


یتست -شرپدین و زندگی دوازدهم فصل اول

؟تسا هدمآ عوضوم نیا نییبت رد ،تیب مادک ».دوشیمن مک ای عطق هاگچیه زاین نیا و دنتسه دنمزاین دنوادخ هب نآ ره رد و هراومه ناهج تادوجوم«-1

نایم رد وت اب میشاب ام هک اتناج ِناج ار ام وت يا میشاب هک ام

تسود خر لباقم رد اههنیآ مداهنرهم و هم زا هچرگا ،مدیدن تسود ریظن

دوس هچ انیبان هدید و رون ز رُپ ملاع ود رهناهج تارذ ز دباتیم وت راسخر رهم

راز راز یتسَخب ناشیورد ياپراخ ز يدیردب قلخ ياههماج

؟دزاس یم نومنهر يوبن مالک مادک هب ار ام ،تیب نیا هب ییاناد و تسا هدمآ تیب مادک رد لاعتم يادخ هاگشیپ هب تادوجوم یمئاد زاین ضرع-2

ِِهتَرُدق یف و  ِّهللا یف ِرُّکفَّتلا ُنامدإ ِۀَدابِعلا ُلَضفأ  _  مد هب مد دشاب داب زا نامهلمح /ملع ریش یلو ناریش همه ام

ًاَدبأ ٍنیَع َۀَفرَط یسَفن یلإ ینلَکت ال َّمهُّللا  - دید ادخ لوا ،دید هک يزیچ ره ِز /دید افص و رون ،تفرعم زک یلد

ِِهتَرُدق یف و  ِّهللا یف ِرُّکفَّتلا ُنامدإ ِۀَدابِعلا ُلَضفأ   - دید ادخ لوا ،دید هک يزیچ ره ِز /دید افص و رون ،تفرعم زک یلد

ًاَدبأ ٍنیَع ََۀفرَط یسَفن یلإ ینلَکت ال َّمهُّللا _  مد هب مد دشاب داب زا نامهلمح /ملع ریش یلو ناریش همه ام

؟دهدیم ناشن ار زاینیب يادخ هب يدنمزاین كرد ةرمث هنیزگ مادک-3

زاین و رقف رتشیب كرد  یسانشدوخ شیازفا  یهاگآ و تفرعم شیازفا

یگدنب و تیدوبع شیازفا  یسانشدوخ شیازفا  یهاگآ و تفرعم شیازفا

زاین و رقف رتشیب كرد  یهاگآ شیازفا  یقیقح تفرعم ندش لماک

یگدنب و تیدوبع شیازفا  زاین و رقف رتشیب كرد  یقیقح تفرعم ندش لماک

←←

←←

←←

←←

؟تسا هدرک دروخرب هنوگچ ،بیترتهب دنوادخ تاذ و تافص رد رکفت اب مالسا نید-4

قیوشت - قیوشتریذحت - قیوشتقیوشت - ریذحتریذحت - ریذحت

میهافم مادک و میربیم یپ دروم مادک هب هیبشت نیا زا ،تسا نآ دلوم اب قرب نایرج ۀطبار دننام يدح ات دنوادخ اب تادوجوم رگید و ام ۀطبار مییوگب رگا-5

؟تسا هدمآ بیترت هب نآ رد

ینغ - ریقف - اههدیدپ تیقولخم و زاینیب دنوادخ تیقلاخینغ - ریقف - اقب و داجیا رد هدنروآدیدپ هب اههدیدپ زاین

ریقف - ینغ - هدنروآ هدیدپ یتاذ يزاینیب و اههدیدپ یتاذ يدنمزاینریقف - ینغ - اناوت قلاخ هب تاقولخم لماک یگتسباو

؟دناشچ دهاوخ نانآ هب ار تفرعم نیا تذل و درک دهاوخ يرای ار یناسک هچ دنوادخ » ُهَعَم َو ُهَدَعب َو ُهَلَبقَ هللا ُتَیأَر َو ِّالا ًائیَش ُتَیأَر ام« ترابع مهف ریسم رد-6

.دننیبیم یهلا تایآ زا ياهیآ و قلاخ دوجو رگنایب ار ناهج تادوجوم مامت هک نانآ

.دننکیم تکرح يوق میمصت و مزع اب و دنراذگیم شیپ مدق هک نانآ

.دننکیم هدهاشم ار دنوادخ تردق و ملع و دنرگنیم یتسه ناهج رد هشیدنا و تقد اب هک نانآ

.دنزاسیم راومه ار راوشد ریسم نیا ،دوخ بلق يافص و یکاپ اب هک نانآ

؟ددرگیم موهفم تاعوضوم مادک » نأش یف َوُه ِمَوی َّلُک ِضرَالا َو ِتاوامَّسلا ِیف نم ُهلاَسی « هفیرش هیآ زا-7

شیادیپ ۀلحرم رد قلاخ هب تاقولخم يدنمزاین و دنوادخ هاگشیپ رد یگدنب

شیادیپ ۀلحرم رد ًافرص قلاخ هب تاقولخم يدنمزاین و یهلا ةدارا هب تاقولخم یمئاد یگتسباو

ادخ هب دوخ ياقب رد ناهج يدوجو یگتسباو و دنوادخ هاگشیپ رد تیدوبع و یگدنب

ادخ هب دوخ ياقب رد ناهج يدوجو یگتسباو و یهلا ةدارا هب تاقولخم یمئاد یگتسباو
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؟تسا رتشیب ناناوجون و ناناوج يارب نآ هب یسرتسد ناکما ارچ و هدومن نایب ار  »هعم و هدعب و هلبق هللا تیأر و الا ًائیش تیأر ام«  ترابع موهفم ،تیب مادک-8

الاو و قیمع تفرعم ــ منیب وت انعر تماق زا ناشنتشد و رد و هوک مرگنب اجره هب

بلق يافص و یکاپ ــ منیب وت انعر تماق زا ناشنتشد و رد و هوک مرگنب اجره هب

بلق يافص و یکاپ ــ ار هدننیب ود ناجنرم ینیبنار هدننیرفآ ناگدننیب هب

الاو و قیمع تفرعم ــ ار هدننیب ود ناجنرم ینیبن ار هدننیرفآ ناگدننیب هب

؟دنکیم رتهدامآ نآ هب لین يارب ار اهنآ ناناوج یگژیو مادک و دسریم رظن هب هنوگچ تسخن هاگن رد ،دنیبب ار ادخ يزیچ ره اب دناوتب ناسنا هک نیا-9

يوق میمصت و مزع - راوشد و تخسيوق میمصت و مزع - ناسآ و لهس

بلق يافص و یکاپ - راوشد و تخسبلق يافص و یکاپ - ناسآ و لهس

.تسا ................. فده نیا هب ندیسر يارب مزال رتسب و ................. هک تسا یتفرعم الاو و قیمع تفرعم-10

بلق يافص و یکاپ - مینادب ادخ ار شنیرفآ ماظن رد رثؤم اهنت

بلق يافص و یکاپ - مینیبب ار ادخ ،يزیچ ره اب

ادخ يارب یگدنب و تیدوبع و صالخا - مینیبب ار ادخ يزیچ ره اب

ادخ يارب یگدنب و تیدوبع صالخا - مینادب ادخ ار شنیرفآ ماظن رد رثؤم اهنت

؟تسا يرگید دنمزاین یتروص هچ رد و تسین يرگید دنمزاین ندشدوجوم يارب یتروص هچ رد دوجوم کی-11

.تسا رخؤم وا یتسه زا شایتسین هک ياهدیدپ – تسا یتسین رب مدقم شایتسه هک دشاب ياهدیدپ

.تسا مدقم وا یتسه رب شایتسین هک ياهدیدپ - تسا یتسین رب مدقم شایتسه هک دشاب ياهدیدپ

.تسا رخوم وا یتسه زا شایتسین هک ياهدیدپ - دشابن هدیدپ و دشاب دوجومً اتاذ

.تسا مدقم وا یتسه رب شایتسین هک ياهدیدپ - دشابن هدیدپ و دشاب دوجومً اتاذ

بیترت هب هک میربیم یپ .................... هب هیبشت نیا زا »تسا نآ دلوم اب قرب نایرج ۀطبار دننام ،ادخ اب تادوجوم رگید و ام ۀطبار« مییوگب رگا-12

.ددرگیم موهفم ................... و ...................

ینغ - ریقف - اههدیدپ تیقولخم و زاین یب دنوادخ تیقلاخینغ - ریقف - اقب و داجیا رد روآ دیدپ هب اههدیدپ زاین

ریقف - ینغ - روآدیدپ یتاذ يزاینیب و اههدیدپ یتاذ يدنمزاینریقف - ینغ - اناوت قلاخ هب تاقولخم لماک یگتسباو

؟دنکیم ردابتم روکف ناسنا نهذ هب ار عوضوم نیا لاثم مادک و تسا مادک اقب رد دنوادخ هب ناهج يدنمزاین موهفم-13

نآ حارط و رامعم و دجسم -دنوشیم راکشآ وا ببس هب و دنریگیم وا زا ار دوخ دوجو ،تادوجوم ۀمه و تسا یتسه رون دنوادخ

نامتخاس يانب و انب -دربیم نیب زا ار اهنآ ،دنک هدارا هظحل ره دنوادخ و دنتسه دنوادخ هب هتسباو تاقولخم ۀمه

نآ دلوم و قرب نایرج -دربیم نیب زا ار اهنآ ،دنک هدارا هظحل ره دنوادخ و دنتسه دنوادخ هب هتسباو تاقولخم ۀمه

نآ زاستعاس و تعاس -دنوشیم راکشآ وا ببس هب و دنریگیم وا زا ار دوخ دوجو ،تادوجوم ۀمه و تسا یتسه رون دنوادخ

؟تسا هدش نایب ،تیب مادک رد ،نآ رهرد لاعتم دنوادخ هب تاقولخم يدنمزاین موهفم-14

دید ادخ لوا ،دید هک يزیچ ره هبدید افص و رون تفرعم زک یلد

راوید رب دوب شقن دنکن ترکف هکرهدوجو راوید و رد رب بجع شقن همه نیا

تسوت ز ام رد ادص و میهوک وچ امتسوت ز ام رد اون و مییان وچ ام

یهد بآ تفص يو زا دیانیهت بآ ز دوب هک يربا کشخ

؟تسا نآ دیؤم ثیدح مادک ؟تسا لماع مادک ققحت هب طونم دنوادخ هب ناهج ياههدیدپ يدنمزاین كرد-15

هعم و دعب و هلبق هللا تیأر و الا ًائیش تیأر ام ـ ادخ تخانشضرالا و تاوامسلا رون هللا ـ ادخ تخانش

ضرالا و تاوامسلا رون هللا ـ ادخ یگدنبهعم و دعب و هلبق هللا تیأر و الا ًائیش تیأر ام ـ ادخ یگدنب
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ةدنیاز ،یسانشدوخ شیازفا هک تسا رارقرب ................... ۀطبار ،يو تیدوبع شیازفا و ناسنا تفرعم شیازفا نیبام تایح ياغوغ رپ ۀنحص رد-16

.................... قرب دلوم و قرب نایرج نیب ۀطبار عطق و تسا ..................

تسا نکممان - يدنمزاین و رقف - میقتسمتسا نکممان - يدنمزاین و رقف - سکع

دماجنایم قرب نایرج يانف هب - يزاینیب و انغ - میقتسمدماجنایم قرب نایرج يانف هب - يزاینیب و انغ - سکع

هتشاد تلئسم دنوادخ زا دیاب ار ییاعدتسا هچ اتسار نیا رد و تسیچ دولوم ،وا هاگشیپ هب يراسکاخ ضرع و دنوادخ هاگرد هب ناسنا تیدوبع شیازفا-17

؟میشاب

.دناشچب ام هب ار الاو و قیمع تفرعم تذل - ادخ هب یگتسباو كرد شیازفا

.دریگن ام زا ار شتمحر و فطل مه هظحل کی يارب - ادخ هب یگتسباو كرد شیازفا

.دریگن ام زا ار شتمحر و فطل مه هظحل کی يارب - دنوادخ لاعفا و تافص رد رکفت

.دناشچب ام هب ار الاو و قیمع تفرعم تذل - دنوادخ لاعفا و تافص رد رکفت

؟ارچ و دنهدیم روتسد يراک هچ هب ادخ تاذ رد رکفت زا یهن زا شیپ )ص( ربمایپ-18

.میسانشب میناوتیم ار وا ءامسا و تافص ،یهلا ياهتمعن تخانش اب اریز ؛ »ءیش لک یف اورکفت«

.تسا دنوادخ یتسیچ ندیمهف رد ام رگیرای اریز ؛ »ءیش لک قلاخ هللا لق«

.تسا دنوادخ یتسیچ ندیمهف رد ام رگیرای اریز ؛ »ءیش لک یف اورکفت«

.میسانشب میناوتیم ار وا ءامسا و تافص ،یهلا ياهتمعن تخانش اب اریز ؛ »ءیش لک قلاخ هللا لق«

،يراکایر و دنکیم میسرت ار نسُح عاونا زا کی مادک ،تسا هداد نامرف دنوادخ هک تروص نامه هب دوخ یهلا ۀفیظو ماجنا ياتسار رد ناسنا شالت-19

؟تسا ناسنا رد نسُح مادک نادقف ۀناشن

یلعاف نسح -یلعف نسحیلعف نسح -یلعف نسحیلعف نسح -یلعاف نسحیلعاف نسح -یلعاف نسح

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب »هعم و هدعب و هلبق هللا تیأر و الا ائیش تیأر ام « :فیرش ثیدح-20

منیب وت انعر تماق زا ناشن / تشد و رد و هوک مرگنب اج ره هبیهد بآ تفص يو زا دیان / یهت بآ ز دوب هک يربا کشخ

امنیناف ،یقلطم دوجو وت / ام ياهیتسه و مییاهمدع امنایم رد وت اب میشاب ام هک ات / ناج ِناج ار ام وت يا میشاب هک ام

؟تسا هدیدرگ نایب تیب مادک موهفم رد دنوادخ هب تبسن تفرعم نیرتالاو و نیرتقیمع هار-21

شخبیتسه دوب هک دناوت نوچشخبیتسه زا هتفایان تاذ

یهدبآ تفص يو زا دیانیهت بآ ز دوب هک يربا کشخ

دید ادخ لوا دید هک يزیچ ره هبدید افص و رون تفرعم زک یلد

ام ياهیتسه و میئاه مدع امامن یناف قلطم دوجو وت

؟تسا یهلا تردق و تمکح رگناشن و دنوادخ شخبّیلجت شدوخ ّدح رد يدوجوم ره هک تسا نآ زا یکاح ،هفیرش ۀیآ مادک مایپ-22

» ُهوُُدبْعَاف ْمُکُّبَر َو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ«»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُرُونُ َّهللا«»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک«»ٌدََحأً اوُفُک َُهل ْنَُکی َْمل َو«

هچ هعماج نآ رب و درک ینکشدس تیلهاج ربارب رد لماع مادک هارمه هب شناد و يزرودرخ هب نآ ررکم توعد و میرک نآرق تایآ ۀلاس  لوزن-23

؟داهن يرثا

دومن یعامتجا تلادع يایوج ار نانآ -شناد بسک بوجو هب )ص( ربمایپ یمئاد ياهقیوشت

تخاس ملع قاتشم ار نانآ -شناد بسک بوجو هب )ص( ربمایپ یمئاد ياهقیوشت

تخاس ملع قاتشم ار نانآ -یلهاج ماظن رب مکاح ياهضیعبت عفر يارب شالت

دومن یعامتجا تلادع يایوج ار نانآ -یلهاج ماظن رب مکاح ياهضیعبت عفر يارب شالت
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؟ددرگیم دافتسم »ٍنْأَش یف َوُه ٍمَْوی َّلُک« نآرق ترابع زا عوضوم مادک-24

.تسا يرما راکردنا تسد هظحل ره دنوادخ  هک تسا نآ زاسهنیمز لاعتم دنوادخ زا ضیف بسک يارب ملاع تاقولخم یمئاد تساوخرد

.تسا دنوادخ هب اهنآ یمئاد جایتحا ةدنهد ناشن ناهج تاقولخم ندوب هدیدپ

.دجنگن ام نهذ رد دنوادخ یتسیچ هک تسا نآ رگناشن ملاع تدوجوم ۀمه هب یلاعت قح ندوب طیحم

.تسا یتسه روما مامت رد یلاعت قح ندوب فرصتم هب یلوا لولعم تاقولخم ۀمه لماک و یتاذ رقف

:دیارسیم هک يدعس رعش و »مدید نآ اب و نآ زا دعب و نآ زا لبق ار ادخ هکنیا رگم ،مدرکن هدهاشم ار يزیچ چیه« :)ع( یلع نانمؤم ریما نخس-25

؟تسا ناسنا ياههیامرس زا کیمادک روآدای بیترتهب »مرود يو زا نم هک رتبجع نیو / تسا نم هب نم زا رتکیدزن تسود«

انشآادخ تشرس - اهییابیز و اهیکین هب شیارگاهییابیز و اهیکین هب شیارگ - انشآادخ تشرس

اهییابیز و اهیکین هب شیارگ - اهییابیز و اهیکین هب شیارگانشآادخ تشرس - انشآادخ تشرس

؟مینک اعد هنوگچ تسا هتسیاش ،»مد هب مد دشاب داب زا نامهلمح / ملع ریش یلو ناریش همه ام« مینادیم هک نونکا-26

تکرت امیف ًاحلاص لمعأ یّلعل نوعجرا برنیملاعلا بر هللا یتامم َو یایحم و یکسن و یتالص ّنإ

ۀتلاسر لعجی ثیح ملعأ هللاًادبا نیع ۀفرط یسفن یلا ینلکتال مهّللا

؟تسا ادیوه ریز تایبا زا کی مادک رد  »ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسی« ۀفیرش ۀیآ مایپ-27

منیب وت ایرد مرگنب ایرد هب        منیب وت ارحص مرگنب ارحص هبتسوت داجیا زا هلمج ام یتسه        تسوت داد زا ام دوب و ام داب

دید ادخ لوا دید هک يزیچ ره هب        دید افص و رون تفرعم زک یلدیهد بآ تفص يو زا دیان        یهت بآ ز دوب هک يربا کشخ

⋯

؟دوشیم تفایرد ،موهفم مادک » ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُرُونُ هللا « ۀفیرش ۀیآ زا-28

.دشابیم نیمز و نامسآ شخبینشور و تسا ناهج راگدرورپ و قلاخ رون رگناشن ،ناهج نیا رد يزیچ ره

.تسا یسرتسد لباق یفده اما ،لکشم تسخن هاگن رد هک تسالاو و قیمع یتفرعم ،دنوادخ تاذ تخانش

.تسا یهلا تافص ریاس و تمحر ،تردق ،تمکح رگناشن و دنوادخ شخبیلجت شدوخ ّدح رد يدوجوم ره

.دنوشیم ینارون وا ببس هب و دنریگیم وا زا ار دوخ دوجو شیادیپ ۀلحرم رد اهنت تادوجوم مامت و تسا یتسه رون دنوادخ

؟تسا مادک ،ناسنا ياهدادعتسا ییافوکش و یناوج راهب ییابیز و توارط ۀیام-29

رامعَألاب ُشیَعی نَّمم َُرثَْکأ ناسْحإلاب ُشیَعی ْنَمِِهتَردُق یف و  ِّهللا یف ِرُّکفَّتلا ُنامدإ

ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللا َوِ َّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتَنأِِهئََالب ِیف َدیِز ِِهناَمِیإ ِیف َدیِز اَمَّلک

؟تسا هدش نایب تیب مادک رد ،نآرق رد لاعتم دنوادخ هب تاقولخم يدنمزاین موهفم-30

دید ادخ لوا دید هک يزیچ ره هبدید افص  و رون تفرعم زک یلد

منیب وت انعر تماق زا ناشنتشد و رد و هوک مرگنب اج ره هب

تسوت ز ام رد ادص و میهوک وچ امتسوتز ام رد اون و میمان وچ ام

یهد بآ تفص يو زا دیانیهت بآ ز دوب هک يربا کشخ

مادک مالک نیا نّیبم و هدش هراشا ادخ هب تاقولخم زاین زا هبنج مادک هب »دشاپیمورف و هدش یشالتم ملاع ،دنک هدارا هظحل ره دنوادخ« دوش هتفگ رگا-31

؟تسا نآرق ترابع

ِهللا َیِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ - شیادیپُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو - شیادیپُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو - اقبِهللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ - اقب

؟تسا رما مادک ،دنیبب ار ادخ يزیچ ره اب دناوتب ناسنا هکنیا ۀمزال و زاسرتسب بیترتهب-32

بلق يافص و یکاپ -میمصت و مزعمیمصت و مزع -بلق يافص و یکاپ

لمع و نامیا -قیمع تفرعم و شنیبقیمع تفرعم و شنیب -لمع و نامیا
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زا کیمادک رد ،دنتسه دنمزاین نآ هب اقب و شیادیپ رد تادوجوم یمامت هک يدوجو تیهام درومرد نآ یهن روتسد و یتسه رد رمتسم رکفت هب توعد-33

؟تسا هدهاشم لباق اههنیزگ

ِّهللا ِتاذ یف اورَّکََفت ال - ِّهللا یف ِرُّکفَّتلا ُنامدإ ِۀَدابِعلا ُلَضفأًاَدَبأ ٍنْیَع َهَفْرَط یِسَْفن َىِلإ ِینْلَِکت َال - ِّهللا یف ِرُّکفَّتلا ُنامدإ ِۀَدابِعلا ُلَضفأ

ًاَدَبأ ٍنْیَع َهَفْرَط یِسَْفن َىِلإ ِینْلَِکت َال -ٍءیَش ِّلُک یف اورَّکََفتِّهللا ِتاذ یف اورَّکََفت ال -ٍءیَش ِّلُک یف اورَّکََفت

؟درک هراشا .................. هب ناوتیم نآ ۀلمج زا هک دراد دوجو ملاع رد دنوادخ .................. تخانش يارب ینوگانوگ ياههار-34

قلاخ هب دوخ شیادیپ رد ناهج يدنمزاین ةرابرد رکفت - یباستکا تخانشقلاخ هب دوخ شیادیپ رد ناهج يدنمزاین ةرابرد رکفت - يرطف تخانش

.دراد روضح ملاع رد يدنوادخ هکنیا تفایرد و كرد -  یباستکا تخانش.دراد روضح ملاع رد يدنوادخ هکنیا تفایرد و كرد - يرطف تخانش

.تسا نآ دیؤم  .................. هک هدش هراشا .................. موهفم هب دنکیمن اهر دوخ لاح هب ار تاقولخم ،تقلخ زا سپ دنوادخ هک دوش هتفگ رگا-35

یتسه هب یتسین زا تادوجوم رذگ - ناش یف وه موی لکیتسه هب یتسین زا تادوجوم رذگ - ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو

تقلخ زا سپ تادوجوم ماود - ناش یف وه موی لکتقلخ زا سپ تادوجوم ماود - ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو

؟دوب دهاوخ لاوس نیا يوگخساپ ینآرق ترابع مادک ،دنک فرطرب ار تادوجوم زاین دناوتیم ادخ طقف ارچ هک دوش لاوس رگا-36

»ضرالا و تاوامسلا یف نم هلاسی«»ناش یف وه موی لک«»دیمحلا ینغلا وه هللا و«»هللا یلا ءارقفلا متنا«

؟تسا یتفرعم هنوگچ عوضوم نیا و دننیبب ار وا تردق و ملع و دننک هدهاشم ار ادخ يزیچ ره رد دنناوتیم یناسک هچ-37

الاو و قیمع - تسین هدیدپ هک دننیبیم يدوجومً اتاذ ار دنوادخبعص و رترب - تسین هدیدپ هک دننیبیم يدوجومً اتاذ ار دنوادخ

الاو و قیمع - دنرگنیم یتسه ناهج رد هشیدنا و تقد هببعص و رترب - دنرگنیم یتسه ناهج رد هشیدنا و تقد هب

نیمه میناوتیم دروم مادک رد دنوادخ تخانش ۀطیح رد و تسیچ لولعم ،تسین نکممان و دیعب ناسنا يارب هداتفا رود ياهناشکهک تخانش هک نیا-38

؟مییوگب نخس هنوگ

تیهام و تقیقح - اهنآ دوجو ندوب دودحمتافص و یتسه - اهنآ دوجو ندوب دودحم

تیهام و تقیقح - اهنآ هب تبسن ناسنا ۀشیدنا ندوب طاحمتافص و یتسه - اهنآ هب تبسن ناسنا ۀشیدنا ندوب طاحم

؟ددرگیم دافتسم موهفم مادک  »ً ادبا نیع هفرط یسفن یلا ینلکتال َّمهللا«  فیرش ثیدح زا-39

.تسا دنوادخ یگدنب و تیدوبع شیازفا هجیتن و لولعم يدنمزاین و رقف رتشیب كرد

.دریگن وا زا ار شصاخ تمحر و فطل ،مه هظحل کی يارب هک دهاوخیم دنوادخ زا هنازجاع یهلا هاگشیپ رد هاگآ ناسنا

.دننکیم كرد ار دوخ ۀتسویپ زاین ،یهلا تمحر و فطل ۀیاس رد هاگآان ياهناسنا

.تسا یسانشدوخ و تفرعم شیازفا عوبتم يدنمزاین و رقف رتشیب كرد

؟تسیچ هیضق نیا هب تبسن میرکنآرق درکیور و دسریم روهظ ۀصنم هب ياهلیسو هچ هب یگدنز دنوادخ روضح هب تبسن هیلوا كرد-40

.دناوخیم ارف دنوادخ ةرابرد يرتقیمع تفرعم هب ار ام - هشیدنا و رکفت

.دناوخیم ارف دنوادخ ةرابرد يرتقیمع تفرعم هب ار ام - تشرس و ترطف

.دهدیم ناشن ام هب دنوادخ لاعفا تخانش زین و یتسیچ كرد يارب ینوگانوگ ياههار - هشیدنا و رکفت

.دهدیم ناشن ام هب دنوادخ لاعفا تخانش زین و یتسیچ كرد يارب ینوگانوگ ياههار - تشرس و ترطف

؟تسا نآ تیّلع نایب ماقم رد کیمادک و تسا هدش هدروآ ینآرق ترابع مادک رد یهلا هاگشیپ رد ناهج تادوجوم لاح نابز-41

َِّ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 لالدتسا زا همدقم مادک هب طوبرم دروم نیا ؟دنکیم نییبت یتسرد هب ار هدنروآدیدپ هب ناهج تادوجوم يدنمزاین دروم مادک-42

مود همدقم - تسا دنمزاین هدننیرفآ هب يدوجوم رهلوا همدقم - تسا دنمزاین هدننیرفآ هب يدوجوم ره

مود همدقم - دراد زاین هدنروآدیدپ هب ياهدیدپ رهلوا همدقم - دراد زاین هدنروآدیدپ هب ياهدیدپ ره
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؟تسیچ یندیشیدنا نینچ رگید ةرمث و دشاب اهتدابع نیرترب ةرمز رد دناوتیم یطیارش هچ دوجو اب دنوادخ دروم رد رکفت )ص(ادخ لوسر نایب هب-43

هدنیآ هب دیما شیازفا _ ادخ تاذ تخانش زا تعناممهدنیآ هب دیما شیازفا _ ادخ تردق تخانش رد تموادم

نهذ و بلق رد داقتعا ندناود هشیر_ ادخ تاذ تخانش زا تعناممنهذ و بلق رد داقتعا ندناود هشیر _ ادخ تردق تخانش رد تموادم

؟تخومآ دهاوخ ار بلطم مادک »ةرخالا ۀعرزم ایندلا« يوبن ثیدح زا دنمدرخ ناسنا-44

.دوشیم نییعت اهنآ ینونک راتفر ساسارب اهناسنا يدبا تشونرس

.تسا ایند لوصحم تشک يارب نیمز نیرتبسانم و نیرتهب ناسنا بلق

.تسوا برق ماقم هب ندیسر و ادخ یگدنب و تدابع ناسنا تقلخ زا فده

.تسوا تیاضر و یگدنب ریسم رد ادخ اب نامیپ و دهع تداعس هار ندومیپ ۀمزال

؟ددرگیم رهاظ هنوگچ نآ ةرمث و تسا مادک تدابع نیرترب-45

اهدادعتسا ییافوکش - هتردق یف و هللا یف رکفتلا نامداادخ هب يدنمزاین - هتردق یف و هللا یف رکفتلا نامدا

اهدادعتسا ییافوکش - رامعالاب شیعی نمم رثکا ناسحالاب شیعی نمادخ هب يدنمزاین - رامعالاب شیعی نمم رثکا ناسحالاب شیعی نم

؟تسا ینآرق ترابع مادک مهف زا هتساخرب »ضرالا و تاوامسلا یف نم هلاسی« هک ینآرق ترابع نیا هب ندش ایوگ-46

»هللا یلا ءارقفلا متنا سانلا اهیا ای«»دیمحلا ینغلا وه هللا و«»راصبالا هکردت ال«»بولقلا نئمطت هللا رکذب الا«

ار هنارعاش ترابع مادک »تسا یهلا تافص ریاس و تمحر ،تردق ،تمکح رگناشن و دنوادخ شخب یلجت شدوخ هزادنا هب يدوجوم ره« مییوگب رگا-47

؟دماجنایم هچ هب هتفگ نیا و میاهدرک میسرت

دننکیم هدهاشم ار ادخ يزیچ ره رد ،دنرگنیم یتسه ناهج رد هک هاگنآ ارگ ترطف ياه ناسنا – دید ادخ لوا دید هک يزیچ ره هب / دید افص و رون تفرعم زک یلد

.دننیبیم ار وا تردق و ملع و

و ملع و دننکیم هدهاشم ار ادخ يزیچ ره رد ،دنرگنیم یتسه ناهج رد هک هاگنآ ارگترطف ياهناسنا – ام ياهیتسه و مییاه مدع ام / امن یناف ،یقلطم دوجو وت

.دننیبیم ار وا تردق

وا تردق و ملع و دننکیم هدهاشم ار ادخ يزیچ ره رد ،دنرگنیم یتسه ناهج رد لمأت و تقد هب هک نانآ – ام ياهیتسه و مییاهمدع ام / امن یناف ،یقلطم دوجو وت

.دننیبیم ار

و ملع و دننکیم هدهاشم ار ادخ يزیچ ره رد ،دنرگنیم یتسه ناهج رد لمات و تقد هب هک نانآ - دید ادخ لوا دید هک يزیچ ره هب / دید افص و رون تفرعم زک یلد

.دننیبیم ار وا تردق

؟تسا هدش هدمآ یتسرد هب هنیزگ مادک رد بیترت هب اهرون ریاس و دنوادخ ندوب رون توافت و تهابش-48

رون أدبم ءاشنم _ تادوجوم ریاس و دنوادخ یشخب یلجتيدام ماسجا اب طابترا _ تادوجوم ریاس و دنوادخ یشخب یلجت

رون أدبم و ءاشنم _ روما ندومن راکشآ و ادیپيدام ماسجا اب طابترا _ روما ندومن راکشآ و ادیپ

؟دنکیم تیاکح هیآ مادک زا »تسا یلاعت قح هاگیلجت ،دوخ هزادنا هب تادوجوم زا کیره« هک نایب نیا-49

ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَوِضْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاِیف ْنَم ُُهلأْسیِضْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاُرُونُ هللاِهللاَیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

؟تسا هدمآ یتسردهب دروم مادک رد  »ناش یف وه موی لک ضرالا و تاوامسلا یف نم هلاسی«  هفیرش ۀیآ زا كاردا لباق موهفم-50

.تسا یتسه رون ادخ سپ ،دنراذگیم یتسه ۀصرع هب اپ و هدش راکشآ و ادیپ وا ببس هب و دنریگیم وا زا ار دوخ دوجو ،تادوجوم مامت

.دننیبیم ار وا تردق و ملع و دننکیم هدهاشم ار ادخ يزیچ ره رد ،دنرگنیم یتسه ناهج رد لمأت و تقد هب هک نانآ

.دربیم نیب زا ار اهنآ ،دنک هدارا هظحل ره و تسا هتسباو ادخ هب »نآ« ره رد و هراومه تادوجوم ۀمه یتسه و دوجو

.دنکیم زاربا رتشیب ار دوخ یگدنب و زجع و دوشیم ساسحا رتشیب وا هب زاین ،دوش رتشیب ادخ اب شاهطبار و دوخ هب ناسنا تفرعم هچ ره
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؟تسا صالخا تیوقت ياههار مادک دیؤم نآ رب هبلغ هار و تسیچ لولعم نتسبن یهلا رهم هب لد و یهلا ياههناشن نتفاین-51

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود -نتسب ناهج يور هب هشیدنا مشچ و تلفغ رد يراتفرگ

دنوادخ هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا -نتسب ناهج يور هب هشیدنا مشچ و تلفغ رد يراتفرگ

دنوادخ هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا -ناسنا رب شیاههسوسو و میجر ناطیش ذوفن

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود -ناسنا رب شیاههسوسو و میجر ناطیش ذوفن

؟دنکیم نایب تادوجوم يارب یشقن هچ هیآ نیا و تسیچ »ضرالا و تاوامسلا رون هللا « هفیرش هیآ مایپ-52

دنوادخ شخبیلجت - دوشیم بوسحم یهلا تایآ زا ياهیآ و قولخم دوجو رگنایب ناهج نیا رد يزیچ ره

دنوادخ تاذ و تافص رگناشن - دوشیم بوسحم یهلا تایآ زا ياهیآ و قولخم دوجو رگنایب ناهج نیا رد يزیچ ره

دنوادخ شخبیلجت - دنوشیم راکشآ و ادیپ وا ببس هب و دنریگیم دنوادخ زا ار دوخ دوجو تادوجوم مامت

دنوادخ تاذ و تافص رگناشن - دنوشیم راکشآ و ادیپ وا ببس هب و دنریگیم دنوادخ زا ار دوخ دوجو تادوجوم مامت

؟دراد يرتشیب یموهفم طابترا دوجوم تایآ زا کی مادک اب »هعم و هدعب و هلبق هللا تیار و الا ائیش تیار ام« ینارون ثیدح-53

ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَوِضْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاِیف ْنَم ُُهلأْسیِضْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاُرُونُ هللاِهللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

؟دروآ رامش هب دنوادخ هاگیلجت ار ملاع ،ناوتیم ریز تایآ زا کی مادک اب بسانتم-54

ِهللا َیِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأهعم و هدعب و هلبق هللا تیار و الا ائیش تیار ام

ِضْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاُرُونُ هللاِضْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاِیف ْنَم ُُهلأْسی

دوریم رامش هب .................. يرما هک .................. يانعم هب ادخ یتسیچ تخانش-55

یندش و نکمم - تسا یلاعت قح تاذ تخانشیندشن و لاحم - تسا یلاعت قح تاذ تخانش

یندشن و لاحم - تسا دنوادخ تافص تخانشیندش و نکمم - تسا دنوادخ تافص تخانش

.دوریم رامشهب .................. يرما هک تسادخ .................. تخانش نامه ادخ تاذ تخانش-56

نکممان - یتسیچنکممان - یتسهنکمم - یتسیچنکمم - یتسه

؟دناهدومن یفرعم تدابع نیرترب ار دروم مادک )ص( مرکا ربمایپ-57

وا هب کّسمت و دنوادخ هب شیارگوا تردق و ادخ ةرابرد موادم ندیشیدنا

وا زا يوریپ لاح رد مئاق روضح هب ندیسررگمتس ناطلس لباقم رد قح نخس نایب

؟تسیچ لولعم و تلع ناسنا زاین و رقف رتشیب كرد-58

یسانشدوخ شیازفا – ادخ ریغ زا یجیردت عاطقنایلالدتسا یبایادخ – ادخ ریغ زا یجیردت عاطقنا

یلالدتسا یبایادخ – یگدنب و تیدوبع شیازفایسانشدوخ شیازفا – یگدنب و تیدوبع شیازفا

؟تسا هنوگچ ناسنا يارب بیترتهب رود رایسب ياهناشکهک تیهام و ادخ دوجو مهف-59

نکممان – نکممنکممان – نکمماننکمم – نکمماننکمم – نکمم

یهاگیاج هچ ،یلاعت يادخ اب سایق رد ناهج تادوجوم و دراد نیمز و اهنامسآ رد یشقن هچ دنوادخ »... ضرالاو تاوامسلارون هللا« ینارون هیآ ساسارب-60

؟دنراد

دنوادخ یتسیچ و ءامسا رگناشن - تاقولخم هدننکراکشآ و ادیپیهلا تافص شخب یلجت - تاقولخم هدننکراکشآ و ادیپ

دنوادخ یتسیچ و ءامسا رگناشن - تاقولخم ياهزاین هدننکفرطربیهلا تافص شخب یلجت - تاقولخم ياهزاین هدننکفرطرب
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