


 دین و زندگی دوازدهم فصل دوم-پرش- تستی

؟دنکیم بلط دنوادخ زا ار یقیفوت هچ و دنادیم يزیچ هچ ار تزع )ع( یلع ترضح-1

.دشاب هتشاد تسود شدوخ هک دشاب هنوگنآ – دنوادخ یگدنب.دشاب هتشاد تسود شدوخ هک دشاب هنوگنآ – ادخ ریغ یگدنب یفن

.دراد تسود دنوادخ هک دشاب هنوگنآ – ادخ ریغ یگدنب یفن.دراد تسود دنوادخ هک دشاب هنوگنآ – دنوادخ یگدنب

؟دراد یلاعت قح تیکلام اب یتبسن هچ هبترم نیا و دراد هراشا دیحوت زا هبترم مادک هب  »اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم« ۀیآ-2

تلع - لاعتم يادخ طسوت ملاع ریبدتتلع - تاقولخم هب تبسن»ادخ« یتسرپرس

لولعم - لاعتم يادخ طسوت ملاع ریبدتلولعم - تاقولخم هب تبسن»ادخ« یتسرپرس

میاهدرک دیکأت دیحوت بتارم زا کیمادک هب بیترتهب »تسا دنوادخ فرصت تحت اهنت ناهج« و »تسا ناهج شخبیتسه أدبم اهنت دنوادخ« مییوگیم رگا-3

؟تسا نآ زا یکاح بیترتهب تایآ مادک مایپ و

اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم  -  ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ َّهللا  - تیبوبر - تیقلاخ

اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم  -  ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ َّهللا  - تیالو - تیقلاخ

ْمُکُّبَر َو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ  -  اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم  - تیبوبر - تیقلاخ

ْمُکُّبَر َو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ  -  اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم  - تیالو - تیقلاخ

تیالو رد دیحوت رگنایب هفیرش ۀیآ مادک ؟دوشیم هتخانش تیمسر هب ناملسم درف یمالسا قوقح و ماکحا مامت هفیرش ترابع مادک هب فارتعا و رارقا اب-4

؟تسا

»اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َال«- »َّهللا َِّالإ ََهِلإ َال«»ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ُْلق«- »َّهللا َِّالإ ََهِلإ َال«

»ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ُْلق« - »ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا«»اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َال«- »ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا«

؟دوب دهاوخ هچ نآ ةرمث و تسا هدش یکرش هچ راچد دریگب رظن رد أدبم دنچ ناهج نیا يارب یسک رگا-5

تیکلام رد كرش - تیقلاخ رد كرشتیبوبر رد كرش - تیالو رد كرش

تیکلام رد كرش - تیبوبر رد كرشتیالو رد كرش - تیکلام رد كرش

؟تسیچ ادخ اب تاجانم رد ناشیا تساوخرد و ؟دنادیم هچ لولعم ار دوخ تزع )ع( یلع ترضح-6

.يراد تسود وت هک مشاب هنوگنآ ات هد قیفوت - یتسرپاتکی و دیحوت.يراد تسود وت هک مشاب هنوگنآ ات هد قیفوت - ادخ یگدنب

رتشیب یگدنب و تیدوبع - دیحوترتشیب یگدنب و تیدوبع - ادخ یگدنب

؟تسا رگید دیحوت بتارم زا کی مادک عوبتم و هرمث تیکلام رد دیحوت-7

تیقلاخ – تیبوبرتیالو – تیقلاختیالو – تیبوبرتیقلاخ – تیقلاخ

؟تسا هنوگچ »ینید داقتعا« ناونع هب و » ناربمایپ توعد« رد »دیحوت« هاگیاج-8

نیرتیلصا - نیرتمهمنیرتمهم - نیرتیلصاهحولرس - نیرتمهمنیرتمهم - هحولرس

؟دشابیم دیحوت بتارم زا کیمادک هب نامیا بیترت هب »تسا دنوادخ يارب تادوجوم رد فّرصت ّقح« هکنیا و ،»تسادخ ،ناهج أدبم اهنت« هکنیا هب داقتعا-9

تیالو – تیبوبرتیکلام – تیبوبرتیالو – تیقلاختیکلام – تیقلاخ

؟دوریم رامش هب دیحوت بتارم زا کی مادک لولعم و هتشاد هراشا دیحوت زا هبترم مادک هب رییغت و فرصت قح-10

تیقلاخ - تیالوتیالو - تیقلاختیکلام - تیالوتیقلاخ - تیکلام
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یگانه بى همتا



؟تسیچ نآ لیلد و تسا ینآرق ۀیآ مادک ،»َْدلُوی َْملَو ْدَِلی َْمل« :ترابع تیلع-11

دنوادخ ندوب اتمهیب-»ٌدََحأ اًوُفُک َُهل ْنَُکی َْملَو«دنوادخ ندوب کیرشیب -»ٌدََحأُ َّهللا َوُه ُْلق«

ناهج ندوب ربدم -»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر«دنوادخ ندوب زاینیب-»ُدَمَّصلاُ َّهللا«

؟تسانعم هچ هب ،دنکیم یفرعم اهناسنا یلو ار )ص( مرکا ربمایپ دنوادخ رگا و تسا دیحوت ۀبترم مادک زا هتساخرب دنوادخ تیکلام-12

.تسا هدرک راذگاو ربمایپ هب ار شیوخ تیالو دنوادخ - تیقلاخ.تسا هدرک راذگاو ربمایپ هب ار شیوخ تیالو دنوادخ - تیالو

.تسا شیاهنامرف ةدنناسر و تسا یهلا تیالو ۀطساو ربمایپ - تیقلاخ.تسا شیاهنامرف ةدنناسر و تسا یهلا تیالو ۀطساو ربمایپ - تیالو

. .................. كرش ببس تساوخرد نیا و میاهدرک تساوخ رد  ..................  زا عقاو رد مینک تساوخ رد يزیچ ادخ لوسر زا ام رگا-13

دوش یم - ناشیا يونعم و یناحور تقیقحدوشیم - ترضح نآ حور و مسج

.دوش یمن - ناشیا يونعم و یناحور تقیقحدوشیمن - ترضح نآ حور و مسج

؟تسیچ عرز و تشک رد یهلا تیبوبر زا دوصقم و ددرگیم كرش بتارم زا کیمادک هب رجنم روما ریبدت رد تاقولخم يارب هناگادج یباسح ندرک زاب-14

.دنکیم ریبدت ادخ اهنت و درادن ریبدت تردق ،زرواشک – تیبوبر.دنکیم ریبدت ادخ اهنت و درادن ریبدت تردق ،زرواشک – تیقلاخ

.تسوا ریبدت تحت و ادخ ِنآ زا همه شریبدت و نابغاب – تیبوبر.تسوا ریبدت تحت و ادخ ِنآ زا همه شریبدت و نابغاب – تیقلاخ

؟دراد ماکحا و فراعم رب يریثأت هچ لماع نیا ؟تسا هداد رارق يرادم هچ رب ار ماکحا و قالخا میرک نآرق-15

.دنکیم یشخب رابتعا - هللا الا هلا ال.دشخبیم انعم و تایح ماکحا و فراعم هب - هللا الا هلا ال

.دنکیم یشخبرابتعا  - دیحوت.دشخبیم انعم و تایح ماکحا و فراعم هب - دیحوت

؟دنکیم ادیپ انعم روحم مادک رب ،ینید فراعم و ماکحا ةرکیپ-16

»راهقلا دحاولا وهو«  - هناگی يادخ هب داقتعا»دلوی مل و دلی مل« -هناگی يادخ هب داقتعا

»دلوی مل و دلی مل« -یهلا يایبنا ندومن قیدصت»راهقلا دحاولا وه و« -یهلا يایبنا ندومن قیدصت«

؟تسا هفیرش ۀیآ مادک زا هدش تشادرب موهفم ،تسادخ ناهج أدبم و شخب یتسه اهنت و دنتسه دنوادخ زا همه تادوجوم هکنیا-17

»ءیش لک قلاخ ّهللا«»ّهللا لق ضرألا و تاوامسلا ّبر نم لق«

»ٍیلو نم هنود نم مهل ام«»ءاشت نم کلملا یتؤت کلملا کلام مهّللا لق«

؟تسا يرگید تلع مادک ؟تسا دیحوت بتارم مادک دیؤم بیترتهب ریز دراوم زا کی ره-18

نتسناد ادخ ِنآ زا ار دوخ يورین و دوخ -

شنیرفآ ءادبم هب دامتعا -

یمود - تیبوبر - تیقلاخیلوا - تیبوبر - تیقلاخیمود - تیقلاخ - تیبوبریلوا - تیقلاخ - تیبوبر

هچ ،دیحوت اب بیترتهب اهنآ زا تساوخرد و دنهدیم ماجنا ار يرامیب نامرد ای یشخبافش ،بابسا مادک ۀطساو هب بیترتهب کی ره کشزپ و نید يایلوا-19

؟دراد یتبسن

.درادن تافانم – درادن تافانم – يدام – يدامریغ.دراد تافانم – درادن تافانم – يدام – يدامریغ

.دراد تافانم – دراد تافانم – يدامریغ و يدام – يدامریغ و يدام.درادن تافانم – دراد تافانم – يدامریغ و يدام – يدامریغ و يدام

نینچمه و تسا  .................. دشخبب ار ناسنا ادخ هکنیا يارب نارگید نداد رارق عیفش و اعد بلط هک دنراد داقتعا »يریفکت« هب موسوم نایرج-20

.دنتسه .................. دارفا هنوگ نیا دندقتعم

رفاک - رفکكرشم - رفکرفاک - كرشكرشم - كرش

؟تسا ینآرق لاوس مادک هب خساپ بیترتهب »ریصبلا و یمعالا یوتسی له لق« و »هللا لق« ینآرق ترابع-21

»ضرالا و تاومسلا بر نم لق«-  »ابر یغبا هللا ریغا لق«»ابر یغبا هللا ریغا لق«  -  »ضرالا و تاومسلا بر نم لق«

»ءایلوا هنود نم متذختاف ا لق«-  »ضرالا و تاومسلا بر نم لق«»ضرالا و تاومسلا بر نم لق«-  »ءایلوا هنود نم متذختاف ا لق«
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؟دنوش یم فیصوت دیحوت هب تبسن هنوگچ بیترت هب کی ره  »نآرق« و »مالسا« -22

.تسا دیحوت باتک نآرق و دیحوت لصا مالسا .تسا دیحوت باتک نآرق و دیحوت نید مالسا

.تسا دیحوت لصا نآرق و تسا دیحوت نید مالسا.تسا دیحوت لصا نآرق و دیحوت لصا مالسا

؟دهدیم رارق دارفا زا هتسد مادک ةرمز رد ار ناسنا و تسا مادک ناناملسم ریاس رب درف قوقح زا عافد ندشبجاو طرش-23

ناتسرپادخ و ناراکزیهرپ -  هللا الا هلا ال  نتفگینید ناردارب و نارهاوخ -  هللا الا هلا ال  نتفگ

ینید ناردارب و نارهاوخ -  هللا الا هلا ال  هب يدنبیاپناتسرپادخ و ناراکزیهرپ -  هللا الا هلا ال  هب يدنبیاپ

؟تسا تقیقح مادک هب هدیقع ةرمث ،ناشزادگناج تلحر زا سپ یتح ،دوخ نابحم جئاوح نداد رد )ص( ادخ لوسر نینزان دوجو نتسناد اناوت-24

.دهدیم همادا شاهناهاگآ تیلاعف هب زونه تافو زا سپ هک تسا ربمایپ يدام و يونعم دعب زا ییاناوت نیا

.دوشیم تفایرد گرم ۀتشرف طسوت لامک و مامت روطهب گرم زا سپ هک تسا )ص( ربمایپ دوجو ندوب یتحاس ود هب طوبرم ناکما نیا

.دهدیمن تسد زا ار دوخ تایح و یهاگآ و تسا هدنز گرم زا سپ هک دریگیم تأشن )ص( ربمایپ یلاعتم حور زا ناکما نیا

.دراد دوخ نورد ار لامعا ینطاب و يرهاظ ۀبنج و دوریمن نیب زا تافو زا سپ هک دریگیم همشچرس )ص( ربمایپ يدامریغ دعب زا ییاناوت نیا

؟تسا هدش عقاو دّکؤم هیآ مادک رد ،دنشابیم اراد ار ناهج رد فرصت قح دنتسه زین ینارگید ،دنوادخ رب هوالع هکنیا هب هدیقع-25

»ًاعَفن مِهِسُفنَِال َنوکِلَمیال َءایلَوا ِِهنود نِم ُمتذَخَّتَاَفا ُلق«»ٍء یَش َّلُک ُّبَر َوُه َو ابَر یغَباِ هللا َریََغا ُلق«

»روُّنلا َو ُتامُلُّظلا یَوتَست لَه َما ُریَصبلا َو یمعَالا یَوتَسی لَه ُلق«»مهیَلَع ُقلَخلا َهباَشتَف ِهِقلَخَک اوقَلَخ َءاکَرُش ِِّهللا اولَعَج َما«

؟دنکیم یفن ار ادخ ریغ ناتسرپرس  »َءاِیلْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتاَفأ«  ینآرق ترابع نایب اب لاعتم دنوادخ ارچ-26

.دنتسین دوخ نایز و دوس کلام یتح نانآ هک ارچ.دنتسه ادخ قولخم دوخ ناشیا هک ارچ

.دنرادن ار مدرم زاین هب خساپ ناوت یتح نانآ هک ارچ.دنتسین اراد ار تیقلاخ تردق نانآ هک ارچ

؟تسوا تینادحو زا هبنج مادک دیوم و دوشیم تشادرب ینآرق ترابع مادک رد تقد زا ناگدنب هب دنوادخ رمتسم یناسر ضیف-27

تیقلاخ -»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسی«تیبوبر -»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسی«

تیقلاخ -»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک«تیبوبر -»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک«

؟دشابیمن مالسا لبق رد شنیمزرس ةرابرد بلاط یبا نب رفعج نابز زا یقیقد فیصوت ریز دراوم زا کی مادک-28

.میدوب راوخ رادرم و تسرپ تب ،لهاج یموق.دیعلبیم ار فیعض ،يوقو میدادیمن هانپ ار هانپیب

.میدرکیم عطق ار يدنواشیوخ دنویپ و میدشیم اه یتشز بکترم.میدربیمن نامرف اهنآ زا و میدرکیمن میرکت ار شیوخ ناربمایپ

؟دهدیم ناشن ار »تیبوبر رد دیحوت« هب یحیحص شرگن دروم مادک-29

.تسا شدوخ ِنآ زا همه شریبدت ییاناوت و ناسنا

.تسا دنوادخ میقتسم ریبدت و جنرتسد ،لوصحم تعارز

.تسا شدوخ جنرتسد و ریبدت لصاح نابغاب لوصحم ،نارگید اب نابغاب ۀسیاقم رد

.درادن تیریدم و ریبدت تردق ،تعارز و شرورپ رد ناسنا

؟تشاد دهاوخن لابند هب ار هجیتن مادک ،دنشاب ناهج زا یشخب قلاخ مادک ره و دراد دوجو ادخ دنچ هک ریوصت نیا-30

.دنشاب صقان و دودحم یتسیاب اهنآ زا مادک ره هک دوشیم ببس یضرف نینچ

.دننک قلخ ار ناهج لک ییاهنت هب دناوتیمن کی چیه هک تفریذپ دیاب ضرف نیا قبط

.دشاب تالامک نآ دقاف يرگید هک دنشاب هتشاد یتالامک کی ره هک تسا مزال تروص نیا رد

.دشابیمن زین تاقولخم زاین يوگخساپ اما تسا رگید يادخ زا زاین یب هچرگا ییادخ نینچ
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؟دراد مالسا نید فراعم اب یتبسن هچ و تسیچ یهلا ماکحا و تایقالخا روحم-31

.تسا مالسا نید دنلب فراعم يهدننک لیمکت هک یتسرپاتکی و دیحوت.تسا نید دنلب فراعم ةرکیپ رد یحور دننام هک یتسرپاتکی و دیحوت

.تسا مالسا نید دنلب فراعم يهدننک لیمکت هک یلاعت قح تیدوبع.تسا نید دنلب فراعم ةرکیپ رد یحور دننام هک یلاعت قح تیدوبع

؟دربیم هرهب اه لاثم مادک زا  ُ»َّهللا ُِلق ِضْرْألاَو ِتاَوامَّسلا ُّبَر نَم ْلُق«  هفیرش ۀیآ رد ادخ زا ریغ یتسرپرس هنوگ ره ّدر رد لاعتم يادخ-32

ییانشور و یکیرات يواست مدع - انیبان و انیب صخش ود يواست مدعكرشم و نموم صخش ود يواست مدع - ییانشور و یکیرات يواست مدع

نادان و اناد صخش ود يواست مدع - ییانشور و یکیرات يواست مدعنادان و اناد صخش ود يواست مدع - كرشم و نمؤم صخش ود يواست مدع

. .................. هک تفگ نینچ ناوتیم سپ تسه مه نآ  ..................  دروآیم دیدپ ار يزیچ سک ره-33

تسا اهنآ تیکلام تلع تادوجوم تیقلاخ - کلامتسا تیقلاخ همزال یگدنروآ دیدپ - قلاخ

.تسا اهنآ تیکلام لولعم تادوجوم تیقلاخ - کلامتسا یگدنروآ دیدپ همزال تیقلاخ - قلاخ

؟دباییم یلجت ،دیحوت زا هبترم مادک هیاس رد تیبوبر رد دیحوت و تسانعم هچ هب »ّبَر«-34

تیکلام - دراد تسد هب ار قولخم شرورپ و ریبدت هک يرایتخا بحاص و کلام

تیالو - دراد تسد هب ار قولخم شرورپ و ریبدت هک يرایتخا بحاص و کلام

تیالو - دریذپیم تروص وا تسد هب يریبدت و فرصت هنوگ ره هک یتسرپرس

تیکلام - دریذپیم تروص وا تسد هب يریبدت و فرصت هنوگ ره هک یتسرپرس

.دنرادرب .................. زا تسد ات تساوخ مدرم زا »هللا الا هلا ال« ۀلمج نایب اب ربمایپ و تسا .................. يانعم لاعتم يادخ نتسناد هناگی-35

كرش - یلمع دیحوتكرش - يرظن دیحوترفک - یلمع دیحوترفک - يرظن دیحوت

؟دراد ادخ زا یتساوخرد هچ ًالباقتم و ؟دنک یم نایب دنوادخ زا ییابیز ریبعت هچ )ع( یلع ترضح نخس-36

.ياهدرک نامرف وت هک مشاب هنوگ نآ - .منک یم بلط نم هک ياهنوگ نامه وت

.يراد تسود وت هک مشاب هنوگنآ - .مراد تسود نم هک ياهنوگ نامه وت

.يراد تسود وت هک مشاب هنوگنآ - .منکیم بلط نم هک ياهنوگ نامه وت

.ياهدرک نامرف وت هک مشاب هنوگ نآ - مراد تسود نم هک يا هنوگ نامه وت

؟تسیچ دوجو مزلتسم ناهج يارب ادخ دنچ ای ود روصت و تسا دیحوت مادک زا فارحنا ناسنا هب ناهج زا یتمسق ریبدت يراذگاو رب ینبم ناسنا روصت-37

صقن - تیبوبرصقن - تیالولامک - تیبوبرلامک - تیالو

؟تسا هدوب ناربمایپ ۀمه توعد ۀحول رس يزیچ هچ و دننادیم يزیچ هچ ار تزع )ع( یلع ماما-38

دیحوت – دنوادخ یگدنب دیحوت – شتردق و ادخ رد رکفتداعم – شتردق و ادخ رد رکفتداعم – دنوادخ یگدنب

؟تسا نآ تیّلع نایب ماقم رد کیمادک و تسا هدش هدروآ ینآرق ترابع مادک رد یهلا هاگشیپ رد ناهج تادوجوم لاح نابز-39

َِّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمتَنأ -  ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسیُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللا َو -  ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسی

َِّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمتَنأ -  ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُکُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللا َو -  ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک

؟تسا تیبوبر رد دیحوت دیوم دروم مادک ؟دوشیم نییبت هنوگچ ریز دراوم زا کی ره بیترتهب يولع ثیدح رد-40

یگدنلاب و تزع -

راختفا -

یمود - دشاب وا راگدرورپ دنوادخ - دشاب ادخ ةدنبیلوا - دشاب وا راگدرورپ دنوادخ - دشاب ادخ ةدنب

یمود - دشاب ادخ ةدنب - دشاب وا راگدرورپ دنوادخیلوا - دشاب ادخ ةدنب - دشاب وا راگدرورپ دنوادخ
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؟تسیچ ریز تالاؤس زا کی ره خساپ بیترتهب-41

؟تسا ناهج یقیقح و یلصا کلام دنوادخ ارچ -

؟دریگیم همشچرس هچ زا دنوادخ تیالو -

دنوادخ یقیقح تیکلام - تسا قلاخ نوچدنوادخ يرابتعا تیکلام - تسا قلاخ نوچ

دنوادخ يرابتعا تیکلام - تسا یلو نوچدنوادخ یقیقح تیکلام - تسا یلو نوچ

؟دوشیم تشادرب یتسردهب یمالسا نیمارف هاگدید زا »تیالو رد دیحوت« دروم رد ترابع مادک-42

.تسا یهلا ياهنامرف ةدنناسر و هطساو )ص( مرکا ربمایپ

.دنکیم تیاده ،هدومرف نیعم هک يدوصقم يوسهب ار تاقولخم دنوادخ

.دنتسه ادخ هب هتسباو و دنمزاین دوخ ياهراک رد تاقولخم ۀمه

.دننک تلاخد ناهج روما ریبدت رد ادخ زا لقتسم دنناوتیمن تاقولخم ای اهناسنا

؟تسا دیحوت هروس رد دنوادخ فصو مادک رب مدقم فیصوت نیا و دراد هراشا شیوخ تافص زا کی مادک هب »دمصلا هّللا« ترابع رد دنوادخ-43

تسا هدشن هداز و هدازن ادخ هکنیا - تاقولخم رب يرتربتسا هدشن هداز و هدازن ادخ هکنیا - يزاینیب

تسین شیارب ییاتمه هک تسیا هناگی ادخ هکنیا - تاقولخم رب يرتربتسین شیارب ییاتمه هک تسیا هناگی ادخ هکنیا - يزاینیب

ار یتسرپرس یگتسیاش یناسک هچ« و »؟دیبلط راگدرورپ ناونعهب ار ادخ ریغ دیابن ارچ« ياهشسرپ هب ،نآرق ۀفیرش تایآ هب دانتسا اب میهاوخب رگا-44

؟دوب دنهاوخ ام ناسرددم ینارون تارابع مادک ،میهد خساپ بیترتهب »؟دنرادن

»اّرضال َو ًاعَفن مِهسُفنَال َنوکِلَمیال«–  »ّابر یغَباِ هللا َریََغا«»اّرضال َو ًاعَفن مِهسُفنَال َنوکِلَمیال«–  »ٍءیَش ِلُک ُّبَر َوُه َو«

»ضرالا و تاوامسلا یف ام هللا و«–  »ٍءیَش ِلُک ُّبَر َوُه َو«»ضرالا و تاوامسلا یف ام هللا و«–  »ّابر یغَباِ هللا َریََغا«

؟دهاوخ یم دنوادخ زا ار یقیفوت هچ و دناد یم دوخ » تزع«  ار يزیچ هچ بیترت هب )ع( یلع ترضح-45

.دراد تسود دوخ هک دشاب هنوگ نآ - ادخ یگدنب.دراد تسود ادخ هک دشاب هنوگ نآ - ادخ یگدنب

.دراد تسود دوخ هک دشاب هنوگ نآ - ادخ تعاطا .دراد تسود ادخ هک دشاب هنوگ نآ - ادخ تعاطا

؟تسا هداد رارق دیحوت رادم رب ار نانمؤم لامعا زا شخب مادک میرک نآرق-46

يورخا و يویند لامعا یعامتجا و يدرف لامعاماکحا و فراعم لامعاماکحا و یقالخا لئاضف

؟ددرگیم موهفم هفیرش ۀیآ مادک مایپ رد تقد زا ،دراد لابند هب ار ترخآ و ایند نارسخ دنوادخ هار زا تشگزاب و دادترا هکنیا-47

» .................. هب ّنأمطا ریخ هباصا ناف فرح یلع ّهللا دبعی نم سانلا نم و«»ًالیکو هیلع نوکت تناف ا هاوه ههلا ذّختا نم تیارأ«

»ءیش لک ّبر وه و ّابر یغبا ّهللا ریغا لق«»................. ءایلوا مکوّدع و یوّدع اوذختت ال اونما نیّذلا اّهیا ای«

؟تسا رت حیحص نآ ةرابرد یتواضق هچ و تسا هدوب دروم مادک ناربمایپ توعد هحولرس-48

.دنتسه رابتعا دقاف تاداقتعا ریاس نآ نودب هک یتسرپاتکی و دیحوت.دنتسه صقان تاداقتعا ریاس نآ نودب هک یتسرپاتکی و دیحوت

.دنتسه رابتعا یب تاداقتعا ریاس نآ نودب هک یلاعت قح تیدوبع.دنتسه صقان تاداقتعا ریاس نآ نودب هک یلاعت قح تیدوبع

؟تشاد دهاوخ دوجو وا رد یطلغ روصت هچ تسا هدش التبم تیالو رد كرش هب هک یسک-49

.دشاب لئاق فرصت قح وا يارب و هتفرگ رظن رد ادخ ریغ یتسرپرس ملاع يارب هکنیا

.دشاب لئاق تیاده قح وا يارب و هتفرگ رظن رد ادخ ریغ یتسرپرس ملاع يارب هکنیا

.دشاب لئاق فرصت قح وا يارب و هتفرگ رظن رد ادخ ریغ يربدم ملاع يارب هکنیا

.دشاب لئاق تیاده قح وا يارب و هتفرگ رظن رد ادخ ریغ يربدم ملاع يارب هکنیا
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.تسا  .................. یانعم هب نآ یراتفرگ هک دراد هراشا .................. رد کرش هب»ءاِیلَوا ِهنود نِم متذَختاَفا لُق« ینآرق ترابع-50

.تسا هدرک راذگاو يرگید هب ار شیوخ نامرف و مکح ادخ هکنیا روصت - تیبوبر

.دنزادرپب ملاع ریبدت هب ًالقتسم هک دنتسه ینارگید ،ادخ زج هکنیا روصت - تیبوبر

.دنزادرپب ملاع ریبدت هب ًالقتسم هک دنتسه ینارگید ،ادخ زج هکنیا روصت - تیالو

.تسا هدرک راذگاو يرگید هب ار شیوخ نامرف و مکح ادخ هکنیا روصت - تیالو

؟دشابیم ترابع مادک زا هتساخرب كرش یفن رد »ارض ال و ًاعفن مکسفنال نوکلمیال ءایلوا هنود نم متذّختافا لق« ۀفیرش ۀیآ مایپ-51

.دناهدیرفآ ار ناهج راگدیرفآ و قلاخ دنچ هکنیا هب داقتعا

.دنتسه ناهج زا یشخب کلام مه نارگید وا رانک رد و دنوادخ رب هوالع هکنیا هب داقتعا

.دنراد هدهعرب ار ناهج یتسرپرس هک دنتسه زین ینارگید وا رانک رد و دنوادخ رب هوالع هکنیا هب رواب

.دنراد هدهعرب ار تادوجوم روما ریبدت هک دنتسه زین ینارگید وا رانک رد و دنوادخ رب هوالع هکنیا هب رواب

؟دنکیم نییبت یتسردهب ار »تیبوبر رد دیحوت« ترابع مادک-52

دوخ هرادا رد تاقولخم يدنمزاین مدعشنیرفآ أدبم هب تاقولخم يدنمزاین

تادوجوم تیاده رد دنوادخ يدنمزاین مدعناهج شنیرفآ رد دنوادخ يدنمزاین مدع

یموهفم طابترا هفیرش ۀیآ مادک اب دیحوت بتارم هب هجوت اب لماع نیا دنکیم یفرعم دوخ تزع لماع ار دروم مادک )ع( یلع ترضح ،يولع ثیدح رد-53

؟دراد

ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُه َو  - ینم راگدرورپ وتٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلق  - ینم راگدرورپ وت

ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُه َو  - ماوت هدنب نمٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلق  - ماوت هدنب نم

.دنکیم یفن ار  .................. هنوگره ینآرق ترابع نیا و دراد هراشا  .................. هب »ٌدََحا اًوُفُک َهل نَُکی َمل َو« فیرش ترابع-54

ادخ اب ریغ هسیاقم - یلمع دیحوتادخ رد صقن دوجو - يرظن دیحوتادخ رد صقن دوجو - یلمع دیحوتادخ اب ریغ هسیاقم - يرظن دیحوت

؟دشک یم ریوصت هب ار هتکن مادک ،تیکلام رد دیحوت اب هطبار رد  »ارَض َالَو اًعَْفن ْمِهِسُفنَِأل َنوُکِلَْمی َال«  ینآرق ترابع-55

.تسا تیبوبر رد دیحوت لولعم تیکلام رد دیحوت هکنیا.تسا تیبوبر رد دیحوت تلع تیکلام رد دیحوت هکنیا

.تسا تیکلام رد دیحوت لولعم تیالو رد دیحوت هکنیا.تسا تیکلام رد دیحوت تلع تیالو رد دیحوت هکنیا

؟تفگ ناوتیم هچ هبترم نیا هب تبسن و تسا دیحوت زا هولج مادک روظنم دیآیم نایم هب نخس ادخ یگدنهد شرورپ و تیاده ماقم زا یتقو-56

.دنرادن يریبدت تاقولخم و ریاس و ناسنا و تسادخ هتسیاش ملاع ریبدت - تیبوبر

.دنرادن يریبدت تاقولخم و ریاس و ناسنا و تسادخ هتسیاش ملاع ریبدت - تیالو

.درب یم شیپ بولطم دصقم يوس هب و هدرک هرادا ار ناهج هک تسادخ - تیبوبر

.درب یم شیپ بولطم دصقم يوس هب و هدرک هرادا ار ناهج هک تسادخ - تیالو

؟تسیچ لولعم نآ نتخانش تیمسر هب و ناملسم قوقح زا عافد بوجو-57

ینید نارهاوخ و ناردارب ةرمز رد نتفرگ رارق» هللا الا هلا ال«هب یلمع مازتلا

درف یگدنز داعبا ۀمه رد رییغتهللا الا هلا ال نتفگ

؟تسا دیحوت ۀبترم مادک باتزاب ،»دنوادخ ةزاجا ةدودحم رد ءایشا رد فرصت« و تسا یلجتم ینآرق ترابع مادک رد دنوادخ تیقلاخ تّیلع-58

تیکلام - »ءیش لک قلاخ هللا لق«تیکلام - »راهقلا دحاولا وهو«تیالو -»راهقلا دحاولا وهو«تیالو- »ءیش لک قلاخ هللا لق«

؟تسا نآ زا یکاح هیآ مادک و دنادیم رما مادک ار دوخ راختفا تیاهن ،هتشاد دوخ دوبعم اب هک یتاجانم رد )ع( یلع نانمؤم ریما-59

»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعَاف«-ناسنا یگدنب»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر ْنَم ُْلق«-ناسنا یگدنب

»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعَاف«-ادخ يراگدرورپ»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر ْنَم ُْلق«-ادخ يراگدرورپ
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؟تسا يرگید لولعم دروم مادک و تسا دیحوت ۀبترم مادک هب طوبرم بیترتهب ریز دراوم زا کی ره-60

شنیرفآ راک رد دنوادخ ییاتمهیب -

نیعم يدصقم يوسهب ناهج تیاده -

یمود - تیبوبر رد دیحوت - تیقلاخ رد دیحوتیلوا - تیبوبر رد دیحوت - تیقلاخ رد دیحوت

یمود - تیالو رد دیحوت - تیبوبر رد دیحوتیلوا - تیالو رد دیحوت - تیبوبر رد دیحوت
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