


 دین و زندگی یازدهم فصل نهم تشریحی

؟دمآ دهاوخ شیپ مدرم يارب یبقاوع هچ دوش عطق مدرم زا ماما هجوت و تیانع رظن رگا ،دیفم خیش هب )جع( يدهم ترضح نایب قبط-1

.دیربب مان ار نارظتنم ياهتیلوئسم-2

؟دراذگیم نافعضتسم رس رب یتنم هچ دنوادخ »... ضرالا یف اوفعُضتسا نیّذلا یلع ّنمن َنا دیُرن و« ۀفیرش ۀیآ قبط-3

..................تفگ دنهاوخ مالسلاهیلع يدهم ماما هب ..................  موق دننام ..................  تلع هب روهظ زور رد دارفا زا ياهدع-4

.دینک صخشم ار ریز تالمج یتسردان ای تسرد-5

.تسا سح لباق اهناسنا مامت يارب يربهر نیا و تسا )جع( رصع ماما ةدهع هب زین نونکا مه ناناملسم یقیقح يربهر

.تسین )جع( رصع ماما تماما مدع يانعم هب تبیغ ةرود

.دوشیم طوبرم ناشیا يونعم تیالو هب دیفم خیش هب )جع( يدهم ترضح ۀمان

.تسین مدرم نیب ندوب رهاظ دنمزاین ماما يونعم تیالو زا مدرم يدنمهرهب

.دیهد حیضوت ار »روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ« نارظتنم ياهتیلوئسم زا-6

.دیهد حیضوت ار »)جع( رصع ماما ياهنامرف زا يوریپ« نارظتنم ياهتیلوئسم زا-7

.دیهد حیضوت ار نآ ؛تسا »ماما هب تبسن تبحم و تفرعم تیوقت« نارظتنم ياهتیلوئسم زا یکی-8

؟تسا هدوب هتسباو یلماوع هچ هب خیرات لوط رد »هعیش هعماج ییایوپ« ،ناسانشهعماج داقتعا هب-9

.دیسیونب )ع( یلع ترصح شیامرف ساسا رب ار )جع( رصع ماما نیتسار نارای ياهیگژیو زا دروم راهچ-10

؟دنشاب ماما نیتسار نارای دنناوتیم ،دنتسه )جع( رصع یلو ترضح روهظ رظتنم هیرگ و اعد اب طقف هک یناسک ایآ دیهد حیضوت-11

؟دنشاب )جع( نامز ماما نیتسار نارای دنناوتیم یناسک هچ-12

.دوشیم ماجنا هنوگچ و تسا ورملق مادک هب طوبرم )جع( رصع ماما يربهر یلصا شخب-13

.دینک فیرعت ار يرغص تبیغ-14

.دیهد حیصوت ؟تسیچ )جع( رصع ماما تبیغ تلع-15

؟تسا هدش هیبشت »ربا تشپ دیشروخ« هب )جع( رصع ماما تبیغ ارچ-16

؟دیهد حیضوت ار تبیغ نیا زا روظنم ؟دناهدیمان بیاغ ار )جع( يدهم ترضح ارچ-17

.دیهد حیضوت ؟»روضح« ای تسا »روهظ« لباقم رد )جع( نامز ماما تبیغ-18

.دینک نایب تبیغ رصع رد )جع( نامز تماما یگنوگچ-19

؟دندش دلوتم اجک رد و لاس هچ و زور هچ رد )جع( يدهم ترضح-20

؟دندادیم ماجنا ناشیا لابق رد یتامادقا هچ )جع( يدهم ترضح دلوت وَدب رد مالسلاهیلع يرکسع نسح ماما-21

؟دوشیم هتفگ ینارود هچ هب »يرغص تبیغ«-22

.دیشک لوط .................. لاس ات .................. لاس زا يرغص تبیغ-23

؟دندوب یناسک هچ »هعبرا باون«-24

؟دندومرف مالعا هنوگچ ار دوخ يربک تبیغ زاغآ )جع( يدهم ترضح-25

؟دش زاغآ یلاس هچ زا )جع( رصع ماما »يربک تبیغ«-26

.تسا هدومرف یفرعم تما .................. ار مالسلاهیلع یلع ماما و دوخ )ص( مرکا ربمایپ-27

.تسا هدینادرگ لماک و مامت .................. دوجو اب ار .................. تمعن دنوادخ-28
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؟دوب هنوگچ نانآ ربارب رد مدرم تیعقوم و موصعم ناماما نارود رد سابعینب و هیماینب نامکاح تیعضو-29

هداد رارق لماک ةرصاحم رد ار ناراوگرزب نآ هک تفای تدش يّدح ات .................. و .................. ماما هب تبسن .................. نامکاح يریگتخس-30

.دندوب

؟درک ناهنپ اهرظن زا ار )جع( يدهم ترضح دنوادخ ارچ-31

؟دنیامرفیم هچ یهلا تّجح زا مدرم ندش هرهبیب ّتلع ةرابرد مالسلاهیلع یلع ماما-32

؟دباییم همادا ینامز هچ ات )جع( يدهم ترضح تبیغ-33

؟دنکیم یفرعم يزیچ هچ ار اهتمعن نداد تسد زا ّتلع میرک نآرق رد دنوادخ-34

؟دتفایم یقافتا هچ دننکن هدافتسا تسرد تسا هداد اهنآ هب ادخ هک ار یتمعن مدرم رگا لافنا ةروس  ۀیآ قبط-35 53

؟مینک هجوت يرما هچ هب دیاب ادتبا تبیغ رصع رد ماما يربهر تسرد كرد يارب-36

؟تسیچ هعماج کی يدنلبرس و تّزع ای تکاله زاس هنیمز ،لافنا ةروس  ۀفیرش ۀیآ قبط-37 53

؟دنکیم یفرعم دوخ ناوریپ و نادنزرف يداش زور ار يزور هچ مالسلاهیلع یلع ترضح-38

؟دنیامرفیم هچ مدرم نیب رد )جع( يدهم ماما روضح و تبیغ حیحص موهفم دروم رد مالسلاهیلع یلع ماما-39

.دباییم .................. تبیغ رصع رد ماما زا يدنمهرهب ،)جع( يدهم ترضح ندوب .................. لیلد هب-40

.دوشیم ناشیا .................. هب رصحنم )جع( رصع ماما زا يدنمهرهب ،تبیغ نارود رد-41

.دینک همجرت ار »ٌمیلع ٌعیمس ّهللا ّنأ َو مهسفنَاب ام اوّریغی ّیتح ٍموق یلع اهمعَنا ۀمعن اریغم َُکی مل ۀللا ّنأب کلذ« هفیرش ۀیآ-42

.دیسیونب ار تبیغ رصع رد )جع( رصع ماما يونعم تیالو زا ییاههنومن-43

؟دنتشون هچ دیفم خیش هب باطخ )جع( يدهم ترضح-44

.دیسیونب ار رضاح رصع رد مدرم هب تبسن )جع( رصع ماما هجوت و تیانع زا ییاههنومن-45

؟دنیامرفیم هچ جرف راظتنا ةرابرد مالسلاهیلع یلع ترضح-46

.تسا ..................  ادخ دزن اهراک نیرتبوبحم مالسلا هیلع یلع ماما رظن زا-47

.تسا ..................  جرف راظتنا ۀمزال-48

.دیهد حیضوت ار »مالسلاهیلع ماما روهظ يارب اعد« نارظتنم ياهتیلوئسم زا-49

رفن ..................  مالسلاهیلع رقاب ماما نایب قبط و دنتسه ..................  زا روهظ نامز رد )جع( رصع ماما نارای رتشیب مالسلاهیلع نیموصعم ثیداحا قبط-50

.دنتسه درم ماما نارای يزکرم هتسه زا

، ..................ماما ةدومرف هب انب هک دنتسه ..................  گنج رد )ص(ربمایپ نارای دادعت هب رفن ..................  مالسلاهیلع يدهم نارای يزکرم ۀتسه-51

.دنتسه نز نانآ زا رفن..................

؟دنامادک لماع ود نآ .تسا هدوب هتسباو لماع ود هب هعیش ۀعماج ییایوپ ناسانشهعماج رظن زا-52

؟دوب دهاوخ هچ لمع نیا ۀجیتن ؟دنکیم افتکا اعد و هیرگ هب تبیغ رصع رد )جع( رصع ماما یعقاو رظتنم ایآ-53

.دیهد حیضوت ار »روهظ يارب هعماج و دوخ ندرک هدامآ« نارظتنم ياهتیلوئسم زا-54

؟دنشاب هتشاد ار رظندروم ياهیگژیو مالسلاهیلع نامز ماما روهظ ماگنه رد دنناوتیم یناسک هچ-55

؟دراد هراشا نارظتنم ياهتیلوئسم زا کیمادک هب تبیغ رصع رد یمالسا تموکح لیکشت-56
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