


یتست - زاورپ دین و زندگی یازدهم فصل چهارم

؟دشابیم تلاسر ياهورملق زا کیمادک رد ایبنا تمصع عبات بیترتهب ،»ربمایپ ییوگلا ماقم« و »تیاده ناکما بلس مدع« ،»نید هب مدرم دامتعا«-1

يرهاظ تیالو – ینید تیعجرم – یحو غالبا و تفایرديرهاظ تیالو – یحو غالبا و تفایرد – ینید تیعجرم

یحو غالبا و تفایرد – يرهاظ تیالو – ینید تیعجرمینید تیعجرم – یحو غالبا و تفایرد – يرهاظ تیالو

ةرمث و دنربب توغاط دزن ار يرواد دیابن نارادنپنامیا ّتلع هچ هب ،»... کلبق نم لزنا ام و کیلا لزنا امب اونمآ مهنا نومعزی نیذلا ىلا رت ملا« ۀفیرش ۀیآ قباطم-2

؟تسا هدیدرگ حرطم ترابع مادک رد هعجارم نیا

ً»ادیعب ًالالض« - دنزروب رفک توغاط هب تبسن هداد نامرف ادخ»نیبم ًالالض« - دنزروب رفک توغاط هب تبسن هداد نامرف ادخ

ً»ادیعب الالض« - درک دهاوخن هدایپ ار لدع و طسق توغاط»نیبم ًالالض« - درک دهاوخن هدایپ ار لدع و طسق توغاط

؟تسا ناشراظنا رد یتبقاع هچ »دننکیم هعجارم توغاط هب یعامتجا تالکشم لح يارب هکیناسک« میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-3

ً»ادیعب ًالالض مهلضی ناطیلشا دیری«»توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«

»نیرساخلا نم هرخالا یف وه و هنم لبقی نلف«»کلبق نم لزنا ام و کیلا لزنا امب«

؟میاهدرک میسرت ار هفیرش ۀیآ مادک مایپ »تسین راگزاس ینامسآ بتک و ادخ هب نامیا اب توغاط زا نتساوخ يرواد« مییوگب رگا-4

»کلبق نم لزنا ام و کیلا لزنا امب اونمآ مهنا نومعزی نیّذلا یلا رت ملا«»نیرساخلا نم هرخالا یف وه و هنم لبقی نلف انید مالسالاریغ غتبی نم«

»لوسرلا دعب ۀجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر«»نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«

؟دیوگیم هچ ناشیا طسوت نآرق تایآ يریگارف ةرابرد ،هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ نارای زا دوعسم نب هللادبع-5

.میتفریم ربمایپ دزن هب يدعب تایآ يریگدای يارب ،نآ هب لمع و رکفت زا دعب و میتفرگیم ارف ربمایپ زا ار نآرق ۀیآ کی ام

.میتفریم ربمایپ دزن هب يدعب تایآ يریگدای يارب ،نآ هب لمع و رکفت زا دعب و میتفرگیم ارف ربمایپ زا ار نآرق ۀیآ هد ام

.میتفریم ربمایپ دزن هب يدعب تایآ يریگدای يارب ،نآ نتشون و ظفح زا دعب و میتفرگیم ارف ربمایپ زا ار نآرق ۀیآ کی ام

.میتفریم ربمایپ دزن هب يدعب تایآ يریگدای يارب ،نآ نتشون و ظفح زا دعب و میتفرگیم ارف ربمایپ زا ار نآرق ۀیآ هد ام

؟دراد ییانعم بسانت هفیرش ۀیآ مادک اب موهفم نیا ؟تسیچ ورگ رد ماکحا نیا يارجا و دنکیم تابثا ار کیمادک مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض-6

ِلُسُّرلا َدَْعب ٌۀَّجُحِ هللا ىَلَع ِساَّنِلل َنوَُکی ََّالِئل َنیِرِذنُمَو َنیِرَِّشبُّم ًالُسُر - تموکح لیکشت - ینید تیعجرم

...َناَزیِْملاَو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَزَنأَو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل - یعامتجا تلادع يرارقرب - يرهاظ تیالو

ِلُسُّرلا َدَْعب ٌۀَّجُحِ هللا ىَلَع ِساَّنِلل َنوَُکی ََّالِئل َنیِرِذنُمَو َنیِرَِّشبُّم ًالُسُر - یعامتجا تلادع يرارقرب - ینید تیعجرم

...َناَزیِْملاَو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَزَنأَو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل - تموکح لیکشت - يرهاظ تیالو

؟تسیچ نشور لیالد اب نالوسر لاسرا فده و تسا مادک يرواد رد توغاط هب هعجارم ۀجیتن میرک نآرق تایآ ربانب-7

»طسقلاب سانلا موقیل«- »اورفکی نا«»طسقلاب سانلا موقیل«- ً»ادیعب ًالالض«

ً»ادبا اوّلضت نل«- ً»ادیعب ًالالض«ً»ادبا اوّلضت نل«- »اورفکی نا«

هنوگچ ناشراتفر تبقاع و دناهدش فیصوت هنوگچ دنتسه »توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«  ترابع لومشم هک یناسک ءاسن ةروس ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-8

؟تسا هدش میسرت

ً»ادیعب ًالالض« - »اونمآ مهنا نومعزی نیذلا«»نیرساخلا نم هرخالا یف« - »اونمآ مهنا نومعزی نیذلا«

ً»ادیعب ًالالض« - »انید مالسالاریغ غتبی«»نیرساخلا نم هرخالا یف« - »ایند مالسالاریغ غتبی«
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؟تسیچ مدرم ۀفیظو تسا هدرک لاسرا »نازیم و ینامسآ یباتک هارمه هب نشور لیالد اب ار یناربمایپ« دنوادخ هک نونکا-9

»توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«»لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«

»طسقلاب سانلا موقیل«»ۀجح هللا یلع سانلل نوکی الئل«

؟دنشابیم مالسا يانب ياههیاپ ریز دراوم زا کیمادک )مالسلا هیلع( رقاب ماما ثیدح قباطم-10

جح ،هزور ،تیالو ،داهج ،زامنتیالو ،جح ،هزور ،تاکز ،زامنتیالو ،جح ،هزور ،سمخ ،زامنجح ،تیالو ،تاکز ،سمخ ،زامن

؟تسیچ دندروآ نامیا دننکیم نامگ هک یناسک یگژیو » ...کلبق نم لزنا و کیلا لزنا امب اونما و مهَنا نومعزی نیذلایلا رت ملا « ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-11

یجنم روهظ هب داقتعا مدعنارفاک ۀطلس شریذپتوغاط دزن يرواد و فالتخا ندربناماما ۀمه هب نامیا و داقتعا مدع

ماجنا هب لمع ورگ رد بیترت هب »یگدزبرغ و برغ اب هزرابم« و »اهتردقربا تنایخ تسد ندرک هاتوک« ،»رگیدکی هب ناناملسم ياهلد ندش کیدزن«-12

؟تسا روتسد مادک

مالسا تقیقح هب نیقی و نامیا - مالسا تامیلعت ۀیاس رد عامتجا - ناناملسم یلدمه و داحتا

مالسا گنهرف رب هیکت - مالسا تامیلعت ۀیاس رد عامتجا - قیقد ياههمانرب يارجا

مالسا گنهرف رب هیکت - یمالسا ۀعماج لالقتسا ظفح - قیقد ياههمانرب يارجا

مالسا تقیقح هب نیقی و نامیا - یمالسا ۀعماج لالقتسا ظفح - ناناملسم یلدمه و داحتا

هچ نانآ لباقم رد مدرم و درک يرازبا هچ زا رادروخرب ار ناربمایپ »نشور لیالد هارمه هب نالوسر لاسرا زا سپ دنوادخ« میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-13

؟دنراد یتیلوئسم

»طسقلاب سانلا موقیل« - »نیرذنم و نیرشبم«»هجح هللا یلع سانلل نوکی الئل« - »نازیملا و باتکلا«

»ۀجح هللا یلع سانلل نوکی الئل« - »نیرذنم و نیرشبم«»طسقلاب سانلا موقیل« - »نازیملا و باتکلا«

..................:دیامرفیم هراب نیا رد دنوادخ و تسیچ ناربمایپ رد تمصع یگژیو أشنم-14

»نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا«  - تیصعم و هانگ تقیقح ةدهاشم»ۀلاسر لعجی ثیح ملعا هللا«  - تیصعم و هانگ تقیقح ةدهاشم

»نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا«  - یهلا يافطصا و شنیزگ»ۀلاسر لعجی ثیح ملعا هللا«  - یهلا يافطصا و شنیزگ

؟تسا ریسم مادک رد تکرح ورگ رد »تاجن زا رود یتلالض هب ندش راتفرگ« »...اونمآ مهنا نومعزی نیذلا رت ملا«  ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-15

»توغاطلا یلا اومکاحتی«»کلبق نم لزنا ام و کیلا لزنا امب«

ً»ادیعب ًالالض مهلظی ناطیشلا دیری«»انید مالسالا ریغ غتبی«

دوخ کلامم زا ار اهتردقربا تنایخ تسد و دیوش عمتجم مالسا تامیلعت ۀیاس رد« :دنیامرفیم هک یمالسا بالقنا راذگناینب )هر( ینیمخ ماما زا مالک نیا-16

؟تسا نآ ةدننکمیسرت هفیرش ۀیآ مادک و تسا تموکح لیکشت لیالد زا کیمادک رگنایب »دینک هاتوک نآ راشرس نئازخ و

»همکحلا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - ماکحا يارجا ترورض

»همکحلا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ

»هب اورفکی نا اورما دق و توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«  - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ

»هب اورفکی نا اورما دق و توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«  - ماکحا يارجا رورض

؟دوشیم تشادرب هفیرش ۀیآ مادک زا موهفم نیا ؟تسیچ ورگ رد هداوناخ ياهتیلوئسم و قوقح ،تاکز ،سمخ نوچ ینیناوق يارجا-17

ِتوُغاَّطلا َىِلإ اوُمَکاََحَتی َنأ َنوُدیُِری َکِلْبَق نِم َلِزُنأ اَمَو َکَْیِلإ َلِزُنأ اَِمب اُونَمآ ْمُهََّنأ َنوُمُعَْزی َنیِذَّلا َىِلإ ََرت َْمَلأ  - یمالسا تموکح لیکشت

َناَزیِْملاَو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَزَنأَو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل  - یمالسا تموکح لیکشت

ِتوُغاَّطلا َىِلإ اوُمَکاََحَتی َنأ َنوُدیُِری َکِلْبَق نِم َلِزُنأ اَمَو َکَْیِلإ َلِزُنأ اَِمب اُونَمآ ْمُهََّنأ َنوُمُعَْزی َنیِذَّلا َىِلإ ََرت َْمَلأ  - یهلا نیناوق يارجا ترورض

َناَزیِْملاَو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَزَنأَو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل  - یهلا نیناوق يارجا ترورض
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؟ددرگیم تفایرد ریز تایآ زا کی مادک زا )ناطیش( ناسنا یهارمگ لماع زا تیعبت مدع و توغاط هب هعجارم تمرح-18

َنیرفاکلا ِموَقلا یِدَهی ال هللا َّنا ساِّنلا نِم َکُمِصَعیُ هللاو... َکِلبَق نِم َلِزُنا ام و َکَیِلا َلزُنا اِمب اونَماء مُهََّنا َنومُعَزی َنیذَّلا یِلا ََرت َمَلا

ًانیبُم ًالالَض َّلَض دَقف ََهلوسَر وَ هللا ِصَعی نَم َوتاملِّظلا یلا رّونلا َنِم مهنوجِرُخی توغاُّطلا ُمُهؤایلوا اورَفَک نیّذلا و

؟ددرگ ناطیش يهدننکهارمگ ياههسیسد راتفرگ ،لاعتم دنوادخ هب نامیا ياعدا اب یتح ،ناسنا ات دوشیم بجوم یتیصوصخ هچ دوجو-19

»َنیِرفاکلا َبُِحی ال ّهللا َّنَإف اّولََوت نَإف َلوسَّرلاَو ّهللا اوعیطأ ُلق«»ًالیبَس َنینِموملا یَلَع َنیِرفاکلل ّهللا َلَعَجت َنل«

»تاَّملظلا َیلإ رّونلا َنِم مَُهنوجِرُخی ُتوغاطلا مُهُؤایلوأ اورفَک َنیَذلا َو«»ِهب اورفَکی نأ اورَمأ َدق َو ِتوغاطلا َیلإ اومَکاَحَتی نأ َنوُدیُری«

؟»دناشکب يزارد و رود یهارمگ هب ار نانآ دهاوخیم ناطیش« :دیامرفیم یناسک هچ فیصوت رد میرک نآرق-20

»اًدیَِعب ًالَالَض ْمُهَّلُِضی َْنأ«»ِِهب اوُرُفَْکی َْنأ اوُرُِمأ َْدقَو«

»ِتوُغاَّطلا َىِلإ اوُمَکاََحَتی َْنأ َنوُدیُِری«»اُونَمآ ْمُهََّنأ َنوُمُعَْزی َنیِذَّلا«

ةدننکمیسرت هفیرش ترابع مادک و تسا موهفم مادک رگنایب »دراد ررقم یمکح نآ يارب مالسا بهذم دنزب رس هعماج و درف زا هک یلمع و تکرح ره«-21

؟تسا نآ

»نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - یحو میلاعت نییبت و میلعت

»نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسرا دقل«  - یمالسا ماکحا يارجا ترورض

»کیلا لزنا امب اونمآ مهنا نومعزی نیذلا یلا رت ملا«  - یمالسا ماکحا يارجا ترورض

»کیلا لزنا امب اونمآ مهنا نومعزی نیذلا یلا رت ملا«  - یحو میلاعت نییبت و میلعت

؟دریگیم تروص کیمادک اب بیترتهب »نآرق تایآ يریگارف« و »یبیغ قیرط زا نانمؤم شرورپ« ،»نآرق تایآ یعقاو يانعم هب ندرب یپ«-22

يونعم تیالو - يونعم تیالو - یمالسا تموکح لیکشتنآرق میلاعت نییبت و میلعت - يونعم تیالو - نآرق میلاعت نییبت و میلعت

یحو غالبا و تفایرد - يونعم تیالو - یمالسا تموکح لیکشتیحو غالبا و تفایرد - يونعم تیالو - نآرق میلاعت نییبت و میلعت

..................هک تسا نیا »کلبق نم لزنا ام و کیلا لزنا امب اونمآ مهنا نومعزی نیّذلا یلا رت ملا«  ۀفیرش ۀیآ مایپ-23

.تسا توغاط تیمکاح شریذپ مدع یهلا یحو هب نیتسار نامیا ۀمزال.تسا توغاط تیمکاح هب رفک دنوادخ هب نتشاد نامیا ۀمزال

.تسین یعامتجا لئاسم ياشگهرگ يرادنپ نامیا.دوشیمن توغاط هب رفک هب یهتنم يرادنپ نامیا

نیا زا یکاح هفیرش ۀیآ مادک مایپ و تسیچ دنمزاین نآ راشرس نئازخ و یمالسا کلامم زا اهتردقربا تنایخ تسد ندرک هاتوک ینیمخ ماما نایب هب-24

؟تسا موهفم

»هب اورفکی نا اورما دق و توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«  - یناسفن ياوه و تافالتخا زا يرود

»هب اورفکی نا ورما دق و توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«  - عیشت هاگیاج نییبت

»کبر نم کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا ای«  - یناسفن ياوه و تافالتخا زا يرود

»کبر نم کیلا لزنا ام غلب لوسرلا اهیا ای«  - عیشت هاگیاج نییبت

؟دشاب هتشاد تسناوتیم ار یکرابمان دمایپ هچ یهلا ماکحا يارجا ماقم رد یگژیو نیا دوبن ؟دوب هچ )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ نالوسر يربمایپ ۀمزال-25

مدرم زا تیاده بلس - تامرحم كرت و تابجاو هب لمعتسردان يریگوگلا - تامرحم كرت و تابجاو هب لمع

یهلا میلاعت رد فارحنا - هانگ زا ندنام ظوفحم و تمصعنید هب مدرم دامتعا بلس - هانگ زا ندنام ظوفحم و تمصع

نارادنپ نامیا ۀناشن هب »...توغاطلا یلا اومکاحتی نا کلبق نم لزنا ام و کیلا لزنا امب اونمآ مهنا نومعزی نیذلا یلا رت ملا«  ۀفیرش ۀیآ زا شخب مادک رد تقد زا-26

؟میربیم یپ

»توغاطلا یلا اومکاحتی«»هب اورفکی نا اورما دق و«ً»ادیعب ًالالض مهلضی«»اونمآ مهنا نومعزی نیذلا«
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مالسا یعامتجا ماکحا زا کی مادک )ع( رقاب ماما تیاور رد و تسا هتکن مادک دیؤم ،تسا هداد رارق يرتشیب باوث تعامج زامن يارب مالسا نید هک نیا-27

؟تسا هدش حرطم ،دشابیمن ریذپناکما نآ يارجا ،تموکح لیکشت نودب هک

سمخ - تسا هداد یعامتجا ۀبنج زین يدرف ماکحا هب مالسا

تاکز - تسا هداد یعامتجا ۀبنج زین يدرف ماکحا هب مالسا

سمخ - تسا یعامتجا فادها لیذ نآ نتفرگ رارق عبات يدرف ماکحا یمامت شزرا

تاکز - تسا یعامتجا فادها لیذ نآ نتفرگ رارق عبات يدرف ماکحا یمامت شزرا

؟دنتسه طبترم ریز تارابع اب تایاور و تایآ مادک ،بیترتهب-28

نوعرف اب )ع( یسوم ترضح ةزرابم -

ترجه مهد لاس رد جح ۀضیرف -

)ص( ادخ لوسر رسمه هملس ّما هناخ -

مشاهینب ناگرزب ینامهم -

راذنا ۀیآ -ریهطت ۀیآ -ریدغ ثیدح -تلزنم ثیدحتیالو ۀیآ -راذنا ۀیآ -رباج ثیدح -تلزنم ثیدح

رمالایلوا ۀیآ -تلزنم ثیدح -ریدغ ثیدح -ریهطت ۀیآتیالو ۀیآ -تلزنم ثیدح -رباج ثیدح -ریهطت ۀیآ

؟تسا هتسباو يزیچ هچ هب بیترتهب يونعم تیاده زا مدرم يدنمهرهب نازیم نینچمه و يونعم تیالو ماقم هب )ص( ربمایپ ندیسر-29

لمع و نامیا - یگدنب و تیدوبعیگدنب و تیدوبع - لمع و نامیا

يراکزیهرپ و دهز - یگدنب و تیدوبعيراکزیهرپ و دهز - لمع و نامیا

؟دشابیم تسردان ینید میهافم هب هجوت اب ریز ياههنیزگ زا کیمادک-30

.تسا زیمآكرش یماظن ،یمالسا ریغ یسایس ماظن ره ،ینیمخ ماما نخس قباطم

.دشابیم هانگ ربارب رد اهنآ ندوب ظوفحم يانعم هب ،ناربمایپ تمصع

.دشابیم نانمشد ۀشقن ندرک یثنخ ،ناناملسم نایم تدحو داجیا زا فده اهنت

.داد رارق تموکح زکرم ار هنیدم دجسم ،یمالسا تموکح يراذگهیاپ و هنیدم هب ترجه زا سپ ربمایپ

؟دوشیمن تشادرب هنیزگ مادک زا »ُهَتلاسر لَعَجی ُثیَح ُملَعا هللا« ۀیآ مایپ-31

.تسین رسیم اهناسنا طسوت ربمایپ تمصع صیخشت

.دراد عالطا دارفا ناهن و راکشآ زا دنوادخ طقف

.دنراد تمصع ناهانگ ۀمه دروم رد ناربمایپ

.دهد ماجنا یتسردهب ار شتیلوئسم دناوتیم هک تسا نآ رگنایامن ،دنوادخ طسوت يربمایپ هب يدرف باختنا

؟تسیچ عبات ،هدرک نیعم دنوادخ هک یناسک ياهروتسد زا تعاطا ترورض و تسیچ نوناق ره يارجا تحص كالم-32

دنوادخ یقیقح یتسرپرس و تیالو - تلادع ساسارب يریگلکشدنوادخ یقیقح یتسرپرس و تیالو - یهلا نامرف هب تشگزاب

توغاط زا تعاطا تمرح - تلادع ساسارب يریگلکشتوغاط زا تعاطا تمرح - یهلا نامرف هب تشگزاب

نیا دیؤم هفیرش ۀیآ مادک و دننکیم يریگهجیتن هچ »دهدیم تیمها اهناسنا نایم طباور میظنت هب مالسا بهذم« هک عوضوم نیا زا )هر(ینیمخ ماما-33

؟تسا بلطم

اونَمآ مُّهنا نومعزی نیّذلا یلا ََرت َمَلا - میربب نیب زا و مینک رود نانآ تایح زا و ناناملسم ۀعماج زا ار كرش راثآ میفظوم ام

تاِنیبلاب انلُسُر انلَسرا دقل - میربب نیب زا و مینک رود نانآ تایح زا و ناناملسم ۀعماج زا ار كرش راثآ میفظوم ام

اونَمآ مُّهنا نومعزی نیّذلا یلا ََرت َمَلا - تسا هتشاد ررقم یمکح نآ يارب مالسا بهذم هک نیا رگم ،تسین هعماج و درف زا یلمع و یتکرح چیه

تاِنیبلاب انلُسُر انلَسرا دقل - تسا هتشاد ررقم یمکح نآ يارب مالسا بهذم هک نیا رگم ،تسین هعماج و درف زا یلمع و یتکرح چیه
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هکنیا رگم ،تسین هعماج و درف زا یلمع و یتکرح چیه« و »تسا زیمآكرش یماظن یمالساریغ یسایس ماظن ره« تارابع )هر( ینیمخ ماما نخس رب انب-34

دروم مادک اب  »ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل«  ترابع و دراد هراشا یمالسا هعماج رد تیالو و تموکح لیالد زا کیمادک هب »هتشاد ررقم یمکح نآ يارب مالسا بهذم

؟دراد یموهفم طابترا

نیلوا - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ ترورض - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض

نیمود - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ ترورض - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض

نیلوا - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ

نیمود - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض - توغاط تیمکاح یفن و یهلا تیالو شریذپ

نآرق یگنادواج رد لماع مادک و دنکیمن ادیپ همادا ،هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ ياهتیلوئسم زا کیمادک اهنت ،دنوادخ فرط زا موصعم ماما نییعت اب-35

؟تشاد شقن میرک

هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ مامتها – یحو میلعتیهلا تیانع – یحو تفایرد

ناناملسم ششوک و شالت – یحو میلعتمدرم كرد حطس – یحو تفایرد

.دراد یگتسب .................. و .................. ۀجرد هب ،تسا يونعم تیالو .................. هک يونعم تیاده زا ناسنا يدنمهرهب-36

لمع - نامیا - ۀنومنلمع - نامیا - ّتلعاوقت - تفرعم - ّتلعاوقت - تفرعم - ۀنومن

،تیالو نیا هطساو هب و دشابیم .................. بجوم هب هبترم نیا ندوب اراد هک تسا .................. تیالو )ص( ربمایپ تلاسر ورملق نیرتالاب و نیرترب-37

. .................. )ص( ربمایپ

.دهد افش ضیرم تسناوتیم ـ هنیدم رد تموکح لیکشت و یمالسا ۀعماج هب ناشیا يربهر و یتسرپرس ـ يونعم

.دیامن رود ار توغاط و دنک تموکح یمالسا ۀعماج رب تسناوتیم ـ یهلا برق ریسم رد یگدنب و تیدوبع فیاظو ماجنا ـ يرهاظ

.دهد افش ار ضیرم تسناوتیم ـ یهلا برق ریسم رد یگدنب و تیدوبع فیاظو ماجنا ـ يونعم

.دیامن رود ار توغاط و دنک تموکح یمالسا ۀعماج رب تسناوتیم ـ هنیدم رد تموکح لیکشت و یمالسا ۀعماج هب ناشیا يربهر و یتسرپرس ـ يرهاظ

؟تسیچ مالسا ۀیاپ نیرتمهم )ع(رقاب ماما نخس هب هجوت اب و دشابیم .................. نآرق ملعم نیرتگرزب و نیلوا-38

زامن ـ )ص(دمحم ترضحتیالو ـ )ع(یلع ترضحتیالو ـ )ص(دمحم ترضحزامن ـ )ع(یلع ترضح

؟تسیچ رگیدکی اب ناناملسم اب فالتخا رابنایز جیاتن زا و ؟دوب هچ رگیدکی اب ناناملسم توخا ةرمث نیرتمهم-39

کچوک ياهروشک هب یمالسا گرزب ياهروشک ۀیزجت - ناناملسم رد گرزب تردق ندمآ دوجوهب

ناملسم ياهروشک ریاخذ رب نارگرامعتسا طلست - ناناملسم تفرشیپ

کچوک ياهروشک هب یمالسا گرزب ياهروشک ۀیزجت - مالسا شرتسگ

ناملسم ياهروشک ریاخذ رب نارگرامعتسا طلست - ناناملسم گرزب تردق ندمآ دوجوهب

؟تسا ینآرق ترابع مادک ،توغاط دزن ندرب يرواد دروم رد نارادنپ نامیا تیلوئسم-40

) باتکلا مهعم انلزنا () اورفکی نا اورما دق () طسقلاب سانلا موقیل () کیلا لزنا امب اونمآ (

.دشابیم ..................  تیاده نیا زا يرادروخرب ۀناشن و دنکیم مهارف زیچ هچ ار يونعم ياهتیاده تفایرد رد تقایل و دادعتسا ۀنیمز-41

ناسنا ناج و حور رب ماهلا - یگدنب و تیدوبعناسنا ناج و حور رب ماهلا - لمع و نامیا

تیصعم و هانگ تقیقح ةدهاشم - یگدنب و تیدوبعتیصعم و هانگ تقیقح ةدهاشم - لمع و نامیا

؟تسا مادک ربمایپ صاخ تیلوئسم-42

ینید تیعجرمیحو غالبا و تفایرديونعم تیالويرهاظ تیالو
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مادک ياتسار رد بیترت هب ، )ص( مرکا ربمایپ بناج زا  »میرک نآرق نیودت« و  »تموکح لحم ناونع هب هنیدم دجسم نداد رارق« ،»میرک نآرق ریسفت«-43

؟تسا ناشیا تلاسر ياهورملق زا کی

ینید تیعجرم – يونعم تیالو – یحو غالبا و تفایردیحو غالبا و تفایرد – يرهاظ تیالو – يونعم تیالو

یحو غالبا و تفایرد – يرهاظ تیالو –ینید تیعجرميرهاظ تیالو – یحو غالبا و تفایرد – ینید تیعجرم

زا کیمادک هب طوبرم بیترت هب »راصنا و نیرجاهم نایم تدحو نامیپ يرارقرب« نینچمه و »دوعسم نب هللادبع نوچمه گرزب نارسفم و ناثدحم روهظ«-44

.تسا تلاسر ةزوح ياهتیلوئسم

ینید تیعجرم - یحو غالبا و تفایرديرهاظ تیالو - یحو غالبا و تفایرد

یحو غالبا و تفایرد - ینید تیعجرميرهاظ تیالو - ینید تیعجرم

تیلع بیترتهب »یهلا نامرف يارجا« و »یحو غالبا و تفایرد« ،»نید نییبت و میلعت« ماقم رد نانآ تمصع و تسیچ هانگ هب ناربمایپ ندشن راتفرگ تلع-45

؟دنکیم نایب ار ریز دراوم زا کیمادک

تیاده ناکما - دامتعا بلج - ییوگلا ماقم - ینوریب عناومییوگلا ماقم - تیاده ناکما - دامتعا بلج - سوه و اوه رب هبلغ

ییوگلا ماقم - تیاده ناکما - دامتعا بلج - ینوریب عناومتیاده ناکما - دامتعا بلج - ییوگلا ماقم - سوه و اوه رب هبلغ

؟تسا ریذپناکما هنوگچ فده نیا ققحت و تسیچ ناربمایپ تلاسر فادها زا یکی-46

یمالسا تموکح لیکشت اب - یعامتجا تلادع يارجایمالسا تموکح لیکشت اب - یهلا نیناوق يارجا

ینید تیعجرم اب - یهلا نیناوق يارجاینید تیعجرم اب - یعامتجا تلادع يارجا

هعماج و درف زا یلمع و یتکرح چیه" ، "تسا زیمآكرش یماظن یمالساریغ یسایس ماظن ره" :دناهدومرف هک ینیمخ ماما ترضح ياهترابع زا کی ره-47

؟تسا یمالسا تموکح لیکشت لیلد مادک رگنایب بیترتهب "تسا هتشاد ررقم یمکح نآ يارب مالسا بهذم هکنیا رگم تسین

توغاط یفن و یهلا تیالو شریذپ - مالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورضمالسا یعامتجا ماکحا يارجا ترورض - توغاط یفن و یهلا تیالو شریذپ

یمالسا هعماج لالقتسا ظفح ترورض - توغاط یفن و یهلا تیالو شریذپتوغاط یفن و یهلا تیالو شریذپ - یمالسا هعماج لالقتسا ظفح ترورض

میور هب ار ملع زا باب رازه هلآ و هیلع هللا یلص ادخ لوسر يزور« :ثیدح رد مالسلا هیلع یلع ترضح هب هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ زا مولع لاقتنا ةوحن-48

؟تسا مادک نآ زا يا هنومن و تسا هدوب تروص هچ هب ،».دوشیم هدوشگ رگید باب رازه ،مادک ره زا هک دوشگ

ادخ نذا هب ندوبحالص هب تروص رد تاجاح نداد و تقلخ ناهج رد فّرصت – یلومعم شزومآ

ادخ نذا هب ندوبحالص هب تروص رد تاجاح نداد و تقلخ ناهج رد فّرصت – ناج و حور رب ماهلا

يرادیب رد ماهلا تروص هب اطخ و هانگ زا ریمضنشور ملاع کی تظفاحم – ناج و حور رب ماهلا

يرادیب رد ماهلا تروص هب اطخ و هانگ زا ریمضنشور ملاع کی تظفاحم – یلومعم شزومآ

؟تسیچ تادابع ریاس و هزور و زامن دیلک و دراد تلاسر ياهورملق زا کی مادک هب هراشا ،»...سمخ یلع مالسالا ینب « : ثیدح-49

تمصع -يونعم تیالوتیالو -يونعم تیالوتیالو-يرهاظ تیالوتمصع-يرهاظ تیالو

هفیرش ۀیآ مادک مایپ رب ینتبم ،خساپ نیا و تسیچ ترضح نآ خساپ »؟تسا هدش دیکا توعد زیچ هچ هب ،مالسا رد« :دوش لاؤس )ع( رقاب ماما زا هاگره-50

؟تسا

»هَتلاسِر ُلَعَجی ُثیَح ُمَلَعاُ هللا«-ةالص و ربص»هَتلاسِر ُلَعَجی ُثیَح ُمَلَعاُ هللا«- تیالو

»َباتکلا ُمُهَعَم انلزنا و ِتانیبلاب انلُسُر انلَسَرا دََقل«-ةالص و ربص»َباتکلا ُمُهَعَم انلزنا و ِتانیبلاب انلُسُر انلَسَرا دََقل«- تیالو

.داد رارق دوخ تموکح لحم ار .................. ؛دنوادخ ماکحا يارجا يارب )ص( مرکا ربمایپ و دشابیم .................. يانعم هب تیالو-51

هنیدم دجسم ـ ندرک مکح و نداد نامرفهکم ـ يربهر و یتسرپرس

هکم ـ ندرک مکح و نداد نامرفهنیدم دجسم ـ يربهر و یتسرپرس

؟تسیچ مزلتسم توغاط تیمکاح یفن ترورض-52

لیبس یفن هدعاق شریذپیمالسا هعماج لالقتسا شریذپادخ یگدنب و تدابع شریذپیهلا تیالو شریذپ
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؟ تسیچ ناطیش ۀتساوخ و توغاط هب رفک هب ندشرومام مغریلع یهلا یحو رارمتسا هب نارادنپ نامیا ۀتساوخ-53

ایند نداد ناشن ابیز -ربمایپ و ادخ توعد تباجاایند نداد ناشن ابیز - توغاط هب تامکاحم عاجرا

رود یهارمگ هب نانآ ندناشک -ربمایپ و ادخ توعد تباجارود یهارمگ هب نانآ ندناشک – توغاط هب تامکاحم عاجرا

؟تشادیم لابند هب يراوگان دمایپ هچ ،همزال نآ نادقف و تسیچ مزلتسم يربمایپ تیلوئسم ندیسر هجیتن هب-54

.دندرکیمن يوریپ نانآ زا و تفریم نیب زا ناربمایپ هب مدرم دامتعا - ناربمایپ رد تمصع دوجو

.دشیمن ریذپناکما یهلا نیناوق يارجا - ناربمایپ رد تمصع دوجو

.دندرکیمن يوریپ نانآ زا و تفریم نیب زا ناربمایپ هب مدرم دامتعا - هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ رد يونعم تیالو رولبت

.دشیمن ریذپناکما یهلا نیناوق يارجا - هلآ و هیلع هللا یلصربمایپ رد يونعم تیالو رولبت
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