


یتست - شرپ - دین و زندگی دوازدهم فصل سوم

؟تسیچ زا هتساخرب رکفت نیا و دنادیم رفاک و كرشم ار یناسک هچ ،يریفکت ینالقعریغ و کشخ يرکف نایرج-1

.دناهدرک داجیا )ص( ربمایپ و ادخ دروم رد هک ییاهتعدب - دشیدنایمن اهنآ دننام هک ار یناملسم ره

.دنراد كرش و دیحوت ةرابرد هک یطلغ رکفت - دیامن تفلاخم نانآ اب هک یناملسمره

.دنراد كرش و دیحوت ةرابرد هک یطلغ رکفت - دشیدنایمن اهنآ دننام هک ار یناملسم ره

.دناهدرک داجیا )ص( ربمایپ و ادخ دروم رد هک ییاهتعدب - دیامن تفلاخم نانآ اب هک یناملسم ره

.تسا نآ رب .................. مه یگدنز کبس هک تسا .................. ناسنا فادها نییعت رد لماع نیرتمهم-2

رخؤم - قیالس و راتفرمدقم - قیالس و راتفررخؤم - تاداقتعا و راکفامدقم - تاداقتعا و راکفا

؟تسا هنوگچ دحوم ناسنا کی هاگدید ،نآ اب قباطم و درادیم نایب »یغبا هللاریغ« یفن يارب ار لالدتسا مادک ،میرکنآرق-3

.تساتکی دنوادخ ،ناهج أدبم اهنت -  ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ َّهللا.تساتکی دنوادخ ،ناهج أدبم اهنت - ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُه

.تسا دنوادخ ،یلصا ةدنهدشرورپ و یقیقح عراز -  ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ َّهللا.تسا دنوادخ ،یلصا ةدنهدشرورپ و یقیقح عراز -  ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُه

مادک ياتسار رد نامرف نیا و دهدیم اهنامز ۀمه نانمؤم هب ینامرف هچ اهنیمزرس و نایاپ راهچ ،مدرم قوقح نایب زا سپ )ع( یلع ماما نیّدحوملا یلوم-4

؟تسا یلمع دیحوت داعبا زا کی

يدرف - دیزیهرپب وا نایصع زا و دینک تعاطا ار ادخیعامتجا - دراد تسود ادخ هک دیشاب هنوگ نآ ات دیبلطب قیفوت

يدرف - دراد تسود ادخ هک دیشاب هنوگ نآ ات دیبلطب قیفوتیعامتجا - دیزیهرپب وا نایصع زا و دینک تعاطا ار ادخ

؟تسا دوهشم ینآرق ترابع مادک رد ملاظ نامکاح اب ناناملسم ینمشد تلع و تسیچ عبات راکشآ و حضاو نایز و ررض میرک نآرق نایب رد-5

»فرح یلع هللادبعی نم« - »ههجو یلع بلقنا هنتف هتباصا نا و«

»قحلا نم مکءاج امب اورفک دق« - »ههجو یلع بلقنا هنتف هتباصا نا و«

»قحلا نم مکءاج امب اورفک دق« - »هدوملاب مهیلا نوقلت ءایلوا مکودع و یوّدع«

»فرح یلع هللادبعی نم« - » هدوملاب مهیلا نوقلت ءایلوا مکودع و یوّدع«

روتسد رب ینتبم ،ادخ نانمشد هب تبسن یلمع ضغب و ترفن و قح تاذ هب تبسن قشع و تبحم زا ملاع ندومن زیربل رب ینبم ینیمخماما نامرف هب لمع-6

؟تسا هفیرش ۀیآ مادک

َنیِرِساْخلا َنِم ِۀَرِخْآلا ِیف َوُه َو ُهْنِم ََلبُْقی ْنَلَف ًانیِد ِمالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَم َو

ِۀَّدَوَْملِاب مِهَْیِلإ َنوُقُْلت َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای

ٌمیِحَر ٌروُفَغُ هللا َو ْمَُکبُونُذ ْمَُکل ْرِفَْغی َوُ هللا ُمُکِْببُْحی ِینوُِعبَّتَافَ هللا َنوُّبُِحت ُْمتْنُک ِْنإ ُْلق

ِتوُغاَّطلا َىِلإ اوُمَکاََحَتی َْنأ َنوُدیُِری َکِلْبَق ْنِم َلِْزُنأ اَمَو َکَْیِلإ َلِْزُنأ اَِمب اُونَمآ ْمُهََّنأ َنوُمُعَْزی َنیِذَّلا َىِلإ ََرت َْمَلأ

؟دومن یفرعم یشاجن هب مالسا نتفریذپ زا شیپ ار شموق و دوخ هنوگچ بلاط یبا نب رفعج-7

.میدشیم اه یتشز بکترم و تشاد جاور كرش ام نیب رد اما میدوب تسرپ اتکی هچرگا ام

.دوب يراج ام نیب يراوخ رادرم نوچ ییاهراتفر اما میتشاد نامیا هتشذگ ناربمایپ نایدا هب ام

.میدشیم یتشز بکترم و هدرک عطق ار يدنواشیوخ دنویپ و میدیتسرپیم تب مالسا زا شیپ ام

.میدروآ يور مالسا قالخا و یتسرپ اتکی هب مالسا ندمآ اب و میدوب يداقتعا هنوگ ره دقاف مالسا زا شیپ ام
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توحید و سبک زندگى



؟تساهناسنا زا هورگ مادک فیصوت »ًالیِکَو ِهْیَلَع ُنوَُکت َْتنََأَفأ ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأََرأ« ینآرق ترابع-8

.درک دنهاوخ بارخ ار شیوخ ترخآ ،ایند ینادابآ اب هک یتسرپاوه ياهناسنا

.تسا هتشگ ناشسفن ناشدوبعم و هدش راتفرگ يرظن كرش هب هک يراکهانگ ياهناسنا

.دننکیمن تعاطا ار ادخ رما و دناكرش راتفرگ تیدوبع رد هک یتسرپاوه ياهناسنا

.دناهداد رارق ادخریغ یناتسرپرس شیوخ سفن يارب هک يراکهانگ ياهناسنا

هب طوبرم ،دوریم شیپ هناگی يادخ ياهنامرف يارجا يوس هب گنهرف و داصتقا هکنیا و دراد دوجو ياهطبار هچ دیحوت یعامتجا دعب و يدرف دعب نایم-9

؟تسا یلمع دیحوت دعب مادک

یعامتجا – نیابتميدرف – لباقتمیعامتجا – لباقتميدرف – نیابتم

؟تسا طبترم ینآرق ترابع مادک اب و تسا مادک يزورما عماوج رد رتهدیچیپ كرش ياههولج زا یکی-10

»مُکُّبَر َو ّیبَر هللا َِّنا«  – دنرادنپیم ناهج ةدنهدشرورپ و یلو ،کلام ار دوخ عماوج و دارفا زا یخرب

»َیلعَالا ُمُکُّبَر َاَنا«  – دنرادنپیم ناهج ةدنهدشرورپ و یلو ،کلام ار دوخ عماوج و دارفا زا یخرب

»مُکُّبَر َو ّیبَر هللا َِّنا«  – تسا یتسرپتب لابند هب رتمک ،يروانف و تعنص تفرشیپ اب زورما ناسنا

»َیلعَالا ُمُکُّبَر َاَنا«  – تسا یتسرپتب لابند هب رتمک ،يروانف و تعنص تفرشیپ اب زورما ناسنا

؟تسا »تیبوبر رد دیحوت« و »یلمع دیحوت« میهافم شخبیلجت بیترتهب دروم مادک-11

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

تسود خر لباقم رد اههنیآ مداهنرهم و هم زا هچ رگا مدیدن تسود ریظن

تسوا تدارا دوریم ام رس رب هچ ره هکتسود ترضح ناتسآ و ام تدارا رس

دز ناوت نامسآ رب يدنلبرس گنابلگنداهن ناوت رس رگ ناناج ناتسآ رب

.................. دوش یم ببس هک تسا .................. رگنایب یهلا تساوخ اب بسانتم اهمیمصت و ینورد تالیامت میظنت -12

.دنک كرد ار یهلا تارّدقم یمامت تمکح ناسنا - يدرف دعب رد یلمع دیحوت

.تفر دهاوخ شیپ یناسنا تالامک يوسهب هعماج - یعامتجا دعب رد یلمع دیحوت

.دنک ادیپ دحوم کی يارب یصاخ يانعم ناهج - يدرف دعب رد یلمع دیحوت

.تشگ دهاوخ یهلا ًالماک هعماج يوس و تمس - یعامتجا دعب رد یلمع دیحوت

؟دنادیم زیچهچ زا یشان ار نآ و هدرک هراشا ياهلأسم هچ هب »ًالیِکَو ِهْیَلَع ُنوَُکت َْتنََأَفأ ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأََرأ« هیآ رد ادخ-13

سفنياوه رب ادخرما حیجرت - یعامتجا دعب رد یلمع دیحوتسفنياوه رب ادخرما حیجرت - يدرف دعب رد یلمع دیحوت

یهلا رماوا رب سفنرما حیجرت - یعامتجا دعب رد یلمع كرشیهلا رماوا رب سفنرما حیجرت - يدرف دعب رد یلمع كرش

؟تسیچ زا یشان دمایپ نیا و تشاد دهاوخ لابندهب ار دمایپ مادک ،دیحوت زا هعماج کی مدرم ندش رود-14

یلمع دیحوت یعامتجا دُعب تارمث - وا ياهروتسد و توغاط تیمکاح

یعامتجا و يدرف دیحوت لباقتم ۀطبار - وا ياهروتسد و توغاط تیمکاح

یلمع دیحوت یعامتجا دُعب تارمث - يویند تالیامت ۀطلس تحت ناسنا نتفرگ رارق

یعامتجا و يدرف دیحوت لباقتم ۀطبار - يویند تالیامت ۀطلس تحت ناسنا نتفرگ رارق

؟درک دهاوخ راتفر ساسا نامه رب و باختنا ار دوخ یگدنز ریسم يزیچ هچ اب بسانتم درف ؟تسیچ يدیحوت یگدنز أشنم-15

شیوخ تاداقتعا – شناد و یهاگآاهیبوخ و تالامک نازیم – يدیحوت ینیبناهج

شیوخ تاداقتعا – يدیحوتینیب ناهجاهیبوخ و تالامک نازیم – شناد و یهاگآ
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؟دراد هراشا یلمع دیحوت داعبا زا کی مادک هب و تسیچ رب لاد كرشم ناسنا تیصخش يرادیاپان و ینورد يرارق یب یمالسا میهافم هب هجوتاب-16

يدرف -نارگید هب یناسرریخ و راثیا زا يرود و یناسفن لایما ربارب رد ندوب میلست

يدرف -يدام ياهتردق ندناشک یگدرب هب و سفن ياوه يوس زا دیدج ۀتساوخ ندرک حرطم

یعامتجا -نارگید هب یناسرریخ و راثیا زا يرود و یناسفن لایما ربارب رد ندوب میلست

یعامتجا -يدام ياهتردق ندناشک یگدرب هب و سفن ياوه يوس زا دیدج ۀتساوخ ندرک حرطم

.تسا .................. ةویم هک تسا هدیسر .................. زا یبتارم هب دتسرپب ار وا و دنک تعاطا ادخ ياهنامرف زا یگدنز رد هک یناسنا ره-17

یلمع دیحوت - يدابع دیحوتيرظن دیحوت - یلمع دیحوتیلمع دیحوت - يرظن دیحوتيدابع دیحوت - یلمع دیحوت

مامتا هب یعوضوم هچ اب ار شیوخ مالک و دندومرف ياهیصوت هچ اهيدابآ و اهرهش و ادخ ناگدنب دروم رد شیوخ ردقنارگ ثیدح ادتبا رد )ع(یلع ماما-18

؟دندناسر

وا نایصع زا زیهرپ و ادخ تعاطا - ناشیاهب تبسن یهلا ياوقتوا نایصع زا زیهرپ و ادخ تعاطا - ناشیاهب تبسن تمدخ

هدرپس امهب ادخ هک ییاهتناماهب هجوت - ناشیا هب تبسن یهلا ياوقتهدرپس امهب ادخ هک ییاهتناماهب هجوت - ناشیاهب تبسن تمدخ

ناسنا يور ِشیپ ،دیدج ياههتساوخ نداد رارق و تسا مادک ،ناسنا تیصخش رد توغاط زا يریذپنامرف و یناسفن لایما ربارب رد ندوب میلست رثا-19

؟تسا لماع مادک ۀجیتن ،كرشم

نوریب تب - يرادیاپان و لزلزتنورد تب - يرادیاپان و لزلزت

نورد تب - یگچراپکی و لداعت مدعنوریب تب - یگچراپکی و لداعت مدع

؟تسا موهفم مادک رگنایب و دیوگیم نخس يزیچ هچ يواست مدعزا »... متذختافأ لق هللا لق ضرالا و تاومسلا بر نم لق« ۀفیرش هیآ-20

.دشابیم حیحص يرما اهنآ تیالو لوبق و ادخ زا ریغ یبر ذاختا - رون و یکیرات

.دشاب اهررض و اهعفن تسرپرس ادخ هک تسا نآ تیبوبر ياضتقا - رون و یکیرات

.دشابیم حیحص يرما اهنآ تیالو لوبق و ادخ زا ریغ یبر ذاختا - ملع و لهج

.دشاب اهررض و اهعفن تسرپرس ادخ هک تسا نآ تیبوبر ياضتقا - ملع و لهج

مادک ياوتحم دیاب نآ هب ندیسر يارب و دراد هراشا ياهلأسم هچ هب »دز ناوت نامسآ رب يدنلبرس کنابلگ / نداهن ناوت رس رگ ناناج ناتسآرب« تیب-21

؟درک دییات ار هیآ

ُدِحاَْولاَوُهَو ٍءیَش ِّلُک ُِقلاَخُ هللا ُِلق - يرظن دیحوتُدِحاَْولاَوُهَو ٍءیَش ِّلُک ُِقلاَخُ هللا ُِلق - یلمع دیحوت

ٍءیَش ِّلُک ُّبَر َوُهَو ابَر یغَباِ هللاَریََغا ُلق - يرظن دیحوتٍءیَش ِّلُک ُّبَر َوُهَو ابَر یغَباِ هللاَریََغا ُلق - یلمع دیحوت

؟میاهدومن میسرت ار هکرابم ۀیآ مادک ،دوش نانآ اب یتسود كرت هب رجنم ،دارفا يریذپقح مدع هک هاگنآ-22

»اًداَْدَنأِ َّهللا ِنوُد ْنِم ُذِخََّتی ْنَم ِساَّنلا َنِم َو«»ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِم َو«

»َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای«»َلوُسَّرلا اوُعیَِطأ َوَ َّهللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ ای«

؟تسا مادک » ٌمیَِقتْسُم ٌطارِص اذه ُهوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر َو یِّبَرَ هللا َِّنإ « ۀفیرش ۀیآ مایپ-23

.دراد دوجو یعامتجا و يدرف دیحوت نیب هیوسود طابترا.تسا دنوادخ شتسرپ هاگتساخ ،یهلا تّیبوبر

.دراد هجوت دنوادخ تّیبوبر هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا هب.تسا هدومن نایب ار يدرف یگدنز رد ،یلمع دیحوت باتزاب

هورگ مادک یگدنز کبس اب طابترا رد ،»ًالیِکَو ِهْیَلَع ُنوَُکت َْتنََأفَأ« :هفیرش ترابع رد ناشیا تنامض و تلاکو مدع رب ینبم ،)ص( ربمایپ هب دنوادخ رادشه-24

؟تسا

.دندومن یچیپرس ،ادخ يایلوا ياهنامرف تعاطا زا و دندمآرب توغاط تیاضر بسک یپ رد هک نانآ

.دناهدومن موقرم دوخ يارب ار ترخآ و ایند نارسخ لاعتم دنوادخ هبناج کی تدابع اب هک یناسک

.دنزرویم یتسود نانآ اب ،ادخ نانمشد زا يربت نامرف دوجو اب هک یناسک

.دنهدیم حیجرت دنوادخ ياهنامرف هب ار شرماوا و هدرپس سفن ياوه هب لد هک نانآ
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روآدای ار ام تیلوئسم مادک و تسا دیحوت دعب مادک هب طوبرم »...اهيدابآ و اهرهش مه ،ادخ ناگدنب دروم رد مه ؛دینک هشیپ ار یهلا ياوقت« ثیدح-25

؟دوشیم

یتسه دنوادخ و دوخ هب تبسن - یعامتجا دعب رد یلمع دیحوتنایاپراهچ و اهنیمزرسهب تبسن - يدرف دعب رد یلمع دیحوت

نایاپراهچ و اهنیمزرس هب تبسن - یعامتجا دعب رد یلمع دیحوتیتسه دنوادخ و دوخ هب تبسن - يدرف دعب رد یلمع دیحوت

هک ارچ میاهتفگ .................. نخس دریذپیم رثا نآ زا دراذگیم رثا یعامتجا دیحوت رب هک هنوگنامه يدرف دعب رد یلمع دیحوت هک دوش هتفگ رگا-26

..................

.دنراد میقتسم ۀطبار مه اب یعامتجا و يدرف دیحوت - یتسرد.دنراد لباقتم ۀطبار مه اب یعامتجا و يدرف دیحوت - یتسرد

.دراد میقتسم ۀطبار یعامتجا دیحوت اب يدرف دیحوت - یطلغ.دراد لباقتم ۀطبار یعامتجا دیحوت اب يدرف دیحوت - یطلغ

یهلا یهن نیا تلع و دریذپیمن ار یناسک هچ تموکح ،دّحوم ۀعماج ) .................. َءایلَوا مُکَّوُدَع َو یّوُدَع اوِذخَّتت ال اونَمآ نیّذلا اهُّیا ای( ۀفیرش ۀیآ يانبم رب-27

؟تسا مادک

»ِۀَّدَوَملِاب مِهَیِلا َنوقُلت«  – تسا هدادن ار ندرک تموکح قح اهنآ هب دنوادخ هک یناسک تموکح

»ّقَحلا َنم مکءاج اِمب اورَفَک َدق َو«  – تسا هدادن ار ندرک تموکح قح اهنآ هب دنوادخ هک یناسک تموکح

»ّقَحلا َنم مکءاج اِمب اورَفَک َدق َو«   – دنزرویم ینمشد ناناملسم و دنوادخ اب هک نانآ تموکح

»ِۀَّدَوَملِاب مِهَیِلا َنوقُلت«  – دنزرویم ینمشد ناناملسم و دنوادخ اب هک نانآ تموکح

.درک دهاوخ.................. ساسا نامه رب و دنکیم باختنا ار دوخ یگدنز ریسم ،.................. اب بسانتم یسکره-28

رکفت - شیوخ قیالسرکفت  - شیوخ تاداقتعاراتفر - شیوخ قیالسراتفر - شیوخ تاداقتعا

ییانعم طابترا هیآ مادک اب و دراد هراشا دیحوت زا هبنج مادک هب »تسوا تدارا دوریم ام رس رب هچره هک / تسودترضح ناتسآ و ام تدارا رس« تیب-29

؟دراد

َِِّهللا ِیتاَمَم َو یایْحَم َو یِکُُسن َو ِیتالَص َِّنإ ُْلق - یلمع دیحوتَِِّهللا ِیتاَمَم َو یایْحَم َو یِکُُسن َو ِیتالَص َِّنإ ُْلق - یبوبر دیحوت

ٍءیَش ِّلُک ُّبَر َوُه َو ابَر یِْغبأ هللاَریَغأ ُْلق  - یلمع دیحوتٍءیَش ِّلُک ُّبَر َوُه َو ابَر یِْغبأ هللاَریَغأ ُْلق  - یبوبر دیحوت

؟دننکیم هیصوت اهيدابآ و اهرهش و ادخ ناگدنب هب تبسن ار ام لیلد هچ هب شیوخ رابرهوگ مالک رد )ع(یلع ماما-30

.میتسه لوئسم نایاپراهچ و اهنیمزرسهب تبسن یتح هک ارچ.میاهتفاین تسد یلمع دیحوت تقیقحهب مینکن هجوت دراوم نیاهب رگا ارچ

.دشابیم اهنآهب هجوت ،یعامتجا دعب رد یلمع دیحوت ياضتقا هک ارچ.تسادخهب هجوت اهنآهب هجوت و دنتسه ادخ قولخم مه نانآ هک ارچ

.دنکیم يرود .................. زا ياهعماج نینچ و .................. هب دور شیپ ادخ نامرف يارجا رد گنهرف و داصتقا دننام یناکرا هعماج کی رد رگا-31

داضت و هقرفت - یعامتجا یلمع دیحوتداضت و هقرفت - يدرف یلمع دیحوت

یگدنز يدام داعبا هب هجوت - یعامتجا یلمع دیحوتیگدنز يدام داعبا هب هجوت - يدرف یلمع دیحوت

؟دنکیم هراشا یحیحص موهفم هب یمالسا یگدنز کبس کی اب هطبار رد ریز دراوم زا کی مادک-32

.داد دهاوخ ناشن يدیحوت راتفر ،دریذپب نابیتشپ و قلاخ ناونعهب ار ادخ هک یناسنا

.دش دهاوخ دقتعم مه ادخ تینادحو و تیقلاخ هب ،دنیزگرب ار يدیحوت یگدنز هک یناسنا

.دباییم تسد مه يدیحوت داقتعا هب داد رارق یگدنز هحولرس ار يدیحوت ياهراتفر هک یناسنا

.تفرگ دهاوخ يدیحوت گنر مه شتارکفت ،دشاب دیحوت اب بسانتم شایگدنز کبس هک یناسنا

؟تسا هنوگچ یگدنز تالکشم هب وا هاگن و تسیچ ةرمث یحور شمارآ زا دحوم ناسنا يرادروخرب-33

.دنادیم شاهدنیآ ياهتیقفوم ۀنیمز ار نآ - ادخ یگدنب رد صالخا.دنادیم شاهدنیآ ياهتیقفوم ۀنیمز ار نآ - ادخ یگناگی رد داقتعا

.دنادیم دوخ درکلمع زا یهلا تیاضر ناشن ار اهنآ - ادخ یگدنب رد صالخا.دنادیم دوخ درکلمع زا یهلا تیاضر ۀناشن ار اهنآ - ادخ یگناگی رد داقتعا
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َنوُْقلُت« ترابع زا دوصقم و دنتسه یناسک هچ ناملسم و ادخ نانمشد زا روظنم »َءاِیلْوَأ ْمُکَّوُدَع َو يِّوُدَع اوُذِخََّتت ال اوُنَمآ َنیِذَّلا اَهُّیَأ ای« ۀفیرش ۀیآ رد-34

؟تسیچ »ِةَّدَوَْملِاب ْمِهَیلِإ

نانمشد ربارب رد مهاب نانموم تدوم ترورض - نیکرشمنانمشد رباربرد مه اب نانموم تدوم ترورض - رافک

نانمشد اب نانموم یتسود ۀطبار زا یهن - نیکرشمنانمشد اب نانموم یتسود ۀطبار زا یهن - رافک

؟دشابیم حیحص »ملاع ثداوح مامت يارو رد ادخ يوس زا یتمکح نتفرگ رظن رد« ةرابرد ریز دراوم زا کی مادک-35

یعامتجا دعب رد یلمع دیحوت هب یبایتسد تلعیعامتجا دعب رد یلمع دیحوت هب یبایتسد لولعم

يدرف دعب رد یلمع دیحوت هب یبایتسد تلعيدرف دعب رد یلمع دیحوت هب یبایتسد لولعم

؟تسیچ ادخ نانمشد اب ینابرهم و یتسود یهن تیلع و دراد هراشا یعوضوم هچ هب »َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای« ۀفیرش ۀیآ-36

»ِّقَْحلا َنِم ْمُکَءاَج اَِمب اوُرَفَک َْدق«-یعامتجا دعب یلمع كرش»ِّقَْحلا َنِم ْمُکَءاَج اَِمب اوُرَفَک َْدق«-يدرف دعب یلمع كرش

»ِۀَّدَوَْملِاب ْمِهَْیِلإ َنوُقُْلت «-یعامتجا دعب یلمع كرش»ِۀَّدَوَْملِاب ْمِهَْیِلإ َنوُقُْلت«-يدرف دعب یلمع كرش

⋯

؟تسیچ يولع مالک رد دنوادخ تعاطا ۀمزال ؟تسا هتشادرب ماگ یلمع دیحوت ریسم رد هک تسا یسک قادصم دروم مادک-37

دنوادخ لباقم رد یشکرس زا زیهرپ - دنک شالت دوخ يداقتعا ۀیبن تیوقت هار رد هک یسک

تاقولخم ربارب رد دودحم يریذپتیلوئسم - دنک شالت دوخ يداقتعا ۀیبن تیوقت هار رد هک یسک

تاقولخم ربارب رد دودحم يریذپتیلوئسم - دنک تعاطا ادخ ياهنامرف زا دوخ یگدنز رد یسک

دنوادخ لباقم رد یشکرس زا زیهرپ - دنک تعاطا ادخ ياهنامرف زا دوخ یگدنز رد یسک

؟تسا هتشگ راتفرگ هدیچیپ و دیدج كرش ماد رد ،هدش عقاو  »ُۀاوَه ُۀَهِلإ َذَخَِّتا ِنَم«  ۀفیرش ترابع قادصم هک يدرف ارچ-38

.دنکیمن كرد ار راگدرورپ اب شیاین تیونعم و تسا هتفای ینوزف شلد رد تاوهش و تاذل

.تسا هدومن مرگرس و لوغشم ار دوخ ایند رد و تسا هتفای ینوزف شلد رد تاوهش و تاذل

.دنکیمن كرد ار راگدرورپ اب شیاین تیونعم و تسا هدروآ تسدهب ار ناهج نیا رد فرصت تردق

.تسا هدومن مرگرس و لوغشم ار دوخ ایند رد و تسا هدروآ تسدهب ار ناهج نیا رد فرصت تردق

يریگمیمصت عماوج رگید يارب دنهاوخیم درکیم یفرعم ..................ار دوخ نآرق نایب قبط ..................هک هنوگنامه زورما رصع ياهناسنا زا یخرب-39

.دننک

یلعالا مکبر انا - نوعرفیلعالا مکبر انا - دورمنیلعالا مکیلو انا - نوعرفیلعالا مکیلو انا - دورمن

نیا رد ناسنا یلقادح هفیظو و تسا مادک )ع(یلع ترضح شیامرف رب انب یلمع دیحوت هصرع رد دحوم ناسنا طسوت یهلا ياوقت ندرک تاعارم قادصم-40

؟تسیچ هنیمز

تاناویح ياقب همادا يارب شالت - اهناسنا ریاس و اهنیمزرس و نایاپراهچ ربارب رد دوخ نتسناد لوئسم

تاناویح هب ندناسرن بیسآ - اهناسنا ریاس و اهنیمزرس و نایاپراهچ ربارب رد دوخ نتسناد لوئسم

تاناویح هب ندناسرن بیسآ - نتسناد دوخ راگدرورپ ار وا و ندید ادخ یگدنب رد ار دوخ تزع

تاناویح ياقب همادا يارب شالت - نتسناد دوخ راگدورپ ار وا و ندید ادخ یگدنب رد ار دوخ تزع

؟تسا هدرک هئارا يرتقیقد تشادرب »ٌمیَِقتْسُم ٌطارِص اَذَه ُهوُُدبْعاَف ْمُکُّبر َو ّیبَرَ هللا َِّنإ« ۀفیرش ۀیآ ةرابرد ریز دراوم زا کی مادک-41

.دراد یگدنز کبس کی ناونعهب وا تیبوبر رد هشیر ،هشیدنا کی ناونعهب ناسنا تیدوبع

.دنکیم میظنت ساسا نآ رب ار دوخ یگدنز و دریگ رظن رد ملاع ربدم ار ادخ ناسنا هکنیا

.دوب دهاوخ رتيوق وا تاداقتعا ،دشاب هتشاد يرتراوتسا تیدوبع ناسنا هچره

.دنکیم افیا یگدنز رد ناسنا تیدوبع هب تبسن ار لولعم شقن یلاعتقح تیبوبر شریذپ
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؟تسا مادک نآ هنومن و تسا دیحوت زا هبنج مادک يانعمهب ناسنا یگدنز ندرکادیپ ییادخ تهج-42

نتسناد ملاع هاگهیکت اهنت ار ادخ - یبوبر دیحوتنتسناد ملاع هاگهیکت اهنت ار ادخ - یلمع دیحوت

ادخ ریغ زا تساوخرد و بلط مدع - یبوبر دیحوتادخ ریغ زا تساوخرد و بلط مدع - یلمع دیحوت

؟تسا هدرک هراشا یحیحص موهفمهب دّحوم و نمؤم ناسنا تیصخش يرادیاپ و تابث هرابرد ریز ياههنیزگ زا کی مادک-43

.تسا دنوادخ تیاضر ساسارب یگدنز میظنت ،ناسنا رد یساسحا نینچ دلوم

.تسا دنوادخ تیاضر ساسارب یگدنز میظنت ،ناسنا رد یساسحا نینچ ةرمث

.تسا ملاع نابیتشپ وا هکنیا و تسادخ یگناگی كرد ،ناسنا رد یساسحا نینچ دلوم

.تسا ملاع نابیتشپ وا هکنیا و تسادخ یگناگی كرد ،ناسنا رد یساسحا نینچ ةرمث

؟تسا هفیرش ۀیآ مادک زا طبنتسم مایپ ،»دوشیم هابتشا راتفرگ قح نتفای و قادصم رد وا نکل ،دراد دوجو یناسنا ره ترطف رد ییوجادخ« هکنیا-44

»هودبعاف مّکبر و ّیبر ّهللا ّنا«»هاوه ههلا ذّختا نم تیارأ«

»ِهِقلَخَک اوقلخ ءاکرش ّهللا اولعج ما«»ّهللا لق ضرألا و تاوامسلا ّبر نم لق«

؟دشابیمن »ًالیِکَو ِهْیَلَع ُنوَُکت َْتنََأَفأ ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأَرَأ« ۀیآ زا تشادرب لباق اههنیزگ رد هدش حرطم میهافم زا کی مادک-45

.دش دهاوخ راتفرگ یگدرب هب ،دریگ شیپ رد ار یتسرپاوه ریسم ناسنا رگا

.دنکیمن ییاشگهرگ ناشراک زا )ص( ربمایپ تنامض ،دنوشیم هیآ لومشم هک ار يدارفا

.دماجنایم یلمع كرش هب هک تسا يرظن كرش نامه نتسناد شیوخ هلا ار سفن

.دنهدیم نت ناشسفن رماهب ،سفن و ادخ رما یهارود رس رب دارفا هنوگ نیا

؟تسین تشادرب لباق »ٌمیَِقتُسم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعاَف ْمُکُّبرَو یِّبَرَ هللا َِّنإ« ۀفیرش ۀیآ زا ریز ياههنیزگ زا کی مادک-46

.تسا رتشیب یگدنز ةویش يور رب نآ یلمع ریثأت دشاب رتالاب ناسنا نامیا هچره

.درک دهاوخ میظنت دوخ يارب يدیحوت یگدنز کی دنادب ملاع نابیتشپ ار ادخ هکنآ

.درب میهاوخیپ رتشیب شیوخ نامیا رب میبایب رتيدیحوت ار شیوخ یگدنز هچره

.تسا رتهدیسر شاهویم دشاب رتدنمونت تخرد نیا هچره و تسا تیبوبر تخرد هویم ،نامیا

؟دماجنایم رما مادک هب »ندرک بوسنم ادخ ریغ هب ار تیقلاخ ماقم«  »مهیلع قلخلا هباشتف هقلخک اوقلخ ءاکرش اولعج ما«  ۀفیرش ۀیآ قباطم-47

لیصا ریغ و لیصا دوبعم نایم یمگردرساهنآ تیبوبر مدع لوبق

ناسنا يارب ررض عفد و اهتب یناسردوس مدعیهلا رون زا تیمورحم و تملظ هب لاصتا

؟تسا ینآرق ترابع مادک لولعم »َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال« ۀفیرش ترابع-48

»ًالیِکَو ِهْیَلَع ُنوَُکت َتنََأَفأ«»ِهِهْجَو ىَلَع َبَلَقنا ٌَۀنِْتف ُهَْتباََصأ ِْنإَو«»ِّقَْحلا َنِّم مُکَءاَج اَِمب اوُرَفَک َْدقَو«»ِِهب اوُرُفَْکی َنأ اوُرُِمأ َْدقَو«

؟تسا دوهشم ینآرق ترابع مادک رد و ؟تسا دروم مادک نومیمان ةرمث تیصخش رد یتابثیب-49

»ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی نَم ِساَّنلا َنِمَو« - توغاط زا يریذپنامرف و یناسفن لایما ربارب رد ندوب میلست

»ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم« - توغاط زا يریذپنامرف و یناسفن لایما ربارب رد ندوب میلست

»ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی نَم ِساَّنلا َنِمَو« - يدام ياهتردق و سفن ياوه ياهنامرف رب یهلا رماوا نداد حیجرت

»ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم« - يدام ياهتردق و سفن ياوه ياهنامرف رب یهلا رماوا نداد حیجرت

؟تسا نآ شریذپ ۀجیتن و تیبوبر رد دیحوت رگنایب بیترتهب دروم مادک-50

»اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو«- »ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ُْلق«»ٌمیَِقتْسُّم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعاَف«- »ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ُْلق«

»ٌمیَِقتْسُّم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعاَف«- »ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلق«»اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو«- »ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلق«
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؟تسا مادک بیترتهب ریز دارفا زا کی ره ةرابرد نآرق ریبعت-51

هبناجکی و دیدرت يور زا شتسرپ -

ایالب و اههنتف ربارب رد لمعلاسکع -

»ِِهب َّنَأَمْطا«- »ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی«»ِهِهْجَو ىَلَع َبَلَقنا« - »ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی«

»ِهِهْجَو ىَلَع َبَلَقنا«- »ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا«»ِِهب َّنَأَمْطا« - »ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا«

؟تسا هدش نایب هورگ مادک يارب )ص( ربمایپ عافد و تنامض مدع ، »الیکو هیلع نوکت تنافا«  ۀفیرش ترابع رد-52

قحلا نم مکءاج امب اورفک دقۀدوملاب مهیلا نوقلتهاوه و ههلا ذختا نمفرح یلع هللا دیعی نم

؟ددرگیم دافتسم ینآرق ترابع مادک موهفم زا يدام عفانم ساسارب دنوادخ شتسرپ رد یتابثیب-53

دیبعلل مالظب سیل هللا نا مکیدیا تمدق امب کلذناطیشلا اودبعت ال نا مدآ ینب ای مکیلا دهعا ملا

ههجو یلع بلقنا هنتف هتباصا نا و هب نامطا ریخ ۀباصا نافقحلا نم مکءاج امب اورفک دق و ۀدوملاب مهیلا نوقلت

؟دوشیم لصاح ینآرق ترابع مادک زا موهفم نیا ،دراد لابند هب ار ياهجیتن و باتزاب هچ »تسامش و نم راگدرورپ دنوادخ« مییوگیم هکنیا-54

»ُراَّهَْقلا ُدِحاَْولا َوُهَو«»ءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا«»ٌمیَِقتْسُّم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعَاف«»ْمُکُّبَرَو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ«

؟تسا هدش نییبت یتسردهب هنیزگ مادک رد هیآ يروتسد تلع و بطاخم بیترتهب »َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال« ۀیآ رد ربدت اب-55

یهلا نید تیناقح هب ندش رفاک - نانمؤمتوغاط زا يریذپنامرف و یناسفن لایما ربارب رد ندوب میلست - نانمؤم

توغاط زا يریذپنامرف و یناسفن لایما ربارب رد ندوب میلست - مدرمیهلا نید تیناقح هب ندشرفاک - مدرم

؟دراد ».................. ِۀَّدَوَْملِاب مِهَْیِلإ َنوُقُْلت َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ اَی« ۀفیرش ترابع اب یبسانم ییانعم طابترا ریز موهفم مادک-56

.دنرادن رارق نید نتم رد ،دنراد نامیاً ارهاظ هک مدرم زا یضعب.دنکیم رتشیب نانمؤم لباقم رد ار نانآ تأرج نانمشد اب یتسود زاربا

.تسا فلتخم ثداوح عبات و یحطس اهیضعب نامیا.دنراد ریغتم نامیا هک تسا یناسک لومشم راکشآ ینایز

؟دشابیم یعامتجا و يدرف داعبا رد دیحوت زا ناسنا ندش رود يایوگ بیترت هب ،دروم مادک-57

»توغاُّطلا یِلإ اوُمَکاَحَتی َنأ َنودیُری« _ »ٍفرَح یَلَع هللا ُدبَعی نَم ساِّنلا نِم و«

»توغاُّطلا یِلإ اوُمَکاَحَتی َنأ َنودیُری« _ »اهَِلثَِمب ٍهئیَس ُءازَج تائیَّسلا اُوبَسَک َنیذَّلا َو«

»ائیَش هللا ّرَضی نَلَف هیبَقَع یَلَع بلَقَنی نَم َو« _ »ٍفرَح یَلَع هللا ُدبَعی نَم ساِّنلا نِم و«

»ائیَش هللا ّرَضی نَلَف هیبَقَع یَلَع بلَقَنی نَم َو«_ »اهَِلثَِمب ٍهئیَس ُءازَج تائیَّسلا اُوبَسَک َنیذَّلا َو«

؟دنکیم نایب  »...َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَع َو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ اَی«  ۀفیرش ۀیآ رد ار ناناملسم و ادخ نانمشد اب ندرکن یتسود تلع ،دروم مادک-58

»ِّقَْحلا َنِم ْمُکَءاج اِمب اوُرَفَک َْدق َو«»اوُذِخََّتت َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای«»َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَع َو یِّوُدَع«»ِۀَّدَوَْملِاب ْمِهَْیِلإ َنوُقُْلت«

؟دنکیم نییبت یتسرد هب ار یگدنز کبس و دیحوت نایم طابترا ،دروم مادک-59

.دراد یگدنز کبس رد هشیر ینیبناهج باختنا.دراد یگدنز کبس رد هشیر صاخ ياههشیدنا

.دریگیم همشچرس یصاخ ینیبناهج زا یگدنز زا یکبس ره.دریگیم همشچرس يدیحوت یگدنز زا يدیحوت ینیبناهج

هنوگچ نآ تلع و دناهدش عنم دنوادخ نمشد اب راتفر مادک زا نامیا اب دارفا  ...َءاِیلوأ مُکَّودَع َو یّوُدَع اوذِخََّتت ال اونمآ نیّذلا اّهیأ ای  ۀفیرش ۀیآ رد ربدت اب-60

؟تسا هدش نایب

ّقَحلا َنِم مُکَءاج اِمب اورفَک َدق و ـ ینابرهمّقَحلا َنِم مُکَءاج اِمب اورفَک َدق و  ـ ینیشنمه

ٍفُرَح یلَع هللا ُُدبَعی نَم  ـ ینابرهمٍفُرَح یلَع هللا ُُدبَعی نَم  ـ ینیشنمه
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