


یتست - شرپ - دین و زندگی دوازدهم فصل نهم

؟تسیچ ،دنکیم رکذ »َنوُرَّکََفَتی ٍمْوَِقل ٍتَایَآل َِکلَذ ِیف َِّنإ« ترابع رد هک ییاههناشن زا یلاعت و كرابت دنوادخ دوصقم-1

»... ْمُکَقَزَرَو ًۀَدَفَح َو َنِیَنب ْمُکِجاَوَْزأ ْنِم ْمَُکل َلَعَج َو اًجاَوَْزأ ...«»َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلا َو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه«

»ًۀَمْحَرَو ًۀَّدَوَم ْمَُکنَْیب َلَعَج َو اَهَْیِلإ اُونُکَْسِتل اًجاَوَْزأ«»َنُونَزَْحی ْمُه َال َو ْمِهْیَلَع ٌفْوَخ َال َو ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف«

؟تسا نآ زا یکاح هفیرش ۀیآ مادک و دروآیم مهارف ار ناسنا يراگتسر بابسا ،یتقیقح هچ هب رارقا ،شتوعد يادتبا رد )ص( ادخ لوسر نخس ساسارب-2

ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای  - تیالوْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای  - دیحوت

ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم - تیالوْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم  - دیحوت

یمالسا ندمتم هعماج ياهرایعم زا کی مادک رگنایب دروم نیا ؟دوب هچ نآرق لوزن رصع رد )ص(ربمایپ طسوت ییارگهفارخ و تیلهاج ینکشرس باتزاب-3

؟تسا

ییارگلقع و لقعت - یملع قایتشا هب تیلهاج نتخاس لدبم

نز تلزنم يایحا - یملع قایتشا هب تیلهاج نتخاس لدبم

نز تلزنم يایحا - اهناسنا تیبرت و دشر نوناک هب یهابت و داسف یلصا نوناک لیدبت

ییارگلقع و لقعت - اهناسنا تیبرت و دشر نوناک هب یهابت و داسف یلصا نوناک لیدبت

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ،دشیم هداد خساپ دیاب مالسا رصع هب تیلهاج رصع زا رذگ يارب هک يزاین نیرتمهم-4

.مدرم یعامتجا و يدرف یگدنز ةویش رد نیداینب یلوحت و اهناسنا شرگن رد رییغت

.یمالسا و ینید تینالقع هب ندروآيور و مالسا زا شیپ یفارخ دیاقع زا ندیشک تسد

.یمالسا میظع ندمت يدامریغ دنلب ياهقفا هب هجوت و گرم زا سپ تایح تیناقح هب رواب

.ینالقعریغ دیاقع زا يرود و دیحوت تیروحم اب و تلادع ساسا رب ياهعماج يرارقرب

مادک لوصح عبات نآ ققحت و هدش نایب ادخ يوس زا هدعو مادک هارمههب نزح و فوخ هنوگ ره نتفر نیب زا ،یحو ینارون ياههزومآ هب تیانع اب-5

؟تساهیگژیو

داعم هب داقتعا و ربمایپ زا تعاطا ،ادخ هب نامیا -  مهَّبَر َدنِع مُهُرَجاحلاص لمع ماجنا و داعم هب داقتعا ،ادخ هب نامیا -  مَهَّبَر َدنِع مُهُرَجا

داعم هب داقتعا و ربمایپ زا تعاطا ،ادخ هب نامیا -  َنینِسحُملا َعََمل هللا َِّناحلاص ماجنا و داعم هب داقتعا ،ادخ هب نامیا -  َنینِسحُملا َعََمل هللا َِّنا

؟تخاب گنر یمالسا ندمت ياههزومآ زا کیمادک هب تیانع اب »یتسرپتب و یناویح قشع ،راکش ،بارش رد راعشا ياوتحم راصحنا« دننام یتافارحنا-6

...مهبر َدنِع مُهُرَجا مُهَلَف ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخا ِمَویلا َوِ هللاِاب َنَما نَمبابلَالااُولُوا ُرَّکََذَتی امَِّنا َنومَلعیال َنیذَّلا َو َنومَلَعی َنیذَّلا یَِوتسی لَه ُلق

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا َو َلوسَّرلا اوعیَطا وَ هللا اوُعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای...ساُّنلا َموَقِیل َنازیملا و َباتکلا ُمُهَعَم انلَزنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل

زا کی مادک روآدای ياهتکن نینچ و دیوگیم نخس »نیکاسم ماعطا هب ناشیا قیوشت مدع« زا نید ناگدننکبیذکت یگژیو مادک یپ رد میرک نآرق-7

؟تسا نید تاموزلم

.دنام دهاوخن خساپیب ترخآ رد ناسنا لامعا هکنیا هب رواب - شیوخ زا نامیتی ندنار

هعماج رد یتاقبط هلصاف رتشیب هچره شهاک ترورض - قافنا مدع و يزودناتورث

.دنام دهاوخن خساپیب ترخآ رد ناسنا لامعا هکنیا هب رواب - قافنا مدع و يزودناتورث

هعماج رد یتاقبط هلصاف رتشیب هچره شهاک ترورض - شیوخ زا نامیتی ندنار
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؟تسا یمالسا ندمت ياهرایعم زا کیمادک اب لباقت رد و دنراد ار یگژیو مادک نید ناگدنننکبیذکت میرک نآرق نایب رد-8

يورخا ناهج هب داقتعا و هناگی يادخ هب نامیا -ناریقف و نامورحم يارب ینیعم قح ندادن رارق

هعماج رد تاواسم و يربارب گنهرف -رگمتس و رئاج ناطلس ربارب رد توکس

هعماج رد تاواسم و يربارب گنهرف - دوخ زا نامیتی ندنار

يورخا ناهج هب داقتعا و هناگی يادخ هب نامیا-نیکاسم ماعطا هب نارگید ندرکن قیوشت

درگنب هورگ مادک هب دیاب ،دنتسه ناما رد خزود شتآ زا هک دتفا یناسک ةرهچ هب شهاگن ،درادیم تسود هک یسک )ص( مرکا لوسر شیامرف هب هجوت اب-9

؟دراد یموهفم طابترا هفیرش هیآ مادک مایپ اب ربمایپ شیامرف نیا و

»ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم« -نارازگزامن

»ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم« -ملع ناگدنیوج

»َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق« -نارازگزامن

»َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق« -ملع ناگدنیوج

هچ ربارب ،درادرب شناد بسک يارب دمآ و تفر ریسم رد ناسنا هک یماگ ره باوث ربمایپ و تسا مادک دمایپ ییارگهفارخ و تیلهاج دس راکنا-10

؟دناهدومرف

ملاع رد هلاسکی تدابع -نانآ ياهيریگیپ و ناناملسم ریظنیب لابقتسادباع هلاسکی تدابع -نانآ ياهيریگیپ و ناناملسم ریظنیب لابقتسا

دباع رد هلاسکی تدابع -)ص( ربمایپ یمئاد ياهقیوشت و نآرق ررکم توعدملاع رد هلاسکی تدابع -)ص( ربمایپ یمئاد ياهقیوشت و نآرق ررکم توعد

یپ رد ار یتارمث هچ هاگیاج نیا ياقترا و تسا هداوناخ هاگیاج نییبت يارب )ص( مالسا یمارگ ربمایپ ۀمانرب یلصا رصانع زا یکی رگنایب دروم مادک-11

؟دراد

یهابت و داسف یلصا عنام و تلیضفاب ياهناسنا دشر -وا لیصا ياهشزرا و نز تلزنم يایحا

يرابودنب یب و داسف زا تظفاحم و درم و نز قوقح یناسکی -يرابودنب یب و داسف زا هعماج طیحم ظفح

يرابودنب یب و داسف زا تظفاحم و درم و نز قوقح یناسکی -وا لیصا ياهشزرا و نز تلزنم يایحا

یهابت و داسف یلصا عنام و تلیضف اب ياهناسنا دشر -يرابودنب یب و داسف زا هعماج طیحم ظفح

؟دشابیم عوضوم نیا هب يدییأت رهم هفیرش ۀیآ مادک و دروآ دیدپ هنیمز مادک رد میظع یبالقنا شیوخ راتفر و راتفگ اب )ص( ادخ لوسر-12

ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ هللاِاب َنَمآ ْنَم  - نز و هداوناخ هاگیاج

ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ هللاِاب َنَمآ ْنَم  - درم و نز قوقح يواست

اَهَْیِلإ اُونُکَْسِتل اًجاَوَْزأ ْمُکِسُْفَنأ ْنِم ْمَُکل َقَلَخ َْنأ ِِهتَایآ ْنِمَو  - نز و هداوناخ هاگیاج

اَهَْیِلإ اُونُکَْسِتل اًجاَوَْزأ ْمُکِسُْفَنأ ْنِم ْمَُکل َقَلَخ َْنأ ِِهتَایآ ْنِمَو  - درم و نز قوقح يواست

یمالسا هعماج ياهرایعم زا کی مادک اب بیترت هب »ییارگ هفارخ و تیلهاج دس نتسکش« و »دشابن دودحم یهورگ راصحنا رد اهتورث و اهتمعن«-13

؟تسا طبترم

ییارگلقع -یبلط تلادعیبلط تلادع -یبلط تلادعییارگلقع -يرادم تیالویبلط تلادع -يرادم تیالو

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-14

؟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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؟دوب يزیچ هچ ۀجیتن مالسا يایند رد تشادهب ۀنیمز رد هدمآ دوجو هب لوحت ،خیرات شرازگ هب-15

یتمالس دروم رد ینید یناملع ياههیصوتنامرد و یتمالس دروم رد مالسا نایاوشیپ تاروتسد

مالسا زا شیپ یتشادهب ياههزومآتساجن و تراهط دننام مالسا یتشادهب ياههزومآ

؟تسا لباقت رد هیآ مادک اب یمالسا ندمت ياهرایعم هب هجوت اب و تسا یناسک هچ یگژیو »نیکاسم ماعطا هب ندرکن قیوشت« ،میرک نآرق نایب رد-16

»ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« -یهلا نامیپ و دهع نانکشنامیپ

»ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« -نید ناگدننکبیذکت

»ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل َناَزیِْملاَو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَْزَنأ« -یهلا نامیپ و دهع نانکشنامیپ

»ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل َناَزیِْملاَو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَْزَنأ« -نید ناگدننکبیذکت

ینآرق تارابع مادک رد بیترتهب »)ص( ربمایپ راتفر و راتفگ رد گرزب یلوحت داجیا« و »ناگدیدمتس یبایقح تلوهس و هعماج يروحمتلادع« میهافم-17

؟تسا رولبتم

امیقتسم اطارص هیلا مهیدهیو لضف و هنم همحر یف مهلخدیسف -نوملعیال نیذلاو نوملعی نیذلایوتسی له

نورکفتی موقلاب تایال کلذ یف نا همحرو هدوم مکنیب لعج و-نوملعیال نیذلاو نوملعی نیذلایوتسی له

نورکفتی موقل تایال کلذ یف نا همحرو هدوم مکنیب لعج و- نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل

امیقتسم اطارص هیلا مهیدهیو لضف و هنم همحر یف مهلخدیسف - نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل

؟دیامرفیم هچ دروم نیا رد میرکنآرق و داد رس ییادن هچ دوخ ینامسآ تلاسر هب مدرم توعد يادتبا رد )ص( مالسا یمارگ ربمایپ-18

ِطسِقلِاب ساُّنلا َموَقِیل َنازیملاَو َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنأَو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرأ دََقل  - تسا نم مکحم ۀعلق« ،تسین هللا زج يدوبعم ۀملک

ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم  - تسا نم مکحم ۀعلق ،تسین هللا زج يدوبعم ۀملک

ِطسِقلِاب ساُّنلا َموَقِیل َنازیملاَو َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنأَو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرأ دََقل - دیوش راگتسر ات تسین هللا زج يدوبعم :دییوگب مدرم يا

ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم - دیوش راگتسر ات تسین هللا زج يدوبعم :دییوگب مدرم يا

شیامرف نیا ؟درگنب یسک هچ هب ،دناناما رد خزود شتآ زا هک دتفا یناسک ةرهچ هب شهاگن درادیم تسود هک یسک ،)ص( ادخ لوسر شیامرف ربانب-19

؟تسا یمالسا ندمت رایعم مادک ياتسار رد

هداوناخ و نز تلزنم و ماقم هب هجوت - )ص( ربمایپ ةداوناختیب لها و ترضح نآ هاگیاج - تیب لها و )ع( یلع

يروحمتلادع - ارقف و نیمولظميزومآدرخ و ییارگلقع - ملع ناگدنیوج

؟تسا هدش نییبت يزیچ هچ داهج نیرترب ،تایاور زا هدمآ تسد هب یمالسا فراعم رد-20

)ص( دمحم تلاسر و دنوادخ یگناگی هب یهاوگرگمتس ناطلس لباقم رد قح نخس ندروآ نابز رب

اهناسنا یگدنب زا ادخ ناگدنب نتخاس دازآرخافت و رهاظت ای ترهش دصق هب هن اما ،ملع بلط

نیا ناهرب مادک اب میرک نآرق و هدمآ دوجوهب نایئاپورا ناهذا رد نز هاگیاج هب تبسن تسردان یقلت مادک ،تاروت باتک رب هدراو تافیرحت ساسا رب-21

؟درامشیم دودرم ار باوصان تشادرب

.دنسریم شمارآ هب مارتحا و تدوم ۀیاس رد نارسمه -دشیم یقلت الاک کی نوچمه نز

.دنتسه یناسکی تلزنم ياراد نز و درم -دشیم یقلت الاک کی نوچمه نز

.دنتسه یناسکی تلزنم ياراد نز و درم -تسا مود هجرد يدوجوم نز

.دنسریم شمارآ هب تمحر و تدوم هیاس رد نارسمه -تسا مود هجرد يدوجوم نز

؟دشن عقاو اهنآ قفاوت دروم کیمادک هللادبع نب ةرهز و دازخرف متسر يوگتفگ رد-22

رگیدکی اب مدرم يردارب و رهاوخادخ ناگدنب نتخاس دازآتوبن و دیحوتهعماج یتاقبط ۀلصاف ندرب نیب زا
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نییبت رتقیقد هنیزگ مادک رد یمالسا ندمت زا هولج نیا و هدش نایب یهورگ هچ هب باطخ  »... ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ«  فیرش ترابع-23

؟تسا هدش

.تسا راوتسا نآ رب مالسا هک تسا ياهناگجنپ ياههیاپ زا هیاپ نیرتمهم ،ندمت زا هولج نیا - نانمؤم

.دراد یگتسب شايونعم دادعتسا و لمع ،نامیا ۀجرد هب یندمت ۀیاپ نیا زا ناسنا يدنمهرهب نازیم - مدرم

.تسا راوتسا نآ رب مالسا هک تسا ياهناگجنپ ياههیاپ زا هیاپ نیرتمهم ،ندمت زا هولج نیا - مدرم

.دراد یگتسب شايونعم دادعتسا و لمع ،نامیا هجرد هب یندمت ۀیاپ نیا زا ناسنا يدنمهرهب نازیم - نانمؤم

و جنریب ياهخساپ و اهشسرپ ندوب بولطم تلع ،دیسرپ ار زامن ۀنیمز رد ترضح نآ زا شیرامیب ردام تالاوس هک ینز هب خساپ رد همطاف ترضح-24

؟دندومرف نایب هنوگچ ار دوخ تمحز

نداد رارق دنوادخ مداخ و رازگراک ار دوخترضح نآ نشور شنیب و یملع تلزنم

یملع ۀیحور ظفح تهج درف نآ قیوشتملع يالاو شزرا نداد ناشن و لاوس نیا تیمها

؟تسا هفیرش ۀیآ مادک رد میرک نآرق حیرص فلاخم ،یهلا تیالو ةریاد زا سابع ینب و هیما ینب جورخ-25

»... َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق«»... َناَزیِْملاَو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَْزَنأَو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل«

»...اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم«»... َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای«

انشآ ترخآ رد یگدنز اب ار نانآ و درب رتارف ییایند یگدنز ةدودحم زا ار اهناسنا هاگن قفا ،دیحوت هب توعد رانک رد ،ادخ لوسر« :دوش هتفگ هاگره-26

؟تسا هدش هجوت هیآ مادک مایپ هب »درک

ْمکْنِم ِرْمَألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ هللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَیأ ای

َنُونَزَْحی ْمُه َالَو ْمِهْیَلَع ٌفْوَخ َالَو ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم

ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا ُلَعَْجن َْمأ ِضْرَْألا ِیف َنیِدِسْفُْملاَک ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو اُونَمآ َنیِذَّلا ُلَعَْجن َْمأ

ِبَاْبلَْألا ُولُوأ ُرَّکََذَتی اَمَِّنإ َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق

؟تسا مادک   َناَزیِملا َو َبَاتِکلا مُهَعَم انلَزَنأ َو ِتَانَِّیبلِاب َانَلُسَُر َانلَسَرا دََقل ۀفیرش ۀیآ مایپ-27

بلطتیفارشا ناکرشم ياههتساوخ زا تیعبت یفنشیوخ یهلا توعد لوصا هب )ص( ربمایپ يدج نامیا

نیرفآكرش ياهناینب بیرخت و توعد غالبا رب تماقتسامدرم هلیسو هب لدع ۀیاپ رب ياهعماج ندرک اپرب

؟دنکیم هراشا یمالسا ندمت ياهرایعم زا لقعت و رکفت هب هفیرش ۀیآ مادک-28

ًۀَمْحَرَو ًۀَّدَوَم ْمَُکنَْیب َلَعَجَو اَهَْیِلإ اُونُکَْسِتل اًجاَوَْزأ ْمُکِسُْفَنأ ْنِم ْمَُکل َقَلَخ َْنأ ِِهتَایآ ْنِمَو

ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای

ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم

َنازیملاَو َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنأَو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرأ دََقل

؟تشاد لابند هب یجیاتن هچ ملع و شناد هب مالسا ناهج رد ام ناکاین قایتشا-29

.دننک میسقت فلتخم ياههخاش هب ار يرشب شناد و مولع.دننک انب زین ياهسردم ،دجسم ره رانک رد اهرهش يرایسب رد

.دننک هعجارم ناناملسم ياهناتسرامیب هب هجلاعم يارب ییاپورا ناهاشداپ.دنباتشب یمالسا ياههاگشناد هب لیصحت يارب ییاپورا نایوجشناد

دنمشناد و فوسلیف مادک زا »دشاب هتشادن تقباطم )ع( راهطا همئا و )ص( ادخ لوسر تنس و نآرق باتک اب شنیناوق هک ياهفسلف نآ داب تسین« ترابع-30

؟دیوگیم نخس دروم مادک اب یهلا قح رب نید نیناوق تفلاخم مدع رب دنمشناد نیا و تسا یمالسا

ینیقی لالدتسا شناد -انیس نبا)ص( ادخ لوسر تنس و نآرق -انیس نبا

ینیقی لالدتسا شناد -اردصالم)ص( ادخ لوسر تنس و نآرق -اردصالم
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؟دراد یموهفم طابترا ریز ترابع اب ینآرق ۀفیرش ۀیآ مادک-31

»دوبن یصاخ رشق و هقبط هب رصحنم ملع لیصحت ،یمالسا ةرود رد«

»اَهَْیِلإ اُونُکَْستِّل اًجاَوَْزأ ْمُکِسُفَنأ ْنِّم مَُکل َقَلَخ َْنأ«

» ًۀَدَفَحَو َنِیَنب مُکِجاَوَْزأ ْنِّم مَُکل َلَعَجَو اًجاَوَْزأ ْمُکِسُفَنأ ْنِّم مَُکل َلَعَج«

»ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل َناَزیِْملاَو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَزَنأَو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل«

»ِبَاْبلَْألا ُولُوأ ُرَّکََذَتی اَمَِّنإ َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه«

؟دراد هراشا یمالسا ندمت و هعماج ياهرایعم زا کی مادک هب بیترت هب »یهابت و داسف یلصا عنام« و »یهلا تیالو شریذپ و یمالسا تموکح لیکشت«-32

هداوناخ هاگیاج ياقترا -ماما و لوسر ،ادخ زا تعاطاتافارخ اب هزرابم و ییارگ لقع -ماما و لوسر ،ادخ زا تعاطا

تافارخ اب هزرابم و ییارگ لقع -یبلط تلادعهداوناخ هاگیاج ياقترا -یبلط تلادع

؟دوشیم تحص هب مکح دروم مادک )ص( ربمایپ رصع ناناملسم نایم رد هدش داجیا یملع گنهرف صوصخ رد-33

.دندربیم هرهب ناشیا نارکیب ملع زا و دندشیم بایفرش )ص( ادخ لوسر یملع سالک رد نانز

.دندیسرپیم ناشرضحم زا زین ار دوخ تالاوس و دندرکیم تکرش )س( همطاف ترضح یملع سالک رد يزومآملع يارب ،هنیدم نانز

.دنوریم رامش هب میرک نآرق نارسفم و ثیدح ربتعم و قثوم نایوار زا یگمه )ص( ادخ لوسر نارسمه

.دوب دودحم یهورگ هب نیمز ياهتمعن راصحنا مدع زا ياهنومن صاخ رشق ای هقبط هب ملع لیصحت قح ندوبن رصحنم

تیبرت و دشر نوناک ناونعهب هداوناخ هاگیاج ياقترا« و »دشیم هدرمش تشز نامورحم هب یهجوتیب و رقف و یتاقبط ۀلصاف نآ رد هک ییاضف داجیا«-34

؟دراد یموهفم طابترا هیآ مادک مایپ اب بیترتهب »یهابت و داسف یلصا عنام و اهناسنا

اًجاَوَْزأ ْمُکِسُْفَنأ ْنِم ْمَُکل َقَلَخ َْنأ ِِهتَایآ ْنِمَو - َنازیِْملا َو َباتِْکلا ُمُهَعَم اْنلَْزَنأ َو ِتانَِّیْبلِاب انَلُسُر انْلَسَْرأ ْدََقل

ْمُکِجاَوَْزأ ْنِم ْمَُکل َلَعَجَو اًجاَوَْزأ ْمُکِسُْفَنأ ْنِم ْمَُکل َلَعَجُ َّهللاَو - َنازیِْملا َو َباتِْکلا ُمُهَعَم اْنلَْزَنأ َو ِتانَِّیْبلِاب انَلُسُر انْلَسَْرأ ْدََقل

اًجاَوَْزأ ْمُکِسُْفَنأ ْنِم ْمَُکل َقَلَخ َْنأ ِِهتَایآ ْنِمَو -َ َّهللا وُجَری َناک نَِمل ٌَۀنَسَح ٌۀَوُسأِ َّهللا ِلوسَر یف مَُکل َناک دََقل

ْمُکِجاَوَْزأ ْنِم ْمَُکل َلَعَجَو اًجاَوَْزأ ْمُکِسُْفَنأ ْنِم ْمَُکل َلَعَجُ َّهللاَو -َ َّهللا وُجَری َناک نَِمل ٌَۀنَسَح ٌۀَوُسأِ َّهللا ِلوسَر یف مَُکل َناک دََقل

؟دشابیم هچ نآ ياههنومن زا یکی و دوب هچ لولعم شناد و ملع هب ناناملسم ۀقالع-35

ناشیلک هاگن يارب مولع ندرک هخاش هخاش - نید نایاوشیپ و )ص( مرکا ربمایپ شالت

اهرهش یضعب رد دجسم ره رانک رد هسردم ثادحا - نید نایاوشیپ و )ص( مرکا ربمایپ شالت

ناشیلک هاگن يارب مولع ندرک هخاش هخاش - يدنمدرخ هب باتک نیا توعد و میرک نآرق تایآ یجیردت لوزن

اهرهش یضعب رد دجسم ره رانک رد هسردم ثادحا - يدنمدرخ هب باتک نیا توعد و میرک نآرق تایآ یجیردت لوزن

؟ددرگیم هودنا و نزح زا يرود بجوم یمالسا ندمتم هعماج رایعم مادک اب نتفرگ سنا-36

يروحم تلادعییارگ لقعتيرادم تیالوییارگ ترخآ و يروحم دیحوت

و رجا تفایرد يارب ار دروم مادک تیاعر ناشیا و دیآیم تسدهب ناشیا تیاور مادک رد تقد زا يزومآملع هب )ص( ادخ لوسر يرثکادح توعد-37

؟دننادیم یمازلا ملاع ۀناخ هب دمآ و تفر لابق رد شاداپ

یلعاف نسُح - درگنب ملع ناگدنیوج هب ،دناناما رد خزود شتآ زا هک دتفا یناسک ةرهچ هب شهاگن دراد تسود هک یسک

یلعف نسُح - درگنب ملع ناگدنیوج هب ،دناناما رد خزود شتآ زا هک دتفا یناسک ةرهچ هب شهاگن دراد تسود هک یسک

یلعاف نسُح - .تسا بجاو ناملسم نز و درم ره رب ملع بلط

یلعف نسُح - .تسا بجاو ناملسم نز و درم ره رب ملع بلط
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؟تسا نکمم یقیرط هچ زا نامرآ نیا هب ندیسر و ددرگیم بوسحم يزاورپدنلب کی یمالسا ندمت يایحا گرزب فده لماع مادک هب هجوت اب-38

.دناسرب يدنمناوت زا مزال حطس هب ار ام هک ياهمانرب - یفاک و خسار ةدارا و مزع و یبلق نامیا مدع

.دناسرب يدنمناوت زا مزال حطس هب ار ام هک ياهمانرب - مدرم تردق و ناسنا یتاذ يدنمناوت زا یحطس تفایرد

.دناسرب فده هب ار ام هک یقطنم و ینالقع ياهرهچ میسرت - مدرم تردق و ناسنا یتاذ يدنمناوت زا یحطس تفایرد

.دناسرب فده هب ار ام هک یقطنم و ینالقع ياهرهچ میسرت - یفاک و خسار ةدارا و مزع و یبلق نامیا مدع

نیرترب یناسک هچ هب باطخ یمالسا یمارگ ربمایپ ؟تسا یمالسا ندمت ياهرایعم زا کی مادک دیؤم صاخ هورگ کی هب نیمز ياهتمعن راصحنا مدع-39

؟دندومن یفرعم ار داهج

ناناملسم - يروحمتلادعمدرم - يروحمتلادعمدرم - يریذپتیالوناناملسم - يریذپتیالو

تیبرت و دشر نوناک ناونعهب هداوناخ هاگیاج ياقترا« و »دشیم هدرمش تشز نامورحم هب یهجوتیب و رقف و یتاقبط ۀلصاف نآ رد هک ییاضف داجیا«-40

؟دراد یموهفم طابترا تایآ مادک مایپ اب بیترتهب »یهابت و داسف یلصا عنام و اهناسنا

ًاجاوَزا مُکِسُفَنا ْنِم مَُکل َقَلَخ َنا هتایآ نمَو  -  نازیملا و باتکلا مهَعَم انلزنا و تانیبلاب انلُسُر انلَسَرا دََقل

مُکِجاوَزا نِم مکل لَعَج و ًاجاوَزا مُکِسفنا نِم مَکل َلَعَجُ هللاو -  نازیملا و باتکلا مهَعَم انلزنا و تانیبلاب انلُسُر انلَسَرا دََقل

ًاجاوَزا مُکِسُفَنا نِم مَُکل َقَلَخ َنا ِهتایآ نِم َو  -  هللاوجری َناک نَِمل َۀنَسَح ۀَوُساِ هللا لوسر یف مَُکل ناک دقل

مُکِجاوزا نِم مکل لَعَج و ًاجاوَزا مُکِسفنا نِم مَکل َلَعَجُ هللاو -  هللاوجری َناک نَِمل َۀنَسَح ۀَوُساِ هللا لوسر یف مَُکل ناک دقل

؟دوشیم حرطم نآ اب لباقت رد یمالسا ندمت رایعم مادک و ؟درامشیمرب نید ناگدننکبیذکت يارب ار یگژیو مادک میرک نآرق-41

ییارگترخآ و يروحمدیحوت - رگمتس ناطلس ربارب رد داهج مدع

تلادع يرارقرب و تاواسم و يربارب گنهرف - نیکاسم ماعطا هب نارگید قیوشت مدع

ییارگترخآ و يروحمدیحوت - شیوخ زا میتی ندنار

تلادع يرارقرب و تاواسم و يربارب گنهرف - نادنمتسم يارب ینیعم قح ندادن رارق

؟تسا یمایپ هچ دیؤم یخیرات تیاور نیا ؟دنتسنادیم رترب يزیچ هچ زا ار لاوس ره هب ییوگخساپ يارب یهلا شاداپ )س( ارهز همطاف ترضح-42

نآ یگدنلاب و دشر و رکفت و تفرعم هب هجوت - نامسآ و نیمز ۀلصاف ةدننکرپ ياهدیراورم

یصاخ رشق هب ملع لیصحت ندوبن رصحنم - نامسآ و نیمز ۀلصاف ةدننکرپ ياهدیراورم

یصاخ رشق هب ملع لیصحت ندوبنرصحنم - دباع صخش ۀلاسکی تدابع

نآ یگدنلاب و دشر و رکفت و تفرعم هب هجوت - دباع صخش ۀلاسکی تدابع

؟تسا هدیدرگ نایب نانآ »ماگ« ره يارب یشاداپ هچ و ؟دنتسه ناما رد خزود شتآ زا ریز دارفا زا هتسد مادک يوبن ثیدح رد-43

ملاع ۀلاسکی تدابع باوث -ملع ناگدنیوجتشهب رد دابآ يرهش نرک انب -ملع ناگدنیوج

تشهب رد دابآ يرهش ندرک انب -مراحم زا ینز ناگدننکداشماع ۀلاسکی ترابع باوث -مراحم زا ینز ناگدننکداش

؛تسا رتشیب دنک رپ ار نامسآ و نیمز نایم ۀلصاف هک ییاهدیراورم عومجم زا ،مهدیم خساپ هک یلاوس ره ربارب رد نم دزم )س( همطاف ترضح نخس-44

؟دشابیم هدافتسا لباق نآ اب طبترم یمالسا ندمت رایعم و ترابع مادک حیرشت رد

»نومَلعی ال نیذَّلاو نومَلعی نیذَّلا یوتَسی لَه ُلق«»انلبُس مهَّنیدهَنل انیف اودَهاج نیّذلاو«

»نورَّکفَتی موِقل تایال کلذ یف نا همحر و هدوم مَکنیب لعَج و«»تیبلا لها سجّرلا مکنَع بهذیل هللا دیُری امنا«

؟تسا هدش هراشا یمالسا ندمت ۀیلوا رایعم ود هب ،هفیرش ۀیآ مادک رد-45

»ِهِیف َبْیَر ال ِۀَمایِْقلا ِمَْوی ىِلإ ْمُکَّنَعَمَْجَیل َوُه َِّالإ َهِلإ الُ َّهللا«

»ِبَاْبلَْألا ُولُوأ ُرَّکََذَتی اَمَِّنإ َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلا َو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق«

»ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل َناَزیِْملا َو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَْزَنأ َو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل«

»ًۀَمْحَر َو ًۀَّدَوَم ْمَُکنَْیب َلَعَج َو اَهَْیِلإ اُونُکَْسِتل اًجاَوَْزأ ْمُکِسُْفَنأ ْنِم ْمَُکل َقَلَخ َْنأ ِِهتَایآ ْنِم َو«
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؟تسا هدش نایب ،هفیرش ۀیآ مادک نییبت و حیضوت يارب »مینک تیاعر تاقبط ۀمه دروم رد ار دنوادخ رما دیاب ام« ،هللادبع نب ةرهز نخس-46

...َنازیملا َو َباتِکلا مُهَعَم انلَزَنأ َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسرأ دََقل...ِلُسِّرلا َدَعب ًۀَّجُحِ هللا یلَع ساِّنِلل َنوَکی ًالِثل َنیرِذنُم و َنیرِّشبُم ًالُسُر

...ِضرألا َو ِءامَّسلا نِم ٍتاکََرب مِهیلَع انَحتََفل...مُکییُحی اِمل مُکاعَد اذإ ِلوسَّرِلل َوِ ِهللا اوبیَجتسا

؟دوشیم تشادرب دروم مادک »َنوُرَّکََفَتی ٍمْوَِقل ٍتَایَآل َِکلَذ ِیف َِّنإ ًۀَمْحَرَو ًۀَّدَوَم ْمَُکنَْیب َلَعَجَو اَهَْیِلإ اُونُکَْسِتل اًجاَوَْزأ ْمُکِسُْفَنأ ْنِم ْمَُکل َقَلَخ َْنأ ِِهتَایآ ْنِمَو« هفیرش ۀیآ زا-47

.تسا ریذپ ناکما لقعت و رکفت زا تناعتسا اب اهنت ،درم و نز نایم تمحر و تدوم ندرکشودخم زا يریگولج

.تسا یهلا تایآ و اههناشن زا ،نآ رد نز هاگیاج و هداوناخ تلزنم يایحا

.دنربب یپ هداوناخ رد شمارآ هدنزاس شقن هب دنناوتیم رکف لها اهنت

.تسا ناطیش ریسم رد تکرح و یهلا رادم زا جورخ هلزنم هب یسنج هزیرغ ياضرا يارب اهنت جاودزا
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