


 دین و زندگی یازدهم فصل یازدهم - پرواز - تستی

رابغ نتسشن و داد رارق دانتسا دروم ناوتیم ار هفیرش ۀیآ مادک ،دوشیم اهنآ شاداپ دایدزا بجوم ،راکوکین ياهناسنا هب یهلا لضف و فطل هک اجنآ زا-1

؟تسا تلع مادک هب لیلذ ناسنا ةرهچ رب تلذ

تائّیسلا اوبسک نیذَّلاو  - ۀدایز و ینسحلا اونسحا نیذّللۀلذ مهقهرت و  -  اعیمج ۀّزعلا هّللف ۀّزعلا دیری ناک نم

تائّیسلا اوبسک نیذَّلاو  -  اعیمج ۀّزعلا هّللف ۀّزعلا دیری ناک نمۀلذ مهقهرت و - ۀدایز و ینسحلا اونسحا نیذّلل

.تسا ینورد تسکش .................. ینوریب عناوم ربارب رد تسکش و دنک لصتم همشچرس مادک هب ار دوخ تسیابیم تسا تزع بلاط و راتساوخ سک ره-2

رب مدقم -  ینسح اونسحارب مدقم - ًاعیمج ۀزعلا هللفزا رخوم -  ینسح اونسحازا رخوم - ًاعیمج ۀزعلا هللف

؟میاهدرک میسرت ار هفیرش ۀیآ مادک مایپ »دننک تفایرد فعاضم شاداپ ناراکوکین دنکیم باجیا یهلا لضف و فطل« مییوگب رگا-3

ِۀَرِخْآلاَو َاْینُّدلا ُباََوثِ َّهللا َدْنَِعف َاْینُّدلا َباََوث ُدیُِری َناَک ْنَماًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک ْنَم

ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرتَو اَهِلْثِِمب ٍَۀئِّیَس ُءاَزَجٌۀَدَایِزَو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّلل

حیحص هنیزگ مادک رد بیترتهب ،کیره ناونع .تسا رارقرب تّیلع ۀطبار "هانگ ماد رد ندمآراتفرگ" و "دنوادخ زا تلفغ" و "سفن ّتلذ" ِمیهافم نایم-4

؟تسا هدش نایب

ّتلع ــ لولعم ــ ّتلعلولعم ــ لولعم ـــ ّتلعّتلع ــ ّتلع ــ لولعملولعم ــ ّتلع ــ لولعم

..................ۀفیرش ۀیآ زا یمیسرت هک تسا .................. زا یکاح »تسا رترب تلذ اب یگدنز زا تزع اب گرم« دندومرف هک )ع( نیسح ماما نایب نیا-5

.دشابیم

ِۀَرِخْآلاَو َاْینُّدلا ُباََوثِ َّهللا َدْنَِعف َاْینُّدلا َباََوث ُدیُِری َناَک ْنَم  - نید رد تماقتسااًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک ْنَم  - سفن تراهم

ِۀَرِخْآلاَو َاْینُّدلا ُباََوثِ َّهللا َدْنَِعف َاْینُّدلا َباََوث ُدیُِری َناَک ْنَم  - سفن تزعاًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک ْنَم  - سفن تزع

هک دنیشنیم هاگنآ یمدآ هرهچ هب تلذ رابغ و تسا یناسک هچ صوصخم یهلا فاطلا تفایرد  »هلذالو رتق مههوجو قهریال«  ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-6

..................

دریگب هدیدان ار يرطف شیارگ -  اونسحا نیذللدوش هانگ بکترم - اونسحا نیذلل

دریگب هدیدان ار يرطف شیارگ - هرفلا دیریدوش هانگ بکترم -  هرفلا دیری

؟تسیچ شاداپ نیا ةرمث و تسا یناسک هچ لماش »فعاضم شاداپ ياطعا« میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-7

تاکرب مهیلع انحتفل - ۀرفلا دیری ناک نمتاکرب مهیلع انحتفل - ینسحلا اونسحا نیذلل

رتق مههوجو قهریال - ۀرفلا دیری ناک نمرتق مههوجو قهریال - ینسحلا اونسحا نیذلل

؟تسا هدرک یفرعم يزیچ هچ ناسنا ياهب ناشیا هک تسا .................. ورگ رد ،دنوادخ زا هدش اطعا »یگدازآ« تمعن زا يرادساپ )ع( یلع ماما نایب هب-8

هنجلا الا نمث مکسفنال سیل هنا  - ادخ زج یگدنب یفننیقیلا ۀوق نم لمعلا صالخا  - ادخ زج یگدنب یفن

نیقیلا ۀوق نم لمعلا صالخا  - ادخ یگدنب لوبقهنجلا الا نمث مکسفنال سیل هنا  - ادخ یگدنب لوبق

.دزاسیم نومنهر نآ هب ار ناسنا .................. يهیآ هک .................. دیاب دوخ رد نآ شرورپ و تزع نتفای يارب ناسنا-9

مهسفنا مهاسناف هللا اوَُسن نیذَّلاک اونوکت ال و - دورب نآ يهمشچرس غارس هب

ًاعیمج ۀّزعلا هّلِلف ۀّزعلا دیُری ناک نم - دورب نآ يهمشچرس غارس هب

مهسفنا مهاسناف هللا اوَُسن نیذَّلاک اونوکت ال و - دنکن شومارف ار ادخ و هداد شرورپ ار یلاع دوخ

ًاعیمج ۀّزعلا هّلِلف ۀّزعلا دیُری ناک نم - دنکن شومارف ار ادخ و هداد شرورپ ار یلاع دوخ
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جهاددرراستاى والیت ظاهرى



هفیرش تایآ مادک رد تقد زا »تزع ندروآ تسدهب يارب اهيدب زا ندنادرگ يور« موهفم و »تسا ندرک یکین تزع بسک ياههار زا یکی« موهفم-10

؟دراد لابند هب یجیاتن هچ تایآ زا مادک ره و دیآیم تسدهب

ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرت ـ  ٌَرتَق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْری َالَو  ـ  اَهِلْثِِمب ٍَۀئِّیَس ُءاَزَج ِتَائِّیَّسلا اُوبَسَک َنیِذَّلاَو  ـ  اًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم

ٌَرتَق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْری َالَو  ـ  ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرت  ـ  ...ٌۀَدَایِزَو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَّلل  ـ  اًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم

ٌَرتَق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْری َالَو  ـ  ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرت  ـ  اَهِلْثِِمب ٍَۀئِّیَس ُءاَزَج ِتَائِّیَّسلا اُوبَسَک َنیِذَّلاَو  ـ  ...ٌۀَدَایِزَو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَّلِّل

ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرت  ـ  ٌَرتَق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْری َالَو  ـ  اَهِلْثِِمب ٍَۀئِّیَس ُءاَزَج ِتَائِّیَّسلا اُوبَسَک َنیِذَّلاَو  ـ  ...ٌۀَدَایِزَو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَّلِّل

؟میاهدرک میسرت ار هیآ مادک مایپ »تسوا ياهتنایب دوجو تکرب زا دنکیم بسک یتزع یسکره و تسا دنوادخ كاپ تاذ اهنت هک اجنآ زا« مییوگب رگا-11

ٌَرتَق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْری َالَو ? ٌۀَدَایِزَو ?َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّللاًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک ْنَم

ِۀَّیَِرْبلا ُرْیَخ ْمُه َِکئ?َلُوأ ِتاَِحلاَّصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنیِذَّلاِۀَرِخْآلاَو َاْینُّدلا ُباََوثِ َّهللا َدْنَِعف َاْینُّدلا َباََوث ُدیُِری َناَک ْنَم

؟دزاسیم نومنهر نآ هب ار ناسنا هفیرش ۀیآ مادک و دنکب دیاب هچ دوخ رد نآ شرورپ و نتفای يارب ناسنا و تسا ییانعم هچ هب تزع-12

ٌۀَدَایِز َو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّلل  ـ .دورب نآ ۀمشچرس غارس هب ـ يریذپانذوفن

اًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهللف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم  ـ .دورب نآ ۀمشچرس غارس هب ـ يریذپانذوفن

ٌۀَدَایِز َو َىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّلل  ـ دنکن شومارف ار ادخ و هداد شرورپ ار یلاع دوخ ـ دنوادخ تمظع كرد

اًعیِمَج ُۀَّزِْعلا ِهَّلِلَف َۀَّزِْعلا ُدیُِری َناَک نَم  ـ دنکن شومارف ار ادخ و هداد شرورپ ار یلاع دوخ ـ دنوادخ تمظع كرد

رد دنوادخ و تسا یمدآ ترطف زا یئزج یگژیو مادک »میداد يرترب تاقولخم زا يرایسب رب و ...میدیشخب تمارک ار مدآ نادنزرف ام« هکرابم ۀیآ رد-13

؟دنکیم نایب ناسنا يارب ار یهاگیاج هچ و ؟دیامرفیم هچ ناسنا هب باطخ دروم نیا

یهلا برق ـ مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا مدآ دنزرف يا ـ سفن تزع

تشهب ـ دیشورفن نآ زا رتمک هب ار دوخ سپ ،تسین تشهب زج امش ناج يارب ییاهب انامه ـ سفن تزع

یهلا برق ـ مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا مدآ دنزرف يا ـ تاقولخم فرشا

تشهب ـ دیشورفن نآ زا رتمک هب ار دوخ سپ ،تسین تشهب زج امش ناج يارب ییاهب انامه ـ تاقولخم فرشا

؟تسا نینمؤم يارب یهلا نامرف مادک ماجنا تارمث زا ،یتخس ساسحا نودب و شمارآ اب ینید تاروتسد ماجنا-14

»ٌۀَّلِذ ال َو ٌَرتَق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْری ال َو ٌۀَدایِز َو ىنْسُْحلا اُونَسَْحأ َنیِذَِّلل«

»َنوُِحلاَّصلا َیِدابِع اُهثَِری َضْرَْألا ََّنأ ِرْکِّذلا ِدَْعب ْنِم ِرُوبَّزلا ِیف انَْبتَک ْدََقل َو«

»َنوُقََّتت ْمُکَّلََعل ْمُکِلْبَق ْنِم َنیِذَّلا ىَلَع َِبتُک امَک ُمایِّصلا ُمُکْیَلَع َِبتُک اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ ای «

»ِنیِّدلا ِیف اوُهَّقََفَتِیل ٌۀَِفئاط ْمُهْنِم ٍَۀقِْرف ِّلُک ْنِم َرََفن ال ْوَلَف ًۀَّفاَک اوُرِفَْنِیل َنُونِمْؤُْملا َناک ام َو«

؟ »اهب ّالا اهوعیبت الف ًْهنجلا الا نمث مکسفنال سیل ّهنا«  دیامرفیم هک تسا )ع( یلع ثیدح نیا اب موهفممه ریز ثیداحا زا کیمادک-15

.میداد يرترب تاقولخم زا يرایسب رب و میتشاد یمارگ ار مدآ نادنزرف اممدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم ۀمه مدآ دنزرف يا

.کچوک نانآ مشچ رد ادخ ریغ سپ تسا گرزب نانآ سفن رد ادخ.تسا هدیرفآ دازآ ار وت ادخ هک ارچ شابن تدوخ لثم يرگید هدنب

؟تسیچ نآ تلعو تسا ینامز هچ یفنم تالیامت ربارب رد یگداتسیا و سفن تزع تیوقت يارب نامز نیرتهب-16

.تسا هدرکن تداع هانگ هب زونه ناسنا - یناوج و یناوجون.تسا رتناسآ یناد تالیامت بوکرس - یناوج و یناوجون

.تسا رتناسآ یناد تالیامت بوکرس - یلاسگرزب.تسا هدرکن تداع هانگ هب زونه ناسنا - یلاسگرزب

؟تسیچ بیترت هب »ادخ ندوب زیزع« و »تزع« یناعم-17

.دیامن ذوفن وا ةدارا رد و دنک بولغم ار وا دناوتیمن یسک -»ندوبن میلست« و »يریذپان ذوفن«

.دیامن ذوفن وا ةدارا رد و دنک بولغم ار وا دناوتیمن یسک -»يرادهگن« و »تظافح«

.دنک ادیپ هطاحا وا ةدارا رب و دنک بولغم ار وا دناوتیمن یسک -»يرادهگن دوخ« و »يریذپان ذوفن«

.دنک ادیپ هطاحا وا ةدارا رب و دنک بولغم ار وا دناوتیمن یسک -»يریذپان ذوفن« و »يریذپان تسکش«
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و یلاع ياهزاین يارب يراذگشزرا ياتسار رد ناسنا زییمت و دناسریم يروظنم هچ هب ار )مالسلا مهیلع( تیب لها ،وا اب دنویپ و دنوادخ یگدنب رب هیکت-18

؟تسیچ ،یناد

)مالسلا مهیلع( تیب لها هریس - هنادنمتزع یگدنزمیرک نآرق - هنادنمتزع یگدنز

ماکحا - يراوخ و تلذ هب ندادننت)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ةریس - يراوخ و تلذ هب ندادننت

هب ندوبمرگرس« و »ناسنا دوجو رد یهلا تالیامت شرورپ يارب یتصرف ندرکمهارف« ،»زاین دح رد رتورف تالیامت هب ییوگخساپ« دراوم زا کی ره رد-19

؟تسا مادک يوس زا توعد بیترت هب ،»یناد تالیامت

هراّما سفن - هماّول سفن - سوه و يوهسوه و يوه - هماّول سفن - هراّما سفن

سوه و يوه - هراّما سفن - نادجو و لقعهراّما سفن - نادجو و لقع - هماّول سفن

؟تسا ییانعم هچ هب و دنایناسک هچ ، »تسا رتکیدزن نامسآ هب یسک نینچ« : هک )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ریبعت زا روظنم-20

.تسا يوق اهنآ رد اهیبوخ هب شیارگ ینعی -نادنمتزع.تسا يوق اهنآ رد اهیبوخ هب شیارگ ینعی -ناناوج

.دنوشیم یهلا صاخ تیانع لماش ینعی -نادنمتزع.دنوشیم یهلا صاخ تیانع لماش ینعی -ناناوج

؟دراد هراشا دراوم مادک هب »مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تافولخم نیا ،مدآ دنزرف يا« :تسا هدومرف ناسنا هب هک دنوادخ نخس نیا-21

وا ناتسآ یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت - تّزع تیوقت ياههار

كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و ناسنا شزرا تخانش - تّزع تیوقت ياههار

وا ناتسآ یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت - تالیامت ربارب رد یگداتسیا

كدنا ياهب هب شیوخ نتخورفن و ناسنا شزرا تخانش - تالیامت ربارب رد یگداتسیا

؟ددرگیم دافتسم هیآ مادک رد تقد اب قلاخ ِقولخم ِناسنا ندشلئان یهلا برق هاگیاج هب و قلاخ يهدیرفآ تاقولخم زا ناسنا يدنمهرهب-22

...ٌرتَق مههوجو ُقهری ال و ٌۀَدایز و ینسُحلا اونسَحا نیذَّللًاروفک اِّما وً ارکاش اِّما لیبَّسلا ُهانیده ّاِنا

...ِضرالا یف ام و ِتاوامَّسلا یف ام مُکل َرَّخَس...ِرحبلا و ّربلا یف مُهانلمح و َمدآ ینب انمّرک دَقل و

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب هک تسا رارقرب تّیلع ۀطبار »ادخ اب نامیپ طفح« و »سفن تزع« و »ادخ یگدنب و میلست« نیب-23

تلع -تلع -لولعملولعم -تلع -لولعملولعم -تلع -تلعلولعم -لولعم -تلع

.دوشیم .................. بجوم سفن تلذ و تسا نورد تالیامت لباقم رد تسکش .................. نداد تلذ هب نت نارگید لباقم رد-24

ییایند تالیامت بوکرس - عوبتمییایند تالیامت بوکرس - عباتمیمصت و مزع رد یتسس - عوبتممیمصت و مزع رد یتسس - عبات

»مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا« ؟تسا دروم مادک رگنایب و ؟تسیک هب باطخ دنوادخ نخس نیا-25

دنوادخ دزن ناسنا هاگیاج نایب -ناسناتزع تیوقت ياههار -ناسنا

دنوادخ دزن ربمایپ هاگیاج نایب -ربمایپدنوادخ تمظع هب هجوت -ربمایپ

؟تسیچ دیؤم مالک نیا ؟تسیچ ناسنا ياهب »ٌنََمث مُکِسُفنأل َسَیل هُّنإ« يولع مالک رد-26

وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت -یهلا برق ماقم هب ندیسردوخ شزرا تخانش -یهلا برق ماقم هب ندیسر

وا یگدنب يارب شالت و دنوادخ تمظع هب هجوت -تشهبدوخ شزرا تخانش -تشهب

⋯

؟تسیچ لولعم و تلع ،سفن تزع ،بیترت هب-27

میمصت و مزع رب ندنامیقاب - ادخ یگدنب و میلستمیمصت و مزع رب ندنامیقاب - ادخ اب نامیپ ظفح

ادخ هاگشیپرد روضح ساسحا - ادخ اب نامیپ ظفحادخ هاگشیپرد روضح ساسحا - یگدنب و میلست

؟تسیچ لولعم و تلع سفن تزع بیترتهب-28

میمصت و مزع رب ندنام یقاب - ادخ یگدنب و میلستمیمصت و مزع رب ندنام یقاب - ادخ اب نامیپ ظفح

ادخ هاگشیپ رد روضح ساسحا - ادخ اب نامیپ ظفحادخ هاگشیپ رد روضح ساسحا - ادخ یگدنب و میلست
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؟تسانعم هچ هب و تسا هژاو مادک اب »تزع« لباقت-29

ندوب میلست و بولغم و يریذپ تسکش -تلذرطاخ هدرزآ حور ياراد و کچوک -تلذ

ندوب میلست و بولغم و يریذپ تسکش -ریقحرطاخ هدرزآ حور ياراد و کچوک -ریقح

یقالخا تلیضف مادک رگنایب ،اروشاع بئاصم زا سپ ،)مالسلا هیلع( نیسح ماما راوگرزب رهاوخ ناسل زا "مدیدن ییابیز زج ]هعقاو نیا رد[" ۀلمج نایب-30

؟تسا نآ ةرمث ةدنرادربرد هفیرش ۀیآ مادک و هدوب ناشیا

)ّۀلذ ال و رتق مُهَهوجو قهریال و ۀدایز و ینسحلا اونسحا نیذّلل( – تعاجش) ًاعیمج ۀّزعلا هّللف ۀّزعلا دیری ناک نم( – تعاجش

)ًاعیمج ۀّزعلا ّ هّللف ۀّزعلا دیری ناک نم ( – تزع) ّۀلذ ال و رتق مُهَهوجو قهریال و ۀدایز و ینسحلا اونسحا نیذّلل ( – تزع

زیهرپ يولع مالک رب انب يرما هچ زا ،دنادیم دوخ ياهب ار تشهب ،یسانشدوخ ملع رب ّطلست اب و تسا هدرب یپ دوخ تلزنم و شزرا هب هک یناسنا-31

؟تسا هدیزرو تافتلا هتکن مادک هب نآرق ناسل رد و دنکیم

»...میدیشخب تمارک ار مدآ نادنزرف ام« - » رتق مههوجو قهری الو «

».مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا ،مدآ دنزرف يا« - » رتق مههوجو قهری الو «

».مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا ،مدآ دنزرف يا « - » اهب الا اه وعیبت الف «

»... میدیشخب تمارک اب ،مدآ نادنزرف ام« - » اهب الا اه وعیبت الف «

دروم »مدوخ يارب ار وت و مدیرفآ وت يارب ار تاقولخم نیا ،مدآ دنزرف يا« :دومرف هک ار لاعتم دنوادخ باطخ موهفم ،نید نایاوشیپ زا نخس مادک-32

؟دهدیم رارق دیکأت

.ام بیع و یتشز ۀیام هن ،دیشاب ام ییابیز و تنیز ۀیام :)ع( قداص ماما

.تسا هدیرفآ هدازآ ار وت دنوادخ اریز ،شابن تدوخ لثم یسک ةدنب :)ع( یلع ماما

.نک ظفح یکاپان و يدیلپ ره زا ار نانآ ،دنانم تیب لها نانیا ،ایادخ :)ص( مرکا ربمایپ

.دیشورفن نآ زا رتمک هب ار دوخ سپ ،تسین تشهب زج امش ناج يارب ییاهب انامه :)ع( یلع ماما
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