیاش ناگدنب يارب دنوادخ هک ار ياهدنیآ میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-16

ْمَُهل یََضتْرا یِذَّلا ُمَُهنیِد ْمَُهل ََّننِّکَُمَیلَنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو ًۀَِّمَئأ ْمُهَلَعَْجنًانَْمأ ْمِِهفْوَخ ِدَْعب ْنِم ْمُهََّنلَِّدُبَیلَنوُِحلاَّصلا َیِدَابِع اَُهثَِری َضْرَْألا ََّنأ

نآروهظ رظتنم نینچمه و دناهداد صیصخت دوخ هب ار یتافص هچ بیترت هب ،یناهج یمالسا فلتخم ياههصرع رد )مالسلا هیلع( نامز ماما نارای-17

؟دنکیم یقلت يزیچ هچ ار تبیغ رصع ،ترضح

ماما نارای يارب شابهدامآ رصع - یناهج لوحت نازاتشیپ و یمالسا ندمت ناگدنزاس

هعبرا باوث اب زاین و زار رصع - یمالسا ندمت ناگدنزاس و یناهج لوحت نازاتشیپ

هعبرا باون اب زاین و زار رصع - یناهج لوحت نازاتشیپ و یمالسا ندمت ناگدنزاس

ماما يرای يارب شابهدامآ رصع -یمالسا ندمت ناگدنزاس و یناهج لوحت نازاتشیپ

ياهتیلؤسم زا کی مادک رگنایب نخس نیا و ؟تسیچ ورگ رد  »هیلهاج ۀتیم تام«  ترابع ققحت ،)ص( مالسا یمارگ ربمایپ نیرفآتیاده نایب رد-18

؟تسا تبیغ رصع نارظتنم

ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت -  »هنامز ماما فرعی مل«رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ -  »هنامز ماما فرعی مل«

رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ -  »یدعب یبنال هنا الا«ماما هب تبحم و تفرعم تیوقت -  »یدعب یبنال هنا الا«

؟تسیچ يوریپ نیا مئالع زا یکی و تسا ریذپناکما يرما هچ ققحت اب رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ يربک تبیغ رصع رد-19

رصع ماما روهظ يارب اعد - نید ناملاع هب هعجارمرگمتس نامکاح ندرک رانکرب - نید ناملاع هب هعجارم

رگمتس نامکاح ندرک رانکرب - ندوب روهظ راظتنا ردرصع ماما روهظ يارب اعد - ندوب روهظ راظتنا رد

؟تسیچ نافعضتسم رب دنوادخ تنم ،میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-20

»َنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو ًۀَِّمَئأ ْمُهَلَعَْجن«»ْمَُهل ىََضتْرا یِذَّلا ُمَُهنیِد ْمَُهل ََّننِّکَُمَیل«

»اَهَمَْعَنأ ًۀَمِْعن اًرِّیَغُم َُکی َْمل«»ًانَْمأ ْمِِهفْوَخ ِدَْعب ْنِم ْمُهََّنلَِّدُبَیل«

؟تسا يودهم ۀعماج فادها زا کیمادک هب طوبرم »ًانَْمأ ْمِِهفْوَخ ْمُهََّنلَِّدُبَیل « و » ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل« تایآ زا کیره-21

لماک تینما - يرتسگ تلادعلماک تینما - ییافوکش و ینادابآ

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف - يرتسگتلادعلامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف - ییافوکش و ینادابآ

..................،)بیترتهب( ار نانآ هک تسا نیا ناگدرمش ناوتان رب دنوادخ يراذگتّنم ... اوفعضتسا نیّذلا یلع َّنَُمن َنا دیُرن و :صصق  ۀفیرش ۀیآ هب هجوتاب-22

.دهد رارق .................. و

نیمز ناثراو - مدرم نایاوشیپمدرم نایاوشیپ - نیمز ناثراودوخ نانیشناج - مدرم نایاوشیپنیمز ناثراو - دوخ نانیشناج
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؟دراد بسانت نآ لباقم ۀیآ اب ریز ترابع دنچ مایپ-23

هتسیاش ناگدنب طسوت نیمز تثارو - » ... یلع نمن نا دیرن و «)فلا

حلاص نانموم يارب نید رارقتسا - » ... یذلا مهنید مهل ننکمیل «)ب

نیمز رد حلاص نانموم ینیشناج - » ... اونمآ نیذلا هللا دعو «)ج

دروم رفصدروم کیدروم وددروم هس

و .................. ،بیترتهب نآ دومن هک تسا هدوب .................. ةدنیآ و .................. ۀتشذگ ورگ رد ،بیشن و زارفرپ خیرات لوط رد هعیش ۀعماج ییایوپ-24

)رییغت اب( .دشابیم..................

اروشاع هب داقتعا - یهاوختلادع - زبس - خرسیهاوختلادع - اروشاع هب داقتعا - زبس - خرس

یهاوختلادع - اروشاع هب داقتعا - خرس - زبساروشاع هب داقتعا - یهاوختلادع - خرس - زبس

؟تسا »نایدا و مالسا رد دوعوم« دیؤم ریز دراوم زا دروم دنچ-25

.تسا ناراکبیرف عیرس تخانش بجوم )ع( نامز ماما ردام و ردپ ندوب صخشم -

.دنراد رظن قافتا لطاب رب قح يزوریپ رد یهلا نایدا ۀمه -

.دنراذگب نایم رد ناشیا اب ار دوخ ياههتساوخ مدرم ات دوشیم بجوم )جع( يدهم ترضح ندوب هدنز هب داقتعا-

.تسین صخشم دوعوم مان تنس لها ياهباتک رد -

درومدروم دروم دروم 

1

2

3

4

4321

؟تسا »مالسا و نایدا رد دوعوم« دیؤم ریز ياهترابع زا دروم دنچ-26

.ددرگیم رادروخرب ماما ياهتیاده زا نوگانوگ ياهتروص هب هعماج ،هعماج رد يدهم روضح اب )فلا

.تسا هدشن صخشم زونه ناشیا مان ،تنس لها ثیدح ياهباتک رد )ب

.دنراد رظن قافتا خیرات نایاپ ندوب یهلا لصا رد نایدا ۀمه )پ

.تسا ناراکبیرف ییوجارجام لباقم رد مدرم يرایشوه بجوم )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( نامز ماما ردام و ردپ ندوب صخشم )ت

راهچهسودکی

؟دناهدرک نایب ار یهلا ةدعو مادک یهلا ناربمایپ و تسا هتشاد هقباس تیرشب خیرات رد کیمادک میرک نآرق نایب رد-27

»نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن«- »انما مهفوخ دعب نم مهنلدبیل«»نوحلاصلا یدابع اهثری« - »انما مهفوخ دعب نم مهنلدبیل«

»نوحلاصلا یدابع اهثری«- »ضرالا یف منهفلختسیل«»نیثراولا مهلعجن و همئا مهلعجن«- »ضرالا یف مهنفلختسیل«

ینازرا نانآ رب ار یتمعن هچ ،»تخاس رقتسم و هدیدنسپ ار ناشرما نانآ يارب« هکنیا رب هوالع و »داد رارق نیمز رد نیشناج« ار یناسک هچ دنوادخ-28

؟تشاد

»ُمَُهنیِد ْمَُهل ََّننِّکَُمَیل« - »ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو اُونَمآ َنیِذَّلا«»ُمَُهنیِد ْمَُهل ََّننِّکَُمَیل« - »ِضْرَْألا ِیف اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا«

»ًائْیَش ِیب َنوُکِرُْشی َال ِیَننوُُدبَْعی« - »ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو اُونَمآ َنیِذَّلا«»ًائْیَش ِیب َنوُکِرُْشی َال ِیَننوُُدبَْعی« - »ِضْرَْألا ِیف اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا«

:زجهب ،تسا حیحص ... ضرالا یف مهنفلختسیل تاحلاّصلا اولمع و مکنم اونماء نیّذلاُ هللا دعو  ۀفیرش ۀیآ دروم رد دراوم ۀمه-29

ینمیا هب ینماان و سرت لیدبتناهج رد حلاص نانمؤم تیمکاح يارب یهلا ةدعو

هشیدنا رارقتساناحلاص ندش نیمز ثراو و اوشیپ

؟ددرگیمن موهفم »مهسفنأب ام اوّریَُغی ّیتح موق یلع اهمعنا ًۀمعن اریغم ُکی مل هللا ّنا« :ۀفیرش ۀیآ رد تّقد زا ،بلطم مادک-30

.تسا اهناسنا تاّیناسفن رییغت عبات ،یهلا ياهتمعن رییغت.دنکیم رییغت تمعن ،دنک ادیپ ققحت تمعن نارفک هک هاگنآ

.دنکیمن رییغت تمعن ،دوش هدرازگ تمعن رکش هکینامز ات.تسا اهناسنا راتفر رب مّدقم ،دنوادخ یهدتمعن
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؟دراد بسانت نآ لباقم ۀیآ اب ،ریز ترابع دنچ مایپ-31

نیمز رد حلاص نانمؤم ینیشناج :»...مکنِم اونمآ نیذلا هللا َدَعَو« )فلا

هتسیاش ناگدنب طسوت نیمز تثارو :»...یَلَع َّنَُمن نأ ُدیُرن َو« )ب

حلاص نانمؤم يارب نید رارقتسا :»...یذلا ُمَُهنید مَُهل ننکمیل َو« )ج

رفصدروم کیدروم وددروم هس

؟دراد هراشا يودهم ۀعماج فادها زا کی مادک هب بیترتهب » ضرالا یف مهَّنَفِلختَسَیل ِتاحلاصلا اولمَع َو مُکنِم اونمآ نیّذلاُ هللا َدَعَو « هفیرش هیآ-32

يرتسگ تلادع - ینادابآینادابآ - يرتسگ تلادع

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف - لماک تینمالماک تینما - ینادابآ

؟تسا يدهم ترضح »يونعم تیالو« رگنایب ریز دراوم زا دروم دنچ-33

.تسین يرهاظ تیالو دنمزاین تیالو نیا 

.دریگیم تروص ادخ نذا هب تیالو نیا 

.دنوشیم دنمهرهب تیالو نیا زا شنابحم و نایعیش هژیوب هعماج دارفا ۀمه 

.تسین ناشیا رهاظ نتخانش مزلتسم يونعم تیالو زا يدنمهرهب 

درومدرومدروم دروم 

−1

−2

−3

−4

4321

؟تسیچ دوخ نید رارقتسا زا سپ حلاص نانمؤم هفیظو-34

سرت ندرب نیب زا و تینما داجیا يارب شالتنیمز رد دوخ ینیشناج يارب شالت

كرش زا يرود و دنوادخ تدابع و شتسرپ يارب شالتنانمؤم ندناسر تفالخ هب يارب شالت

؟دراد ییانعم طابترا نارظتنم تیلوئسم مادک اب ثیدح نیا ؟تسیچ "یناملسم و لماک نامیا لاح رد دنوادخ تاقالم" طرش يوبن ثیدح رد-35

رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ - دشاب وا وریپ رصع ماما مایق زا شیپماما هب تبحم و تفرعم تیوقت - رصع ماما تبحم و تیالو نتفریذپ

نامز ماما روهظ يارب اعد - دوشن سویام یهلا فطل زانامز ماما روهظ يارب اعد - دشاب یهلا جرف رظتنم

؟دراد يراثآ هچ هانگ رد يورهدایز ،)مالسلا هیلع( یلع ماما مالک قباطم و تسا رما مادک هب طوبرم ،يراگتسر هب ندیسر هار ندش راومه-36

اهناسنا نایم رد تجح دوجو زا ندش هرهبیب - )مالسلا مهیلع( موصعم ناماما دوجو

اهناسنا نایم رد تجح دوجو زا ندش هرهبیب - )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( نامز ماما روضح

روهظ كرد یگتسیاش مدع - )مالسلا مهیلع( موصعم ناماما دوجو

روهظ كرد یگتسیاش مدع - )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( نامز ماما روضح

ار یتیاکح هچ ،ربا تشپ دیشروخ هب ) فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع ( نامز ماما هیبشت و تسیچ هب هتسباو ،فلتخم ياهتیموق رد یهلا ياهتمعن رییغت-37

؟دنکیم تیاور

تبیغ رصع رد ناشیا زا يدنمهرهب شهاک - اهنآ دوخ

تبیغ رصع رد ناشیا زا يدنم هرهب شهاک - دنوادخ

ناشیا يونعم ياهدادما زا نایعیش صوصخ هب دعتسم دارفا يرادروخرب - دنوادخ

ناشیا يونعم ياهدادما زا نایعیش صوصخ هب دعتسم دارفا يرادروخرب - اهنآ دوخ

؟تسا يودهم هعماج یگژیو مادک دیؤم »هدرک نیعم ادخ هک یفده هب اهناسنا ندیسر رتناسآ و رتهب« و تسیچ يودهم هعماج یگژیو نیرتمهم-38

ملع و لقع ییافوکش - ملع و لقع ییافوکشملع و لقع ییافوکش - لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف

لامک و دشر هنیمز ندش مهارف - ملع و لقع ییافوکشلامک و دشر هنیمز ندش مهارف - لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف
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.................. يانعم هب ) جع( رصع ماما تبیغ -39

.تسین روضح نادقف نیع رد روهظ یلجت.تسین روهظ نادقف نیع رد روضح یلجت

.تسا روهظ نادقف نیع رد روضح یلجت.تسا روضح نادقف نیع رد روهظ یلجت

؟دوب هچ )جع( يدهم ترضح درومرد يرکسع نسح ماما مهم تامادقا زا-40

کیدزن نارای و مدرم هب دوخ زا دعب ماما ناونعب ناشیا یفرعم - هیماینب نامکاح دنزگ زا ناشیا ناج ظفح

دامتعا دروم و کیدزن نارای هب دوخ زا دعب ماما ناونعهب ناشیا یفرعم - یسابع نامکاح دنزگ زا ناشیا ناج ظفح

دامتعا دروم و کیدزن نارای هب دوخ زا دعب ماما ناونعهب ناشیا یفرعم - هیماینب نامکاح دنزگ زا ناشیا ناج ظفح

کیدزن نارای و مدرم هب دوخ زا دعب ماما ناونعب ناشیا یفرعم - یسابع نامکاح دنزگ زا ناشیا ناج ظفح

؟تسیچ لولعم تبیغ سپ رد و دیدج لکش هب تماما موادت-41

)جع( يدهم ترضح ناج ندوب رطخ رد و مدرم یسانشانردق و یساپسان

هعیش ناماما زا نتهدزای ندرک دیهش و دنتخانشن ار دوخ نابرهم ناردپ ردق هک مدرم یساپسان

یهارمگ و تلالض يداورد مدرم نتفر ورف و )جع( يدهم ترضح ناج ندوب رطخ رد

یهارمگ و تلالض يداورد مدرم نتفر ورف و دندوب ناشیا لتق ددصرد هک سابعینب و هیماینب نامکاح

؟دریذپیم نایاپ )جع( رصع ماما تبیغ یطیارش هچ رد-42

.دننک ادیپ ار یهلا تجح نیرخآ دوجو زا لماک يدنمهرهب و روهظ كرد یگتسیاش یناسنا ۀعماج هکلب ناناملسم اهنت هن

.دننک ادیپ ار یهلا تجح نیرخآ دوجو زا لماک يدنمهرهب و روهظ كرد یگتسیاش ناهج ناناملسم ۀمه

.دور نیب زا ًالماک هانگ رد ناشيورهدایز و مه هب تبسن اهناسنا يرگمتس

.دننک ادیپ ار یهلا تجح نیرخآ دوجو زا لماک يوریپ و روهظ كرد یگدامآ یناسنا ۀعماج هکلب ناناملسم اهنت هن

؟تسا لاوس مادک يوگخساپ ً»اریغم کب مل هللا نّاب کلذ« هفیرش هیآ-43

؟دریذپیم نایاپ ینامز هچ تبیغ نارود؟تسا هنوگچ تبیغ رصع رد يدهم ترضح تماما و يربهر

؟تسا هنوگچ ربمایپ زا سپ تیاده تمعن موادت؟تسیچ جع يدهم ماما تبیغ تلع

؟تسا يودهم هعماج فادها ققحت یگژیو مادک رگنایب رما نیا ؟دوشیمن هداد تاکز يودهم هعماج رد یتروص هچ رد-44

يرتسگتلادع - تاواسم يرارقربینادابآ - اهنیمزرس همه يزبسرس و تکرب

لامک و دشر هنیمز ندش مهارف - ناسنا تقلخ فادها ققحتلماک تینما - تورث و لاوما رد يدزد ندوبن

؟تسا ییانعم هچ هب ندوب )جع( نامز ماما وریپ ،مایق زا شیپ و تسا ینارود هچ رد )هر( دیفم خیش هب )مالسلا هیلع( نامز ماما ۀمان-45

)مالسلا هیلع( نامز ماما اب ندرک تعیب -يرغص تبیغنید ناملاع هب هعجارم -يرغص تبیغ

نید ناملاع  هب هعجارم -يربک تبیغ)مالسلا هیلع( نامز ماما اب ندرک تعیب -يربک تبیغ

و هدیشوپ ام رب امش عاضوا زا زیچ چیه و میهاگآ امش لاوحا و رابخا زا ام« :تسا هدومرف هک »دیفم خیش« هب )جع( نامز ماما ۀمان ترابع نیا رد تقد زا-46

؟تسا حیحص نآ دروم رد هلمج مادک و میربیم یپ دنوادخ تّجح نیرخآ ياهتیلوئسم زا کیمادک هب »تسین یفخم

.دنکیم یلجت وا روهظ اب شتاکرب و تیاده - يرهاظ تیاده.دنکیم یلجت وا روهظ اب شتاکرب و تیاده - يونعم تیالو

.تسا ققحم نونکامه وا يروای و تظافح و یتسرپرس - يونعم تیالو.تسا ققحم نونکامه وا يروای و تظافح و یتسرپرس - يرهاظ تیاده

روهظ ةرود رد و دندوب طابترا رد مدرم اب دوخ دامتعا دروم و یمیمص نارای قیرطزا رصع ماما ،دیشک لوط لاس ..................  هک ،يرغص تبیغ نامز رد-47

. .................. ،ثیداحا رب انب هک دنتسه، .................. گنج رد )ص( مرکا ربمایپ نارای دادعت هب ،رفن  ناشنارای يزکرم ۀتسه ناشیا

.دنهدیم لیکشت ناناوج ار ماما نارای رتشیب - دحا-.دنانانز زا نانآ زا رفن هاجنپ - دحا-

.دنهدیم لیکشت ناناوج ار ماما نارای رتشیب - ردب-.دنانانز زا نانآ زا رفن هاجنپ - ردب-
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نامکاح ندرک رانکرب و یمالسا تموکح لیکشت« و »رصع ماما مچرپ ریز ناهج رد تلادع شرتسگ و ناملاظ ینوگنرس يارب راظتنا« میهافم زا کیره-48

؟دراد تبیغ رصع نارظتنم ياهتیلوؤسم زا کیمادک هب هراشا »رگمتس

رصع ماما زا يوریپ - هعماج و دوخ ندرک هدامآرصع ماما روهظ يارب اعد - هعماج و دوخ ندرک هدامآ

رصع ماما روهظ يارب اعد - تبحم و تفرعم تیوقترصع ماما زا يوریپ - تبحم و تفرعم تیوقت

؟دننکیم یفرعم هنوگچ ار )جع( يدهم ماما و یلع ماما و دوخ )ص( مرکا ربمایپ-49

هدننکمایق ماما نیرخآ ار يدهم ماما و تما ردپ ار یلع و ادخ لوسر ار دوخهدننکمایق ماما نیرخآ ار يدهم ماما و تما ناردپ ار یلعو دوخ

بیاغ ماما ار يدهم ماما و تما ردپ ار یلع و دوخبیاغ ماما ار يدهم ماما و تسا ماما ار یلع و تما ردپ ار دوخ

؟تفریم شیپ لامک حیحص ریسم رد يرشب ۀعماج یتروص هچ رد-50

.دندناوخیم ارف لدع و دیحوت يوس هب ار مدرم ،شیپ زا شیب ناماما هک یتروص رد

.تفرگیم رارق ناماما رایتخا رد تفالخ و دندرکیم هزرابم ملظ نامکاح اب مدرم هک یتروص رد

.دندشیم سابعینب نامکاح میلست مدرم هک یتروص رد

.دنتفرگیمن رارق لماک ةرصاحم رد ناماما هک یتروص رد

؟دباییم همادا ینامز هچ ات يربک تبیغ و تشاد همادا یلاس هچ ات )مالسلا هیلع( نامز ماما يرغص تبیغ-51

.دنک ادیپ ار یهلا تجح نیرخآ دوجو زا لماک يدنمهرهب و روهظ كرد یگتسیاش یناسنا ۀعماجــ

.دنک ادیپ ار یهلا تجح نیرخآ دوجو زا لماک يدنمهرهب و روهظ كرد یگتسیاش یناسنا ۀعماجــ

.دنک ادیپ شرتسگ داد و لدع ،روج و ملظ زا نیمز ندش رپ زا سپ هک ینامز اتــ

.دنک ادیپ شرتسگ داد و لدع ،روج و ملظ زا نیمز ندش رپ زا سپ هک ینامز اتــ

329

260

260

329

هفیرش ۀیآ مادک رد لامک و دشر ۀنیمز ندشمهارف و تسا یعوضوم هچ روآدای ،مالسلا هیلع نامز ماما هژیو هجوت و فطل اب نایمدآ ياهلقع ندشلماک-52

؟دراد ّیلجت

»ائیش یب نوکرشی ال یننودبعی«-يرهاظ تیالو»مهسفنَاب ام اوّریغی یتح«-يرهاظ تیالو

»مهسفنَاب ام اوّریغی یتح«-يونعم تیالو»ائیش یب نوکرشی ال یننودبعی«-يونعم تیالو

؟دشابیم تموکح ققحت تهج و ایبنا فادها دروم رد ریز دراوم زا کیمادک-53

ملع و لقع ییافوکش -ینادابآ -يرتسگتلادع

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف -لماک تینما -يرتسگتلادع

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف – لماک تینما -ملع و لقع ییافوکش -ینادابآ -يرتسگتلادع

ملع و لقع ییافوکش -ینادابآ -لماک تینما

؟تسا یناسک هچ يارب هدنیآ نیا ؟تسیچ » ...رکذلا دعب نم روبزلا یف انبتک دقلو « هفیرش هیآ رد هدش ینیبشیپ هدنیآ-54

حلاص ناگدنب - نیمز ندرب ثرا هبحلاص ناگدنب - تینما هب فوخ لیدبت

حلاص نینمؤم - نیمز ندرب ثرا هبحلاص نینمؤم - تینما هب فوخ لیدبت

هراشا يودهم ۀعماج فادها و یگژیو مادک هب بیترتهب »ندرک یگدنب ار ادخ رتهب« و »ربکتسم ۀقبط ندوبن« ،»هعماج هب حلاص نادنزرف میدقت« میهافم-55

؟دراد

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف - لماک تینما - ملع و لقع ییافوکش

ملع و لقع ییافوکش - لماک تینما - لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف

لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف  - يرتسگتلادع - لامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف

ملع و لقع ییافوکش - يرتسگتلادع - ملع و لقع ییافوکش
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؟دراد ییانعم طابترا ریز ینآرق ترابع مادک اب »...و يرگمتس تلعهب دنوادخ اما ،دنامیمن یلاخ )ماما( ادخ تجح زا نیمز« يولع ثیدح-56

مهسفنا هب ام اوریغی یتحاهمعنا ۀمعنً اریغم کب مل هللا ناب کلذ

مهنا نومعزی نیذلا یلارت ملاهیبقع یلع بلقنی نم

؟تسا هدومن نییعت بیترتهب »تینما« و »نید« و »حلاص نانمؤم« يارب ياهدنیآ هچ دنوادخ »ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو ْمُکْنِم اُونَمآ َنیِذَّلاُ َّهللا َدَعَو « هیآ هب هجوت اب-57

لماک تینما داجیا - نید يربهر - نیمز نیشناجلماک تینما داجیا - قح و تیاضر دروم نید رارقتسا - نیمز رد فالختسا

شمارآ هب فوخ لیدبت - نید رارقتسا - مدرم رب ییاوشیپشمارآ هب فوخ لیدبت - نید ییاوشیپ - نیمز ندرب ثرا هب

هب ار ام ینآرق ترابع مادک بیترتهب »تساهناسنا ندرکیگدنب رتهب«و »لامک و دشر هنیمز ندش مهارف« يودهم هعماج ییاهیگژیو زا یکی مییوگب رگا-58

؟دنکیم نومنهر نآ

»ائیش یب نوکرشی ال یننودبعی«  ــ  »مهل یضترا یذلا مهنید و مهل ننکمیلو«

»نوحلاصلا یدابع اهثری ضرالا نا«  ــ  »مهل یضترا یذلا متی و مهل ننکمیلو«

»نوحلاصلا یدابع اهثری ضرالا نا«  ــ  »ضرالا یف اوفعضتسا نیذلا یلع نمن نا دیرن«

»ائیش یب نوکرشی ال یننودبعی«  ــ  »ضرالا یف اوفعضتسا نیذلا یلع نمن نا دیرن«

؟تسا ترضح تموکح فادها زا کی مادک ققحت رگنایب رما نیا و دوشیمن هداد تاکز يودهم ۀعماج رد یتروص هچ رد-59

لماک تینما – تورث و لاوما رد يدزد ندوبنلامک و دشر ۀنیمز ندش مهارف – ناسنا يارب تقلخ فادها ققحت

ینادابآ – اهنیمزرس ۀمه يزبسرس و تکربيرتسگ تلادع – تاواسم يرارقرب

؟تسا هنوگچ بیترتهب »يربک تبیغ رد« و »تبیغ نامز رد« دوخ ناوریپ اب )جع( يدهم ترضح طابترا هوحن-60

يرهاظ تیالو - هعبرا باونهعبرا باون - يونعم تیالوهعبرا باون - يرهاظ تیالويونعم تیالو - هعبرا باون

؟تسا هدش ینوگرگد شوختسد یهلا ناربمایپ ریاس تامیلعت رد هدعو نیا زا شخب مادک و ؟دنفلاخم خیرات هدنیآ رد یهلا هدعو ققحت اب هورگ مادک-61

یناهج تموکح لیکشت و روهظ یگنوگچ - ناربکتسمیناهج تموکح لیکشت و روهظ یگنوگچ - نارفاک

یناهج تموکح ققحت يارب شالت هوحن - ناربکتسمیناهج تموکح ققحت يارب شالت هوحن - نارفاک

هنوگچ ترضح نآ زا تنایص و دوب )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( نامز ماما رابخا زا یسابع ۀشیپمتس يافلخ یهاگآ رگتابثا یخیرات دنتسم مادک-62

؟تفریذپیم تروص

تبیغ هدرپ سپ زا تماما موادت - تیلوفط رد دوعوم يدهم لتق يارب نامکاح ندوب دصرتم

دوخ نادمتعم هب ناشراوگرزب ردپ طسوت تجح نیرخآ یفرعم - هیقت هویش زا )مالس امهیلع( مهدزای و مهد ناماما يرابجا يریگهرهب

يرمق يرجه  لاس زا ،صاخ باون قیرط زا مدرم اب طابترا - یماظن هقطنم رد )مالس امهیلع( مهدزای و مهد ناماما لماک هرصاحم

يرمق يرجه  لاس زا ناگدید زا یهلا تجح نیرخآ يافتخا - )مالس امهیلع( مهدزای و مهد ناماما هب تبسن يریگتخس دیدشت
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