


 دین و زندگی دوازدهم فصل هشتم- پرش  تستی

؟تسا نآ دیؤم هفیرش ترابع مادک و تسیچ ورگ رد دوخ راک و بسک زا مارح يزور ندومن رود-1

»رجتملا مث ،هقفلا ،راجتلارشعم ای« -راک و تراجت ماکحا اب ییانشآ»سانلل عفانم و ریبک ٌمثا امهیف لق« -ادخ ندوب هديزور هب نامیا

»رجتملا مث ،هقفلا ،راجتلارشعم ای« -ادخ ندوب هديزور هب نامیا»سانلل عفانم و ریبک ٌمثا امهیف لق« -راک و تراجت ماکحا اب ییانشآ

؟دراد هراشا رما نیا هب هفیرش هیآ مادک و دباییم موادت يزیچ هچ اب ،دوشیم زاغآ عوضوم مادک اب ،سفن ۀیکزت رما-2

»اَهاَّکَز نَم َحَلَْفأ َْدق« -دنوادخ تاروتسد هب لمع -ناهانگزا هبوت

»َنیرِّهََطتُْملا ُّبُِحی َو َنیباَّوَّتلا ُّبُِحیَ هللاأ َِّنإ« -ناهانگ زا هبوت -دنوادخ تاروتسد هب لمع

»َنیرِّهََطتُْملا ُّبُِحی َو َنیباَّوَّتلا ُّبُِحیَ هللاأ َِّنإ« -دنوادخ تاروتسد هب لمع -ناهانگ زا هبوت

»اَهاَّکَز نَم َحَلَْفأ َْدق« -ناهانگزا هبوت -دنوادخ تاروتسد هب لمع

؟دربیم یپ هفیرش هیآ مادک رد هدش نایب لماع تمرح هب ،دنک یسررب ار راک کی دیاوف و تارضم نازیم ،مکح کی مهف يارب دیاب یمدآ هک اجنآ-3

»رسیملا و رمخلا نع کنولئسی«»راه فرج افش یلع هناینب سسا«»نیملاظلا موقلا یدهی ال هللاو«»ینزلا اوبرقت الو«

لاذتبا و زیمآرفک ياههشیدنا اب هلباقم و یمالسا فراعم و گنهرف ۀعاشا روظنم هب يزاجم ياضف رد یعامتجا ياههکبش و یتنرتنیا ياههاگیاپ داجیا مکح-4

؟تسیچ یقالخا

ییافک بجاوینیع بجاوییافک بجاو يدراوم رد بحتسمینیع بجاو يدراوم رد بحتسم

اب هزرابم و یمالسا فراعم و گنهرف شرتسگ روظنم هب ،...و هدرشف ياهحول و اهملیف غیلبت و عیزوت و دیلوت و تسا مادک يوهل یقیسوم تمرح تیلع-5

؟تسا یمکح هچ هدنرادرب رد یگنهرف لاذتبا  و یگنهرف مجاهت

ییافک تابجاو-توهش و يرابودنبیب هدننکتیوقت و هدننککیرحتبحتسم-توهش و يرابودنبیب هدننکتیوقت و هدننککیرحت

بحتسم-یعامتجا و یحور روآنایز روما زاییافک تابجاو-یعامتجا و یحور روآنایز روما زا

؟تسا ریز ياههنیزگ زا کیمادک » ...اَمِهِیف ُْلق ِرِسیَْملا َو ِرْمَْخلا ِنَع َکنوُلَئسی « ۀیآ رد » ساِّنِلل ُِعفانَم « ترابع زا دوصقم-6

.تسا هداد رارق ندروخ بارش و ندرک رامق كرت رد لاعتم يادخ هک یعفانم

.دراد یپ رد لامک يوس هب تکرح يارب یهلا تامرحم هب هجوت و يرادنید هک یعفانم

.دریگ رارق ناسنا رظن دم دناوتیم بارش و رامق رد هک یلامتحا عفانم

.ییایند ياهسوه هب تردابم ربارب رد يرادنید هب هجوت رتشیب عفانم

تمالس و ناگیاسمه و ناشیوخ نایم هنامیمص ۀطبار تیوقت يارب هک یناسک تبقاع و تسا یتروص هچ رد وزاب توق و ندب ندش رتيوق ِندوبدنمشزرا-7

؟تسا مادک ،دنوشیم مدقشیپ یعمجهتسد ياهشزرو و اهيزاب يرازگرب رد هداوناخ دارفا یقالخا

ییافک بجاو ترورض تروص رد و تسا بحتسم -ددرگ ینتورف و عضاوت ببس

يورخا شاداپ يدنمهرهب -ددرگ ینتورف و عضاوت ببس

يورخا شاداپ يدنمهرهب -دور راکهب مولظم زا عافد يارب

ییافک بجاو ترورض تروصرد و تسا بحتسم -دور راکب مولظم زا عافد يارب

؟تسا هنوگچ بیترتهب ریز دراوم زا کی ره ماکحا-8

یهلا فیاظو ماجنا يارب رتشیب یگدامآ دصق هب یشزرو ياهيزاب -

یلومعم ياهيزاب رد يدنبطرش -

درادن لاکشا - بحتسممارح - بحتسممارح - زیاجدرادن لاکشا - زیاج
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؟تسیچ ،»ماکحا تمکح« زا دارم و تسیچ ،تسا هداد رارق ناهانگ يارب دنوادخ هک ییاهتازاجم نییعت لیلد-9

لمع نآ نایز و دوس و فادها -يورخا ياهتمعن و تداعس هار رس رب گرزب عناوم هب دنوادخ یهاگآ

مکح ره صاخ للع و لیالد -يورخا ياهتمعن و تداعس هار رس رب گرزب عناوم هب دنوادخ یهاگآ

مکح ره صاخ للع و لیالد -نآ بیرخت راثآ و ناهانگ یبیرخت ریثات هزادنا و دادعت

لمع نآ نایز و دوس و فادها -نآ بیرخت راثآ و ناهانگ یبیرخت ریثات هزادنا و دادعت

؟دراد یموهفم طابترا هنیزگ مادک اب »رجتملا مث هقفلا« :دیامرفیم هک )ع( یلع ترضح مالک-10

.تسا مزال تراجت یعرش لئاسم و ماکحا يریگدای قیرط زا لالح و كاپ دمآرد ندروآ تسدهب

.دشن كاپان تراجت و بسک راتفرگ ناوتیم لالح و كاپ دمآرد ندروآ تسدهب اب

.تسا تراجت و بسک رد یکاپان دورو عنام ندرک تراجت یملع ياهشور يریگراک هب

.تسا رتملاس و رتهب يداصتقا دشر يارب تراجت یملع ياهشور يریگراک هب

يزیچ اسب و تسا بوخ امش يارب نآ و دیرادیمن شوخ ار يزیچ اسب و« :دیامرفیم هک نآرق ترابع نیا هب ناسنا دامتعا موزل لیلد نآرق رد ربدت اب-11

؟تسیچ »تسا دب امش يارب نآ و دیرادیم تسود ار

.تسا مدرم يارب ییاهتعفنم نآ رد.دینادیمن امش و دنادیم ادخ

.تسا يرشب تداعس هار رس رب گرزب یعنام هانگ.میهد رارق يریگمیمصت يانبم ار دوخ مهف دیابن

؟دوشیم طابنتسا ینآرق مالک نیا رد ربدت زا دروم مادک-12

»دینادیمن امش و دنادیم ادخ و تسا دب امش يارب نآ و دیرادیم تسود ار يزیچ اسب و تسا بوخ امش يارب نآ و دیرادیمن شوخ ار يزیچ اسب و«

.دنکیم هاگن لمع کی ياهررض هب دنوادخ و دراد یصاخ تلع دنوادخ تاروتسد و ماکحا زا کی ره

.تسا زیچان رایسب دنوادخ ملع هب تبسن ام ملع و تسا دنوادخ ملع ۀیاپ رب ناسنا یگدنز يانب

.مینک كرد ار ماکحا تلع میناوتیمن هاگچیه اهناسنا ام

.دنکیم تخس يدح ات ار نیناوق تیاعر ،دننکیم لمع یهلا ماکحا فالخرب يزورما عماوج زا یخرب هک يدراوم رد

؟میاهتفگ ینخس هنوگچ ،»دندرکیم یگداتسیا ،تفرگیم لکش نامز رذگ رد هک یعورشمان ياههتساوخ ربارب رد یهلا ناربمایپ« هک دوش هتفگ رگا-13

.دندرکیم تقفاوم ناشیاههتساوخ اب یهاگ ،قح يوسهب مدرم بذج يارب ناربمابپ هک ارچ ؛تسین یقیقد نخس

.دهد قیبطت دوخ نامز ياههتساوخ اب ار دوخ هک تسا فظوم ینید ره هکنآتهج زا ؛دشابیمن یتسرد نخس

.تفرگ هدیدان ار یعامتجا تافارحنا ناوتیمن  ،اهناسنا يدرف تافارحنا فالخ رب هک ارچ ؛تسا قیقد نخس

.تسین طلغ و یفارحنا تالیامت اب نآ قیبطت تیلباق يانعم هب نید کی ییایوپ هک ارچ ؛تسا یتسرد نخس

؟تسا هدش نایب یتسردهب هنیزگ مادک رد نآ اب طبترم ۀیآ و تسا هاگترپ ۀبل رب دوخ نداد رارق ۀباثم هب زیچ هچ ،نآرق تایآ رب انب-14

»َراَْهنَاف ٍراَه ٍفُرُج اَفَش ىَلَع َُهنَایُْنب َسََّسأ نَم«  - نآ هب لمع رد يراگنالهس و ینید ۀمانرب هب یهجوتیب

»َراَْهنَاف ٍراَه ٍفُرُج اَفَش ىَلَع َُهنَایُْنب َسََّسأ نَم«  - یهلا ياضر و اوقت زا داعتبا و یگدنکارپ و هقرفت داجیا

»ٌریخ ٍناوضِر َوِ َهللا َنِم ىوَقت ىَلَع َهنایُنب سََّسأ نََمَفأ« - نآ هب لمع رد يراگنالهس و ینید ۀمانرب هب یهجوتیب

»ًریخ ٍناوضِر َوِ َهللا َنِم ىوَقت ىَلَع َهنایُنب سََّسأ نََمَفأ« - یهلا ياضر و اوقت زا داعتبا و یگدنکارپ و هقرفت داجیا

ار نآ و دیایب هاتوک نآ ربارب رد مالسا هک دوشیمن لیلد هانگ کی يریگارف« هک نخس نیا زا و تسا نآ میرحت للع زا ،هریبک هانگ مادک تلاطب و یچوپ-15

؟ددرگیم دافتسم یمایپ هچ »دنکن بوسحم هانگ

.تسین لمع کی یتسرد لیلد ،تیرثکا فارحنا -رسیم.تسین لمع کی یتسرد لیلد ،تیرثکا فارحنا -رمخ

.درک زیهرپ یلامتحا رطخ زا دیاب لقع نوناق هب انب -رسیم.درک زیهرپ یلامتحا رطخ زا دیاب لقع نوناق هب انب -رمخ
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؟تسا بجاو مادک و بحتسم لامعا زا کیمادک بیترتهب-16

.دبای شیازفا یشزرو ياهيزاب و شزرو اب ناج و مسج یتمالس - قالخا تمالس يارب يزاب رد ندش مدقشیپ

.هعماج داسف زا يرود روظنمهب یشزرو تاناکما ندرک مهارف - قالخا تمالس يارب يزاب رد ندش مدقشیپ

.دبای شیازفا یشزرو ياهيزاب و شزرو اب ناج و مسج یتمالس - ناراکشزرو هب دارفا و اهداهن طسوت هزیاج يادها

.هعماج داسف زا يرود روظنمهب یشزرو تاناکما ندرک مهارف - ناراکشزرو هب دارفا و اهداهن طسوت هزیاج يادها

؟»دینادیمن امش و دنادیم ادخ « :دیامرفیم یعوضوم هچ ةرابرد میرک نآرق رد دنوادخ-17

.تسا ارجا لباق نامز و هرود ره رد مالسا

.تسا ضراعت رد ینید تاروتسد اب اهراتفر و اهتداع زا يرایسب و هتفرگن لکش یهلا تاروتسد ساسا رب رشب يزورما ندمت و گنهرف

.مدرم نتشادن ای نتشاد تسود هن ،دنکیم هاگن لمع کی ياهررض هب دنوادخ

.میتسین علطم اهنآ زا هاگ و مینادیم ار دنوادخ تاروتسد زا یخرب تمکح ام یهاگ

؟تسیچ هدیدپ نیا اب دروخرب رد هعماج دارفا هعومجم ۀفیظو و تسا یتاقبط ۀلصاف و يداصتقا یگدنامبقع لماوع نیرتمهم زا لماع مادک-18

رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀماقا و )ص(مرکا ربمایپ زا يوریپ -یلام و يرادا داسف و نیلوئسم ییارگلمجت

یلخاد ییافکدوخ و یناریا يالاک زا هدافتسا و ییارگفرصم زا يرود -یلامو يرادا داسف و نیلوئسم ییارگلمجت

یلخاد ییافکدوخ و یناریا يالاک زا هدافتسا و ییارگفرصم زا يرود -بذاک ییارگفرصم اب برغ هب یگتسباو

رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀماقا و )ص(مرکا ربمایپ زا يوریپ -بذاک ییارگفرصم اب برغ هب یگتسباو

ار ناسنا ،»دنوشیم داسف و فارحنا بجوم هک دنتسه ینوتم ای ریواصت هدنرادرب رد هک ییاههناسر ریاس و هدرشف ياهحول ،اهملیف غیلبت و عیزوت ،دیلوت«-19

؟دراد یمکح هچ و هدرک سانلاقح مادک لومشم

.تسا زیاج یطیارش تیاعر اب اهنآ هب ندادشوگ و ندرکاشامت یلو ؛تسا مارح اهنآ شورف و دیرخ - يونعم

.تسا مارح اهنآ هب ندادشوگ و ندرکاشامت ،شورف و دیرخ - يونعم

.تسا مارح اهنآ هب نداد شوگ و ندرکاشامت ،شورف و دیرخ - يدام

.تسا زیاج یطیارش تیاعر اب اهنآ هب ندادشوگ و ندرکاشامت یلو ؛تسا مارح اهنآ شورف و دیرخ -يدام

یناسک هچ دارفا نیا قادصم ؟دوشیم خزود شتآ رد طوقس بجوم لماع مادک هب یهجوتیب » راه ٍفرج افش یلع هناینب سّسا نم ما « ۀفیرش ۀیآ رد ربدت اب-20

؟دنتسه

نیرفاک - یلاع دوخنیملاظ - یلاع دوخنیملاظ - مالسا نیناوق و ماکحانیرفاک - مالسا نیناوق و ماکحا

؟ »امهعفن نم ربکا امهمثا و سانّلل عفانم و ریبک مثا امهیف لق«  :دناهدومرف هانگ ود مادک دروم رد دنوادخ-21

رامق و بارشانز و بارشانز و رامقتبیغ و انز

؟دراد یمکح هچ ،دوشیم داسف و فارحنا بجوم هک يریواصت ندرکاشامت و ؟تسا ترخآ شاداپ زا يدنمهرهب بجوم دروم مادک-22

مارح - ناشیوخ نایم هنامیمص طباور تیوقت يارب یعمجهتسد ياهشزرو رد ندش مدقشیپ

هورکم - ناشیوخ نایم هنامیمص طباور تیوقت يارب یعمجهتسد ياهشزرو رد ندش مدقشیپ

هورکم - دوش نید غیلبت و محرهلص تیوقت بجوم رگا یتح یبهذم ياهنشج دننام داش سلاجم رد تکرش

مارح - دوش نید غیلبت و محرهلص تیوقت بجوم رگا یتح یبهذم ياهنشج دننام داش سلاجم رد تکرش

و داسف زا هعماج دارفا ندشرود يارب شزرو نتفایترورض مکح و تسیچ یلومعم ياهشزرو و اهيزاب رد یتح يدنبطرش ندرمش مارح تمکح-23

؟تسا مادک یهابت

ییافک بجاو -مدرم يارب یعامتجا و یحور ياهنایز نتشاد هارمه هببحتسم -هدیافیب يریسم رد مدرم لوپ و تورث يریگراکهب

ییافک بجاو -هدیافیب يریسم رد مدرم لوپ و تورث يریگراکهببحتسم -مدرم يارب یعامتجا و یحور ياهنایز نتشاد هارمه هب

3



؟تسا هدومن نایب ار یلام و يرادا داسف و نیلوئسم ییارگلّمجت رابنایز راثآ ،دروم مادک-24

ایر هب یگدولآ ــ یمومع يدامتعایب ــ فرصمرُپ يرادا راتخاس ــ يداصتقا یگدنامبقع

تارادا رد مک هدزاب ــ يرگهطساو جیورت ــ تالماعم رد يراکبیرف ــ ییارگفرصم جاور

ییارگفرصم جاور ــ یمومع يدامتعایب ــ یتاقبط ۀلصاف ــ يداصتقا یگدنامبقع

ایر هب یگدولآ ــ يرگهطساو جیورت ــ فرصمرُپ يرادا راتخاس ــ ییارگفرصم جاور

؟تسا هدش نایب یتسردهب ینید یگدنز کی ةرابرد ریز ياههنیزگ زا کیمادک-25

.دراد رارق شیدناتبقاع و دنمدرخ ناسنا ره يور شیپ هک تسا يدامتعا لباق و نئمطم ةویش اهنت

.تسا رتلماک نید همانرب اما ،تسا رودقم زین اههمانرب ریاس رد »یتخبشوخ اب هارمه نادواجرمع« هچرگا

.دشاب ناسنا یشیدناتبقاع و يدنمدرخ رس زا هک تسا قوثو لباقم یطرش هب ینید ریغ ۀمانرب کی

.تسا ینما هاگهیکت ادخ هک تفای دهاوخرد درف ،هدنیآ هب تبسن ینارگن دوجو اب ینید ۀمانرب کی رد

؟تسا هدش نایب تفص مادک یهلا ةریخذ نیا ةرابرد و تسا دارفا زا هورگ مادک ةژیو ،تشهب رد ادخ هریخذ زا )ص(مرکا ربمایپ فیصوت-26

.تساه مشچ ینشور هیام و دنادیمن سکچیه هک یشاداپ - نامیا اب ناگدنب

.دنکیمروطخ ینهذ هب هن و هدینش یشوگ هن ،هدید یمشچ هن - راکوکین ناگدنب

.دنکیمروطخ ینهذ هب هن و هدینش یشوگ هن ،هدید یمشچ هن - نامیا اب ناگدنب

.تساه مشچ ینشور هیام و دنادیمن سکچیه هک یشاداپ - راکوکین ناگدنب

؟دوشیم يزیچ هچ ثعاب و تسا مادک ،یتاقبط ۀلصاف و يداصتقا یگدنامبقع لماوع نیرتمهم زا-27

مدرم نایم رد ییارگفرصم و ییارگلمجت جاور و یمومع يدامتعایب - یلام و يرادا داسف و نالوئسم یخرب ییارگلمجت و يرگیفارشا

مدرم نایم رد ییارگفرصم و ییارگلمجت جاور و یمومع يدامتعایب - تسیز طیحم بیرخت زا ندرکن يریگولج و یناریا يالاک زا ندرکن هدافتسا

نادنزرف تیبرت و یگدنز رد یفنم يراذگریثأت - یلام و يرادا داسف و نالوئسم یخرب ییارگلمجت و يرگیفارشا

نادنزرف تیبرت و یگدنز رد یفنم يراذگریثأت -تسیز طیحم بیرخت زا ندرکن يریگولج و یناریا يالاک زا ندرکن هدافتسا

؟ددرگیم زاغآ يزیچ هچ اب راکنیا و ؟دنادیم هچ ار ناسنا يراگتسر و یتخبشوخ ِّرس میرک نآرق-28

هبوت و تشگزاب - حلفا دقهبوت و تشگزاب - اهاکز نمادخ هب کسمت - اهاکز نمادخ هب کسمت - حلفا دق

رد ار فده مادک دیاب نادرمتلود ،نآ زا يریگشیپ يارب و دراد لابند هب ار مدرم یمومع يدامتعایب هک تسا یتاقبط ۀلصاف ةدننک دیدشت یلماع هچ-29

؟دنهد رارق روشک يداصتقا ياههمانرب ردص

ناگناگیب ذوفن و طلست مدع-نیلوئسم ییارگلمجت و يرگیفارشاطسق و تلادع يوس هب تکرح -نیلوئسم ییارگلمجت و يرگیفارشا

طسق و تلادع يوس هب تکرح -رگرامعتسا ياهروشک هب يداصتقا یگتسباوناگناگیب ذوفن و طلست مدع -رگرامعتسا ياهروشک هب يداصتقا یگتسباو

؟دنکیم نومنهر ،دروم مادک تیاعر رد تقد هب ار ام » ُرَجْتَْملا َُّمث ُهْقِْفَلا ،راِّجُّتلا َرَشْعَم ای « فیرش ثیدح-30

.دوش يریگولج یجراخ ياهالاک فرصم زا ات مینک هدافتسا یناریا يالاک زا همه میشوکب

.مینک يریگولج ،دنریگب تسدهب ار ام داصتقا لرتنک دنهاوخیم هک يرابکتسا ياهروشک هطلس زا

.دریگ رارق دیلوت تمدخ رد هعماج ارفا تورث و دوشن هدولآ ابر هب روشک ياهکناب صوصخ هب و هعماج میشوکب

.دوش بانتجا ،دوشیم مدرم نایم رد ییارگفرصم و ییارگلمجت جاور ثعاب هک يداصتقا یفنم راثآ زا ات مینک شالت

یمکح هچ ياراد بیترتهب »داسف زا هعماج ندش رود يارب یشزرو ياهيزاب و اهشزرو نتفای ترورض« و »یلومعم ياهشزرو و اهيزاب رد يدنبطرش«-31

؟تسا

ییافک بجاو -مارحینیع بجاو -مارحینیع بجاو -زیاجییافک بجاو -زیاج
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تمالس و ناگیاسمه و ناشیوخ نایم هنامیمص هطبار تیوقت يارب اهيزاب و اهشزرو يرازگرب رد ندشمدقشیپ و تسیچ هب وزاب توق يدنمشزرا-32

؟دشاب هتشاد دناوتیم یمکح هچ هعماج دارفا یقالخا

يورخا شاداپ -یشورفرخف هن و ینتورف و عضاوتییافک بجاو -یشورفرخف هن و ینتورف و عضاوت

يورخا شاداپ – هدروخمسق نانمشد ربارب رد نهیم زا عافدییافک بجاو – هدروخمسق نانمشد ربارب رد نهیم زا عافد

؟دراد یمکح هچ ،دوشیم داسف و فارحنا بجوم هک ییاهملیف دیلوت ؟تسا »حلاص لمع« مهم قادصم دروم مادک-33

هورکم - یمالسا گنهرف ۀعاشا روظنم هب تالجم ،اهملیف غیلبت و عیزوت ،دیلوت

مارح -یمالسا گنهرف ۀعاشا روظنم هب تالجم ،اهملیف غیلبت و عیزوت ،دیلوت

مارح - هداوناخ یقالخا تمالس تین هب یعمجهتسد  ياهشزرو رد ندش مدقشیپ

هورکم - هداوناخ یقالخا تمالس تین هب یعمجهتسد  ياهشزرو رد ندش مدقشیپ

؟دننکیم كرد ًالماک ار عوضوم نیا یناسک هچ و ؟تسیچ هدنیآ هب تبسن ینارگن هنوگ ره ةدنربنیب زا میرک نآرق تایآ ساسا رب-34

.دناشیوخ تبقاع نارگن هک یناسک -هدارا و مزع رد نامدقتباث

.دناشیوخ تبقاع نارگن هک یناسک -شتاروتسد هب دامتعا و لاعتم دنوادخ رب هیکت

.دنزیم جوم نانآ رد یگدنز هب دیما هک یناسک -شتاروتسد هب دامتعا و لاعتم دنوادخ رب هیکت

.دنزیم جوم نانآ رد یگدنز هب دیما هک یناسک -هدارا و مزع رد نامدقتباث

،دوشیم ناسنا يزور ندشكاپان ببس هک يروما زا ییاههنومن و تسا ییاهتدهاجم هچ دنمزاین هعماج دارفا داحآ يوس زا ،يداصتقا تمالس ظفح-35

؟تسا مادک

هلماعم رد يراکبیرف -رکنم زا یهن و فورعم هب رماۀفیظو ماجنا و مالسا مرکم یبن ندادرارق هوسا

نایدوهی اب هلماعم -رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀفیظو ماجنا و مالسا مرکم یبن ندادرارق هوسا

نایدوهی اب هلماعم -یبرغ یگدنز فالخ رب يدام ياهتذل و يداصتقا هافر هب هجوت شهاک

هلماعم رد يراکبیرف -یبرغ یگدنز فالخ رب يدام ياهتذل و يداصتقا هافر هب هجوت شهاک

؟دنکیم نایب ار ییاهیگژیو هچ »تساهمشچ ینشور ۀیام هک ییاهشاداپ« هرابرد میرک نآرق-36

.تسا تشهب لها لامعا شاداپ اهنیا و درادن ربخ اهشاداپ نیا زا سک چیه

.تسا دارفا نامیا ببس هب يدنمشزرا ياهشاداپ نینچ و تساهلد شمارآ هیام

.تسا تشهب لها نامیا شاداپ اهنیا و درادن ربخ اهشاداپ نیا زا سک چیه

.تسا دارفا لامعا ببس هب يدنمشزرا ياهشاداپ نینچ و تساهلد شمارآ هیام

یماجنارس نینچ نیا و تسا ماکحا زا ناگدننکتشپ راظتنا رد یتبقاع هچ ».... ٌریخ ٍناوضِر َو َِهللا َنِم ىوَقت ىَلَع َهنایُنب سََّسأ نََمفَأ«  ۀکرابم ۀیآ ساسا رب-37

؟تسا هنالهاج راتفر  مادک لولعم

.یگدنز رد نانیمطا و دامتعا لباق ياهویش باختنا مدع -يدبا یهارمگ.یگدنز رد نانیمطا و دامتعا لباق ياهویش باختنا مدع - منهج شتآ

.یگدنز رد ادخ ریغ تیاضر بلط و یهلا ياوقت زا يرود -يدبا یهارمگ.یگدنز رد ادخ ریغ تیاضر بلط و یهلا ياوقت زا يرود - منهج شتآ

و اهدیاب و يورخا تامعن نیب هطبار و دنامادک بیترت هب دهدیم تاجن یهارمگ هاگترپ ۀبل رب یگدنز زا ار ناسنا نآرق هفیرش ۀیآ رد هک يرصنع ود-38

؟تسا تروص هچ هب اهدیابن

.دیسر يورخا ياهتمعن هب ناوتیمن یهار ره زا - اوقت و یهلا ياضر

.تسین نکمم ًاموزل ماکحا و يورخا تامعن هطبار كرد - یهلا ياضر و اوقت

.دیسر يورخا ياهتمعن هب ناوتیمن یهار ره زا -  ماکحا هب لمع و نامیا

.تسین نکمم ًاموزل ماکحا و يورخا تامعن هطبار كرد - نامیا و ماکحا هب لمع
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هجاوم یعنم نینچ اب بلطقح ناسنا کی هچنانچ و دنزادرپیم اهشزرو زا یخرب دروم رد مالسا عنم ییامنگرزب هب هک دنتسه دارفا زا هورگ مادک-39

؟تساشگهار وا يارب خساپ مادک ،دوش

... تسا رتگرزب ناشهانگ اما ؛تسا مدرم يارب ییاهتعفنم - داسف نابلاط...تسا بوخ امش يارب نآ و دیرادیمن شوخ ار يزیچ اسب - رامق ناقاتشم

...تسا بوخ امش يارب نآ و دیرادیمن شوخ ار يزیچ اسب - داسف نابلاط... تسا رتگرزب ناشهانگ اما ؛تسا مدرم يارب ییاهتعفنم - رامق ناقاتشم

روشک یگتسباو ببس هک یجراخ ياهالاک فرصم مکح و دراد لابند ار يدمایپ هچ  »رجتملا مث هقفلا ،راجتلارشعم ای«  )ع( نینموملاریما ةدومرف هب لمع-40

؟تسیچ دوش

.تسا بجاو نآ ندیرخن-ابر دننام مارح بسک دورو مدع.تسا مارح نآ ندیرخ -ابر دننام مارح بسک دورو مدع

.تسا مارح نآ ندیرخ -نآ لوصا نتخومآ اب يداصتقا قنور.تسا بجاو نآ ندیرخن -نآ لوصا نتخومآ اب يداصتقا قنور

؟تسا یهلا روتسد تمکح و مکح رب لمتشم هفیرش ۀیآ مادک و تسا هدرب الاب نآ زا يریگشیپ روظنم هب ار رطخ ياهولبات میرک دنوادخ ارچ-41

»ًۀَشِحَاف َناَک ُهَِّنإ َینِّزلا اُوبَرَْقت َالَو« -مدرم نتشادن ای نتشاد تسود هن ،دنکیم هاگن لمع کی ياهررض هب دنوادخ اریز

»ٌرِیبَک ٌمِْثإ اَمِهِیف ُْلق« -مدرم نتشادن ای نتشاد تسود هن ،دنک یم هاگن لمع کی ياهررض هب دنوادخ اریز

»ٌرِیبَک ٌمِْثإ اَمِهِیف ُْلق« -دننک يرود و دنسانشب ار نآ ندشراتفرگ زا لبق ،مدرم ات

»ًۀَشِحَاف َناَک ُهَِّنإ َینِّزلا اُوبَرَْقت َالَو« -دننک يرود و دنسانشب ار نآ ندشراتفرگ زا لبق ،مدرم ات

؟دوشیم یماکحا هچ لومشم دیلقت عجارم ياواتف دانتسا هب بیترتهب ریز دراوم زا کی ره-42

يرابودنبیب و داسف زا هعماج دارفا ندش رود يارب یشزرو تاناکما ندرک مهارف ترورض-

یهلا فیاظو ماجنا يارب یگدامآ دصق هب شزرو

بحتسم - لالح و زیاجییافک بجاو - لالح و زیاجبحتسم - ییافک بجاولالح و زیاج - ییافک بجاو

تیوقت ياههار زا یکی دروم مادک و دشاب یم لمع نسح ماسقا زا کی مادک يایوگ »ریخ ناوضر و هللا نم یوقت یلع هناینب سسا نمفا« ینآرق ترابع-43

؟تسا هدومن یفرعم ار صالخا

ناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن _ یلعفتابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود _ یلعف

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود _ یلعافناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن _ یلعاف

ياههاگیاپ داجیا نینچمه و یلومعم ياهشزرو و اهيزاب رد يدنبطرش ،هناگیب گنهرف اب هزرابم شرتسگ روظنم هب هدرشف ياهحول عیزوت و دیلوت-44

؟دنراد یمکح هچ بیترت هب یقالخا لاذتبا اب هلباقم فده اب یتنرتنیا

بحتسم _ مارح _ ییافک بجاوزیاج _ زیاج_ ییافک بجاوبحتسم _ مارح _ بحتسمزیاج _ زیاج _ بحتسم

؟ددرگیم زاغآ ینآرق راکهار مادک هب لمع زا  »اهاَّکَز ْنَم َحَلَْفأ ْدَق«  ۀفیرش ۀیآ موهفم هب ندیشخب ققحت-45

»ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأ َو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأ َوَ َّهللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای«»َنوُرَذَْحی ْمُهَّلََعل ْمِهَْیِلإ اوُعَجَر اِذإ ْمُهَمْوَق اوُرِذُْنِیل َو ِنیِّدلا ِیف اوُهَّقََفَتِیل«

»اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإِ َّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال«»ِۀَّدَوَْملِاب ْمِهَْیِلإ َنوُقُْلت َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَع َو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال«

يدامتعایب ثعاب ،يداصتقا یفنم راثآ رب هوالع هک تسا یتاقبط ۀلصاف ندمآ دوجو هب و يداصتقا یگدنامبقع لماوع نیرتمهم زا دروم مادک ،بیترت هب-46

؟تسا مادک يداصتقا طباور نتشادهگن ملاس ياتسار رد هعماج دارفا ۀعومجم ۀفیظو و دوشیم یمومع

رکنم زا یهن و فورعم هب رما ـ ناگناگیب ذوفن و هطلس

یتسیزهداس و ییارگلمجت زا يرود ـ ناگناگیب ذوفن و هطلس

رکنم زا یهن و فورعم هب رما ـ یلام و يرادا داسف و نیلوئسم یخرب ییارگلمجت

یتسیزهداس و ییارگلمجت زا يرود ـ یلام و يرادا داسف و نیلوئسم یخرب ییارگلمجت
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ۀیام هک ییاهشاداپ هچ دنادیمن سکچیه« ینآرق ترابع و دشابیم  »اهاَّکَز ْنَم َحَلَْفأ ْدَق«  ۀفیرش ۀیآ ققحت يارب يزاغآ ،دروم مادک موهفم هب لمع-47

؟تسا ناونع مادک يارب ینشور قادصم »هدش هتفهن اهنآ يارب تساهمشچ ینشور

صالخا تخرد ياههویم -  »َبونُّذلا ُلِسَْغتو َبولُقلا ُرِّهُطت َُۀبوَّتلا«صالخا تیوقت ياههار -  »َبونُّذلا ُلِسَْغت و َبولُقلا ُرِّهُطت َُۀبوَّتلا«

صالخا تخرد ياههویم -  »ِرَکْنُْملا َو ِءاَشْحَْفلا ِنَع ىَهَْنت َۀَالَّصلا َِّنإ َۀَالَّصلا ِِمَقأ«صالخا تیوقت ياههار -  »ِرَکْنُْملا َو ِءاَشْحَْفلا ِنَع ىَهَْنت َۀَالَّصلا َِّنإ َۀَالَّصلا ِِمَقأ«
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