


 دین و زندگی دوازدهم فصل اول تشریحی

؟مینکیم كرد ار شروضح و میباییم ار ادخ هنوگچ ام-1

؟درک دیاب هچ نآ بسک يارب و تسیچ ادخ تاقولخم اب ههجاوم رد الاو و قیمع تفرعم زا روظنم-2

.دینزب لاثم کی و دینک نایب ار ادخ هب اههدیدپ زاین تابثا رد مود ۀمدقم-3

؟تسا مادک تخانش عون نیا زا ياهنومن و دنکیم توعد یتخانش هچ هب ار ام يرطف تخانش زا سپ نآرق-4

؟تسا رت رودقم ناناوج يارب ،دنیبب ادخ یلجت ار زیچ ره ات دهد یم ناوت ناسنا هب هک یقیمع تفرعم هب یبای تسد ارچ-5

؟دنک یم نایب ار یحطس هچ رد تاقولخم يدنمزاین »ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک ۚ ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف نَم ُُهلَأَْسی« ۀیآ-6

؟دنک یم كرد رتهب ار ادخ هب شیوخ يدنمزاین ناسنا تروص هچ رد-7

؟دشاب یمن دنمزاین يرگید هب ندوب دوجوم رد تروص هچ رد دوجوم کی-8

.دیربب مان ار دنوادخ فاصوا و لاعفا يرطف ریغ تخانش ياه هار زا هنومن کی-9

؟دنک یم ینابیتشپ و تیاده ار ملاع هک تسا دنوادخ تافص زا کی مادک-10

؟ارچ ؟دناتخانش لباق ریغ یتاعوضوم هچ و تخانش لباق ام يارب یتاعوضوم هچ-11

؟دراد ادخ تاقولخم هب تبسن ام هاگن رد يریثأت هچ موهفم نیا كرد و تسانعم هچ هب تسا یتسه رون دنوادخ هک نیا-12

.دییامن نایب ار »ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللاَوِ َّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتَنأ ُساَّنلا اَهَُّیأ َای« ۀیآ يانعم-13

؟دینک نایب ار شیادیپ رد ادخ هب ملاع زاین تابثا رد لوا ۀمدقم-14

؟دشاب یمن نکمم اه ناسنا ام يارب ادخ تخانش زا يا هبنج هچ-15

)نکمم ریغ - یتسیچ / نکمم - یتسه( .دشاب یم  .................. يرما هک تسادخ  .................. تخانش يانعم هب یهلا تاذ تخانش-16

)نکمم ریغ - نکمم( .تسا .................. یهلا ءامسا و تافص تخانش هتشادرب ماگ یسانشادخ ریسم رد هک یناسنا يارب-17

هلحرم رد يدنمزاین هب دشخبیم یتسه اهنآ هب امئاد مه دنوادخ و دننکیم زاین ضرع یهلا هاگشیپ هب ،لاح نابز اب امئاد تادوجوم هک دوش هتفگ رگا-18

)اقب - شیادیپ( .میاهتخادرپ ..................

؟دوشیم ییاهزیچ هچ لماش ادخ هب ناسنا زاین »ُدیمَحلا ُِّینَغلا َوُه هللاو ِهللا َیِلا ُءارَقُفلا ُمُتَنا ُساّنلا اَهَُّیا ای« ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-19

)میکح و ملاع - هدوتس و زاینیب( .تسا هدرک یفرعم .................. تفص ود اب ار شیوخ ،دنوادخ »ِ َّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتَنأ ُساَّنلا اَهَُّیأ َای« ۀیآ قبط-20

.دیسیونب ار دنوادخ یتسیچ و تاذ تخانش رد ناسنا یناوتان تلع-21

)اقب - شیادیپ( .دراد هراشا .................. ةزوح رد تاقولخم يدنمزاین هب  »ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف نَم ُُهلَأَْسی« ۀفیرش ۀیآ-22

حیضوت )ص( مرکا ربمایپ رد ار هطبار نیا ۀنومن و تسا رارقرب ادخ هب تبسن وا زاین ساسحا و شیوخ هب تبسن ناسنا تفرعم و لامک نیب ياهطبار هچ-23

.دیهد

.دینک نایب ار »ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسی« ۀفیرش ۀیآ ۀمجرت-24

؟دراد اّنب اب نامتخاس کی نیب ۀطبار اب یتوافت هچ هطبار نیا دییوگب و هداد حیضوت ار اقب رد يدنمزاین-25

.دیهد حیضوت ار اقب رد ادخ هب ناهج يدنمزاین-26

؟تسا يدوجوم هنوگچ نیا و تسین دنمزاین ةدنروآهدیدپ هب دوجوم کی تقو هچ-27

؟دناشچیم ام هب ار دوخ يالاو و قیمع تفرعم تذل دنوادخ یتروص هچ رد-28

؟دنکیم هیصوت يرما هچ رد رکفت هب ار ام )ص( ربمایپ ».. یش لک یف اورکفت« ثیدح رد-29

:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب  »هعم و هدعب و هلبق هللا تیار و الا ًائیش تیار ام«  يولع ثیدح رد رکفت اب-30

؟تسیچ رگنایب ثیدح نیا )فلا

؟تسیچ »مدید ار ادخ يزیچ ره هارمه و دعب و لبق« دیامرفیم هکنیا زا )ع( یلع ماما دوصقم )ب
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تفکر و اندیشه



؟تسا لولعم کی مادک و تلع کی مادک »لامک شیازفا« و »زاین و رقف رتشیب كرد« نیب »یِّلع« ۀطبار کی رد-31

)تاذ - تافص( .مینکن رکفت ادخ .................. رد هک دناهدرک هیصوت ام هب یسانشادخ هلاسم رد )ص( مرکا ربمایپ-32

)درادن - دراد( . ..................  ار دودحمان تاعوضوم كرد شیاجنگ ام نهذ-33

)شیازفا - شهاک( .دباییم  .................. راگدرورپ دزن وا زجع ،دوش یم رتشیب ادخ هب ناسنا تفرعم هچ ره-34

)مدرم - نانمؤم( .تسا .................. هب دنوادخ باطخ  »ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللاَوِ َّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتَنأ« ۀیآ رد-35

)هدیدپ - هدنروآ دیدپ( دوریمن رامش هب .................. کی رگید دشاب یتاذ شدوجو هک يدوجوم-36

)تسین - تسا( .  .................. دنمزاین ندمآ دوجو هب يارب يرگید دوجوم هب دشاب دوجوم اتاذ دوخ يدوجوم رگا-37

)مود - لوا( .میا هدرک هراشا .................. ۀمدقم هب دراد زاین تسا نیریش شدوخ هک يزیچ هب ندش نیریش يارب تسین نیریش هک يزیچ مییوگب رگا-38

- لوا( .دوریم رامش هب .................. ۀمدقم نیا هک دنتسه هدنروآ دیدپ دنمزاین ندش دوجوم يارب ًاترورض ،تسین ناشدوخ زا ناشدوجو هک ییاههدیدپ-39

)مود

)مود - لوا( .دوریم رامش هب .................. ۀمدقم نیا و .تسین نامدوخ زا ام یتسه و دوجو هک میباییم ییاههدیدپ ار دوخ میرگن یم دوخ هب هاگ ره-40

)يرطف - یباستکا( دوشیم ناسنا يارب .................. تخانش هب رجنم ادخ هب ناهج يدنمزاین ةرابرد رکفت-41

یم ناشن ام هب وا .................. تخانش زین و وا دوجو كرد يارب ینوگانوگ ياههار و دناوخیم ارف دنوادخ ةرابرد رت قیمع تفرعم هب ار ام میرک نآرق-42

)تاذ و یتسیچ - لاعفا و تافص( .دهد

)ییادتبا و یلوا - ییاهن و لماک( .دوریم رامش هب .................. تخانش کی يرطف تخانش-43

یم ددم تاقولخم و تادوجوم هب و دنکیم ینابیتشپ و تیاده ار نآ .................. يا هدننیرفآ هک مینکیم یگدنز یناهج رد مینادیم ینشور هب ام-44

)ملاع - میکح( .دناسر

)لقع - ترطف( .مینکیم كرد ار شروضح و میباییم ار ادخ ،شیوخ .................. ساسارب ،ام زا مادک ره-45

.دینک صخشم ار ریز تارابع ندوب تسردان ای تسرد-46

.مینک یم كرد ار شروضح و میباییم ار ادخ ،شیوخ ترطف ساسا رب ،ام زا مادک ره

.تسا قلاخ و هدننیرفآ هب دوخ شیادیپ رد ناهج يدنمزاین ةرابرد رکفت ،يرطف تخانش ياه هار زا یکی

.تسا هدوبن نامدوخ زا نامیتسه و دوجو هک میباییم ياهدیدپ ار دوخ ،مینکیم رظن دوخ هب هاگره

شدوجو و دیابن هدیدپ شدوخ هک دنتسه ياهدنروآدیدپ هب دنمزاین ندش دوجوم يارب ًاترورض ،تسین ناشدوخ زا ناشدوجو هک اههدیدپ یخرب

.دشاب شدوخ زا

.تسا لوا ۀمدقم هب طوبرم میتسه هدیدپ همه نامفارطا تادوجوم و ام هکنیا كرد

.دینک صخشم ار ریز تارابع ندوب تسردان ای تسرد-47

.میربب یپ ادخ یتسیچ هب و میسانشب ار ادخ ءامسا و تافص میناوتیم اهناسنا ام

.دراد تخانش تردق ادخ زا ریغ يدودحمان و دودحم رما ره هب تبسن ناسنا

.دوشیم رتشیب ادخ هب تبسن وا رقف ساسحا دوش رتشیب ادخ اب شاهطبار و دوخ هب ناسنا تفرعم هچ ره

.دنکیم زجع ساسحا ادخ دزن رتشیب و هتفر الاب شلامک و تفرعم دنک كرد رتشیب ار ادخ هب دوخ زاین ناسنا هچ ره

.تسین هنوگنیا اقب رد اما تسا اّنب و انب ۀطبار دننام ،داجیا رد هچرگا ادخ اب ملاع ۀطبار

.دینک فیرعت ار ریز تاحالطصا-48

:هدیدپ

:هدنروآدیدپ

:تاذلاب مئاق
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:رون

:الاو و قیمع یتفرعم

.دیهد خساپ ریز تالاؤس هب  »هتردق یف و هللایف رکفتلا نامدا هدابعلالضفا«  يوبن ثیدح هب هجوت اب-49

؟تسیچ تدابع نیرترب )فلا

.دیسیونب ثیدح يارب مایپ کی )ب

؟تسین يرگید هب دنمزاین دوخ دوجو رد یتروص هچ رد دوجوم کی ،شنیرفآ رد-50

؟تسا انعم هچ هب دنوادخ ندوب رون  »...ضرَالا َو ِتاوامَّسلا ُرونُ َهللا«  ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-51

؟تسا ناوتان دنوادخ یتسیچ و تاذ تخانش رد ناسنا ارچ-52

؟تسین يرگید هب دنمزاین دوخ دوجو رد ،یتروص هچ رد دوجوم کی-53

؟تسا سرتسد لباق تروص هچ رد و لکشم الاو و قیمع تفرعم هب لوصو یطیارش هچ رد دیهد حیضوت-54

؟ارچ ؟دسانشب دناوتیم ار دنوادخ یتسیچ و تاذ ناسنا ایآ-55
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