


دین و زندگی دوازدهم فصل ششم- پرش  تستی

ار یهلا ناحتما تنس ،دنوادخ و تسا یهلا تنس مادک زا هدمآرب ،ناشفادها و اههتساوخ هب ندیسر يارب ،لطاب و قح هورگ ود ره تاناکما ندرک مهارف-1

؟تسا هداد رارق روظنم هچ هب

دارفا نورد زا ندش هاگآ -یهلا ماع دادمااهدادعتسا ندناسر روهظ هب -یهلا ماع دادما

دارفا نورد زا ندش هاگآ -بضغ رب تمحر تقبساهدادعتسا ندناسر روهظ هب -بضغ رب تمحر تقبس

؟تسا یهلا تنس نیا زا ياهنومن ریز دراوم زا کی مادک و تسا زاب هشیمه ادخ هب راکهانگ تشگزاب هار هک تسا یهلا تنس مادک رب انب-2

تشگزاب دیما هب ناراکهانگ هانگ تبث رد ندرک گنرد – لاعتم يادخ قیفوت

تشگزاب دیما هب ناراکهانگ هانگ تبث رد ندرک گنرد - بضغ رب تمحر تقبس

صخش یلاعت و دشر يارب بسانم هنیمز داجیا – لاعتم يادخ قیفوت

صخش یلاعت و دشر يارب بسانم هنیمز داجیا - بضغ رب تمحر تقبس

؟دراد هراشا یهلا ياهتنس زا کی مادک هب ،»نوملظی ال مه و اهلثم الا یزجی الف هئیسلاب اج نم و اهلاثما رشع هلف هنسحلاب ءاج نم«  ۀفیرش هیآ-3

وا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثاتجاردتسابضغ رب تمحر تقبسءالتباو ناحتما

؟تسیچ ةرمث و لولعم ،»ضرالا و ءامسلا نم تاکرب مهیلع انحتفل« هفیرش ترابع-4

»نازیملا هفک هلزنمب نموملا امنا«»کبر ءاطع نم ءالوه و ءالوه دمن الک«

»اوقتا و اونما یرقلا لها نا ولو«»نیتم یدیک نا مهل یلما«

زا کیمادک تنس نیا ياههولج زا یکی و تسا یهلا تنس مادک رگنایب ،دنراذگیم قح هار رد مدق كاپ تین اب هک نانآ هب تبسن لاعتم يادخ صاخ دادما-5

؟دشابیم ریز دراوم

بختنم ریسم رد يورشیپ يارب ناسنا هب تاناکما ياطعا -قیفوت تنسبختنم ریسم رد يورشیپ يارب ناسنا هب تاناکما ياطعا -دادما تنس

تدهاجم و شالت لابند هب یهلا تیاده و ترصن -قیفوت تنستدهاجم و شالت لابند هب یهلا تیاده و ترصن -دادما تنس

مادک زا ناشن بیترت هب »راکهانگ ناگدنب يوربآ ظفح« و »نمؤم صخش یلاعت و دشر يارب بسانم ۀنیمز داجیا« ،»دنوادخ نوناق نیرتریگارف و نیرتماع«-6

؟دنراد یهلا نوناق و تنس

بضغ رب تمحر تقبس -قیفوت -ءالتباءالما -یگدنز رد لامعا ریثأت - ءالتبا

بضغ رب تمحر تقبس -یگدنز رد لامعا ریثأت -دادماءالما -قیفوت -دادما

؟تسیچ بیترت هب ءالما تنس رد راتفرگ ياهناسنا یخرب نتخاس رورغم و يراتفرگ لماع ،يولع شیامرف قباطم-7

دنوادخ یشوپ هدرپ - دنوادخ یپایپ ناسحادنوادخ یشوپ هدرپ - ناهانگ یجیردت شیازفا

مدرم شیاتس - دنوادخ یپایپ ناسحامدرم شیاتس - ناهانگ یجیردت شیازفا

؟دنکیم مالعا ار ،»تسا هدرک بجاو دوخ رب ار تمحر ،امش راگدرورپ « :هلمج دوخ ناگدنب هب دنوادخ ارچ و تسیچ عبات یهلا تیاده و ترصن-8

.تسا هدش هنیداهن اهناسنا رد يریذپقح هیحور هک اجنآ زا -تدهاجم و شالت

.دراد تبحم دوخ ناگدنب هب دنوادخ هک اجنآ زا -تدهاجم و شالت

.دراد تبحم دوخ ناگدنب هب دنوادخ هک اجنآ زا -يریذپقح و ینیزگقح

.تسا هدش هنیداهن اهناسنا رد يریذپقح هیحور هک اجنآ زا -يریذپقح و ینیزگقح
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؟دراد هارمه هب دارفا یخرب يارب ياهرمث هچ بیترت هب دنوادخ »یشوپ هدرپ« و »یپایپ ناسحا« يولع ثیدح قباطم-9

ناحتما رد ندروخ تسکش -ندروخ بیرفناحتما رد ندروخ تسکش -ندرک راتفرگ

نتخاس رورغم -ندروخ بیرفنتخاس رورغم -ندرک راتفرگ

هچ اهالتبا ربارب رد طلغ درکلمع و دوب دهاوخ لاوس نیا يوگخساپ ،هفیرش ۀیآ مادک ،»دیامزآیم ار ام ییاهزیچ هچ اب دنوادخ« :دنسرپب ام زا رگا-10

؟دراد ام يارب ياهجیتن

نارسخ و یگدنامبقع -»ًَۀنِْتف ِرْیَْخلا َو ِّرَّشلِاب ْمُکوُلَْبن َو ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ ٍسَْفن ُّلُک«نارسخ و یگدنامبقع -»َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک«

اهدادعتسا روهظ -»َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک«اهدادعتسا روهظ -»ًَۀنِْتف ِرْیَْخلا َو ِّرَّشلِاب ْمُکوُلَْبن َو ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ ٍسَْفن ُّلُک«

؟تسا هدرک هراشا تنس نیا ياهیگژیو زا یکی هب هنیزگ مادک رد و تسا مادک ءالما تنس رگید مان-11

تسا ناراکهانگ یگدنز رب مکاح تنس نیا - لاهماتسا ناراکهانگ یگدنز رب مکاح تنس نیا – ءالتبا

تسا لماکت و دشر دنیآرف هب طوبرم تنس نیا - لاهماتسا لماکت و دشر دنیآرف هب طوبرم تنس نیا – ءالتبا

؟دراد یتنس هنوگچ هب هراشا و ددرگیم طابنتسا موهفم مادک ،»... انلبس مهنیدهنل انیف اودهاج نیذلاو« :هفیرش هیآ زا-12

ماع - دسرب دصقم هب رتناسآ راکوکین هک دزاسیم مهارف ار بابسا و طیارش دنوادخ

صاخ - دسرب دصقم هب رتناسآ راکوکین هک دزاسیم مهارف ار بابسا و طیارش دنوادخ

ماع - دهدیم شاداپ ربارب دنچ ار کین لمع دنوادخ

صاخ - دهدیم شاداپ ربارب دنچ ار کین لمع دنوادخ

؟تسا دارفا ینورد تالیامت نداد ناشن و اهدادعتسا ندناسر روهظ هب ،نداد دشر یهلا ياهتنس زا کیمادک دمایپ-13

»ْمِهِسُْفنَِأل ٌرْیَخ ْمَُهل یِلُْمن اَمََّنأ اوُرَفَک َنیِذَّلا ََّنبَسَْحی َال َو«»َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإ َو َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلا َو«

»َنُوَنتُْفی َال ْمُه َو اَّنَمآ اُولوَُقی َْنأ اوُکَرُْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ«»َنوُمَلَْعی َال ُثْیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس َاِنتَایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلا َو«

؟تسیچ اوقت هب نانآ شیارگ و مدرم نامیا هجیتن ،نآرق هفیرش تایآ قباطم-14

»ضرالا و تاوامسلا نم تاکرب مهیلع انحتفل«»اهلاثما رشع هلف هنسحلاب ءاج نم«

»نینسحملا عم هللا نا و انلبس مهنیدهنل«»اروظحم کبر ءاطع ناک ام و کبر ءاطع نم«

؟تسین وا رب یهلا فطل ۀناشن ،بلط ایند ناسنا هب ایند ندروآ يور ارچ ،دنکیم مهارف دارفا ۀمه يارب ار اههتساوخ هب یبایتسد تاناکما دنوادخ هکنآ اب-15

.دنهدیمن رارق رظن دم ترخآ رد ار لامعا یتساک و مک و دنبلطیم ار ییایند تالمجت طقف نانآ اریز

.دناهتسبن لد یهلا لضف و فطل هب و هدادن خساپ تقیقح يادن هب نانآ اریز

.دننکیم هدهاشم ترخآ رد ار یبلط ایند راب نایز بقاوع ،ایند رد ندوب معنتم نیعرد نانآ اریز

.دننکیمن هدافتسا ادخ هب برقت و لامک هب لوصو تهج ،دوجوم تاناکما و مزاول زا نانآ اریز

،دهد همادا دوخ هار هب و دنک شومارف ار رافغتسا وا ات دشخبب یتمعن وا هب دنوادخ ،هانگ ماجنا زا دعب ياهدنب رگا ،)ع( قداص ماما شیامرف هب هجوت اب-16

؟دیامرفیم هچ وا ةرابرد دنوادخ

»َنوُمَلَعی ال ُثیَح نِم مُهُجِرَدتَسنَس«»نیهُم ٌباذَع مَُهل َو امِثإ اوُدادَزِیل«»َنوبِسَکی اوناَک اِمب مُهَانذَخََأف«»َنیملاظلا موَقلا یِدَهی َالُ هللا َو«

؟تسا هدش هراشا تنس مادک هب ،»تفر دهاوخ شیپ ،دنک هدافتسا هتفرگ رارق شرایتخا رد هک یتاناکما زا سک ره« دوش هتفگ رگا-17

... َنوُمَلْعی َال ُثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس اَِنتایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَوِهئَالب ىف َدیز ِهنامیا ىف َدیز امَّلُک ِنازیملا ِۀَّفَک َِۀلِزنَِمب ُنِمؤُملا اَمَِّنا

اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُکَنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ
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؟تسا یهلا تنس مادک زا هدش دافتسم موهفم ،ءایبنا توعد نافلاخم و ناقفاوم فادها و اههتساوخ هب ندیسر مزاول و تاناکما ندرک مهارف-18

»َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإ َو َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلا َو« -صاخ دادما تنس

ً»اروُظْحَم َکِّبَر ُءآَطَع َناَک اَم َو َکِّبَر ِءآَطَع ْنِم ِءَآلُؤَهَو ِءَآلُؤَه ُّدُِمن الُک« -یهلا ماع دادما تنس

»ْمِهِسُْفنَِأل ٌرْیَخ ْمَُهل یِلُْمن اَمََّنأ اوُرَفَک َنیِذَّلا ََّنبَسَْحی َال َو« -)صاخ( ءالما تنس

»َنوُمَلَْعی َال ُثْیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس َاِنتَایِآب اُوبَّذَک« -)صاخ( جاردتسا تنس

؟تسا راگزاس تنس نیا اب موهفم مادک و هتشاد هراشا یهلا ياهتنس زا کیمادک هب »...ٍتاَکََرب ْمِهیَلَع َانَْحتََفل اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو« ۀیآ-19

.دهدیم دوبهب ار یگدنز نارگید هودنا عفر و نیدلاو هب ناسحا – بضغ رب تمحر تقبس تنس

وا يورخا ةدنورپ رد ناسنا ۀتسیاش لامعا ربارب دنچ رثا – بضغ رب تمحر تقبس تنس

.دهدیم دوبهب ار یگدنز نارگید هودنا عفر و نیدلاو هب ناسحا – تشونرس رد لامعا ریثأت تنس

وا يورخا ةدنورپ رد ناسنا هتسیاش لامعا ربارب دنچ رثا – تشونرس رد لامعا ریثأت تنس

؟دوشیم ناگدنب یگدنز رد رافغتسا ندرک شومارف بجوم ،هفیرش ۀیآ مادک رد هدش نایب تنس ندش مکاح-20

»َنوُعَجُْرت انَْیِلإ َو ًَۀنِْتف ِرْیَْخلا َو ِّرَّشلِاب ْمُکوُلَْبن َو«»َنُوبِسَْکی اُوناک اِمب ْمُهانْذَخَأَف اُوبَّذَک ْنِکل َو«

»َنوُمَلُْظی ال ْمُه َو اهَلْثِم َِّالإ یزُْجی َالف َِۀئِّیَّسلِاب َءاج ْنَم َو«» َنوُمَلَْعی ال ُثْیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس َاِنتَایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَو«

؟دش دنهاوخ هلئسم مادک راتفرگ تروصنیا ریغ رد و دننیبیم ياهجیتن هچ ،دنشاب اوقت لها و دنروایب نامیا مدرم رگا-21

»َنوُمَلُْظی ال ْمُه َو« - »َکِّبَر ُءاطَع َناک ام َو َکِّبَر ِءاطَع ْنِم ِءالُؤَه َو ِءالُؤه ُّدُِمن الُک«

»َنوُمَلُْظی ال ْمُه َو« - »ِضْرَْألاَو ِءاَمَّسلا َنِّم ٍتاَکََرب مِهْیَلَع َانَْحتََفل «

»َنُوبِسَْکی اُوناَک اَِمب ْمُهَانْذَخَأَف« - »َکِّبَر ُءاطَع َناک ام َو َکِّبَر ِءاطَع ْنِم ِءالُؤَه َو ِءالُؤه ُّدُِمن الُک«

»َنُوبِسَْکی اُوناَک اَِمب ْمُهَانْذَخَأَف« - »ِضْرَْألاَو ِءاَمَّسلا َنِّم ٍتاَکََرب مِهْیَلَع َانَْحتََفل «

؟دوشیم تفایرد ،موهفم مادک » َنوبِسَکی اوناک اِمب مُهانذَخَأَف اوبَّذَک نِکلَو ِضرَألاَو ِءامَّسلا َنِم ٍتاکََرب مِهیَلَع انَحتََفل اوَقَّتاَو اونَمآ ىرُقلا َلَهأ ََّنأ َولَو « ۀفیرش ۀیآ زا-22

.تسا باذع لوزن ثعاب یهلا تایآ ندرمش غورد و دوشیم یهلا تاکرب لوزن ببس دنوادخ هب تفرعم و تخانش

.تسا اهنآ دوخ لامعا ،مدرم ياهتیمورحم لماع و دوشیم یهلا تاکرب لوزن ببس یعمج ياوقت و نامیا

.دوش هرهبیب ناراب لوزن دننام يدام ياهتمعن زا هعماج هک دوشیم ببس یهلا ياوقت و نامیا نتشادن

.دوشیم مدرم يونعم و يدام یگدنز ییافوکش ثعاب مدرم ینید ياهرواب و يونعم روما هب هجوت فرص

.دشاب یم یهلا ياضر و قح ریسم رد تکرح لصاح هک تسا .................. تنس رگنایب ..................  ۀفیرش ۀیآ-23

قیفوت - َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهَّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو

دادما -  َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهَّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو

دادما -  ِضْرَْألاَو ِءاَمَّسلا َنِم ٍتاَکََرب ْمِهیَلَع َانَْحتََفل اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو

قیفوت –ِضْرَْألاَو ِءاَمَّسلا َنِم ٍتاَکََرب ْمِهیَلَع َانَْحتََفل اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو

؟تسا هیآ مادک زا طبنتسم تقیقح نیا ؛تسا رمتسم و یجیردت ناشطوقس هک تفای میهاوخرد ،میزادنایب يرظن ،هارمگ ياهناسنا طوقس دنور هب رگا-24

»اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک«»... ًَۀنِتف ِریَخلا َو ِّرَّشلِاب مُکولَبن َو توَملا ُۀَِقئاذ ٍسَفن ُُّلُک«

»َنُوَنتْفیَال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ«»َنوُمَلْعیَال ُثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس اَِنتایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَو«

؟دشابیم نآ دیؤم هیآ مادک و تسا ناراکهانگ یگدنز رب مکاحً ارصحنم تنس مادک-25

»نوعجرت انیلا و هنتفلا و ّرشلاب مکولبن و توملا هقئاذ سفن لک«  - التبا»نوعجرت انیلا و هنتفلا و ّرشلاب مکولبن و توملا هقئاذ سفن لک«  - لاهما

» ... مهسفنال ریخ مهل یلمن اّمنا اورفک نیذلا نبسحیال و«- لاهما» ... مهسفنال ریخ مهل یلمن اّمنا اورفک نیذلا نبسحیال و«- التبا
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؟دنتسه لماوع مادک نوهرم کی ره بیترتهب دارفا ياهدادعتسا ندناسر دشر هب و ناهج ياههدیدپ رد یلماکت ریسم ندومیپ-26

لاهما و ءالما تنس – یهلا ياضقلاهما و ءالما تنس – یهلا ریدقتءالتبا و ناحتما تنس – یهلا ياضقءالتبا و ناحتما تنس – یهلا ریدقت

؟دراد هراشا نآ هب ینآرق ترابع مادک و تسا یناسک هچ يارب یهلا ناحتما نیرتدننامیب ،)ع( یلع نینمؤملاریما ةدومرف ساسارب-27

»نونتفی ال مه و انمآ اولوقی نا« /.دنتسه دنوادخ یشوپهدرپ هب هدش رورغم ای ادخ یپایپ ناسحا راتفرگ هک یناسک

»نوملعی ال ثیح نم مهجردتسنس« /.دنتسه دنوادخ یشوپهدرپ هب هدش رورغم ای ادخ یپایپ ناسحا راتفرگ هک یناسک

»نوملعی ال ثیح نم مهجردتسنس« /.دنهد زورب ار شیوخ ینورد تافص هک دنریگیم رارق یتیعقوم ای انگنت رد هک یناسک

»نونتفی ال مه و انمآ اولوقی نا« /.دنهد زورب ار شیوخ ینورد تافص هک دنریگیم رارق یتیعقوم ای انگنت رد هک یناسک

؟تسا نآ زا یکاح هفیرش هیآ مادک مایپ و تسا تنس مادک رگنایب ،نموم صخش یلاعت و دشر يارب بسانم هنیمز داجیا-28

»اروظحم کبر ءاطع ناکام و کبر ءاطع نم ءالوه و ءالوه دمن الک« - یهلا لماع دادما

»اروظحم کبر ءاطع ناکام و کبر ءاطع نم ءالوه و ءالوه دمن الک« - یهلا صاخ دادما

»نینسحملا عمل هللا نا و انلبس مهنیدهنل انیف اودهاج نیذلاو« - یهلا ماعدادما

»نینسحملا عمل هللا نا و انلبس مهنیدهنل انیف اودهاج نیذلاو« - یهلا صاخ دادما

؟تسیچ بیترت هب ،»ناراکدب و ناراکوکین هورگ ود ره نطاب ندش راکشآ هب کمک« و »دارفا ینورد تالیامت نداد ناشن« رب مکاح تنس-29

ماع دادما - ءالتباصاخ دادما - ءالتباماع دادما - ماع دادماصاخ دادما - ماع دادما

؟دراد یموهفم طابترا ترابع مادک اب و؟تسا یهلا تنس مادک روآدای  »...لاجالاب تومی نمم رثکا بونذلاب تومی نم«  فیرش ثیدح-30

»نوبسکی اوناکامب مهانذخاف اوبذک نکلو«  -وا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثات»اهلثمالا ءزجی الف هئیسلاب ءاج نم«  -وا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثات

»اهلثمالا ءزجی الف هئیسلاب ءاج نم« -یهلا بضغ رب تمحر تقبس»نوبسکی اوناکامب مهانذخاف اوبذک نکلو«  -یهلا بضغ رب تمحر تقبس

؟تسیچ يریگارف نیا زا دوصقم و تسا مادک دوشیم اه نارود همه رد اه ناسنا همه لماش هک یگشیمه و تباث یتنس ،مالسا ینایحو هشیدنا رد-31

دنکیم ناحتما شنورد زا یهاگآ يارب ار یسک ره ادخ – ءالمادنکیم ناحتما شنورد زا یهاگآ يارب ار یسک ره ادخ – ءالتبا

تساهشیامزآ و اه ناحتما عاونا هنحص یناسنا ره یگدنز – ءالتباتساهشیامزآ و اه ناحتما عاونا هنحص یناسنا ره یگدنز – ءالما

؟تشاد دهاوخ ام يارب یتارمث و دیاوف هچ یسانشتسیز و یمیش ،کیزیف دننام یمولع قیرط زا تقلخ ناهج نیناوق تخانش-32

ناهج ثداوح و عیاقو هب تبسن ام هاگدید يزاسدتمماهتیقفوم و تسکش و اهینیریش و اهیخلت هب تبسن حیحص شرگن

تعیبط زا نتفرگهرهب و یهلا ياههناشن اب ام ییانشآنارگید و تقلخ ،دوخ ،ادخ اب طباور رد ریثأت

؟دراد ییانعم طابترا ریز تایآ زا کی مادک اب »ِِهئالب یف َدیِز ِِهنامیإ یف َدیِز امّلُک ِنازیِملا ۀِّفَک َِۀلِزنمب ُنمؤملا اّمنإ« ثیدح-33

»اًمِْثإ اوُداَدَْزِیل ْمَُهل یِلُْمن اَمَِّنإ ْمِهِسُفنَِّأل ٌرْیَخ ْمَُهل یِلُْمن اَمََّنأ اوُرَفَک َنیِذَّلا ََّنبَسَْحی َالَو«

»َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو«

»اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَم َو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک«

»َنُوَنتُْفی َال ْمُه َو اَّنَمآ اُولوَُقی َْنأ اوُکَرُْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ«

؟دراد هدننکنییعت شقن ینورد لماع مادک قیفوت بسک رد و تسا هتفر راک هب یناسک هچ ةرابرد »انَُلبُس مُهََّنیِدَهَنل « ینآرق ترابع-34

يریذپقح ۀیحور نتشاد - دنزادرپیم تدهاجم و شالت هب ادخ هار رد هک یناسک

ادخ هب تفرعم نتشاد - دنزادرپیم تدهاجم و شالت هب ادخ هار رد هک یناسک

ادخ هب تفرعم نتشاد - دننکیم رکفت یهلا ياههناشن و تایآ رد هک یناسک

يریذپقح ۀیحور نتشاد - دننکیم رکفت یهلا ياههناشن و تایآ رد هک یناسک

.تسوا .................. يریگ راک هب و ناسنا ییایوپ و تکرح زاس هنیمز و یهلا .................. یلجت ناهج رب مکاح يدنم نوناق-35

رایتخا – ریدقترایتخا - اضقهشیدنا - ریدقتهشیدنا – اضق
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؟تسا ..................  يانعم هب تغل رد هک درگیم رارق  ..................  تنس تحت صاخ تیعقوم رد ینورد تافص زورب-36

شیامزآ و ناحتما – ءالتباشیامزآ و ناحتما – ءالمایتخس و انگنت – ءالتبایتخس و انگنت – ءالما

؟تسیچ زاسهنیمز و یلجت بیترتهب ،تقلخ ناهج رب مکاح يدنمنوناق-37

یهلا ریذپانرییغت ياهتنس اب ییورایور يارب یگدامآ و یگدنز رد ام يزیرهمانرب - یهلا ریدقت

یهلا ریذپانرییغت ياهتنس اب ییورایور يارب یگدامآ و یگدنز رد ام يزیرهمانرب - یهلا ياضق

وا رایتخا و هدارا يریگراک هب و ناسنا ییایوپ و تکرح - یهلا ریدقت

وا رایتخا و هدارا يریگراک هب و ناسنا ییایوپ و تکرح - یهلا ياضق

؟دشابیم کیمادک بیترتهب ،رمع شهاک و شیازفا لماع ،ینید میلاعت قباطم-38

لالح ۀمقل - یعقاو نامیا و اوقتمحر عطق - یعقاو نامیا و اوقتلالح ۀمقل - ناشیوخ هب تبحممحر عطق - ناشیوخ هب تبحم

؟تسا یلماع هچ لولعم تنس نیا رد ادخ یهلا تیاده و ترصن و تسانعم هچ هب نآرق گنهرف رد قیفوت-39

.ددرگیم یهلا قیفوت هب قفوم هک يدرف صلاخ و كاپ تین - صاخ دادما.دریگیم رارق تنس نیا لومشم هک یناسنا تدهاجم و شالت - ندومن ناسآ

ددرگیم یهلا قیفوت هب قفوم هک يدرف صلاخ و كاپ تین - ندومن ناسآ.دریگیم رارق تنس نیا لومشم هک یناسنا تدهاجم و شالت - صاخ دادما

؟تسا یهلا ياهتنس زا کیمادک دیوم »رفاک و نموم ياهناسنا لماش« و »رگشالت ناسنا« ،»كدنا تدابع شریذپ« میهافم-40

یهلا ماع دادما -یگدنز رد ناسنا لامعا ریثأت -یهلا قیفوتءالتبا و ناحتما -صاخ دادما -یهلا قیفوت

یهلا ماع دادما -یگدنز رد ناسنا لامعا ریثأت -بضغ هب تمحر تقبسءالتبا و ناحتما -صاخ دادما -بضغ هب تمحر تقبس

؟تسا »صاخ و صاخ ، ماع« يوگلا اب قباطم يریگارف ثیح زا ریز ياهتنس زا مادک بیترت-41

ءالتبا تنس – قیفوت تنس – یهلا دادما تنسءالما تنس – لاهما تنس – بضغ رب تمحر تقبس

ءالتبا تنس – جاردتسا تنس – یهلا دادما تنسءالتبا تنس – جاردتسا تنس – بضغ رب تمحر تقبس

؟تسا فیرش ثیدح مادک رب يدییأت رهم ،دراد لابند هب ار اعد تباجتسا مدع ،هانگ شیازفا و ملظ ،میرک نآرق تایآ ساسارب هکنیا-42

 ،دوش هدوزفا شنامیا هزادنا ره تسوزارت ۀفک ۀلزنم هب نمؤم هک یتسار هب

 میهدیم ایند نیمه رد ار ناشیاهراک لصاح ،دنهاوخب ار نآ تالمجت و یگدنز هک یناسک

 دزاس رورغم ار وا ادخ یشوپهدرپ و دنک راتفرگ ار یسک ،ادخ یپایپ ناسحا اسب هچ

 دنتسه رتشیب ،دنریمیم ناشرمع دمآرس ۀطساو هب هک یناسک زا ،دنریمیم هانگ ۀطساو هب هک یناسک

⋯

⋯

⋯

⋯

هچ بیترتهب يرادتناما و نارگید ۀصغ ندرک فرطرب ،یهلا میلاعت سرد ساسا رب و ددرگیم یهلا تاکرب لوزن ببس يزیچ هچ ینآرق تایآ رب انب-43

؟دراد لابند هب ار یجیاتن

.دهیم شیازفا ار رمع -دهدیم شیازفا ار رمع -یعقاو نامیا و اوقت

.دشخبیم دوبهب ار یگدنز -دشخبیم دوبهب ار یگدنز -یعقاو نامیا و اوقت

.دهدیم شیازفا ار رمع – دشخبیم دوبهب ار یگدنز -قح هار رد تدهاجم و شالت

.دشخبیم دوبهب ار یگدنز -دشخبیم دوبهب ار یگدنز -قح هار رد تدهاجم و شالت

؟دراد یموهفم طابترا هیآ مادک اب مالک نیا و ؟دنرتشیب ،دننکیم یگدنز یلصا رمع هب هک ییاهنآ زا یناسک هچ )ع( قداص ماما نخس هب تیانع اب-44

»َنُوبِسَْکی اُوناَک اَِمب مُهَانْذَخَأَف اُوبَّذَک« - دنراد زارد رمع ناشیراکوکین تلع هب هک یناسک

»اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو« - دنراد زارد رمع ناشیراکوکین تلع هب هک یناسک

»اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو« - دناهدیزرو ینمشد و دانع قح اب هک یناسک

»َنُوبِسَْکی اُوناَک اَِمب مُهَانْذَخَأَف اُوبَّذَک« - دناهدیزرو ینمشد و دانع قح اب هک یناسک

؟تسیچ یگدنز رد »لالح ۀمقل و يرادتناما« و »ناشیوخ هب تبحم و هقدص نداد« ةرمث نایاوشیپ ثیداحا هب هجوت اب-45

یگدنز دوبهب -تاکرب لوزنیگدنز دوبهب -رمع شیازفایهلا تمحر بلج -تاکرب لوزنیهلا تمحر بلج -رمع شیازفا
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؟تسا یهلا تنس مادک نیبم بیترت هب »تاناکما ياطعا زا سپ اهناسنا ۀمه نطاب ندش راکشآ« و »صاخ تیعقوم رد دارفا ینورد تافص زورب«-46

الما -دادماالما -ءالتباءالتبا -دادمادادما -ءالتبا

؟تشاد دهاوخ ناسنا يارب یباتزاب هچ تقلخ ناهج نیناوق تخانش-47

.دزاسیم زاتمم نارگید زا عیاقو هب تبسن ار ام هاگدید.دوشیم یگدنز ثداوح هب تبسن وا حیحص شرگن بجوم

.دش دهاوخ تعیبط زا يریگهرهب یهلا ياههناشن اب ناسنا ییانشآ ببس.دراد ییازسب ریثأت تقلخ و دوخ ،ادخ اب ناسنا طباور رد

؟دوشیم هدافتسا نآ زا هجیتن مادک و تسا فطل ۀچیرد زا مه زاب دنکیم بضغ یسک رب دنوادخ هک اجنآ دنکیم دیکأت میرک نآرق زا هیآ مادک-48

.تسا زاب هشیمه ادخ هب راکهانگ تشگزاب هار - تسا هدرک بجاو دوخ رب ار تمحر ،امش راگدرورپ

.تسا زاب هشیمه ادخ هب راکهانگ تشگزاب هار - دشخبیم ار ناهانگ و دریذپیم ار شناگدنب ۀبوت هک تسوا

.تسا هدرکن یهانگ چیه هک تسا یسک دننام هدننک هبوت - دیوشن دیما ان یهلا تمحر زا ،نم ناگدنب يا وگب

.تسا هدرکن یهانگ چیه هک تسا یسک دننام هدننک هبوت - دنکیم لیدبت تانسح هب ار نانآ ناهانگ دنوادخ

یهلا ياهتنس زا کیمادک رب رظان بیترتهب».................. تاکرب مهیلع انحتفل اوّقتاو ونما یرقلا لها ّنا ول« و »انلبس مهّنیدهنل انیف اودهاج نیّذلاو« ۀفیرش تایآ-49

؟تسا

یهلا قیفوت - یهلا دادما   یهلا دادما - یهلا قیفوتیهلا دادما - یهلا دادمایهلا قیفوت - یهلا قیفوت

.  .................. راکشآ ناراک هانگ يارب تنس نیا رد يراتفرگ و دوشیم یشان ادخ ..................  زا نآرق هیآ هب انب جاردتسا تنس-50

تسین – تمکحتسا - ریبدتتسا - تمکحتسین – ریبدت

؟دشابیم کی مادک »اروضحم کبر ءاطع ناک ام و کبر ءاطع نم ءالوه و ءالوه دمن الک« هفیرش ۀیآ زا طبنتسم مایپ-51

.دزاس راکشآ ار دوخ نطاب و دور شیپ هب ،هدرک باختنا هک یهار رد دناوتب درف هک یهلا تاناکما ياطعا

.دسرب دصقم هب رتناسآ دناوتب درف هک ،بابسا و طیارش ندرک مهارف

.دنهد رارق هانگ رد ندش روهطوغ هلیسو ار تامعن و اهتصرف دارفا یخرب هک ،تامعن و تاناکما شیازفا

.دنهد ناشن ار شیوخ ینورد تالیامت دنناوتب ات نادناعم هب تامعن و تاناکما ياطعا

؟دوریم رامش هب یتنس هنوگچ ،ثیدح نیا رب مکاح تنس و دراد هراشا تنس مادک هب » نازیملا هفک هلزنمب نموملا امنا « فیرش ثیدح-52

ماع – ءالماماع  ءالتباصاخ -ءالماصاخ - ءالتبا

؟تسا هدرب نایاپ هب ياهتکن هچ نایب اب ار  »...َِۀئیَّسلِاب َءاَج ْنَمَو اَِهلَاثَْمأ ُرْشَع ُهََلف َِۀنَسَْحلِاب َءاَج ْنَم«  ۀفیرش ۀیآ دنوادخ-53

.دنکیم مهارف ار شیوخ يراتفرگ ۀنیمز ،شیوخ يرایتخا لمع اب هک تسا ناسنا نیا

.دوب دهاوخ راتفرگ يدبا تکاله رد ،دربیم هرهب هانگ يارب یهلا تصرف زا هک یناسنا

.دوشن ملظ ناسنا هب ات دهدیمن وا لمع ةزادنا هب زج ار ناسنا تشز راک يازج دنوادخ

.تسوا ریبدت ۀناشن ،دنکیم بلس یخرب زا و هدرک تیانع تکرب ار یخرب ادخ هکنیا

؟دنکیم دزشوگ ناسنا هب ار کیمادک ،ءالتبا تنس نایب رخأت و مدقت رد میرک نآرق-54

دنوادخ يوس هب تشگزاب و گرم ندوب یناگمه و یمتحرش روما و ریخ روما ۀطساو هب ناحتما ندوب یعطق

یهلا ریبدت يراوتسا و نارفاک هب دنوادخ تلهمنتفرگ رارق شیامزآ دروم و دوخ لاح هب ناگدنروآ نامیا ندشن اهر
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مادک اب و تسا یهلا تنس مادک كانلوه يداو رد نداهن ماگ ،بیذکت هیور هب ندروآ يور و نامیا ندرک اهر زا یشان تبوقع هب هماج ندش راتفرگ-55

؟دراد ییاوآ مه فیرش ترابع

»ْمَُهل ِیلْمُأَو َنوَُملَْعی ال ُْثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس« - جاردتساو ءالما

»لاجآلاب ُتوَُمی ْنَّمِم َُرثْکَأ بونُذلاب ُتوَُمی ْنَم« - یگدنز رد لامعا يراذگریثات

»ْمَُهل ِیلْمُأَو َنوَُملَْعی ال ُْثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس« - یگدنز رد لامعا يراذگریثات

»لاجآلاب ُتوَُمی ْنَّمِم َُرثْکَأ بونُذلاب ُتوَُمی ْنَم« - جاردتسا و ءالما

؟تسا يرورض هتکن مادک هب هجوت ،تسا دارفا نطاب ندش راکشآ ببس هک مییوگب نخس یهلا نوناق و تنس زا میهاوخب هاگره-56

.دراد نآ رد ياهدننک نییعت شقن ،ینورد لماع

.دوشیم رگهولج یهلا يالب تروصهب دارفا دوخ ةدارا و رایتخا اب ،تاناکما و اهتلهم

.تسین نانآ هب دنوادخ فطل ۀناشن ناراکهانگ یخرب هب نآ ياهتذل و ایند ندروآ يور

.دنک راتفر ینابرهم و فطل اب راکهانگ و راکوکین اب هک دوشیم ببس دوخ ناگدنب هب دنوادخ تبحم

يارب یماجرف هچ زا ،دیوگیم نخس شراوتسا ریبدت زا دنوادخ هک اجنآ و دراذگیم هعماج نآ تشونرس رب يریثات هچ ،هعماج کی رمتسم تشز لامعا-57

؟درادیمرب هدرپ ،دوخ ياههناشن هب نانزغورد

ناهانگ دایدزا يارب ناشیا هب یهدتلهم - وا دادما زا يرودو یهلا نیگنس ياهشیامزآ هب يراتفرگ

یهلا هجنکش رد یجیردت يراتفرگ - وا دادما زا يرودو یهلا نیگنس ياهشیامزآ هب يراتفرگ

یهلا هجنکش رد یجیردت يراتفرگ - یهلا نالوسر راکنا رارمتسا هانگ تافاکم هب يراتفرگ

ناهانگ دایدزا يارب ناشیا هب یهدتلهم - یهلا نالوسر راکنا رارمتسا هانگ تافاکم هب يراتفرگ

؟دیازفایم وا ةدنورپ دب و بوخ رب و تسوا ریگنابیرگ ینامز هچ ات درف کی لامعا رخأتام راثآ-58

»نیتَم یدیَک َّنإ مَهل یلُمأ َو«»ًالیهم ًابیثَک ُلابِجلا ِتناک«»توملا مهدحأ َءاَج اذا یتح«ً»اران مِهنوُطب یف َنولکَأی«

؟تسیچ بیترت هب ریز دراوم زا کی ره تلع-59

یهلا ياههناشن اب ام ییانشآ -

تقلخ ناهج و نارگید ،دوخ اب ناسنا ۀطبار تسرد میظنت -

تقلخ ناهج نیناوق تخانش - تقلخ ناهج نیناوق تخانش

اهناسنا یگدنز رب مکاح نیناوق تخانش - تقلخ ناهج نیناوق تخانش

تقلخ ناهج نیناوق تخانش - اهناسنا یگدنز رب مکاح نیناوق تخانش

اهناسنا یگدنز رب مکاح نیناوق تخانش - اهناسنا یگدنز رب مکاح نیناوق تخانش

؟تسا دارفا ینورد تالیامت نداد ناشن و اهدادعتسا ندناسر روهظ هب و نداد دشر يارب هک تسا یتنس دیؤم ثیدح مادک هب لمع-60

»ِلاَجْآلِاب ُتوَُمی ْنَّمِم َُرثَْکأ ِبُونُّذلِاب ُتوَُمی ْنَم«»ِِهئََالب ِیف َدیِز ِِهناَمِیإ ِیف َدیِز اَمَّلُک ِناَزیِْمَلا ِۀَّفِک َِۀلِزْنَِمب ُنِمْؤُْمَلا اَمَِّنإ«

»ًَۀنِْتف ِرْیَْخَلا َو ِّرَّشلِاب ْمُکوُلَْبن َو ِتْوَْمَلا ُۀَِقئاذ ٍسَْفن ُّلُک«»ِراَمْعَْألِاب ُشیَِعی ْنَّمِم َُرثَْکأ ِناَسْحِْإلِاب ُشیَِعی ْنَم َو«
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