


 دین و زندگی یازدهم فصل اول تشریحی

؟تسا هدیمان ساپسان ار دارفا زا ياهدع  ً»اروفک اّما وً ارکاش اّما لیبّسلا هانیده ّانا«  ۀیآ رد دنوادخ ارچ-1

؟ارچ ؟تسا طبترم ناسنا رترب ياهزاین زا کیمادک اب ریز رعش-2

راگزور نیا رد تسیاب ود رمع    ار هشیپرنه دنمدرخ درم

راک هب ندرب هبرجت يرگد اب نتخومآ هبرجت یکی هب ات

؟ارچ ؟دنک راتفر »دیآ شوخ دیآ شیپ هچره« لثملابرض ساسا رب و دریگب هدیدان ار اهزاین نیا هب نداد خساپ دناوتیم ناسنا ایآ-3

:دیهد خساپ ریز لاوس هب دوخ ناتسود کمک اب و دینک َربدت رصع هروس تایآ رد-4

ربّصلاب اوَصاَوت َو ّقحلاب اوَصاَوت َو تاحلاّصلا اولمع و اونماء نیّذلا ّالا ٍرسُخ یَفل ناسنالا ِّنا رصعلاو

.دناهدرک شرافس .................. و .................. هب ار رگیدکی  .................. و .................. هک یناسک زج هب دنانایز رد اهناسنا ۀمه رصع ةروس تایآ قبط

:تسا هدومرف ایبنا نداتسرف اب یهلا تجح ندش لماک و مامت هرابرد میرک نآرق رد ،دنوادخ-5

ًامیکحً ازیزع هللا ناک و لسّرلا َدعب ۀجح هللا یلع سّانلل َنوَکی ّالئل نیرذنُم و نیرّشبم ًالسر

.تسا هدرک مامت ناگدنب رب ار تجح و تسا هتسب ار .................. هار ..................  اب دنوادخ

:دیهد خساپ ریز لاوس هب دوخ ناتسود کمک اب و دینک َربدت رصع هروس تایآ رد-6

ربّصلاب اوَصاَوت َو ّقحلاب اوَصاَوت َو تاحلاّصلا اولمع و اونماء نیّذلا ّالا ٍرسُخ یَفل ناسنالا ِّنا رصعلاو

؟ارچ ؟تسا هدروخ دنگوس يزیچ هچ هب هروس نیا رد دنوادخ -1

؟ارچ ؟مینک راذگاو يدرف ۀقیلس و یصخش تاساسحا هب ار رترب ياهزاین هب خساپ میناوتیم ایآ-7

.دینک نایب میرک نآرق زا ياهیآ رکذ اب ار ناسنا رب ادخ تجح مامتا-8

:دیهد خساپ ریز لاوس هب دوخ ناتسود کمک اب و دینک َربدت رصع هروس تایآ رد-9

ربّصلاب اوَصاَوت َو ّقحلاب اوَصاَوت َو تاحلاّصلا اولمع و اونماء نیّذلا ّالا ٍرسُخ یَفل ناسنالا ِّنا رصعلاو"

؟دنتسه ناما رد دیدهت نیا زا یناسک هچ و تسا ناسنا هجوتم یمهم دیدهت هچ »رصع« ةروس تایآ ربانب

:تسا هدومرف ایبنا نداتسرف اب یهلا تجح ندش لماک و مامت هرابرد میرک نآرق رد ،دنوادخ-10

ندمآ زا دعب ات ،دنشاب هدننک راذنا و هدنهد تراشب هک داتسرف ار ینالوسر( ًامیکحً ازیزع هللا ناک و لسّرلا َدعب ۀجح هللا یلع سّانلل َنوَکی ّالئل نیرذنُم و نیرّشبم ًالسر

).دشابن یلیلد و زیواتسد دنوادخ لباقم رد مدرم يارب ،ناربمایپ

؟تسا هدرک مامت مدرم رب ار تّجح هنوگچ دنوادخ

:دیهد خساپ ریز لاوس هب دوخ ناتسود کمک اب و دینک َربدت رصع هروس تایآ رد-11

ربّصلاب اوَصاَوت َو ّقحلاب اوَصاَوت َو تاحلاّصلا اولمع و اونماء نیّذلا ّالا ٍرسُخ یَفل ناسنالا ِّنا رصعلاو

؟دنوشیمن نایز و تراسخ راچد یناسک هچ رصع ةروس تایآ قبط
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:دیهد خساپ ریز لاوس هب دوخ ناتسود کمک اب و دینک َربدت رصع هروس تایآ رد-12

ربّصلاب اوَصاَوت َو ّقحلاب اوَصاَوت َو تاحلاّصلا اولمع و اونماء نیّذلا ّالا ٍرسُخ یَفل ناسنالا ِّنا رصعلاو

؟تسا هدروخ دنگوس يزیچ هچ هب رصع ةروس رد دنوادخ

:تسا هدومرف ایبنا نداتسرف اب یهلا تجح ندش لماک و مامت هرابرد میرک نآرق رد ،دنوادخ-13

رد مدرم يارب ات )میداتسرف( هدنهدرادشه و هدنهد تراشب ینالوسر (( ًامیکحً ازیزع هللا ناک و لسّرلا َدعب ۀجح هللا یلع سّانلل َنوَکی ّالئل نیرذنُم و نیرّشبم ًالسر

)).تسا میکح ریدپانتسکش دنوادخو دشابن يزیواتسد و هناهب نالوسر ندمآ زا دعب دنوادخ لباقم

.تسا هدرک مامت ناگدنب رب ار ..................  و تسا هتسب ار ..................  هار ..................  اب دنوادخ میرک نآرق تایآ قبط

؟تسا ناشیا یمارگ لوسر و ادخ توعد تباجا ةرمث و هجیتن يزیچ هچ میرک نآرق تایآ قبط-14

.دراد مان .................. ،هدش هداد رارق شدوجو رد هک ياهیگژیو ساسارب یقولخم ره تیاده-15

.دراد عالطا .................. و .................. و .................. زا الماک هک دیآیمرب یسک ةدهع زا طقف »شیوخ هدنیآ كرد« نوماریپ تالاؤس هب خساپ-16

؟ارچ ؟دنک یحارط ار تداعس ریسم دناوتیم ییاهنت هب ناسنا ایآ-17

.دنکیم تیاده .................. ياههویش هب ار تاقولخم ۀمه دنوادخ-18

؟ارچ ؟دنک راتفر "دیآ شوخ دیآ شیپ هچ ره" لثملا برض ساسارب و دریگب هدیدان ار اهزاین نیا هب نداد خساپ دناوتیم ناسنا ایآ-19

؟ارچ ؟مینک راذگاو يدرف هقیلس و یصخش تاساسحا هب ار رترب ياهزاین هب خساپ میناوتیم ایآ-20

؟دوشیم داجیا نهذ رد "؟دهد هئارا دوخ تداعس يارب  ار یلماک يهمانرب شیوخ لقع رب هیکت اب دناوتیم ناسنا ایآ" نوچمه یتالاؤس ور هچ زا-21

.تسا .................. ناربمایپ لاسرا اب دنوادخ-22

.دراد هراشا رترب ياهزاین هب ییوگخساپ دروم رد .................. یگژیوهب »دراد تیدودحم ناسنا رمع و دنتسه هبرجت دنمزاین یلامتحا ياهخساپ« هلمج-23

.تسا هتفای تسد .................. رترب فده هب ،تسوا راظتنا رد یتشونرس هچ هک دنادب ناسنا رگا-24

.تسا هداد رارق ..................  رد ار یعیبط و يزیرغ ياهزاین هب خساپ دنوادخ-25

؟دننکن وگزاب ناشیا شیپ ار رگیدکی ياهيدب هک دومرفیم مدرم هب ارچ )ص( مرکا ربمایپ-26

؟دندومرف هچ مکح نب ماشه دوخ درگاش هب یهلا مایپ و تایآ مهف و نالوسر لاسرا هفسلف دروم رد مالسلا هیلع مظاک ماما-27

؟تسا هنوگچ دنوادخ طسوت تاقولخم تیاده ةویش-28

؟دهدب اهلاوس نیا هب حیحص خساپ دناوتیم یسک هچ نیداینب ياهزاین هب خساپ ياهیگژیو هب هجوت اب-29

.دیهد حیضوت ار »یگدنز تسرد هار فشک« ناسنا نیداینب ياهزاین زا-30

؟دیهد حیضوت ار »یگدنز فده تخانش« ناسنا نیداینب ياهزاین زا-31

.تسا رتالاب ترخآ و ایند رد .................. تسا .................. هک یسک نآ :دنیامرفیم مالسلا هیلع مظاک ماما-32

هب تبسن دنرترب .................. رد هک نانآ و دنشاب رادروخرب .................. زا هک دنریذپیم رتهب ار مایپ نیا یناسک :دنیامرفیم مالسلا هیلع مظاک ماما-33

.دنرتاناد یهلا ياهنامرف

.دننک لقعت .................. رد ناگدنب هکنآ يارب زج داتسرفن ناگدنب يوس هب ار شنالوسر دنوادخ :دنیامرفیم مالسلا هیلع مظاک ماما-34

:تسا هدومرف ایبنا نداتسرف اب یهلا تجح ندش لماک و مامت هرابرد میرک نآرق رد ،دنوادخ-35

ندمآ زا دعب ات ،دنشاب هدننک راذنا و هدنهد تراشب هک داتسرف ار ینالوسر( ًامیکحً ازیزع هللا ناک و لسّرلا َدعب ۀجح هللا یلع سّانلل َنوَکی ّالئل نیرذنُم و نیرّشبم ًالسر

).دشابن یلیلد و زیواتسد دنوادخ لباقم رد مدرم يارب ،ناربمایپ

؟تسیچ ادخ رب مدرم ییوج هناهب هار دادسنا لماع میرک نآرق تایآ قبط

؟تسیچ یساسا ياهلاوس خساپ هب نتفای تسد ۀمزال-36

؟دنرتاناد یهلا ياهنامرف هب تبسن یناسک هچ )ع( مظاک ماما شیامرف هب انب-37
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؟تسا رادروخرب يرتالاب ۀبتر زا ترخآ و ایند رد یسک هچ )ع( مظاک ماما شیامرف هب انب-38

.تسا .................. ياهناسنا ۀغدغد و هتشاد ناسنا رترب زاین ود اب یقیقد طابترا .................. لاؤس-39

؟دوب هچ ناگدنب يوس هب نالوسر لاسرا زا فده )ع( مظاک ماما نایب هب-40

؟تسا ناسکی تاقولخم ۀمه تیاده ةویش ایآ-41

؟تسا مادک دوشیم تاقولخم ریاس اب شزیامت بجوم هک ناسنا یلصا هیامرس ود-42

.دراد هراشا ناسنا یگدنز فده تخانش هب .................. لاؤس هب خساپ-43

.تسا یتسه ناهج رد .................. ۀیام بآ میرک نآرق تایآ قبط-44

؟دیآیمرب یسک هچ ةدهع زا ناسنا ةدنیآ نوماریپ یساسا تالاوس هب خساپ-45

؟دراد هراشا ناسنا یساسا و نیداینب ياهزاین زا کیمادک هب ریز تیب-46

»منتشیوخ لد لاوحا زا لفاغ ارچ هکمنخس بش همه و تسا نیا نم رکف اهزور«

؟دندرکیم ییاعد هچ يراکنایز زا ییاهر دروم رد مالسلاهیلع داجس ماما-47

.دنمانیم ..................  تسا هدرک یچیپرس نآ باختنا زا و هدید ار شخبنانیمطا ۀمانرب یگدنز رد هک ار یسک میرک نآرق-48

.تفای تسد یساسا ياهلاؤس هب ناوتیم ..................  و ..................  نتفرگ رارق مه رانک اب-49

؟ارچ ؟تسا طبترم ناسنا رترب ياهزاین زا کیمادک اب ریز رعش-50

راگزور نیا رد تسیاب ود رمعار هشیپرنه دنمدرخ درم

راکهب ندرب هبرجت يرگد ابنتخومآ هبرجت یکی هب ات

؟ددرگیم تفایرد یموهفم هنوگچ ، »ًامیکحً ازیزع هللا ناک و لسُّرلا دعب ًۀَّجح هللا یلع سّانلل نوکی ّالئل نیرذنُم و نیرِّشبم ًالُسُر«  يهفیرش يهیآ رد تقد زا-51

؟تسا هدیمان "ساپسان" ار یسک هچ میرک نآرق-52

؟ددرگیم موهفم مادک ، ً»اروفک اِّمإ وً ارکاش اِّمإ لیبَّسلا هانیده انا«  يهفیرش يهیآ رد تقد زا-53

؟تسا رتالاب ترخآ و ایند رد شاهبتر یسک هچ ،مکح نب ماشه هب باطخ رد )ع( مظاک ماما-54

؟دنرتاناد يزیچ هچ هب تبسن ،دنرترب رکفت و لقعت رد هک نانآ ،مکح نب ماشه هب باطخ رد )ع( مظاک ماما-55

؟دنرتاناد یهلا ياهنامرف هب تبسن  یناسک هچ ،مکح نب ماشه هب باطخ رد )ع( مظاک ماما-56

؟دنادیم هچ شناگدنب يوس هب ار شنالوسر ِلاسرا زا دنوادخ فده ،مکح نب ماشه هب باطخ رد )ع(مظاک ماما-57

؟دوریم شیپ هب و دباییم ار یگدنز حیحص هار هنوگچ ناسنا-58

؟دراد دوجو یهلا مایپ و لقع نایم يهطبار هنوگچ-59

.دیهد حیضوت ؟درذگیم ناسنا ياهیگژیو زا کیمادک ریسم زا دنوادخ تیاده-60

؟ تسانعم هچ هب و دنمادک ،دنکیم زیامتم تاقولخم ریاس زا ار يو هک ناسنا ياهیگژیو نیرتمهم و نیلوا-61

؟تسا هدش يزیچ هچ ببس دنکیم زیامتم تاقولخم ریاس زا ار وا هک ناسنا ياهیگژیو-62

؟دشاب دامتعا لباق و تسرد ًالماک دیاب رترب ياهزاین هب طوبرم ياهلاؤس هب خساپ رد ارچ-63

:دیئوگب ، »ربصلاب اوصاوت و ِّقحلاب اوصاوت و تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیّذلا ّالا ٍرسُخ یفل ناسنالا َّنا رصعلاو« :رصع يهروس تایآ رد تقد زا-64

؟ارچ ؟تسا هدروخ دنگوس يزیچ هچ هب هروس نیا رد دنوادخ-

؟دنکیم دیدهت ار ناسنا یتراسخ و نایز هچ-

؟دنوشیمن نایز و تراسخ راچد یناسک هچ-
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؟تسا ناسنا رترب ياهزاین زا کیمادک هب طوبرم "نتسیز هنوگچ" ای یگدنز هار-65

؟تسا "یگدنز تسرد هار فشک" ناسنا رترب ياهزاین زا یکی ارچ-66

هب وا تایح رتفد ای دوشیم مامت گرم اب وا یگدنز ایآ" ؛ "؟تسا هنوگچ وا يهدنیآ" :نوچمه شیوخ يهدنیآ كرد هب طوبرم ياهلاؤس هب خساپ-67

؟دیآیمرب یسک هچ يهدهع زا طقف ... و "؟ددرگیم هدوشگ يرگید لکش
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