


 دین و زندگی دوازدهم فصل دهم- پرش  تستی

؟تفای میهاوخ تسد ریز جیاتن زا کیمادک هب ،میهد رارق هعلاطم دروم شاهرود نیمود رد ار اپورا ندمت رگا-1

.دشیم مدرم ینید یگدنز هب دودحم اسیلک ذوفن هرود نآ رد و دوب هارمه اسیلک فعض اب ندمت زا هرود نیا

.دنتشاد ییالاب تردق اسیلک نابحاص اما ،تشادن ینادنچ شرتسگ اپورا رد تیحیسم هرود نآ رد هچرگا

.تشاد تیمکاح اسیلک نآ رد و تفای همادا مهدزناش نرق ات و هدش زاغآ حیسم دالیم زا شیپ زا هرود نیا

.تسا اسیلک یعامتجا و یسایس تردق و مدرم نیب رد تیحیسم شرتسگ اب نراقم هرود نیا عورش

.................. اب تسا نراقم نآ يریگلکش و تسا فورعم یطسو نورق ندمت ناونع هب اپورا ..................  ندمت-2

یتسرپتب و یناتساب تاداقتعا كرت – موسولج هب ور تکرح و ییارگملع – مود

ولج هب ور تکرح و ییارگملع - موسیتسرپتب و یناتساب تاداقتعا كرت - مود

؟دشابیم ندمت ةزوح مادک و همانرب مادک رگنایب بیترتهب »همکحلاب کبر لیبس یلا عدا«  ۀفیرش ۀیآ-3

دوخ ۀعماج ياههیاپ میکحت - مالسا نید ینالقع و یقطنم ةرهچ میسرت

یناهج ۀعماج رد لاعف و رثؤم روضح و يروانف و ملع رد ندشماگشیپ يارب شالت

دوخ ۀعماج ياههیاپ میکحت - يروانف و ملع رد ندشماگشیپ يارب شالت

یناهج ۀعماج رد لاعف و رثؤم روضح - مالسا نید ینالقع و یقطنم ةرهچ میسرت

؟تسا لماوع مادک باتزاب بیترتهب »هملک یقیقح يانعم هب تلم کی ندش ملاع« و »تلم کی لالقتسا ندشتیوقت«-4

تلم کی ياهدادعتسا نداتفا راکهب -یمالسا ماجسنا و یلم داحتاملع ندوب ازنورد و شوجنورد-یمالسا ماجسنا و یلمداحتا

ملع ندوب ازنورد و شوجنورد -یملع تفرشیپتلم کی ياهدادعتسا نداتفا راکهب -یملع تفرشیپ

؟دراد یمالسا ماظن ماکحتسا اب ياهطبار هچ بیترت هب »رکنم زا یهن و فورعم هب رما سدقم هفیظو هب لمع« و »داعبا همه رد تلادع ۀعسوت«-5

لماع -لماعلولعم -لماعلماع -لولعملولعم -لولعم

ریذپناکما هنوگچ قح نخس ققحت يارب مایق و یتسرپقح عناوم ندودز و دندشیم یتسرپقح و ییوجتقیقح هار دس یهورگ ارچ طسق و لدع هزوح رد-6

؟تسا

مایپ ندناسر يارب اهرازبا نیرتدمآراک و نیرتهب زا هدافتسا -دوشیم مرن ناشلد ،قح نخس ندینش اب مدرم زا يرایسب اریز

مایپ ندناسر يارب اهرازبا نیرتدمآراک و نیرتهب زا هدافتسا -دنکیم دیدهت ار اهنآ عفانم تلادع شرتسگ اریز

ربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم -دنکیم دیدهت ار اهنآ عفانم تلادع شرتسگ اریز

ربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم -دوشیم مرن ناشلد ،قح نخس ندینش اب مدرم زا يرایسب اریز

؟دشاب رارقرب دیاب یبسانت هچ غیلبت شور و مایپ کی نایم-7

لدتسم و باذجلوقعم و باذجلدتسم و یقطنملوقعم و یقطنم

؟دوشیم تلم کی رب ناگناگیب طلست عنام لماع مادک ؟تسیچ ناهج یمومع راکفا نایم رد دمآراک روضح يارب لماع نیرتمهم-8

تلم کی لالقتسا - روشک کی یتموکح ماظن رادتقا و ماکحتسایملع تفرشیپ - روشک کی یتموکح ماظن رادتقا و ماکحتسا

یملع تفرشیپ - يروانف و ملع رد ندش ماگشیپ يارب شالتتلم کی لالقتسا - يروانف و ملع رد ندش ماگشیپ يارب شالت
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؟تسا هدش نایب یتسردهب ندمت نیا ةرود نیلوا هرابرد ریز دراوم زا کیمادک هک دینک نایب اپورا ندمت ریس رد تقد اب-9

.تفای همادا زین ناتساب مور رد و تفرگ لکش ناتساب نانوی رد حیسم دالیم زا سپ ندمت زا هرود نیا

.تفای همادا مه نانوی رد و تفرگ لکش ناتساب مور رد حیسم دالیم زا شیپ اپورا ندمت لوا ةرود

.تفای همادا زین ناتساب مور رد سپس هتفرگ لکش حیسم دالیم زا شیپ و ناتساب نانوی رد ندمت نیا ةرود نیلوا

.تفای همادا زین ناتساب مور رد و تفرگ لکش ناتساب نانوی رد حیسم دالیم زا سپ ادتبا اپورا ندمت

یفرعم یلم رادتقا هیام يزیچ هچ يربهر مظعم ماقم رظن رد ؟دنسانشیم ام اب هطبار رد ار يزرم هچ اهنت ناراوخناهج و نانمشد )هر(ینیمخ ماما رظن زا-10

؟تسا هدش

ملع-نامیهلا و يونعم ياهشزرا و اهتیوه یخرب زا لودعملع -نامیصخش و یگنهرف صاخ ياهشزرا و اهتیوه یخرب زا لودع

هیقف تیالو-روشک ره رب مکاح ياهشزرا و يدازآ و لالقتساهیقف تیالو -ناشدوخ تیوه و يدازآ و لالقتسا

؟دشابیم دروم مادک لولعم ،تسا یمالسا لیصا ياهشزرا هب ندزاپ تشپ ةدنهدناشن هک نز هب تبسن یلهاج ياهراتفر ددجم زورب-11

نانز ندرکیقلت مود هجرد رب ینبم باتک لها یلمع ۀیور زا نیملسم يریذپریثات

ناشیا یهلا نانیشناج یهارمه نودب و يوبن ةریس هب هجوت نودب مدرم يداقتعا لوحت

یسابع و يوما ياهتموکح رد ناشیا نارای و )ص( ربمایپ هریس هب هجوت مدع و یمالسا ياهنیمزرس هعسوت

قح عناوم ندودز و دنوش یم یتسرپقح و ییوجتقیقح هار دس یهورگ ارچ ،طسق و يدرف قوقح بلس

؟تسا دیدج ندمت يراذگرثا ياههزوح زا کیمادک هب طوبرم هلأسم نیا و دندومن یفرعم ناگناگیب يوس زا ام لمحت زرم ار يزرم هچ )هر( ینیمخ ماما-12

نامیهلا و يونعم ياهشزرا و اهتیوه ۀمه زا لودع - رامعتسا ةدیدپنامیگشیمه یگتسباو و اههیامرس مامت ندرب جارات هب - طسق و لدع

نامیگشیمه یگتسباو و اههیامرس مامت ندرب جارات هب - رامعتسا ةدیدپنامیهلا و يونعم ياهشزرا و اهتیوه ۀمه زا لودع - طسق و لدع

؟دش زاغآ اسیلک تیمکاح اب کیمادک ؟تسا هدوب گرزب ندمت دنچ دهاش نونکات اپورا-13

مود ندمت - ندمت راهچلوا ندمت - ندمت راهچمود ندمت - ندمت هسلوا ندمت - ندمت هس

؟تشاد لابندهب ار يدمایپ هچ ساسحا نیا تسکش ؟دمآ دیدپ هعماج رد یساسحا هچ یگدزملع جاور اب-14

تعیبط يدوبان - تعیبط زا رتشیب يدنمهرهب ییاناوت

ناهج رد ینغ و ریقف ياهناسنا نایم یتاقبط ۀلصاف شیازفا - یبلطعونت و بذاک ياهزاین

يونعم و ینافرع ياههقرف و بتاکم هب هجوت - تساهتلم تداعس و تیقفوم زمر اهنت یبرجت ملع

هنحص زا یثوروم و يدادبتسا ياهتموکح جورخ - تموکح لیکشت رد مدرم تکراشم

؟دنتسین رادروخرب یفاک یحور تردق و توق زا هک دنریگیم هدهعرب ار یعامتجا ياهتیلوئسم ییاهلسن تروص هچ رد-15

هدارا و نامیا یتسسمرج و داسف شیازفایهابت و داسف شرتسگهداوناخ ناینب یتسس

؟تسا نایحیسم تسردان تاداقتعا هچ لولعم بیترتهب حیسم ترضح ندش هتخیوآ راد هب و دیمعت لسغ ماجنا-16

هیلوا هانگ اب مدآ نادنزرف دلوت - تیرشب ناهانگ ناواتتیرشب ناهانگ ناوات - هیلوا هانگ اب مدآ نادنزرف دلوت

تیرشب ناهانگ ناوات - تشهب رد مدآ هیلوا هانگ باکتراهیلوا هانگ اب مدآ نادنزرف دلوت - تشهب رد مدآ هیلوا هانگ باکترا

؟تسا ناهج یمومع راکفا رد دمآراک روضح يارب لماع نیرتمهم ،دروم مادک-17

یلاعت و تفرشیپ و روشک کی یتموکح ماظن رادتقا و ماکحتسالطاب ۀهبج تاغیلبت اب ههجاوم رد يریمضنشور و یبلطتقیقح

دنلب تمه اب يرواّنف و ملع رد ندش ماگشیپ يارب شالتهعماج رد يروابدوخ يارب شالت و یمومع سفن تزع تیوقت

.دوشیم تعیبط رد هداعلاقوف فرصت ببس یلماع هچ و ؟دیمان هچ ناوتیم ار دیدج ندمت-18

يژولونکت و ملع - تاطابترا ناروديژولونکت و ملع - ملع نارود

یتعنص تالآنیشام تخاس - تاطابترا نارودیتعنص تالآنیشام تخاس - ملع نارود
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؟تسا هدنادرگ لفاغ يزیچ هچ زا ار اهناسنا لماع نیا و تسا یگدنز رد هیور مادک بیسآ نیرتمهم دیدج ندمت رد »مدرم یگدنز يوگلا رییغت«-19

درف رد یبلطعونت و بذاک ياهزاین داجیا - یگدزفرصمدوخ یلاعتم و يونعم دعب لماکت و شرورپ - یگدزفرصم

دوخ یلاعتم و يونعم دعب لماکت و شرورپ - ملع عیرس دشردرف رد یبلطعونت و بذاک ياهزاین داجیا - ملع عیرس دشر

؟دندادیم ماجنا یتیلاعف هچ یحیسم ناغلبم یطسو نورق رد ییاپورا مود ندمت رد-20

.دندرکیم غیلبت دوب تیحیسم یمسر تاداقتعا ناشدوخ رظن زا هک ار یتسردان تاداقتعا

.دندرکیم غیلبت دوخ تاداقتعا ناونع هب ار تیحیسم یمسر تاداقتعا

.دننک تیوقت ار ادخ اب ناسنا ۀتسویپ و یصخش طابترا ات دندرک شالت

.دنرادنپب یملع نایرظن قفاوم ار ... و دیشروخ و نیمز ةرابرد هتشذگ نادنمشناد تایرظن ات دندرک شالت

؟دوب هچ لولعم اسیلک بولطمان تیمکاح ربارب رد اپورا مدرم لمعلاسکع-21

دوخ روما رد مدرم تلاخد و تشونرس نییعت قح زا یهاگآ و تموکح لیکشت رد مدرم تکراشم

داتفا قافتا یمالسا راثآ ۀمجرت اب ادتبا هک قوقح و نوناق هب هجوت

تعیبط زا رتشیب يدنمهرهب ییاناوت و ملع عیرس دشر

نیون ياهرازبا هب يو یبایتسد و رشب یملع ناوت شیازفا

؟درک یقلت اپورا ندمت مود ةرود يداقتعا یفنم طاقن ناونعهب ناوتیمن ار ریز دراوم زا کی مادک-22

.دنتسنادیم دوخ ءارآ رد رصحنم ار قح و هدرک تفلاخم دیدج تایرظن لباقم رد هرود نیا نایربهر

.تسا هدرک تیارس زین مدآ نادنزرف هب هانگ نیا و هدش هانگ بکترم تشهب رد مدآ هک دندوب دقتعم

.تفریم رامشهب مدرم یگدنز کبس زج و هتفای جاور یموسرمریغ وحن هب ییارگفرصم و یبلطعونت

.ددرگ كاپ كدوک نآ زا هانگ ات دوش هداد )دیمعت لسغ( ياهژیو لسغ دیاب دلوت زا سپ یکدوک ره

برغ رد یندمت ةرود مادک ياهدمایپ زا »نوناق و قوقح هب هژیو هجوت« و تسا یهاگن هچ زا یشان »یمالسا ندمت يایحا« ندرک یقلت سرتسد زا رود-23

؟تسا

هرود نیمود - برغ نردم ندمت ةرطیس لباقم رد یگتخابدوخ و یگدزتهب

هرود نیمود - مالسا ياههزومآ و ناناوج تردق ،ناسنا ییاناوت زا یحطس تفایرد

هرود نیموس - برغ نردم ندمت ةرطیس لباقم رد یگتخابدوخ و یگدزتهب

هرود نیموس - مالسا ياههزومآ و ناناوج تردق ،ناسنا ییاناوت زا یحطس تفایرد

هچ عبات تلم کی ندش ملاع ناشیا هاگن زا و دندرک حرطم شیوخ قوقح زا هعماج کی تیمورحم ۀیام ار زیچ هچ شیوخ تانایب رد بالقنا مظعم ربهر-24

؟تسا یلماع

تلم کی ياهدادعتسا نداتفا راک هب - ملع زا هعماج مدرم یگرهبیبتلم کی ياهدادعتسا نداتفا راک هب - نایوگروز ربارب رد یگتخابدوخ

شیوخ هب اکتا و یلم سفن هب دامتعا - ملع زا هعماج مدرم یگرهبیبشیوخ هب اکتا و یلم سفن هب دامتعا  - نایوگروز ربارب رد یگتخابدوخ

؟دوب روهشم یمان هچ هب اپورا ندمت نامز نیا رد ؟دوب اپورا ندمت مادک اب نامزمه و ینرق هچ رد یمالسا ندمت جوا-25

اسیلک تیمکاح - مود ندمت - يدالیم مراهچ نرق دودحیطسو نورق - مود ندمت - يدالیم متفه نرق دودح

اسیلک تیمکاح - لوا ندمت - يدالیم مراهچ نرق دودحیطسو نورق - لوا ندمت - يدالیم متفه نرق دودح

؟دوب هزوح مادک تبثم راثآ زا و يزیچ هچ لولعم دیدج ندمت رد درم و نز لباقتم قوقح ندش هتخانش تیمسرهب-26

هداوناخ ةزوح - نوناق هب هجوتطسق و لدع ةزوح - نوناق هب هجوت

هداوناخ ةزوح - اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگ هرهبطسق و لدع ةزوح - اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگهرهب
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؟دراد طابترا دیدج شیادیپ ۀنیمز مادک اب و تسا طبترم دیدج ندمت ةزوح مادک اب و دش زاغآ يرما هچ اب نوناق هب ناییاپورا یهاگآ يادتبا-27

هدش فیرحت تامیلعت و اسیلک - طسق و لدع - یمالسا راثآ ۀمجرت

اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگهرهب - طسق و لدع - یمالسا راثآ ۀمجرت

اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگهرهب - شناد و ملع - تموکح لیکشت رد مدرم تکراشم

هدش فیرحت تامیلعت و اسیلک - شناد و ملع - تموکح لیکشت رد مدرم تکراشم

هزوح رد عوضوم مادک دیؤم و تسا مادک یهلا مایپ غیلبت و مدرم اب وگوتفگ رد یغیلبت شور نیمود  »...کبر لبیسلا یلا عدا«  هفیرش هیآ هب هجوت اب-28

؟تسا ملع

.دنکیم تیوقت ار تلم کی لالقتسا ياههیاپ هک یملع تفرشیپ -راوتسا شناد

. تسا یتمکح ساسا رب ياهزومآ ره و تسا  یلالدتسا و یقطنم نید کی مالسا نید -راوتسا شناد

.دنکیم تیوقت ار تلم کی لالقتسا ياههیاپ هک یملع تفرشیپ -وکین زردنا

. تسا یتمکح ساسا رب ياهزومآ ره و تسا یلالدتسا و یقطنم نید کی مالسا نید -وکین زردنا

؟دوشیم ققحم رما نیا یتروص هچ رد و تفای دنهاوخن تسد دوخ قوقح هب زگره مدرم یتروص هچ رد بالقنا ربهر هاگن زا-29

.دوش ملاع هملک یقیقح يانعمهب تلم کی - دنشاب هرهبیب ملع زا روشک کی مدرم

رکنم زا یهن و فورعم هب رما هب لمع و یمومع تکراشم - رکنم زا یهن و فورعم هب رما سدقم ۀفیظو هب ندرکن لمع و یمومع تکراشم مدع

»میناوتیم ام« هکنیا و یمومع سفن تزع تیوقت - درادن رواب و نامیا دوخ ییاناوت هب هک یتلم

»میناوتیم« ام هکنیا و یمومع سفن تزع تیوقت - يروابدوخ شهاک

؟داد رارق اههزوح مادک یفنم ياهدرکراک رد ناوتیم ار »نانز زا يرازبا ةدافتسا« و »رامعتسا ةدیدپ«-30

هداوناخ -طسق و لدعیگدزفرصم -طسق و لدعهداوناخ -ملعیگدزفرصم -ملع

اب زیتس و هلتاقم زا ینامز هچ نانمشد ،میرک نآرق هتفگ هب و دوب مادک ،درکیم غیلبت اهنآ اب ار مالسا شخبییاهر مایپ )ص( ادخ لوسر هک یشور نیرخآ-31

؟دنرادیم رب تسد ناناملسم

.دنیامن راد هکل ار ناناملسم یبتکم تفارش و ینید تیوه -»َِۀنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملاَو ِۀَمْکِْحلِاب«

.دننادرگ رب ناشنید زا ار ناناملسم -»َِۀنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملاَو ِۀَمْکِْحلِاب«

.دنیامن راد هکل ار ناناملسم یبتکم تفارش و ینید تیوه -»ُنَسَْحأ َیِه ِیتَّلِاب ْمُْهلِداَج«

.دننادرگ رب ناشنید زا ار ناناملسم -»ُنَسَْحأ َیِه ِیتَّلِاب ْمُْهلِداَج«

؟دوب هچ نآ دمایپ نیرتمهم و دیدرگ زاغآ ینامز هچ زا هوبنا دیلوت-32

ییارگفرصم و یبلطعونت - ملع عیرس دشریهلا ترطف و يونعم دعب هب هجوت زا تلفغ - یتعنص تالآنیشام تخاس

یگدزملع - ملع عیرس دشرتعیبط يدوبان - تعیبط زا رتشیب يدنمهرهب ییاناوت

هب طوبرم عوضوم نیا و هدمآ تسد هب یقیرط هچ زا ،دروآ دوجو هب ار برغ يداصتقا تردق یلصا ياههیاپ هک یتورث ،ناققحم زا یخرب رواب ساسا رب-33

؟تسا يدج ندمت راثآ و اهدمایپ زا هزوح مادک

ملع هزوح -یگتسباو هجیتن رد و ناهج لک رد یگدز فرصم گنهرف داجیا

ملع هزوح -اهروشک رامعتسا و اهتلم ینلع تراغ

طسق و لدع هزوح -اهروشک رامعتسا و اهتلم ینلع تراغ

طسق و لدع هزوح -یگتسباو هجیتن رد و ناهج لک رد یگدز فرصم گنهرف داجیا

؟دنوشیم نآ بذج یعیبط روطهب نآرق توعد لباقم رد یناسک هچ و تسا ناسنا یگژیو مادک اب قباطم مالسا مایپ-34

بلطتقیقح ياهناسنا - ییارگتقیقحبلطتقیقح ياهناسنا - ترطف

زروهشیدنا ياهناسنا - راتخمخسار ةدارا و مزع اب ياهناسنا - نادجو
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رب ناناملسم اب زیتس و هلتاقم زا تسد ینامز هچ نانمشد و دراد یپ رد اهنآ يارب ار نومیمان ماجرف مادک ،ملع زا روشک کی مدرم ندوبهرهب یب-35

؟دنرادیم

یمالسا ماظن رادتقا ندش تسس - ون يرامعتسا رد يراتفرگ.دننادرگرب ناشنید زا ار اهنآ - ون يرامعتسا رد يراتفرگ

.دننادرگرب ناشنید زا ار اهنآ - دوخ قوقح هب یبایتسد مدعیمالسا ماظن رادتقا ندش تسس - دوخ قوقح هب یبایتسد مدع

؟تسا لماع مادک باتزاب بیترت هب ریز دراوم زا کی ره-36

تلم کی لالقتسا ندش تیوقت -

هملک یقیقح يانعم هب تلم کی ندش ملاع -

تلم کی ياهدادعتسا نداتفا راک هب - یمالسا ماجسنا و یلم داحتاملع ندوب ازنورد و شوجنورد - یمالسا ماجسنا و یلم داحتا

ملع ندوب ازنورد و شوجنورد - یملع تفرشیپتلم کی ياهدادعتسا نداتفا راک هب - یملع تفرشیپ

؟دوب ییاهنرق هچ و تفای همادا هنوگچ و تفرگ لکش نیمزرس مادک رد اپورا ندمت هیلوا ندمت-37

دالیم زا لبق مراهچ ات مشش نرق - ناتساب نانوی رد - ناتساب مور رديدالیم مرهچ نرق - ناتساب مور - ناتساب نانوی

يدالیم مراهچ نرق - ناتساب نانوی - ناتساب مور رددالیم زا لبق مراهچ ات مشش نرق - ناتساب مور رد - ناتساب نانوی رد

مادک نتشاد رظن رد اب ،)درک غیلبت هناراکبیرف ياهشور اب ناوتیمن ار مالسا نید( :مینکیم مالعا مالسا هب توعد حیحص ياهشور نایب ماقم هک هاگنآ-38

؟میاهدیسر هجیتن نیا هب تامدقم

دوشیم مالسا مایپ بذج يریمضنشور ناسنا ره-دناسر مدرم هب تسردان ياهشور اب ناوتیمن ار قح

تسا یلالدتسا و یقطنم نید کی مالسا نید -دناسر مدرم هب تسردان ياهشور اب ناوتیمن ار قح

تسا یلالدتسا و یقطنم نید کی مالسا نید-تسا اهناسنا ترطف اب قباطم یمایپ ،مالسا مایپ

دوشیم مالسا مایپ بذج يریمض نشور ناسنا ره -تسا اهناسنا ترطف اب قباطم یمایپ ،مالسا مایپ

نکمم هنوگچ قح نخس ققحت يارب مایق و یتسرپقح عناوم ندودز و دنوشیم یتسرپقح و ییوجتقیقح هار دس یهورگ ارچ ،طسق و لدع ةزوح رد-39

؟تسا

.ربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم -دوشیم مرن ناشلد قح نخس ندینش اب مدرم زا يرایسب اریز

.مایپ ندناسر يارب اهرازبا نیرتدمآراک و نیرتهب زا هدافتسا -دوشیم مرن ناشلد قح نخس ندینش اب مدرم زا يرایسب اریز

.مایپ ندناسر يارب اهرازبا نیرتدمآراک و نیرتهب زا هدافتسا - دنکیم دیدهت ار اهنآ عفانم تلادع شرتسگ اریز

.ربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم -دنکیم دیدهت ار اهنآ عفانم تلادع شرتسگ اریز

؟تسا طسق و لدع هزوح تبثم راثآ زا کی مادک هب طوبرم یطسو نورق رد اسیلک بولطمان تیمکاح ربارب رد لمعلا سکع-40

نوناق هب هجوتتموکح لیکشت رد مدرم تکراشمتعیبط زا رتشیب يدنمهرهب ییاناوتیگدز فرصم زا يریگولج

؟دینیزگرب ریز دراوم نیب رد ار طلغ هنیزگ ،اپورا ندمت هناگهس ياههرود هب تیانع اب-41

.تسا مود هلحرم ندمت يریگلکش يارب یفطع هطقن ،ناییاپورا نیب رد تیحیسم دشر و حیسم ترضح دالیم

.تسا هدوبن رادروخرب مدرم نیب ییالاب لابقا زا دوخ يدماراکان و فعض لیلد هب اسیلک ،ندمت مود ةرود رد

.دراد همادا مه زورما ات تردق تساکورف نیا هک ناییاپورا ندمت هرود نیموس اب تسا نراقم اسیلک لوفا

.دماجنایم یمومع یتیاضران هب تهج نیا زا و تسا یعامتجا لئاسم هب دودحم اسیلک تردق ،مود هرود رد

؟تسیچ لولعم ،دنادیم سرتسد زا رود و هنازاورپدنلب ار مالسا ینامرآ ندمت ققحت يارب شالت هک یحطس هشیدنا نیا-42

بلطتداهش ناناوج و یمالسا ردتقم تلود و ناسنا یتاذ يدنمناوت زا یحطس تفایرد

بلطتداهش ناناوج و هعماج دنمشوه مدرم تردق و رشب يرطف ياهدادعتسا زا یحطس تفایرد

شیدناكاپ ناناوج و هعماج دنمشوه مدرم تردق و ناسنا یتاذ يدنمناوت زا یحطس تفایرد

شیدناكاپ ناناوج و یمالسا ردتقم تلود و رشب يرطف ياهدادعتسا زا یحطس تفایرد
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؟تسیچ لولعم ناگناگیب طلست زا تعنامم و تلم کی لالقتسا ياههیاپ تیوقت-43

یمومع سفن تزع تیوقتيداصتقا تفرشیپیملع تفرشیپدوخ ۀعماج ياههیاپ میکحت

؟تسا ناگناگیب اب دوخ تسایس و لصا نوماریپ ینیمخ ماما ترضح نخس رگنایب ریز دراوم زا دروم دنچ-44

.دنراد لوبق ار ام يدازآ و لالقتسا يزرم هچ ات و دننکیم لمحت ار ام اجکات و یک ات ام نانمشد )فلا

.دوب دنهاوخ نامبیقعت رد يوروش و اکیرمآ و اهستینویهص میهاوخن هچ و میهاوخب هچ ام )ب

.میئادزب اهتلم زا ار سرت و یگتخابدوخ ۀیحور )ج

.میربب نیب زا و مینک رود نانآ تایح و یمالسا ۀعماج زا ار تکرش راثآ میفظوم ام )د

دروم دروم دروم دروم  1234

؟تسا مادک توعد حیحص شور نیمود ،هیآ نیا اب قباطم و تسیک  »کبر لیبس یلا عدا«  :نامرف بطاخم-45

نسحا هلداجم -)ص(مالسا ربمایپ وکین زردنا -ناناملسمنسحا هلداجم -ناناملسموکین زردنا -)ص(مالسا ربمایپ

؟تسا دیدج ندمت شیادیپ ياههنیمز زا کی مادک رگنایب عوضوم نیا و دوب هچ لولعم ،ندمت نیا مود هرود رد اپورا نیمزرس رد داحتا ندش مکاح-46

اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگ هرهب -تیحیسم هب ندروآيورهدش فیرحت میلاعت و اسیلک -تیحیسم هب ندروآيور

هدش فیرحت میلاعت و اسیلک -نوناق هب هجوتاهندمت ریاس تایبرجت زا يریگ هرهب -نوناق هب هجوت

؟دراد یموهفم طابترا یمالسا هعماج رد گرزب فده ققحت هب طوبرم ياههمانرب زا کیمادک اب ریز میهافم زا کی ره-47

رقف شهاک يارب شالت -

دوخ قوقح هب تلم یبایتسد -

مالسا نید یقطنم و ینالقع هرهچ میسرت - یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا

يروانف و ملع رد ندش ماگشیپ يارب شالت - یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا

یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا - يروانف و ملع رد ندش ماگشیپ يارب شالت

مالسا نید یقطنم و ینالقع هرهچ میسرت - يروانف و ملع رد ندش ماگشیپ يارب شالت

؟تسا حیحص اپورا مود ندمت دروم رد ریز دراوم زا دادعت هچ-48

.تسا روهشم یطسو نورق ةرود ندمت هب مود ندمت  )فلا

.دوشیم بوسحم ولج هب ور تکرح کی ندمت نیا  )ب

.دش زاغآ اپورا رد تیحیسم شرتسگ اب دالیم زا لبق مراهچ ات مشش نورق رد  )ج

.دندوب فلاخم دیدج و هتشذگ نادنمشناد تایرظن اب اسیلک ناربهر )د

دروم راهچدروم هسدروم وددروم کی

؟تسا مالسا نید ینالقع و یقطنم ةرهچ میسرت رگنایب ریز تایآ مادک-49

ادیهش مکیلع لوسرلا نوکی و سانلا یلع ادهش اونوکتل اطسو ۀما مکانلعج کلذک و

نسحا یه یتلاب مهلداج و هنسحلا هظعوملا و ۀمکحلاب کبر لیبس یلا عدا

نونزحی مه ال و مهیلع فوخ ال و مهبر دنع مهرجا مهلف ًاحلاص لمع و رخالا مویلا و هللااب نما نم

طسقلاب سانلا موقیل نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل و

؟دوشیم هیصوت يایلمع مادقا هچ يزیرهمانرب رب هوالع نآ ققحت يارب ؟تسیچ ءایبنا یلصا ياهتلاسر زا یکی-50

مالسا نید ینالقع و یقطنم ةرهچ میسرت - تقیقح و قح شرتسگربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت - لدع يرارقرب و ملظ اب هزرابم

هداوناخ ناینب میکحت - قالخا مراکم و اهتلیضف دشريدرف ياهییاناوت تیوقت - هدارا و نامیا تیوقت
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؟تشاد يدمایپ هچ ناققحم هاگدید زا رضاح رصع رد ون رامعتسا و ؟تشاد موادت ینامز هچ ات ناسنا یگدنز ياههرود نیرتهایس زا یکی-51

برغ يداصتقا تردق یلصا ياههیاپ يریگلکش - یطسو نورق طساواندرک دابآ ۀناهب هب عبانم ینلع تراغ - یطسو نورق طساوا

ندرک دابآ ۀناهب هب عبانم ینلع تراغ - متسیب نرق رخاوابرغ يداصتقا تردق یلصا ياههیاپ يریگ لکش - متسیب نرق رخاوا

راچد ار اپورا  جیردتهب اسیلک هتخادرپ و هتخاس موسر و بادآ و تاداقتعا و اهنییآ و دوب هچ نامیا و لقعت هطبار دروم رد یطسو نورق رد عیاش هدیقع-52

؟دومن یتالضعم هچ

يزیرگنید هجیتن رد یبرجت شناد و ملع هب ندروآيور و نید و ملع نایم داضت نامگ-يراگزاسان

رگید تالکشم و یگدنامبقع ،يرادا ماظن رد داسف و رقف -تافانم

رگید تالکشم و یگدنامبقع ،يرادا ماظن رد داسف و رقف -يراگزاس

يزیرگنید هجیتن رد یبرجت شناد و ملع هب ندروآيور و نید و ملع نایم داضت نامگ -لباقت

؟دمآ دیدپ نز هاگیاج يارب یتیعضو هچ ،سابع ینب و هیما ینب نامکاح ندمآ راک يور اب )ص( ادخ لوسر زا سپ یمالسا ندمت ةرودرد-53

.تفرگیم رارق ناشردپ ای رسمه رایتخا رد ناشراک جنرتسد و دندوبن رادروخرب تیکلام قح زا نانز

.تشادن هقباس زین هتشذگ رد هکنیا امک ،دشیم هدرمش دب نانز يارب شناد و ملع لیصحت قح

.دیدرگ عیاش ناناملسم و رابرد رد هرابود هاگن نیا اما ؛دنکیم یفن ار نز ندوب مود هجرد یقلت میرک نآرق هچرگ

.دشیم هتفرگ هدیدان نانآ یهلا قوقح و تفرگیم تروص ارسمرح و رابرد رد نانز هب تبسن یتسردان ياهراتفر

یملع ةزوح رد عوضوم مادک دیؤم و تسا مادک یهلا مایپ غیلبت و مدرم اب وگتفگ رد یغیلبت شور نیمود »... َکِّبَر ِلِیبَس َىِلإ ُعْدا « هفیرش ۀیآ هب هجوت اب-54

؟تسا

.دنکیم تیوقت ار تلم کی لالقتسا ياههیاپ هک یملع تفرشیپ -راوتسا شناد

.تسا یتمکح ساسا رب ياهزومآ ره و تسا یلالدتسا و یقطنم نید کی مالسا نید -راوتسا شناد

.دنکیم تیوقت ار تلم کی لالقتسا ياههیاپ هک یملع تفرشیپ -وکین زردنا

.تسا یتمکح ساسا رب ياهزومآ ره و تسا یلالدتسا و یقطنم نید کی مالسا نید - وکین زردنا

؟تسا مادک اهنآ طسوت شرتسگ دیاقع زا یکی و دوب هچ هدشفیرحت تیحیسم لطاب تاداقتعا جیورت هاگتساخ-55

شیشک روضح رد هانگ هب فارتعا -دنتشاد هدیچیپ یغیلبت تالیکشت هک یحیسم ناغلبم

شاهیلوا هانگ رطاخ هب دیمعت لسغ-دنتشاد هدیچیپ یغیلبت تالیکشت هک یحیسم ناغلبم

شاهیلوا هانگ رطاخ هب دیمعت لسغ -ییاطسو نورق یتسرپتب هب تبسن نایئاپورا ینیبدب

شیشک روضح رد هانگ هب فارتعا -ییاطسو نورق یتسرپتب هب تبسن نایئاپورا ینیبدب

.دشاب هتشاد یتایصوصخ هچ دیاب ،دنکیم يرای فده نآ هب ندیسر رد ار ام هک ياهمانرب ؟تسیچ یمالسا ندمتم ۀعماج رد ام گرزب فده-56

دشاب لوقعم و قطنم اب بسانتم و دنک نایب ار غیلبت تسرد ياهشور - يدیحوت یناهج ۀعماج لیکشت

.دیامن هدافتسا همانرب و مایپ ندناسر يارب اهشور نیرتدمآراک و نیرتهب زا - مالسا ینامرآ ندمت ققحت

.دنک بذج ار بلطتقیقح ناسنا ره و دشاب اهناسنا ترطف اب بسانتم ۀمانرب - يدیحوت یناهج ۀعماج لیکشت

.دشخبب ام هب یناهج شقن يافیا يارب مزال تردق و دهد ءاقترا يدنمناوت زا مزال حطس هب ار ام - یمالسا ینامرآ ندمت ققحت

؟دنادیم هچ نویدم ار نایئاپورا ۀتسجرب نونف زا يرایسب تنارود لیو-57

اپورا ۀفسلف و ملعمالسا گنهرف

اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگهرهبناملسم نارگتعنص
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؟دوب اپورا ندمت رد لوحت مادک تارمث زا بیترت هب کی ره »گنهرف و تیونعم ،قالخا رد ییاهباتک نتفایشراگن « و »یگچراپکی و داحتا ندشمکاح«-58

ناناملسم ندمت اب اپورا نادنمشیدنا كدنا ییانشآ -اپورا رد تیحیسم شرتسگ

مدرم یعامتجا و یسایس یگدنز رب اسیلک تیمکاح زاغآ -اپورا رد تیحیسم شرتسگ

مدرم یعامتجا و یسایس یگدنز رب اسیلک تیمکاح زاغآ -اسیلک يربهر يداقن عورش

ناناملسم ندمت اب اپورا نادنمشیدنا كدنا ییانشآ -اسیلک يربهر يداقن عورش

؟دوب هچ بیترتهب لیعامسا ترضح و میهاربا ترضح تامادقا-59

يدیحوت ۀعماج يانب تخاس - نانآ هب هداون و هیرذ ياطعا تهج دنوادخ زا تساوخرد

نانآ هب هداون و هیرذ ياطعا تهج دنوادخ زا تساوخرد - يدیحوت ۀعماج يانب تخاس

هبعک ۀناخ ياههیاپ تخاس - دوخ تما يارب یناگداون و هیرذ ياطعا تهج دنوادخ زا تساوخرد

دوخ تما يارب یناگداون و هیرذ ياطعا تهج دنوادخ زا تساوخرد - هبعک ۀناخ ياههیاپ تخاس

؟دراد یموهفم طابترا » ...همکحلاب کبر لیبس یلا عدا « ۀفیرش ۀیآ اب دروم مادک-60

یناهج ۀعماج رد لاعف و رثؤم روضح رب دکؤم دیکأتنارگید هب مایپ تسردان بولسا زا بانتجا

تسرد بولسا زا يریگهرهب اب یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسايروانف و ملع رد ندش ماگشیپ يارب شالت
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