


 دین و زندگی یازدهم فصل ششم تشریحی

؟تسیچ هعیش ینعم-1

؟دنکیم هراشا )ع( یلع ملع دروم رد یعوضوم هچ هب »اهباب یلع و ملعلا هنیدم انا« ثیدح-2

؟تسیچ  »یلع عم نآرقلا و نآرقلا عم یلع«  ثیدح موهفم-3

.دشابن يربخ ..................  زا نآ رد هک دنک انب ياهنالداع ۀعماج دیشوک و درک لمع تیعطاق اب تلادع يارجا يارب )ص( ربمایپ-4

؟تفرگیم ماجنا یطیارش هچ رد )ص( مرکا ربمایپ طسوت هعماج زا ضیعبت عفر و تلادع يانبم رب تموکح لیکشت-5

؟دندومنیم ذاّختا ار یعضاوم هچ مدرم و دوخ یصخش قوقح ربارب رد )ص( مرکا ربمایپ-6

.دنتسنادیم ..................  ار ناشیا )ص( تمحر ربمایپ زیمآتبحم راتفر رثا رد مدرم-7

؟دشابیم ناشیا يربهر دُعب مادک هب طوبرم ،ندرک ضرف دوخ نابرهم ردپ ار ناشیا و )ص( مرکا ربمایپ هب اهیتخس رد مدرم ندرب هانپ-8

؟تسا ناشیا يربهر داعبا زا کیمادک رگنایب ،یهارمگ زا مدرم تاجن هب ربمایپ دیدش ۀقالع-9

.تسا  .................. و  .................. و  .................. ربمایپ هک دنتفگیم شیرق نارس-10

؟دوب هنوگچ )ص( مرکا ربمایپ اب مالسا ردصرد شیرق نارس راتفر-11

؟دوب هنوگچ شیرق نارس دنسپان ياهراتفر و اهتمهت ربارب رد )ص( مالسا ربمایپ راتفر-12

؟دوب هچ زا »کسفن ٌعخاب کّلعل« دومرفیم ربمایپ هب هک دنوادخ ینارگن-13

؟دندومرفیم فیصوت هنوگچ ار )ص( مظعا ربمایپ ،مالسلا هیلع یلع ترضح-14

.دشابیم ..................  فصو رد ..................  زا »راّیس یبیبط« فیصوت-15

.دراد هراشا )ص( مرکا ربمایپ ..................  دُعب هب ..................  يوس زا »راّیس یبیبط« هب )ص( ربمایپ فیصوت-16

.دوب ..................  زا رود و ..................  ياهعماج يانب لابند هب )ص( ادخ لوسر-17

؟دراد یموهفم بسانت هیآ مادک اب »تسا دنمقالع تدشهب و صیرح امش تیاده رب و تسا راوشد و تخس وا يارب امش جنر« ۀفیرش ۀیآ-18

؟تسا مدرم تیاده رما رد )ص( ربمایپ ناوارف هودنا و هّصغ تدش میسرت هفیرش ۀیآ مادک-19

؟دشابیم طبترم )ص( مرکا ربمایپ يربهر داعبا زا کی مادک هب »نینمؤم اونوَکی َّالا کَسفن ٌعخاب کّلعل« ۀفیرش ۀیآ-20

.دینک همجرت ار ً»اریثک هللا رکذ و رخآلا مویلا و هللا وُجَری ناک نمل ٌۀتنسح ٌۀوُسا هللا لوسر یف مکل ناک دقل« ۀفیرش ۀیآ-21

؟تسا هداد رارق وکین قشمرس ادخ لوسر شور و هار رد یناسک هچ يارب »ٌۀتنسح ٌۀوُسا هللا لوسر یف مکل ناک دقل « ۀفیرش ۀیآ قبط دنوادخ-22

؟دنیامرفیم هچ )ص( مرکا ربمایپ ییوگلا ماقم ةرابرد میرک نآرق رد دنوادخ-23

.تفرگارف ار ناتسبرع هریزج هبش رسارس ،لاس ..................  تدم رد )ص( ربمایپ تسد هب هدش انب یمالسا تموکح-24

.درک ترجه ..................  رهش هب ..................  مدرم تیاده يارب شالت لاس ..................  زا سپ )ص( مرکا ربمایپ-25

.دیهد حیضوت ار »تلادع يارجا« )ص( مرکا ربمایپ يربهر داعبا زا-26

.دیهد حیضوت ار »مدرم اب ارادم و تبحم« )ص( مرکا ربمایپ يربهر داعبا زا-27

.دیهد حیضوت ار »مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس« )ص( ربمایپ يربهر داعبا زا-28

.دیهد حیضوت ار »ناریقف اب يدردمه و رقف اب هزرابم« )ص( مرکا ربمایپ يربهر داعبا زا-29

؟دراد هراشا ناشیا يربهر داعبا زا دُعب مادک هب هیاسمه اب دروخرب عون رب ینبم )ص( مرکا ربمایپ ثیدح-30

؟دوب هنوگچ ناتسدیهت و ناریقف اب ربمایپ راتفر-31

؟دناهدومرف هچ ناگیاسمه صوصخ رد )ص( مرکا ربمایپ-32

.دینک صّخشم ار ریز تالمج یتسردان ای یتسرد-33

.دندوتسیم دندرکیمن هجوت رگید ياهراک هب و دنتخادرپیم تدابع هب طقف هک ار یناسک )ص( مرکا ربمایپ

.موش رّفنتم یسک هب تبسن مرادن تسود اریز دینکن وگزاب نم شیپ ار رگیدکی ياهيدب :دندومرفیم )ص( مرکا ربمایپ
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.دینک صّخشم ار ریز تالمج یتسردان ای یتسرد-34

.دندرکیم عنم ناشرضحم رد ندناوخ رعش زا ار نایانشآ و ناتسود )ص( مرکا ربمایپ

.درکیم تازاجم ار شقوقح نازواجتم و دمآیمن هاتوک و داتسیایم دوخ یصخش ّقح ندش عیاض ربارب رد )ص( مرکا ربمایپ

.درکیم میسقت نانآ نیب برعریغ رب برع يرترب هجوت اب ار لاملا تیب دمآرد یمالسا تموکح لیکشت رد )ص( مرکا ربمایپ

.دوب تلادع يارجا )ص( ادخ لوسر یهلا تموکح مهم فادها زا یکی

.دیهد خساپ  »ِۀَّیَِرْبلا ُرْیَخ ْمُه َِکَئلُوأ ِتاَِحلاَّصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنیِذَّلا َِّنإ«  هیآ هب هجوت اب-35

.دینک همجرت ار هیآ

؟تسا يراگتسر ببس ،يزیچ هچ هیآ قبط

.دیهد ناشن )غ/ص( اب ار تسردان ای تسرد تالمج-36

.تفر نیب زا )ص( ربمایپ زا سپ ینادرگرس و فالتخا ،نیشناج ناونع هب )ع( یلع یفرعم اب

.تشاد جاور ناناملسم نیب رد زونه )ص( ادخ لوسر نامز رد تیلهاج گنهرف

.دنتسنادیم راگتسر ار یلع ناوریپ ،)ص( ربمایپ

.تسا موصعم دوخ ملع رد زین )ع( یلع ،دراد تمصع دوخ ملع رد )ص( ربمایپ هک هنوگنامه

.دومرفیم میسقت همه نیب يواسم تروصهب ار لاملاتیب دمآ رد )ص( ربمایپ

.درک یگداتسیا ياهلیبق و یموق تابصعت لباقم رد راب نیلوا )ص( ادخ لوسر

.دومرف میسقت ار لاملاتیب هتشذگ يافلخ هویش قباطم )ع( یلع

.دینک رپ بسانم تاملک اب ار یلاخ ياهاج-37

.تسا یگدنز .................. ام يارب )ع( یلع ماما

.میشاب وا دننام مینک یعس دیاب یلو ،دنک .................. )ع( یلع دننام دناوتیمن یسک

.دندوب هداد.................. و .................. بقل )ص( ربمایپ هب شیرق

.دیشکن ار نانز و..................و ناکدوک گنج رد دادیم روتسد )ص( ربمایپ

.تسا..................  و الاو ینعم هب )ع( یلع نینمؤملاریما مان

.دوب..................يارب تاراختفا همه ،یلهاج گنهرف اب قباطم

.تشاد .................. لطاب رب قح يزوریپ هب )ص( ربمایپ

.تسادخ اب نامیپ رد امش ..................  و ادخ هب هدنروآ نامیا .................. )ع( یلع دومرف ربمایپ

.دیهد هاتوک خساپ ریز تالاؤس هب-38

؟دوب )ص( ادخ لوسر نامز رد مالسا تفرشیپ ثعاب يزیچ هچ

؟دوب یسک هچ يارب یلهاج گنهرف رد تفارش و یگرزب

؟دندومرف یفرعم تاجن لها تمایق رد ار یناسک هچ ،رباج هب باطخ )ص( ربمایپ

؟تسا )ع( نینمؤملاریما زا یتاعوضوم هچ لماش هغالبلا جهن باتک

؟تسا هتشون حرش هغالبلا جهن رب یسک هچ ،تنس لها ناگرزب زا
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؟دوب هتخومآ ملع یسک هچ دزن )ع( نینمؤملاریما

؟دادیم خساپ تالاؤس هب هنوگچ )ع( یلع

؟دوب هنوگچ )ع( یلع نامز رد لاملا تیب میسقت شور

؟دندش تحاران )ع( یلع طسوت لاملاتیب میسقت زا ياهدع ارچ

.دیهد یحیرشت خساپ ریز تالاؤس هب-39

؟دنتفریذپیمن یتسرد هب ار ناشیا روتسد ،زاستشونرس تاظحل رد مدرم )ص( ادخ لوسر نامز رد ارچ

.دیسیونب ار )ع( یلع ترضح دروم رد )ص( ربمایپ زا رباج ثیدح

؟دومرف هچ لاملاتیب دروم رد مدرم هب )ع( یلع تموکح مود زور رد

؟تسا هدرک ییامنهار ار ام و هتفگ نخس ییاههنیمز هچ رد )ع( یلع

؟دیآیم باسح هب یبالقنا راتفر کی ،زاجح نامز نآ ۀعماج رد )ص( ادخ لوسر ضیعبت زا رود هب راتفر و تلادع يارجا ارچ-40

؟تسیچ مالسا ۀیاپ نیرتمهم » ... َو ِۀاَکَّزلا َو ِۀَالَّصلا یَلَع :ٍسْمَخ ىلَع ُمَالْسِْإلا َِیُنب « :فیرش ثیدح قباطم-41

؟دوب هچ ،دنتخادنایم هار گنج ناشیا هیلع هک یناربکتم لباقم رد )ص( ادخ لوسر شنکاو .فلا-42

؟دندومنیم ياهیصوت هچ ناناملسم هب هرابنیا رد .ب

؟دناهدیرخ هچ دوخ يارب تقیقح رد ،دناهدرک تشادرب لاملاتیب زا دوخ دح زا شیب هک یناسک )ع( یلع ماما نخس هب انب-43

.دیسیونب ار یهارمگ زا مدرم تاجن هب )ص( ادخ لوسر يدنمقالع ةرابرد میرکنآرق رد لاعتم دنوادخ نخس-44

.دیسیونب ،دنتفگیم ناشیا دزن ار نارگید بیع هک یناسک لباقم رد )ص( ادخ لوسر نخس-45

و ..................  رد ؛ .................. ،سرد سالک رد ؛نیرتقیقد ، .................. رد ؛نیرتدباع ، .................. رد ؛ .................. گنج نادیم رد )ع( یلع ماما-46

.تسا نیرتلداع ، .................. ۀصرع رد و نیرتغیلب، ..................

نایاونیب و ناریقف .................. اب مه و دوب .................. زا رود هب و .................. ياهعماج لابند هب و درکیم هزرابم .................. اب مه )ص( ادخ لوسر-47

.تساخیمرب تفلاخم هب

؟دراد دوجو » ّیلع عم نآرُقلا و نآرُقلا عم ُّیلع « :ثیدح و نیلقث ثیدح نایم ياهطبار هچ-48

:ار » ِۀَّیَِرْبلا ُرْیَخ ْمُه َِکَئلُوأ ِتاَِحلاَّصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنیِذَّلا َِّنإ « :ۀیآ-49

.دینک همجرت

؟تسا يزیچ هچ ةدنهدناشن و تسا هدش لزان یسک هچ فصو رد هیآ

؟تسا هتفای ترهش یمان هچ هب هیآ

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب » اهباب نم اِهتَأیَلف َملِعلا َدارأ نَمَف اُهباب ٌّیِلَعو ِملِعلا َُۀنیدَم َانأ « ثیدح هب هجوت اب-50

؟تسا )ع( یلع ماما ۀتسجرب یگژیو مادک نیبم ثیدح نیا

؟تسا یهلا تفرعم و شناد هب ندیسر ةزاورد )ع( یلع ماما ارچ

.تسا .................. همه زا )ص( ادخ لوسر زا سپ )ع( یلع ماما میباییمرد ثیدح نیا قباطم

مدرم رب سپ .................. دومرفیمن )ص( ادخ لوسر هنرگو تسا .................. دوخ ملع رد )ع( یلع ماما هک دهدیم ناشن ثیدح نیا

.تسا .................. هب ندیسر هار ناشیا اریز ،دننک .................. ناشیا .................. قباطم و دنربب هرهب )ع( یلع ماما شناد زا تسا....................................
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