


یتست - زاورپ دین و زندگی یازدهم فصل پنجم

؟داتفا قافتا دجسم هب ناشیا باتش اب دورو و یبلطيرای يارب )ص( ربمایپ ةرابهس تساوخرد ،تایآ مادک لابند هب بیترتهب-1

»َنیبرقالا کتَریشَع رِذنا َو« - »...ۀالصلا َنومیقی نیذلا اونمآ نیذلا َو ُُهلوسَر َوُ هللا مُکیلَو امَِّنا«

»ِتَیبلا َلَها سجرلا مکنع َبهذِیلُ هللا دیری اّمنا« - »َنیبرقالا کتَریشَع رِذنا َو«

»...ۀالصلا َنومیقی نیذلا اونمآ نیذلا َو ُُهلوسَر َوُ هللا مُکیلَو امَِّنا« - »َنیبرقالا کتَریشَع رِذنا َو«

»ِتَیبلا َلَها سجرلا مکنع َبهذِیلُ هللا دیری اّمنا« - »...ۀالصلا َنومیقی نیذلا اونمآ نیذلا َو ُُهلوسَر َوُ هللا مُکیلَو امَِّنا«

سانلا یلوا نَم سانلا اهیا ای«  ترابع و دهد رارق مدرم تیاده رما رد ،وا کیرش و نابیتشپ ،رواشم ار نوراه هک دنوادخ زا )ع( یسوم ترضح تساوخرد-2

دنتسم مادک رد ترضح نآ رّرکم راب هس ۀلمج و تفرگ رارق )ص( مالسا یمارگ یبن کّسمت دروم ییاور تادنتسم مادک رد بیترتهب»مِهِسفنا نِم نینموملاب

؟تسیچ هلمج نآ و هدش نایب

»یسوم نِم َنوراه ۀلزنمب ّینِم َتنا«  - تسخن - ریدغ - تلزنم»یسوم نِم َنوراه ۀلزنمب ّینِم َتنا«  - تسخن - تلزنم - ریدغ

»هالوم ٌیلع اذهف ُهالوم ُتنک نَم«  - مود - ریدغ - تلزنم»هالوم ٌیلع اذهف ُهالوم ُتنک نَم«  - مود - تلزنم - ریدغ

؟دوب دهاوخ ام ناسريرای ترابع مادک میوش »اقرتفی نل وً ادبا اولضت نل«  ۀفیرش ترابع تلع يایوج مالسا دنسپ رطف گنهرف زا رگا-3

»لوسرلا و هللا مکیلو انا«»سانلا نم کملعی هللا و«»امهب متکسمت نا ام«»لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«

ار تشونرس مادک هب التبا و داد ناشیا هب ینیمضت هچ هار نیا رد دنوادخ و داهن ندرگ ادخ نامرف مادک هب ریدغ زور رد )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ-4

؟دز مقر نارفاک يارب

یهلا تیاده زا تیمورحم - »اریهطت مکرهطیو «-»نیبرقالا کتریشع رذناو«

یهلا تّبحم زا تیمورحم - »اریهطت مکرهطیو« - »کبر نم کیلا لزنا ام غلب«

یهلا تّبحم زا تیمورحم - »سانلا نم کمصعی هللاو« - »نیبرقالا کتریشع رذناو«

یهلا تیاده زا تیمورحم- »سانلا نم کمصعی هللاو« - »کبر نم کیلا لزنا ام غلب«

هچ ةدهعرب هدنیآ خیرات لوط رد هعماج نیا يربهر و تسیچ )ص( ادخ لوسر تلحر زا سپ ،یمالسا ۀعماج يارب دنوادخ ۀمانرب و حرط« دوش هتفگ رگا-5

؟تسا لاؤس نیا هب خساپ هیآ مادک موهفم »؟تسا یناسک

»مکنِم ِرمالا یُلا و لوسرلا اوعیطا و هللاا اوعیطا اونمآ َنیذلا اهیا ای«»هب اورفکی نأ اورُما َدق َو ِتوغاطلا یلإ اومکاحتی َنا َنودیری«

»ۀاکَّزلا َنوتوی و ۀالَصلا نومیقی نیّذلا اونمآ نیذلاو ُُهلوسر و هللا مُکیلو اّمنا«»لعفت َمل ِنا َو َکِّبر نِم کیلا لزُنا ام غَّلب لوسرلا اهیا ای«

.دوش ققحم .................. مایپ ات دوب .................. حرط ۀمّدقم  مهسفنا نم نینمؤملاب سانلا یلوا نم :ۀلمج-6

ّکبر نم کیلا لزنا ام غّلب لوسّرلا اّهیا ای   -  هالوم ّیلع اذهف هالوم تنک نم

مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیذلا اّهیا ای  -   هالوم ّیلع اذهف هالوم تنک نم

ّکبر نم کیلا لزنا ام غّلب لوسّرلا اّهیا ای - یترتع و هللا باتک نیلقثلا مکیف کرات ّینا

مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیذلا اّهیا ای  -  یترتع و هللا باتک نیلقثلا مکیف کرات ّینا
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مسئولیت هاى پیامبر(ص)



7 - عبارت شریفۀ »ایها الناُس َمن اولی الناِس بالمؤمنیَن ِمن اَنُفِس ِهم« ..................از آیۀ شریفۀ .................. و .................. از حدیث .................. بیان گردیده 

است.

»هالوم یلع اذهف هالوم تنک نم« - لبق - »...کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهُّیا ای« - دعب

»هالوم یلع اذهف هالوم تنک نم« -دعب - »...کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهُّیا ای« - لبق

»...نیلقثلا مکیف کرات ینا« - دعب - »...سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری امنا« - لبق

»...نیلقثلا مکیف کرات ینا« -لبق - »...سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری امنا« - دعب

؟تسا هدمآ  »یلعنبدمحم« و »یلعنبنسح« كرتشم تروصهب و مانمه موصعم ماما ود مادک مان رباج ثیدح رد-8

یلعنبدمحم مان هب داوج ماما و رقاب ماما - »یلعنبنسح« مانهب يرکسع نسح ماما و یبتجم نسح ماما

یلعنبدمحم مانهب داوج ماما و قداص ماما - »یلعنبنسح« مانهب يرکسع نسح ماما و یبتجم نسح ماما

یلعنبدمحم مانهب داوج ماما و رقاب ماما - یلعنبنسح مانهب يرکسع نسح ماما و داجس ماما

یلعنبدمحم مانهب داوج ماما و قداص ماما - یلعنبنسح مانهب يرکسع نسح ماما و داجس ماما

..................هیآ نیا رد »تیب لها« زا روظنم و تسا هتفرگ رارق يرما هچ ماجنا رب »دنوادخ ینیوکت ةدارا« ریهطت ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-9

ربمایپ ةداوناخ زا یصاخ دادعت - »سانلا نم َکملعی هللاو«ربمایپ ةداوناخ زا یصاخ دادعت - »سجرلا مکنع بهذیل«

ناشیا دنزرف هدزای و یلع ترضح - »سانلا نم کملعی هللاو«ناشیا دنزرف هدزای و یلع ترضح - »سجرلا مکنع بهذیل«

تمسق مادک رد تقد زا )ص( مرکا ربمایپ يارب دیدهت رطخ دوجو و تسا هفیرش تایآ زا کیمادک هب طوبرم دنوادخ طسوت رفاک موق ندرکن تیاده-10

؟دوشیم تشادرب هیآ نیا

َُهَتلاَسِر َتْغََّلب اََمف ْلَعَْفت ْمَّل ِنإَو  ـ  ...َکِّبَّر نِم َکَْیِلإ َلِزُنأ اَم ْغَِّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّیأ َای

َُهَتلاَسِر َتْغََّلب اََمف ْلَعَْفت ْمَّل ِنإَو  ـ  ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ هللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ ای

ِساَّنلا َنِم َکُمِصَْعیُ هللاَو  ـ ...َکِّبَّر نِم َکَْیِلإ َلِزُنأ اَم ْغَِّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّیأ َای

ِساَّنلا َنِم َکُمِصَْعیُ هللاَو ـ ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ هللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ ای

؟تسا هدش نایب هیآ مادک رد »تسا یهلا تاروتسد ةدننکنایب و نید اب قباطم تیب لها لمع و نخس« موهفم-11

»  ۀاکزلا نوتؤی و ۀالصلا نومیقی نیذلا اونمآ نیذلاو هلوسر و هللا مکیلو امنا«» مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیذلا اهیا ای«

» تیب لها سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری امنا«» لعفت مل ناف کبر نم کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا ای«

»نیرفاکلا موقل یدهیال هللا نا سانلا نم کمصعی هللا و ۀلاسر تغلب امف لعفت مل نا و کبر نم کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا ای  ۀفیرش ۀیآ زا شخب مادک رد تقد اب-12

؟میربیم یپ »یلامتحا تارطخ زا وا ناج ظفح هب تبسن ربمایپ هب دنوادخ تنامض« هب

»سانلا نم کمصعی«»ۀلاسر تغلب امف لعفت مل نا و«»کبر نم کیلا لزنا ام غلب«»نیرفاکلا موقل یدهی ال هللا ّنا«

؟دش حرطم هیآ مادک لوزن لابند هب ثیدح نیا و دوب ثیدح مادک حرط ۀمدقم  »مهسفنا نم نینمؤملاب سانلا یلوا نم«  :دنیامرفیم )ص( مرکا ربمایپ هکنیا-13

َکِّبَّر نِم َکَْیِلإ َلِزُنأ اَم ْغَِّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّیأ َای  ـ  هالوم یلع اذهف هالوم تنک نم

ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ هللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای  ـ  ًْهالوم یلع اذهف هالوم تنک نم

َکِّبَّر نِم َکَْیِلإ َلِزُنأ اَم ْغَِّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّیأ َای  ـ  یترتع و هللا باتک نیلقثلا مکیف کرات ینا

ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ هللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای  ـ  یترتع و هللا باتک نیلقثلا مکیف کرات ینا
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؟تسا تسردان ریز تالمج زا هلمج دنچ-14

.تسا هابتشا و هانگ زا تمصع و یبسن تفرعم و ملع ،ربمایپ ینیشناج ۀمزال )فلا

.تسا موصعم یسک هچ هک دنهد صیخشت دنناوتیمن اهناسنا ینعی ؛تسین نکمم اهناسنا يارب تمصع صیخشت )ب

.دراد هدهعرب ار ملس و هلآ و هیلع هلا یلص مرکا ربمایپ ياهتیلوئسم ۀمه ماما )ج

.تفای مه شیازفا هکلب ،دوب هتفرن نیب زا اهنت هن ادخ لوسر زا سپ ،نید نییبت و میلعت و تموکح هب هعماج زاین )د

يارب يو راتفر و مالک زا يوریپ و تسا لماک تمصع و ملع ياراد اما ،دوبن تماما رادهدهع هچرگا و تسا تیب لها ءزج )س( ارهز ۀمطاف ترضح )ـه

.تسا يرایتخا ناناملسم

1234

؟ددرگیم موهفم دروم مادک »...توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری« و »مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«  تایآ نایم طابترا زا-15

.تسا توغاط تیمکاح یفن و وا قحرب نانیشناج و لوسر و ادخ هب هعجارم یعقاو نامیا ۀناشن

.دننک تعاطا هناگهدزاود ناماما و لوسر و ادخ زا دیاب اهناکم و اهنامز ۀمه رد نانمؤم

.درادن یپ رد یهارمگ زج یتبقاع و دوشیم ناطیش ةدننکهارمگ ياههسیسد هب ندش راتفرگ بجوم يرادنپ نامیا

.تسا هدوب خیرات ياتسار رد راگدنام هشیمه ۀضیرف کی اهنآ قح رب نانیشناج و ربمایپ و ادخ هب نامیا

زا یبیصنیب »نیرفاکلا موقل یدهی ال هللا نا و سانلا نم کملعی هللا و ۀلاسر تغلب امف لعفت مل نا و کبر نِم  کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا ای«  ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-16

؟دش ریدغ ثیدح يارجا زاسهنیمز ربمایپ يوس زا شسرپ مادک و تسیچ ةرمث تیاده

»مهسفنا نم نینمؤملاب سانلا یلوا نم«  - تاعزانم لح يارب یهلاریغ عجارم يرگشنیزگ

»الوم یلع اذهف یلوم تنک نم«  - تاعزانم لح يارب یهلاریغ عجارم يرگشنیزگ

»مهسفنا نم ننیمؤملاب سانلا یلوا نم«  - )ع( یلع تیالو شریذپ مدع و یهلا روتسد زا یچیپرس

»الوم یلع اذهف الوم تنک نم«  - )ع( یلع تیالو شریذپ مدع و یهلا روتسد زا یچیپرس

و یلاس هچ رد و نایرج مادک رد ار »دوب دهاوخ امش نایم رد نم نیشناج و نم یصو ،نم ردارب ))ع( یلع( نیا انامه« ترابع )ص( مالسا یمارگ ربمایپ-17

؟دندومرف نایب دنوادخ بناج زا نامرف مادک تفایرد یپ رد

َنِیبَْرقَْألا ََکتَریِشَع ْرِذنَأَو ـ تثعب موس لاس - راذنالامویَکِّبَّر نِم َْکَیلِإ َلِزنُأ اَم ْغَِّلب ـ ترجه مهد لاس - رادلاموی

َنِیبَْرقَْألا ََکتَریِشَع ْرِذنَأَو ـ ترجه مهد لاس - راذنالامویَکِّبَّر نِم َْکَیلِإ َلِزنُأ اَم ْغَِّلب ـ تثعب موس لاس - رادلاموی

تلزنم توافت و تسا مرکا لوسر ینیشناج و تماما ياتسار رد موهفم مادک رب رظان »یتسه یسوم يارب نوراه ۀلزنم هب نم يارب وت« :تیاور مایپ-18

؟دوب )ص( ربمایپ یگژیو مادک لیلد هب )ص( ربمایپ يارب )ع( یلع ماما و یسوم يارب نوراه

تیمتاخ - دوب دهاوخ ناناملسم نایم رد )ص(ربمایپ نیشناج و یصو ،ردارب )ع(یلع ترضح

تمصع - دوب دهاوخ ناناملسم نایم رد )ص(ربمایپ نیشناج و یصو ،ردارب ،)ع(یلع ترضح

تیمتاخ - تسا تیاده رما رد کیرش و نابیتشپ ،رواشم )ع(یلع ماما

تمصع - تسا تیاده رما رد کیرش و نابیتشپ ،رواشم )ع(یلع ماما

؟تسا هدش لزان اجک رد و دراد ربمایپ ياعد اب ياهطبار هچ ؛تسا )ص( مالسا یمارگ ربمایپ ۀتساوخ تباجتسا ،هیآ مادک-19

مخ ریدغ - اعد زا رخؤم - غالبا ۀیآمخ ریدغ - اعد رد مدقم - غالبا ۀیآ

هملس ّما لزنم - اعد زا رخؤم - ریهطت ۀیآهملس ّما لزنم - اعد رب مدقم - ریهطت ۀیآ

مادک هب لمع ورگ رد تلالض هار یگشیمه ندش دودسم و تسا یناسک هچ دزن رد »نانمؤم یتسرپرس و تیالو راصحنا« میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-20

؟تسا یهلا روتسد

»امهب متکسمت نا ام« - »یتیب لها یترتع هللا باتک«»امهب متکسمت نا ام « - »اونمآ نیذلا و لوسرلا و هللا«

»یدعب یبن ال هنا الا« - »یتیب لها یترتع هللا باتک«»یدعب یبن ال هنا الا« - »اونمآ نیذلا و لوسرلا و هللا«
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زا یشخب بیترتهب»َنِیبَرْقَْألا ََکتَریِشَع«  و  »ِساَّنلا َنِم َکُمِصَْعی ُهللاَو«  ،»ادبا اولضت نل امهب متکسمت نا ام« ،"»َنوُعِکاَر ْمُهَو َۀاَکَّزلا َنُوتُْؤیَو« ياهترابع-21

؟دشابیم ثیدح ای هیآ مادک ياهترابع

راذنا ۀیآ ـ غیلبت ۀیآ ـ نیلقث ثیدح ـ تیالو ۀیآریدغ ثیدح - غیلبت ۀیآ - نیلقث ثیدح - تیالو ۀیآ

راذنا ۀیآ ـ غیلبت ۀیآ ـ ریهطت ۀیآ ـ تعاطا ۀیآریدغ ثیدح ـ غیلبت ۀیآ ـ ریهطت ۀیآ ـ تعاطا ۀیآ

.تسا هدش لزان .................. و .................. ثیداحا زا لبق بیترت هب .................. و .................. يهفیرش تایآ-22

رباج -ریدغ - غیلبت -رمالا یلوا ریدغ -رباج -ریهطت - تیالو ریدغ -رباج - غیلبت -رمالا یلوا رباج -ریدغ -ریهطت - تیالو

..................  »سانلا« زا دوصقم »...سانلا نم کمصعی هللا و ۀلاسر تغلب امف لعفت مل نا و کبر نم کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا ای«  ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-23

..................تیرومأم نیا غالبا و دشابیم

.تسا ربمایپ تلاسر اب نزومه - ناکرشم صوصخ.تسا ربمایپ تلاسر اب نزومه - مدرم مومع

.تسا رازآلد ۀغدغد عون ره زا یلاخ - ناکرشم صوصخ.تسا رازآلد ةدغدغد عون ره زا یلاخ - مدرم مومع

نامه مایپ نیا »دنکیم يربارب تلاسر و توبن نارود ياهمایپ یمامت اب هک تسا یمایپ ربمایپ دورف و زارف رپ تلاسر لاس هس و تسیب مامت رد«-24

.تسا نامرف نیا زا ینادرگيور ةرمث ..................  ۀفیرش ترابع و..................

»نیرفاکلا موقل یدهی ال هللا ّنا«  - )ع( یلع ترضح ینیشناج و تیالو غالبا»نیرفاکلا موقل یدهی ال هللا ّنا«  - نید ۀیلوا ماکحا زا يوریپ ترورض

»نیرساخلا نم ۀرخالا یف وه و«  - )ع( یلع ترضح ینیشناج و تیالو غالبا»نیرساخلا نم ۀرخالا یف وه و«  - نید ۀیلوا ماکحا زا يوریپ ترورض

؟دومن یفرعم دروم مادک صوصخ رد و ثیدح مادک اب طبترم ار داقتعا رد ناخسار )ص( مالسا یمارگ ربمایپ-25

دنوادخ تّجح نیرخآ ینالوط تبیغ - رباجدنوادخ تّجح نیرخآ ینالوط تبیغ - نیلقث

دوخ زا دعب رادیاپ و رمتسم تیالو و تماما - رباجدوخ زا دعب رادیاپ و رمتسم تیالو و تماما - نیلقث

؟تسا ثیدح ای هیآ مادک اب طابترا رد بیترتهب »)جع(رصع ماما هب ةدیقع رب ناخسار«و »سانلا نم کمصعی هللاو«، »تماما ندوب یگشیمه«ياهترابع-26

ریدغ -نیلقث – رباجریدغ – رباج – نیلقثرباج – ریدغ – رباجرباج -ریدغ – نیلقث

؟میاهدرک میسرت ار هفیرش ۀیآ مادک مایپ »دشاب ربمایپ زارف و بیشنرپ تلاسر لاس هس و تسیب نامتک اب ربارب )ع( یلع ترضح تیالو نامتک« هک اجنآ-27

»نوعکار مه ۀاکزلا نوتوی و ۀالصلا نومیقی ونمآ نیذلا و لوسرلا و هللا مکیلو امنا«

»هللا یلا هودرف یشلا یف متعزانت ناف مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«

»ۀلاسر تغلب امف لعفت مل نا و کبر نم کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا ای«

ً»اریهطت مکرهطی و تیبلا لها سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری امنا«

؟دراد ییانعم طابترا ثیدح مادک اب »تسا یلع اب نآرق و نآرق اب یلع« نخس-28

ُهالوم ٌّیلع اذهف ُهالوم ُتنک نم...یسوم نم نوراه |ۀلزنمب ّینِم تنأ

...ِِهنامز َماِما فرعی مل و تام نم...ِنیلقثلا مکیف ُکرات ّیِنا

رگنایب تسا تمصع ةدنیاز هک لمع و نخس تیجح و تسا هفیرش ترابع مادک رد تقد زا هتفرگرب مایپ »لوسر و ادخ زا تعاطا ندوب فیدرمه«-29

.دشابیم..................

رباج ثیدح - »اونمآ نیذلا و لوسرلا و هللا مکیلو امنا«رباج ثیدح -  »مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«

ریهطت ۀیآ - »اونمآ نیذلا و لسرلا و هللا مکیلو امنا«ریهطت ۀیآ - »مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا وعیطا«

.تسا هدش نایب .................. و ..................  ربمایپ طسوت بیترت هب .................. و ..................  ۀفیرش تایآ قادصم-30

)ع( یلع ترضح - هناگهدزاود ناماما - تیالو - تعاطاتیب لها - )ع( یلع ترضح - تیالو - ریهطت

هناگهدزاود ناماما - )ع( یلع ترضح - تیالو - تعاطاهناگهدازود ناماما - تیب لها - تیالو - ریهطت
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.دش نایب .................. ،نآ باتزاب هک .................. هفیرش يهیآ لوزن لابند هب  مهِسُفَنا نِم نینمؤُملاب ساِّنلا َیلَْوا نم سّانلا اهُّیا :ترابع-31

.دوب ربمایپ یهلا نانیشناج قادصم نییعت -  هتلاسر َتْغََّلب امف ْلعفت مل نا و ّکبر نم کیلا لزُنا ام غلب لوسّرلا اّهیا ای

.دوب ربمایپ یهلا نانیشناج قادصم نییعت - مکنمرمألا یلوا و لوسّرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیّذلا اّهیا ای

.دوب شربمایپ و ادخ یتسرپرس و تیالو لوبق - مکنم رمألا یلوا و لوسّرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیّذلا اّهیا ای

.دوب شربمایپ و ادخ یتسرپرس و تیالو لوبق -  هتلاسر َتغََّلب امف ْلعفت مل نا و ّکبر نم کیلا لزُنا ام غَّلب لوسّرلا اّهیا ای

راذنا یعوضوم هچ هب تبسن ار مدرم »مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«  ۀفیرش ۀیآ هب نامرف زا سپ دنوادخ ،میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-32

؟دهدیم

»ِهتلاسر تغلب امف لعفت مل نا و کبر نم کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا ای«»هللا اوجری ناک نمل هنسح ۀوسا هللا لوسر یف مکل ناک دقل«

»...کلبق نم لزنا ام و کیلا لزنا امب اونمآ مهنا نومعزی نیذلا یلا رت ملا«»نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«

؟دننکیم نایب ار دوخ لباقم ناونع،قیقد روطهب دروم دنچ-33

رباج ثیدح  دنانم زا دعب ناماما و نم نانیشناج نانآ )فلا

راذنا ثیدح  ادخ لوسر يا دوب مهاوخ وت روای و رای نم )ب

نیلقث ثیدح  دنوش دراو نم رب رثوک ضوح رانک هکنیا ات )ج

ریدغ ثیدح  تسا رتراوازس ناشدوخ زا نانموم هب یسک هچ ،مدرم يا )د

←

←

←

←

1234

.دنشابیم .................. و .................. ۀجیتن بیترتهبً»ادیعب ًالالض مهّلضی نا ناطیشلا دیری« و ً»ادبا اولضت نل امهب متکسمت نا ام« ياهترابع-34

توغاط زا تیعبت - تیب لها و نآرق زا يوریپ

توغاط زا تیعبت - تیب لها رظن تحت نامکاح زا تعاطا

همئا رظن تحت يربهر نایرج زا هعماج جورخ - تیب لها و نآرق زا يوریپ

همئا رظن تحت يربهر نایرج زا هعماج جورخ - تیب لها رظن تحت نامکاح زا تعاطا

هب تبسن »...کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا« و »...لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیذلا اهیا ای« ،»نیبرقالا کتریشع رذنا« تایآ رخأت ای مدقت بیترت ،بیترتهب-35

؟تسا هدش رکذ یتسردهب هنیزگ مادک رد »مهسفنا نم نینموملاب سانلا یلوا نَم« و »...و نم نانیشناج نانآ ،رباص یا« ،»...نم یصو ،نم ردارب نیا انامه« ترابع

رب مدقم - زا رخؤم - زا رخؤمرب مدقم - رب مدقم - زا رخؤمرب مدقم - زا رخؤم - رب مدقمرب مدقم - رب مدقم - رب مدقم

؟تسا هدش حرطم ثیداحا زا کی مادک رد بیترتهب »توبن متخ مالعا« ،»ثیدح رد تایئزج نایب« ،»رمع رخآ ياهزور رد ررکم رارکت« دراوم زا کی ره-36

رباج ثیدح - نیلقث ثیدح - تلزنم ثیدحنیلقث ثیدح - تلزنم ثیدح - رباج ثیدح

تلزنم ثیدح - رباج ثیدح - نیلقث ثیدحتلزنم ثیدح - نیلقث ثیدح - رباج ثیدج

.دشابیم .................. لاؤس رب ..................  ، .................. ۀفیرش ۀیآ-37

رباج ـ رخؤم ـ  لوسرلا اوعیطا و هللاوعیطا اونمآ نیذلااهیا ای

رباج ـ رخؤم ـ  کبر نم کیلا لزنا ام غلب لوسرلااهیا ای

مهسفَنا نم نینمؤملاب سانلا یلوا نم سانلااهیا  ـ مدقم ـ  لوسرلا اوعیطا و هللاوعیطا اونمآ نیذلااهیا ای

مهسفَنا نم نینمؤملاب سانلا یلوا نم سانلااهیا ـ مدقم ـ  کبر نم کیلا لزنا ام غلب لوسرلااهیا ای

نیا ،تسین ریذپ ناکما تموکح لیکشت نودب ماکحا نیا يارجا و دراد  و تاکز ،سمخ دننام يددعتم یعامتجا ماکحا میرک نآرق هک ییاجنآ زا-38

؟درک وجتسج هیآ مادک رد ناوتیم ار عوضوم

) لسرلا دعب هجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنمو نیرشبم السر() هیالولاو جحلاو موصلا و هاکزلا و هالصلا یلع سمخ یلع مالسالا ینب(

) نازیملاو باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر دقل() هالصلا نومیقی نیذلا اونمآ نیذلا و هلوسر و هللا مکیلو امنا(

⋯

⋯⋯

⋯⋯
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و تیالو« و »نید نییبت و میلعت« تیلوئسم ود نایاپ ،)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ و میرک نآرق هک هیضرف نیا نالطب يارب تسا یلیلد کیمادک-39

؟دناهدومن مالعا لوا تیلوئسم نوچمه ار »تموکح

.دشاب توافت یب مهم تیلوئسم ود نیا هب تسین نکمم و تسا یگدنز روما ۀمه رد مدرم رگتیاده میرک نآرق

.تفای شیازفا بتاکم روهظ و مالسا شرتسگ لیلد هب هکلب ،تفرن نیب زا اهنت هن )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر زا سپ تیلوئسم ود نیا هب هعماج زاین

.تسا یهلا نید نیرت لماک مالسا نید هک تسا یلاح رد نیا و تسا نید صقن رب یلیلد گرزب ۀلئسم نیا هب یهجوتیب

.تسا هداد نامرف »تماما« لکش هب دوخ زا سپ تموکح ماود و نید نییبت و میلعت موادت هب ،دنوادخ نامرف هب )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر

نِم نینمؤملاب سانلا یلوأ نَم « :فیرش ثیدح و تسیچ دنمزاین هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ نیشناج نیرخآ هب داقتعا رب اقب ،رباج فیرش ثیدح هب هجوت اب-40

؟دشابیم کی مادک اب هطبار رد ، » مهسفنا

تیالو ۀیآ - ادخ رب دامتعا و لکوتتیالو ۀیآ - خسار  نامیا

ریدغ ثیدح - ادخ رب دامتعا و لکوتریدغ ثیدح - خسار نامیا

دنرگیدکی موزلم و مزال .................. نوچمه هک دومرف مالعا نیلقث هب .................. ورگ رد ار یمالسا تّما یگشیمه تیاده ، )ص( مالسا یمارگ ربمایپ-41

.ار یگشیمه .................. دنکیم باجیا ،یگشیمه نآرق و

تمصع - )ص( ربمایپ و نآرق - هناصلاخ تّدومکّسمت - تمصع و )ص( ربمایپ -یگشیمه کّسمت

تمصع - )ص( ربمایپ و نآرق - یگشیمه کّسمتکّسمت - تمصع و )ص( ربمایپ - هناصلاخ تّدوم

؟ درادن یموهفم طابترا هیقب اب هفیرش ترابع مادک-42

»... نینمؤملاب سانلا یلوا نم«»... غلب لوسرلا اهیا ای«»... هالوم تنک نم«»... نیلقثلا مکیف كرات ینا«

اب تعیب و )ع(یلع ترضح هب شابداش و کیربت ضرع« و »ربمایپ نانامهیم توکس« ،»دجسم يوس هب ربمایپ ناباتش تکرح« ثداوح زا کیره بیترت هب-43

؟تسا ربمایپ يوس زا ماما نییعت ۀعقاو مادک اب طبترم »ناشیا

نیلقث ثیدح - راذنا ۀیآ - تیالو ۀیآنیلقث ثیدح - ریهطت ۀیآ - تعاطا ۀیآ

ریدغ ثیدح - راذنا ۀیآ - تیالو ۀیآریدغ ثیدح - راذنا ۀیآ - تعاطا ۀیآ

تماما ماقم رادهدهع نانآ و تسا هدرک یفرعم دوخ ینیشناج هب ار ناشیا دنزرف هدزای و یلع ترضح ،دنوادخ ییامنهار و تیاده اب ربمایپ« مییوگب رگا-44

.تسا ..................  ینیشناج زا هبترم نیا ۀمزال و میاهدرک میسرت ار ..................  مایپ »دناهدوب

یهلا يافطصا و شنیزگ - ریهطت ۀیآهانگ زا تمصع و لماک ملع - ریهطت ۀیآ

هانگ زا تمصع و لماک ملع - رباج ثیدحیهلا يافطصا و شنیزگ - رباج ثیدح

؟ددنبیم شقن نآرق ورهر نمؤم ناج رب ،»... لوسرلاوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیذلا اهیا ای« :ۀفیرش ۀیآ زا مایپ مادک-45

.دندرک نایب دوخ باحصا زا یکی يارب هیآ نیا ةرابرد ار تلزنم ثیدح هلآ و هیلع هللا یلص مرکا ربمایپ

.تسین رادوخرب ینادنچ تیمها زا نید هب هدادلد نمؤم يارب ،تعاطا رد بتارم هلسلس تیاعر

.دشاب ارچ و نوچیب و مزال ،نانآ زا تعاطا ربمایپ دننام ات ،دنشاب موصعم ربمایپ نوچمه دیاب رمالا یلوا

.دناوخارف مالسا نید هب ار نانآ و تفگ نخس نانآ اب مالسا ةرابرد و درک توعد ار مشاه ینب ناگرزب زا رفن لهچ هلا و هیلع هللا یلص مرکا ربمایپ ،هیآ نیا لوزن زا سپ

ۀیآ مادک لوزن ۀمدقم ».نک ظفح یکاپان و يدیلپ ره زا ار نانآ ،دنتسه نم تیب لها نانیا ،ایادخ« :تشاد هضرع ادخ هاگشیپ هب هک ربمایپ مالک نیا-46

؟تسا هدوب هچ ،نارگید هب نآ یناسرعالطا ۀلیسو و دش هکرابم

ربمایپ یهاگحبص دیدم تدم نایب -  ً»اریهطت مکرهطی و تیبلا لها سجَّرلا ُمُکنع َبِهذِیلُ هللا ُدیُری امَِّنا«

ربمایپ یهاگحبص دیدم تدم نایب -  »َۀاکزلا َنوتوی و ۀالصلا نومیقی نیذلا اونمآ نیذلا و ُهلوسَر َوُ هللا مُکیلو اّمِنا«

وا زا لاؤس و دجسم هب ربمایپ باتش اب دورو -  ً»اریهطت مکرهطی و تیبلا لها سجَّرلا ُمُکنع َبِهذِیلُ هللا ُدیُری امَِّنا«

وا زا لاؤس و دجسم هب ربمایپ باتش اب دورو - "»َۀاکزلا َنوتوی و ۀالصلا نومیقی نیذلا اونمآ نیذلا و ُهلوسَر َوُ هللا مُکیلو اّمِنا«
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؟دزاسیم ققحم ار هفیرش ۀیآ مادک مایپ و دوب هلمج مادک ۀمدقم  »مهسُفنا نِم نینموملاب سانلا َیلَوا نَم«  ۀلمج-47

»َکِّبَر نِم َکیلا َلِزُنا ام غَِّلب ُلوسرلا اهیا ای« - »یترتع و هللا باتک نیلقَّثلا ُمُکیف ُکِرات ّینا«

»َکِّبَر نِم َکیلا َلِزُنا ام غَِّلب ُلوسرلا اهیا ای« - »هالوم ٌیلع اذهف هالوم ُتنُک نَم«

»مُکنِم ِرمالا یُلا و لوسرلا اوعیطا و هللاوعیطا اونمآ نیذلا اهیا ای« - »هالوم ٌیلع اذهف هالوم ُتنُک نَم«

»مُکنِم ِرمالا یُلا و لوسرلا اوعیطا و هللاوعیطا اونمآ نیذلا اهیا ای« - »یترتع و هللا باتک نیلقَّثلا ُمُکیف ُکِرات ّینا«

؟دراد هراشا رما نیا هب هیآ مادک و دنکیم يربارب يو تلاسر اب )ص(ربمایپ تیرومأم مادک-48

ۀالّصلا نومیُقی نیّذلا اونماء نیّذلا و َهلوسر و هللا مُکُّیلو اّمنا - )ع( یلع ینیشناج و تماما مالعا

ۀالَّصلا نومیُقی نیّذلا اونماء نیّذلا و ُهلوسر و هللا  مُکُّیلو اّمنا - )ع(یلع تمصع غالبا

...لَعَفت مل نا و ّکبر نم کیلا َلِزُنا ام غَِّلب لوسّرلا اّهیا ای - )ع( یلع ینیشناج و تماما مالعا

...لَعفت مل نا و ّکبر نم کیلا َلِزُنا ام غَِّلب لوسّرلا اّهیا ای - )ع(یلع تمصع غالبا

.دش نایب .................. يهیآ زا سپ .................. ثیدح و .................. ثیدح زا لبق .................. يهیآ -49

تعاطا ـ رباج ـ ریدغ ـ غالباریهطت ـ ریدغ ـ رباج ـ تعاطاریهطت ـ رباج ـ ریدغ ـ غالباغالبا ـ تلزنم ـ رباج ـ تعاطا

شخب مادک  " نیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا ّنا سّانلا نم کمصعی هللاو هتلاسر تغّلب امف لعفت مل نا و ّکبر نم کیلا لزنا ام غّلب لوسرلا اّهیاای" ۀفیرش ۀیآ رد تقد زا-50

؟درادیم مالعا ار »اهرطخ دوجو«نآ زا

»نیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا ّنا«»هتلاسر تغّلب امف لعفت مل نا و«

»ّکبر نم کیلا لزنا ام غّلب یّبنلا اّهیا ای«»سّانلا نم کمصعی هللاو«

یهاگآ يارب )ملس و هلآ و هیلع هللا ىلص( مرکا ربمایپ و دشاب هتشادن دوجو نامتک و ندرکیفخم ناکما هک دوب يوحن هب هفیرش ۀیآ مادک لوزن طیارش-51

؟درکیم توالت )س( ارهز ۀناخ زا نتشذگ و دجسم هب نتفر ماگنه ،حبص زور ره ار نآ ،هیآ مادک رد حرطم عوضوم زا مدرم

ریهطت ۀیآ - تیالو ۀیآرمالا یلوا ۀیآ - تیالو ۀیآرمالا یلوا ۀیآ - راذنا ۀیآریهطت ۀیآ - راذنا ۀیآ

؟ددرگیمن دافتسم مایپ مادک ریهطت ۀیآ لوزن زا-52

.دنوشیم هارمگ ،دننکن يوریپ ترتع و نآرق زا ناناملسم رگا

.تسا كالم و رایعم نانآ لمع و نخس دناموصعم تیب لها هک نیا هب هجوت اب

.تسا تیبلها زا یکاپان و يدیلپ ندرک رود رب دنوادخ ةدارا

.دنکیم مالعا ار نیسح ماما و نسح ماما و همطاف ترضح ،یلع ترضح تمصع

؟تسا هدش لزان )ع( یلع ترضح ناش رد هیآ مادک و )س( ارهز ترضح تمصع رگنایب هیآ مادک بیترتهب-53

ریهطت هیآ - تیالو هیآتعاطا هیآ - ریهطت هیآتیالو هیآ - تیالو هیآتیالو هیآ - ریهطت هیآ

؟تسا ییاهیگژیو هچ ندوب اراد مالسا یمارگ ربمایپ ینیشناج مزال-54

هزجعم و یحوهزجعم و تمصعتمصع و ملعیحور ملع

هللا یلص( مرکا ربمایپ ثیدح نیا رد و ؟تسیچ هب هتسباو )فیرشلا هجرف یلاعت هللا لجع( يدهم ترضح ةدیقع رب يدنبیاپ و مازتلا ،رباج فیرش ثیدح رد-55

؟دناهدرک هراشا ناشیا یگژیو مادک هب )هلآ و هیلع

یناهج تموکح لیکشت و ترضح نآ ینالوط تبیغ - یهلا نید هار رد هدهاجم و شالت

مدرم زا ندشناهنپ و ترضح نآ ینالوط تبیغ - یهلا نید هار رد هدهاجم و شالت

مدرم زا ندشناهنپ و ترضح نآ ینالوط تبیغ - مکحم داقتعا و نامیا

یناهج تموکح لیکشت و ترضح نآ ینالوط تبیغ - مکحم داقتعا و نامیا
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هک تسا ماما یگژیو مادک و دماجنا یم )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ زا سپ تیاده موادت نوماریپ ضرف مادک نالطب هب ،مالسا نید ضقن ياضقنا-56

؟دشاب یمن نکمم اهناسنا يارب نآ صیخشت

تلادع - )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ و نآرق توکس

تمصع - )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ و نآرق توکس

تلادع - ناشیا زا سپ )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ هناگهس ياهتیلوئسم مامت نایاپ

تمصع - ناشیا زا سپ )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ هناگهس ياهتیلوئسم مامت نایاپ

؟تساهدش نایب يوبن ثیدح مادک رد یهارمگ هار ندوب دودسم-57

رباج ثیدحنیلقث ثیدحتلزنم ثیدحریدغ ثیدح

.دندرکیم نایب دوخ رمع رخآ ياهزور هلمج زا ررکم روطهب ربمایپ ار .................. ثیدح و داد خر .................. رد نیشناج و یصو ،ردارب ،لاؤس حرط-58

تلزنم ـ تلزنم ثیدحتلزنم ـ ناشیوخ توعدنیلقث ـ تلزنم ثیدحنیلقث ـ ناشیوخ توعد

رد يورجک زا نامیا لها یگشیمه تینوصم ۀمشچرس« هب بیترتهب نآ ریباعت مادک و دوشیم تابثا عوضوم مادک ،نیلقث فیرش ثیدح رد قّمعت اب-59

؟دنیامنیم هراشا »رگیدکی زا ترتع و نآرق يریذپانكاکفنا« و »تیاده ریسم

»اقرتفی نل امهنا و« - »امهب متکسمت نا ام« - ربمایپ ترتع و نآرق هب کسمت اب ندشن هارمگ

»ادبا اولضت نل« -»ضوحلا یلع ادری یتح« - ربمایپ ترتع و نآرق هب کسمت اب ندشن هارمگ

»اقرتفی نل امهنا و« -»ضوحلا یلع ادری یتح« - تمایق ات تماما موادت

»ادبا اولضت نل« -»امهب متکسمت نا ام« -تمایق ات تماما موادت

هچ طیارش نآ رد نیشناج نییعت و دش مالعا )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ طسوت هیآ مادک لوزن یپ رد )مالسلا هیلع( یلع ترضح ینیشناج و تیاصو-60

؟تشادرب رد یمایپ

.دوش صخشم مدرم يارب دیاب لوا ياهزور نامه زا هک دراد یتیمها نانچ )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ینیشناج - » ... و هلوسر و هللا مّکیلو امنا «

.دوش صخشم مدرم يارب دیاب لوا ياهزور نامه زا هک دراد یتیمها نانچ )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ینیشناج - » نیبرقالا کتریشع رذنا و «

.دشابن نآ ندرک یفخم ناکما ات دنونشب ربمایپ نابز زا و دننیبب مشچ اب ارنآ مدرم  - » ... و هلوسر و هللا مّکیلو امنا «

.دشابن نآ ندرک یفخم ناکما ات دنونشب ربمایپ نابز زا و دننیبب مشچ اب ارنآ مدرم - » نیبرقالا کتریشع رذنا و «
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