


 دین و زندگی یازدهم فصل هفتم تشریحی

؟دندز ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت هب تسد یناسک هچ-1

؟تشاد دوجو هدش فیرحت ای لعج يدایز ثیداحا )ص( ربمایپ ثیداحا نتشون عنم ندش هتشادرب دوجو اب ارچ-2

؟دیهد حیضوت ًالامجا ،تشاد یپ رد يراثآ هچ )ص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم-3

؟دماین شیپ ثیدح لعج ای فیرحت لکشم همئا ناوریپ يارب ،ثیداحا نتشون عنم دوجو ارچ-4

؟دوب هچ گرزب تاهابتشا رد ندش راتفرگ و نید ماکحا رد یصخش ياههقیلس دورو تلع-5

؟دنتشاد ثیدح فیرحت و لعج رد ییاههزیگنا هچ ثیدح نالعاج-6

؟تشاد لابند هب یجیاتن هچ )ص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم-7

؟دنتشاد يراتفر هچ )ع( تیب لها اب دروخرب رد سابعینب-8

؟دیربب مان ار دوب ناراوگرزب نآ هار زا يرود ۀجیتن هک )ع( همئا رصع ياهشلاچ نیرتمهم-9

؟دوب هنوگچ تموکح رد سابعینب شور-10

؟دنک تنطلس و دوش راوس تفالخ بکرم رب هیماینب هک دش ثعاب یلماع هچ-11

؟دنامادک هتسد ود نآ ،دنیرگیم هتسد ود ،هیماینب تموکح رد )ع( یلع ماما ةدومرف قبط-12

؟دنکیم فیصوت هنوگچ هیماینب تموکح اب هزرابم رد ار ناناملسم دوخ ياهینارنخس رد )ع( یلع ماما-13

؟تسا هدرک ینیبشیپ هنوگچ ار هیماینب ندمآ راک يور و ناناملسم ۀقرفت و ماما تاروتسد زا یچیپرس ةدنیآ )ع( یلع ماما-14

؟دهدیم شاداپ یناسک هچ هب و تسا هدومن یفرعم دوخ لوسر ناونع هب ار یناسک هچ دنوادخ »تَلَخ دق لوسر ّالا ٌدمحم ام و« ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-15

.دنتخادرپ نادنمتردق عفانم قفاوم و دوخ راکفا اب قباطم یمالسا فراعم و نآرق تایآ میلعت و ریسفت هب تردق هب هتسباو ناملاع هنوگچ-16

نآ ییادج ؟دنوش هدیشک اوزنا هب یمالسا لیصا ياهتیصخش ،)ص(مرکاربمایپ نامز زا هعماج نتفرگهلصاف اب ات دش ثعاب یعامتجا ،یسایس شلاچ مادک-17

.دیهد حیضوت ار

.دیسیونب ار )ناماما ةرود( )ص(ربمایپ تلحر زا سپ یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ياهشلاچ-18

؟تفای شیازفا دامتعا لباقریغ ياهوگلا هئارا )ص(ادخ لوسر تلحر زا سپ هنوگچ-19

.دیسیونب ار دمآ دوجوهب )هظفاح قیرط زا ثیدح يرادهگن( )ص( مرکاربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم ببس هب هک یساسا تالاکشا زا دروم هس-20

.دیسیونب ار دش ناشیا ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت بجوم )ص(ربمایپ تلحر زا سپ هک یلیاسم-21

؟دنکیم یفرعم يزیچ هچ ار تنطلس تخت رب هیماینب ندیسر تردقهب لماع )ع(یلع ماما-22

؟تسیچ ،دوبهداد نامرف نادب و هدرک يزیرهمانرب )ص( ربمایپ هک يریسم زا تما يربهر جورخ ۀجیتن-23

لها و تردق هب هتسباو ياملع زا یخرب طسوت ناربمایپ ةرابرد یفارخ ياهناتساد لقن و )ص( ربمایپ ثیداحا لعج و یمالسا فراعم فیرحت هجیتن-24

؟دوب هچ باتک

؟درکن هرهبیب تیاده مهم عبنم زا ار )ع( همئا ناوریپ ،)ص( ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم ارچ-25

؟دوب هچ )ص( مرکاربمایپ يربهر اب سابعینب و هیماینب تموکح یساسا ياهتوافت-26

؟درک هدامآ )ص( مرکاربمایپ ثیداحا فیرحت و لعج يارب ار هنیمز یلئاسم هچ-27

؟دوب هنوگچ یمالسا فراعم فیرحت رد تموکح هب هتسباو ناملاع شور-28

؟دنتشاد رارق یتیعضو هچ رد نایهیش و همئا ناوریپ و ناگرزب )ص( ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم طیارش رد-29

؟دنیامن يرادهگن ثیدح زا قیرط نیا زا و دننک ظفح ار نآ ثیدح نتشون ياج هب )ص( ربمایپ ثیداحا هب نادنمقالع هک دش ثعاب يزیچ هچ-30

؟دش ثیدح نالعاج يارب طیارش ندش بسانمان ثعاب یلماع هچ-31
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؟تشاد یتشونرس هچ ناشیا تلحر زا دعب )ص( ربمایپ ثیداحا و نانخس-32

؟دوب يزیچ هچ ۀجیتن همئا رصع یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ياهشلاچ-33

؟دنتشاد )ص( ربمایپ اب یتبسن هچ سابعینب-34

؟دوب هچ دنتشاذگ ياج هب هک )ص( ربمایپ ردقنارگ ثاریم ود-35

؟دریگب هیماینب زا ار تردق تسناوت هنوگچ سابعینب-36

.داتفا .................. تسد هب تموکح ،هیماینب طوقس زا سپ-37

؟دننکیم فیصوت هنوگچ ار هیماینب راتفر دوخ ياهینارنخس رد )ع( یلع ماما-38

؟دننکیم فیصوت هنوگچ ار ماش مدرم ،دوخ ياهینارنخس رد )ع( یلع ماما-39

؟دروآیم درد هب ار ناشیا بلق يزیچ هچ و دندوب تحاران ياهلأسم هچ زا ماما دیسیونب ،ناشیا رادشه و )ع( یلع ماما ینارنخس و هبطخ هب هجوت اب-40

؟دوب هچ ناناملسم هب )ع( یلع ماما رادشه لیلد-41

؟دندادیم ییاهرادشه هچ ناناملسم یتسس و فعض ةرابرد )ع( یلع نانمؤم ریما-42

.درک باختنا ینیشناج هب دوخ زا سپ ار .................. ،هیواعم-43

؟دیسیونب ار دیزی يراتفر ياهیگژیو-44

؟دوب هنوگچ )ص( ربمایپ یمارگ ةون و هداوناخ اب دیزی راتفر-45

.هدرک لیدبت .................. هب ار )ص( ادخ لوسر تفالخ .................. يرجه .................. لاس رد-46

؟دوب رثؤم هیواعم طسوت تموکح نتفرگ تسدب رد یلماع هچ-47

ادخ لوسر تفالخ و تفرگ تسدب ار ناناملسم تموکح .................. ماما نارای .................. و .................. زا يریگهرهب اب .................. لاس رد هیواعم-48

.درک لیدبت .................. هب ار

؟تفرگ تسدب ار ناناملسم تموکح یلاس هچ رد و تخادنا هار هب )ع( یلع ماما هیلع ار یگنج هچ هیواعم-49

؟تشاد هدهع رب یسک هچ ار )ص( ربمایپ نامز رد ناکرشم يربهر-50

؟دندروآ مالسا و هدش میلست عقوم هچ ناکرشم و نایفسوبا-51

؟دیشک لوط تدم هچ و دش هرادا یسک هچ تسد هب )ص( ربمایپ زا دعب تموکح ۀنومن نیرتیلاع-52

؟دندوب دوخ ياهتیلوئسم يارجا يارب تاناکما و تردق دقاف هعماج رد روضح دوجو اب موصعم ناماما ارچ )ص( ربمایپ تلحر زا سپ-53

؟دندروخرب لکشم هب )ع( راهطا همئا و ربمایپ زا دعب دیدج تیلهاج دورو اب ارچ-54

؟دنتشاد ییاهتوافت هچ ناشیا زا دعب و )ص( ربمایپ نامز رد اهشزرا و اهكالم-55

؟دندوب یناسک هچ اهنآ نایماح و تفرگ ماجنا هنوگچ و یناسک هچ طسوت ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت-56

؟دوب هچ تشاد تسد ثیداحا لعج و یمالسا فراعم فیرحت رد هک باتک لها ياملع زا یکی مان-57

؟دندش ناناملسم زا يرایسب یهارمگ ثعاب هنوگچ سابعینب و هیماینب هب هتسباو ياملع-58

؟دوب هنوگچ ناشیا زا دعب و )ص( ربمایپ نامز رد اهتیصخش و اهوگلا هاگیاج و شزرا-59

؟دیهد حیضوت راصتخا هب ار نآ ،تسا بسانمان يوگلا ۀئارا ،همئا رصع یعامتجا - یسایس ياهشلاچ زا یکی-60
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