


 دین و زندگی دوازدهم فصل هفتم- پرش  تستی

؟ددرگیم رما مادک بجوم ناسنا رد هبوت هب لیم لاوز و دوشیم یناوجرد هبوت تلوهس بجوم تیصوصخ مادک دوجو بیترت هب-1

ینامیشپ و یناشیرپ -يریذپفاطعناریخأت و فیوست -يریذپفاطعنا

ینامیشپ و یناشیرپ -اهتلصخ و اهيوخ تابثریخأت و فیوست -اهتلصخ و اهيوخ تابث

؟دنکیم ضقن ار هلمج مادک موهفم و دراد هراشا ياهتکن هچ هب »آزاب یتسرپتب و ربگ و رفاک رگ / آزاب یتسه هچنآ ره آزاب آزاب« تیب-2

هل بنذ ال نمک بنذلا نم بئاتلا  - .دنک كرت ار هبوت ،ششخب مدع روصت هب دیابن ،دشاب دب هک مه ردق ره ناسنا

هل بنذ ال نمک بنذلا نم بئاتلا  - .دریذپب ار شاهبوت ادخ هک دشاب هتشاد عمط دیابن دنکشیم هبوت مادم هکنآ

بجو دص هچ بجو کی هچ تشذگ رس زا هک بآ - .دنک كرت ار هبوت ،ششخب مدع روصت هب دیابن دشاب دب هک مه ردق ره ناسنا

بجو دص هچ بجو کی هچ تشذگ رس زا هک بآ - .دریذپب ار شاهبوت ادخ هک دشاب هتشاد عمط دیابن دنکشیم هبوت مادم هکنآ

تیاده تسار یهار هب ،دوخ يوس هب ار ناشیا و دروآرد شیوخ بناج زا یلضف و تمحر راوج رد ار یناسک هچ دنوادخ ،میرک نآرق تایآ نایب رد-3

؟دیامن

»انیف اودهاج نیذلا«»هب اومصتعاو هللااب اونمآ نیذلا«»نیباوتلا بحی هللا نا« »مهسفنا یلع اوفرسا نیذلا«

هچ هیلخت ای شیاریپ هرابرد )ع( یلع ماما و ؟تسسگیم مه زا ناشدوجو دنبدنب نانادرگيور ارچ ،)ع( دواد ترضح هب لاعتم يادخ نانخس هب هجوت اب-4

؟دناهدومرف

»بونذلا لسغت و بولقلا رهطت هبوتلا«  - دشک یم ار نانآ تشگزاب راظتنا هنوگچ ادخ هک دنتسنادیم رگا

»هل بنذ ال نمل بنذلا نم بئاتلا«  - دشکیم ار نانآ تشگزاب راظتنا هنوگچ ادخ هک دنتسنادیم رگا

»هل بنذ ال نمل بنذلا نم بئاتلا«  - دننیبیم ار وا ییوگ هک دنراد فوخ ادخ زا نانچنآ نوچ

»بونذلا لسغت و بولقلا رهطت هبوتلا«  -دننیبیم ار وا ییوگ هک دنراد فوخ ادخ زا نانچنآ نوچ

زا نانادرگ يور نداد ناج هب رجنم بلطم مادک نتسناد و تسا یهلا رادشه مادک هب یهجوتیب هجیتن ،دوبعم ینکش تمرح يداو رد ناسنا نتشاذگ مدق-5

؟دوشیم وا يوس هب نتفر قوش زا ادخ

ادخ يوس زا ندیشک ار اهنآ راظتنا یگنوگچ - »اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإ«

ادخ يوس زا ندیشک ار اهنآ راظتنا یگنوگچ -»ِینوُُدبْعا َِنأ«

دنوادخ تبحم زا ناشدوجو دنبدنب نتسسگ مه زا -»ِینوُُدبْعا َِنأ«

دنوادخ تبحم زا ناشدوجو دنبدنب نتسسگ مه زا -»اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإ«

؟دنکیم نییبت یتسردهب ار ناناوج یهارمگ يارب ناطیش هلیح ریز دروم مادک-6

!نک هبوت دعب ،نکهانگ هک یناطیش ةدعودناشکیم هانگ يوسهب هتسهآ و ماگ هب ماگ

.بجو دص هچ ،بجو کی هچ تشذگ رس زا بآ.دزادنایم ریخأت هب ار هبوت

؟تسا هداد »ًامیَقتسُم ًاطارِص ِهَیِلإ ْمِهیِدَهیَو ٍلَْضف َو ُهْنِم ٍۀَمْحَر یف ْمُهُلِخْدیَسَف«  ةدعو اهناسنا زا یهورگ هچ هب دنوادخ-7

.دننکیم تعاطا ار وا رماوا و هدروآ نامیا ادخ هب هک یناسک.دنتسج کسمت وا هب و دندیورگ ادخ هب هک یناسک

.دنرادرب ماگ ادخ يوس هب يدج میمصت و مزع اب هک یناسک.دنشکب تسد وا تامرحم زا و هداد ماجنا ار یهلا تابجاو هکنانآ
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؟تشاد رب تیصعم زا تسد و دمآ دوخ هب هک دوب )ع( مظاک ماما رکذت مادک اب ثراح نبرُشب-8

.دهدیمن سفن یگدرب هب نت هدازآ ناسنا کی هکنیا و رشب یگدازآ مدع باب رد ماما رکذت

.دش دهاوخن هانگ ةدنب هاگچیه ادخ ةدنب هکنیا و رُشب یگدنب مدع باب رد ماما رکذت

.دنکیمن هانگ ادخ رضحم رد هدازآ ناسنا کی هکنیا و رُشب یگدازآ مدع باب رد ماما رکذت

.درادیم هگن ار دوخ بحاص تمرح ادخ ةدنب هکنیا و رُشب یگدنب مدع باب رد ماما رکذت

تعنامم « و »یعامتجا ناهانگ يراگدنام و شرتسگ زا تعنامم« ،»حوطس مامت رد یعامتجا ناهانگ ذوفن زا تعنامم« تفگ ناوتیم یعامتجا ۀبوت ۀنیمز رد-9

؟دنتسه یلماوع هچ لولعم بیترتهب »تیاده رون لماک یشوماخ زا

هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت -رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀضیرف ماجنا -هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت

هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت -هانگ ياهدومن نیلوا ربارب رد لمعلاسکع -رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀضیرف ماجنا

ناهانگ ندرک نکهشیر رد ناگمه يراکمه -رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀضیرف ماجنا -هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت

ناهانگ ندرک نکهشیر رد ناگمه يراکمه -هانگ ياهدومن نیلوا ربارب رد لمعلاسکع -رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀضیرف ماجنا

؟دوشیم ققحم هنوگچ نآ هیلع رب بالقنا و تسانعم هچ هب شیوخ رب متس مالسا نید و میرک نآرق یتفرعم هاگتسد رد-10

دنسپان تالیامت هیلع مایق و لقع زا يوریپ - ادخ ياهنامرف زا یچیپرس و هانگ ماجنا

هتشذگ ناربج و ترطف تشگزاب - ادخ تیکلام هب هجوت نودب ،دوخ هب ندناسر بیسآ

هتشذگ ناربج و ترطف تشگزاب - ادخ ياهنامرف زا یچیپرس و هانگ ماجنا

دنسپان تالیامت هیلع مایق و لقع زا يوریپ - ادخ تیکلام هب هجوت نودب ،دوخ هب ندناسر بیسآ

؟تسیچ لولعم و تلع ،»دشخبیم ار ناهانگ همه دنوادخ« :هکنیا-11

»ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا َوُه ُهَِّنإ«-»َهل َبنَذ ال نَمَک ِبنَّذلا َنِم ُِبئاَّتَلا«»َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحیَ َّهللا َِّنإ«-ِ»َّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال«

»َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحیَ َّهللا َِّنإ«-»َهل َبنَذ ال نَمَک ِبنَّذلا َنِم ُِبئاَّتَلا«»ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا َوُه ُهَِّنإ«-ِ»َّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال«

؟دوشیم یعامتجا تافارحنا يراگدنام مدع ببس یلماع هچ و تسیچ یعامتجا تافارحنا و یحور ياهيرامیب زا هعماج حالصا هار نیرتمهم-12

ییادتبا لحارم نامه رد حالصا - رکنم زا یهن و فورعم هب رما ماجنافارحنا عوقو زا يریگشیپ - هعماج رد يرادمقح ۀیحور تیوقت

فارحنا عوقو زا يریگشیپ - رکنم زا یهن و فورعم هب رما ماجناییادتبا لحارم نامه رد حالصا - هعماج رد يرادمقح ۀیحور تیوقت

قوقح قاقحا هار ،هدش عییضت شقوقح هک يدرف هب یسرتسد مدع تروص رد ؟تسا یتاقوا هچ یهلا تمحر نماد هب دبع تشگزاب يارب نامز نیرترب-13

؟تسیچ شاهدش عیاض

تمادن راهظا و رافغتسا - دتفایم قافتا اهتلصخ و اهيوخ تیبثت و ینوگرگد و رییغت هک ینارود

اهنآ يارب ریخ ياعد و نداد هقدص - دتفایم قافتا اهتلصخ و اهيوخ تیبثت و ینوگرگد و رییغت هک ینارود

اهنآ يارب ریخ ياعد و نداد هقدص - تسا رتتحار هتشذگ ناربج و رتناسآ هبوت هک ینارود

تمادن راهظا و رافغتسا - تسا رتتحار هتشذگ ناربج و رتناسآ هبوت هک ینارود

هانگ هب ناوج تداع ثعاب ناطیش ۀلیح مادک و تسا هبوت ةرابرد دروم مادک دیؤم »تسا یفاک ینامیشپ ندرک هبوت يارب« هک )ع( رقاب ماما ةدومرف-14

؟ددرگ تخس شیارب نآ كرت تسا نکمم هکيروطهب ،ددرگیم

هبوت ندرک ادرف و زورما -یکاپ و هبوتندناشک هانگ تمس هب هتسهآ و ماگهبماگ -یکاپ و هبوت

ندناشک هانگ تمس هب هتسهآ و ماگهبماگ -هبوت تقیقحهبوت ندرک ادرف و زورما -هبوت تقیقح
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؟تسا يرورض یمادقا هچ هعماج رد تیاده رون یشوماخ زا ییاهر يارب ؟تسیچ عبات یهابت هب هعماج يراتفرگ-15

رکنم زا یهن و فورعم هب رما ماجنا - رکنم زا یهن و فورعم هب رما رد مدرم روصق

گرزب ياهناسنا یناشفناج - رکنم زا یهن و فورعم هب رما رد مدرم روصق

رکنم زا یهن و فورعم هب رما ماجنا - یعامتجا ناهانگ ندش رتمکحم و رتيوق

گرزب ياهناسنا یناشفناج - یعامتجا ناهانگ ندش رتمکحم و رتيوق

؟تسا هتفرگ رظنرد ار یشاداپ هچ ،دناهتسج کسمت وا هب و دناهدروآ نامیا دنوادخ هب هک یناسک يارب میرک نآرق-16

لضف و هنم همحر یف مهلخدیسفبونذلارفغی هللا نا

ضرالا و ءامسلا نم تاکرب مهیلع انحتفلکبر ءاطع نم ءالوه و ءالؤه دمن

. .................. زا تسا ترابع دعب ماگ و تسا ..................  لامک و دشر تمس هب تکرح هلمج زا تکرح ره زاغآرس-17

يونعم جرادم و تالامک بسک يارب تکرح - میمصت و مزعيونعم جرادم و تالامک بسک يارب تکرح - رکفت و هشیدنا

فده نآ هب یبایتسد يارب تین و دصق - میمصت و مزعفده نآ هب یبایتسد يارب تین و دصق - رکفت و هشیدنا

؟دنکیم بلس ناسنا زا ار قیفوت مادک و دنکیم داجیا درف يارب ار یطیارش هچ ناطیش طسوت ناهانگ يوسهب ناسنا ماگ هب ماگ ندرک توعد-18

یهلا تمحر هب دیما - یگدولآ و داسف رد قارغتساندرک هبوت - یگدولآ و داسف رد قارغتسا

ندرک هبوت - یهلاتمحر زا يدیماانیهلاتمحر هب دیما - یهلاتمحر زا يدیماان

ار ناراکهانگ »ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َیِدَابِع َای ْلُق«  ۀیآ رد دنوادخ و تسیچ ناشدوصقم »تسا یفاک ینامیشپ هبوت يارب« :دندومرف )ع( رقاب ماما هکنیا-19

؟تسا هدرک یهن زیچ هچ زا

يدیماان - دشاب هتفگ ار »هللارفغتسا« لد رد صخشيدیماان - دشاب شیوخ ۀتشذگ ناربج یپ رد صخش

هانگرب رارصا - دشاب هتفگ ار »هللارفغتسا« لد رد صخشهانگ رب رارصا - دشاب شیوخ ۀتشذگ ناربج یپ رد صخش

؟دنکیم داجیا درف يارب یلکشم هچ فیوست هلیح و دناشکیم هانگ تمس هب ماگ هب ماگ ار وا ،تواقش هب ناسنا ندناشک يارب ناطیش ارچ-20

هبوت زا يدیماان - تسین هتفریذپ ماهبوت رگید دیوگب و دوش سویأم ادخ تمحر زا

هانگ هب تداع - تسین هتفریذپ ماهبوت رگید دیوگب و دوش سویأم ادخ تمحر زا

هبوت زا يدیماان - دنکن هبوت هب مادقا و دوشن نآ حبق و هانگ یتشز هجوتم

هانگ هب تداع - دنکن هبوت هب مادقا و دوشن نآ حبق و هانگ یتشز هجوتم

.تسا  .................. یهلا تبحم زا ناگدنب دوجو دنبدنب نتسسگ ،)ع( دواد ترضح هب لاعتم دنوادخ شیامرف هب هجوتاب-21

ناگدنب تیصعم كرت هب یهلا قایتشا زا یهاگآ لولعمناگدنب تیصعم كرت هب یهلا قایتشا زا یهاگآ تلع

ناشیاهتیصعم كرت رب وا قایتشا و ناگدنب اب دنوادخ يارادم لولعمناشیاهتیصعم كرت رب وا قایتشا و ناگدنب اب دنوادخ يارادم تلع

؟تسیچ نآ ۀلباقم هار و ددرگیم راوشد و لکشم یتروص هچ رد یعامتجا ناهانگ حالصا-22

و ناج میدقت یتح و هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت اب - دناودب هشیر قح زا فارحنا و دسرن ییاج هب هعماج نازوسلد تامادقا و دننک یهاتوک مدرم رگا

لام

نامکاح ربارب رد ضارتعا و موصعم ۀمئا زا هبناجهمه تیامح اب - دناودب هشیر قح زا فارحنا و دسرن ییاج هب هعماج نازوسلد تامادقا و دننک یهاتوک مدرم رگا

یتوغاط

یتوغاط نامکاح ربارب رد ضارتعا و موصعم ۀمئا زا هبناجهمه تیامح اب - دنک ذوفن و دناودب هشیر دارفا دوجو رد دنسپان تافص ،نامز رذگ اب یتقو

لام و ناج میدقت یتح و هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت اب - دنک ذوفن و دناودب هشیر دارفا دوجو رد دنسپان تافص ،نامز رذگ اب یتقو
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؟تسیچ بئات صخشم لاح نابز و ؟دزاسیم ققحم ار نآ تقیقح و هدومن میسرت ار ادخ يوسهب تشگزاب و هبانا ياضف دروم مادک-23

هللارفغتسا نتفگ - هانگ ندرکن رارکت رب میمصت!دش دب ردقچ - هانگ ندرکن رارکت رب میمصت

هللارفغتسا نتفگ - هانگ یبلق ینامیشپ!دش دب ردقچ - هانگ یبلق ینامیشپ

؟دوریم راک هب ناناوج ندرک هارمگ يارب رتشیب ناطیش هلیح مادک  و تسا مادک هبوت نامز فرظ-24

هبوت ندرک ادرف و زورما -رمع مامتیهلا تمحر زا ندرک سویأم-یناوج هرود

هبوت ندرک ادرف و زورما -یناوج هرودیهلا تمحر زا ندرک سویأم -رمع مامت

؟تسیچ هعماج ۀجلاعم و حالصا هار ؟تسا هانگ مادک نیبم بیترتهب ریز ناهانگ زا کی ره-25

غورد -

هزور و زامن دننام ییاهتدابع كرت -

نتفرگهوشر -

رکنم زا یهن و فورعم هب رما - يدرف ،یعامتجا ،يدرفیکین و ریخ هب رگیدکی توعد - یعامتجا ،يدرف ،يدرف

یکین و ریخ هب رگیدکی توعد - يدرف ،یعامتجا ،يدرفرکنم زا یهن و فورعم هب رما - یعامتجا ،يدرف ،يدرف

؟دنکیم لیدبت تانسح هب ار ناشناهانگ هک دهدیم هدعو یناسک هچ هب دنوادخ ،میرکنآرق تایآ هب هجوت اب-26

.دنهد ماجنا ار ادخ یگدنب و دنیوگب رافغتسا ،دنروایب نامیا.دنیوگب ار دنوادخ دای و رکذ و دننکن هانگ ،دننکب ادخ یگدنب

.دنهد ماجنا حلاص لمع و دنروایب نامیا ،دننک هبوت.دنهد ماجنا حلاص لمع و دننکن هانگ ،دنیوگب رافغتسا

بکترم ییاطخ هچ ًاتقیقح ،راکهانگ صخش يدراوم نینچ رد و تسیچ دوخ هیلع مایق زا ام دوصقم دیآیم نایم هب نخس دوخ هیلع بالقنا و هبوت زا یتقو-27

؟تسا هدش

.تسا هتشاد اور متس شیوخ ةراما سفن هب - یلاع دوخ.تسا هتشاد اور متس شیوخ هراما سفن هب - یناد دوخ

.تسا هتشاد اور متس شیوخ ۀماول سفن هب - یلاع دوخ.تسا هتشاد اور متس شیوخ ۀماول سفن هب - یناد دوخ

هب زین دنوادخ ،دوشیم بجوم راکهانگ ةدنب تشگزاب و دریگیم رارق هدافتسا دروم هانگ هب ناناوج نداد قوس يارب رتشیب ،ناطیش  .................. هلیح-28

. .................. و  ..................  و ددرگ زاب وا يوس

.دنک ییامنهار تشهب هب -دنک دنمهرهب دوخ صاخ دادما زا ار وا -فیوست

.دنادرگ زاب وا بلق هب ار شمارآ -دیاشگب وا يور رب ار شتمحر ياهرد -ندرک سویأم

.دنادرگ زاب وا بلق هب ار شمارآ -دیاشگب وا يور رب ار شتمحر ياهرد -فیوست

.دنک ییامنهار تشهب هب -دنک دنمهرهب دوخ صاخ دادما زا ار وا -ندرک سویأم

ار موهفم نیمه ترابع مادک و دنراد یشیامرف هچ دوشیم  »ِبنَّذلا َنِم ُبئاِّتَلا«  ترابع لومشم هک یسک و هبوت یشیاریپ ۀبنج ةرابرد )ص( مرکا ربمایپ-29

؟دناسریم

َبونُّذلا ُرِفَغیَ هللا َِّناِ هللا ۀَمحَر نِم وطنَقت ال  - تسا هدرکن یهانگ چیه هک تسا یسک دننام

َبونُّذلا ُرِفَغیَ هللا َِّناِ هللا ۀَمحَر نِم وطنَقت ال - تسا هدمآ لابند هب هزات هک تسا یسک دننام

َبونُّذلا ُلِسَغت و َبولُقلا ُرِّهَُطت ُۀبوَّتَلا  - تسا هدمآ ایند هب هزات هک تسا یسک دننام

َبونُّذلا ُلِسَغت و َبولُقلا ُرِّهَُطت ُۀبوَّتَلا - تسا هدرکن یهانگ چیه هک تسا یسک دننام

؟تسا ترابع مادک ،»بجو دص هچ ،بجو کی هچ تشذگرس زا هک بآ« :دنیوگیم و دنوشیم ناطیش ۀلیح راچد هکیناسک هب نآرق خساپ-30

»َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو«»اَِهلَاثَْمأ ُرْشَع ُهَلَف َِۀنَسَْحلِاب َءاَج ْنَم«

»اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإِ َّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال«»ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َیِدَابِع َای ُْلق«
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؟تسیچ ماد نیا رد ناسنا يراتفرگ ماجنا رس و تسانعم هچ هب ،دوریم رامشهب ناسنا ةدروخ مسق نمشد ياههلیح زا هک »فیوست«-31

.دزاسیم سویأم یهلا تمحر زا ار ناسنا - هبوت دیما هب هانگ.دزاسیم سویأم یهلا تمحر زا ار ناسنا - ندرک ادرف و زورما

.دوشیم شوماخ ناسنا رد هبوت هب لیم - هبوت دیما هب هانگ.دوشیم شوماخ ناسنا رد هبوت هب لیم - ندرک ادرف و زورما

؟تسا بترتم نانآ يارب راگدرورپ يوس زا یباتزاب هچ و ددرگیم یناسک هچ لماش ،یهلا لضف و تمحر راوج رد رارقتسا ،میرک نآرق تایآ نایب رد-32

»اًمیَِقتْسُم اًطاَرِص ِهَْیِلإ ْمِهیِدَْهی َو« -»ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َیِدَابِع«»اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإ« -»ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َیِدَابِع«

»اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإ« -»ِِهب اوُمََصتْعاَوِ َّهللاِاب اُونَمآ َنیِذَّلا«»اًمیَِقتْسُم اًطاَرِص ِهَْیِلإ ْمِهیِدَْهی َو« -»ِِهب اوُمََصتْعاَوِ َّهللاِاب اُونَمآ َنیِذَّلا«

؟ددرگیم موهفم ریز تیب زا هنیزگ مادک-33

آ زاب یتسرپ تب و ربگ و رفاک رگآ زاب یتسه هچنآ ره ،آ زاب ،آ زاب

.دریذپیمن تروص ياهبوت ،دشابن یبلق ینامیشپ یتقو

.دراد تسود دنکیم هبوت و هدش تحاران دوخ هانگ زاً اروف هک ار یسک دنوادخ

.تسین رسیم هراومه هبوت قیفوت اما ،تسا زاب هشیمه هبوت رد

.دش دهاوخ هتفریذپ شاهبوتً امتح ،دنک هبوت ًاعقاو رگا ،دشاب دب هک مه ردق ره ،یمدآ

؟تسیچ هبوت تقیقح ؟دوش یم دوخ یصاعم هدننکناربج بئات درف لومشم دنوادخ ینابرهم و فطل یتروص هچ رد-34

هانگ زا یبلق ینامیشپ - راکهبوت يرثکادح شالتهانگ رارکت مدع رب میمصت - راکهبوت يرثکادح شالت

هانگ رارکت مدع رب میمصت - هدش كرت تادابع ياضق ندروآ اجهبهانگ زا یبلق ینامیشپ - هدش كرت تادابع ياضق ندروآ اجهب

؟تسا هداد حیضوت ار هبوت رتهب کیمادک ،ادخ ناگدنب دروم رد و تسانعم هچ هب تغل رد هبوت-35

راکهبوت ناسنا هب ترفغم و تمحر يوس هب شیوخ باذع زا ادخ تشگزاب - تشگزاب

دنوادخ رماوا زا تعاطا عورش و هداد ماجنا لاح هب ات ناسنا هک هچنآ ناربج - ناربج

ادخ نارفغ و وفع نماد رد نتفرگرارق و دنوادخ يوس هب هانگ زا تشگزاب - تشگزاب

دنوادخ فطل و تمحر بلج يارب تسا هدز رس ناسنا زا هک یناهانگ ناربج - ناربج

هب ارچ ،مدرکیمن ار راک نیا شاک ،دش دب ردقچ« :هک دشاب نیا شلاح نابز و دنک ینامیشپ ساسحا لد رد هک یسک هب تبسن تسا حیحص تواضق مادک-36

؟»مدرک یهجوتیب ادخ نامرف

.دوشیم هدیشخب وا هانگ و تسا هدش ماجنا یتیصخش نینچ يارب هبوت

.تسین لوبقم شاهبوت سپ هدرکن هبوت ًابلق یناسنا نینچ هک ییاجنآ زا

.درادرب ار يدعب ياهماگ نآ ندش هدیشخب يارب دیاب اما تسا هدش ماجنا هبوت

.تسین یفاک ینابز رکذ و تسا هتفگن ار »هللارفغتسا« لد ردً اعقاو یناسنا نینچ

هراشا ریسم نیا رد نادنمتردق نیرتدنمتردق ینابیتشپ هب ریز ۀفیرش ترابع مادک و تسا مزال یمادقا هچ یناسنا و يونعم جرادم و تالامک بسک يارب-37

؟دراد

ِ»َّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َیِدَابِع َای ُْلق« -دنوادخ تمحر هب نتشاد دیما

»ِِهتَرُدق یف و  ِّهللا یف ِرُّکفَّتلا ُنامدإ ِۀَدابِعلا ُلَضفأ« -تکرحریسم نوماریپ هشیدنا و رکفت

»ِهِّبرب َئزَهتسُملاَک ُهُلَعَفی و ٍبنَذ نِم ُرِفَغتسُملا« -هانگزا ینامیشپ

»ٍلَْضف َو ُهْنِم ٍۀَمْحَر یف ْمُهُلِخُْدیَسَف ِِهب اوُمََصتْعا َوِ هللاِاب اُونَمآ َنیذَّلا اَّمََأف« -تامرحم كرت و تابجاو ماجنا

.دهد تاجن ار دوخ ، ..................  متس زا ناسنا هک تسا رارق بالقنا نیا رد و تسا ..................  شیوخ هیلع بالقنا رد ناسنا ياوق ياورنامرف-38

سفن - لقعسفن - ترطفناطیش - لقعناطیش - ترطف
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؟تسا مادک نومیمان باتزاب ،هبوت هب نتشادن لیامت و تسیچ ناهانگ يوس هب هتسهآ و ماگ هب ماگ توعد یجیردت دنیارف زا میجر ناطیش فده-39

یهلا تمحر زا سأی -هبوت هب مادقا مدع و هانگ یتشز زا ندرک لفاغ

هانگ رد ناسنا ندش قورغم -هبوت هب مادقا مدع و هانگ یتشز زا ندرک لفاغ

هانگ رد ناسنا ندش قورغم -نآ كرت ندش تخس و ندرک تداع هجیتن رد و هانگ هیجوت

یهلا تمحر زا سأی -نآ كرت ندش تخس و ندرک تداع هجیتن رد و هانگ هیجوت

هبوت نامز فرظ ؟تسا یمازلا يوبن ثیدح مادک هب هجوت ترورض ،نامز رذگ رد یمدآ دوجو رد نانآ ياههشیر ندش يوق و دنسپان تافص يراگدنام-40

؟تسا مادک

رمع رسارس - تسا هدرکن یهانگ چیه هک تسا یسک دننام هدرک هبوت هانگ زا هک یسک

یناوج نارود - تسا هدرکن یهانگ چیه هک تسا یسک دننام هدرک هبوت هانگ زا هک یسک

یناوج نارود - تسین راکهبوت ناوج زا رتبوبحم نم دزن یسک

رمع رسارس - تسین راکهبوت ناوج زا رتبوبحم نم دزن یسک

ره و تسا رارقرب »َهل َبنَذ ال نَمَک ِبنَّذلا َنِم ُِبئاَّتَلا« و »َبونُّذلا ُلِسَْغتو َبولُقلا ُرِّهُطت َُۀبوَّتلا« ۀفیرش تیاور ود صوصخ رد ریز یلولعم و یلع طباور زا کیمادک-41

؟دنراد طابترا هبوت یگژیو مادکاب تیاور ود

شیاریپ -تسا مود تیاور عوبتم لوا تیاورشیاریپ -تسا مود تیاور عبات لوا تیاور

شیالآ -تسا لوا تیاور عوبتم مود تیاورشیالآ -تسا لوا تیاور عبات مود تیاور

ار ام دنوادخ ،میدرگزاب ادخ يوس هب تقوره هچرگا هبوت قیفوت اب هطبار رد و تسا حیحص فیصوت مادک ،هبوت نتسکش زا سپ ددجم ۀبوت اب هطبار رد-42

؟مینک تاعارم دیاب ار یعوضوم هچ ،دنکیم لوبق

.دراد تیدودحم يوخ نیا تیبثت اما ؛تسا ینوگرگد و لوحت ،فاطعنا ةرود یناوج هچرگ -تسین هتفریذپ هبوت

.دراد تیدودحم يوخ نیا تیبثت اما ؛تسا ینوگرگد و لوحت ،فاطعنا ةرود یناوج هچرگ -درادن یعنام هبوت

.دنک ادیپ هبوت هب لیم هک تسین مولعم رگید ،دوش هانگ قرغ یناسنارگا -درادن یعنام هبوت

.دنک ادیپ هبوت هب لیم هک تسین مولعم رگید ،دوش هانگ قرغ یناسنارگا -تسین هتفریذپ هبوت

»؟مدرک یهجوتیب ادخ نامرف هب ارچ ،مدرکیمن ار راک نیا شاک !دش دب ردقچ« :هک دشاب نیا شلاح نابز ،هانگ ماجنا زا دعب ناسنا هک نیمه-43

..................  )ع( رقاب ماما شیامرف هب انب و ..................

.تسا یفاک هانگ ناربج ندرک هبوت يارب - تسا هدش ماجنا هبوت.تسا یفاک هانگ ناربج ندرک هبوت يارب - تسا هدشن ماجنا هبوت

.تسا یفاک ینامیشپ ندرک هبوت يارب - تسا هدش ماجنا هبوت.تسا یفاک ینامیشپ ندرک هبوت يارب - تسا هدشن ماجنا هبوت

؟دیامن ناربج ار رابنایز راثآ و ددرگزاب هتفر طلغ هب هک يریسم زا هک دهدیم ار ناکما نیا ناسنا هب ریز دروم مادک-44

یناد دوخ هیلع بالقنا ییاناوتیلاع دوخ هیلع بالقنا ییاناوت

یگدنز تسرد هار فشک دادعتسا و تردقیهلا تمحر هب دیما

تبحم زا ناشدوجو دنب دنب یتروص هچ رد و ؟دراد يدرکیور هچ يو زا نانادرگ يور هب تبسن دنوادخ )ع(دواد ترضح هب دنوادخ نخس رد ربدت اب-45

؟تسسگیم مه زا یهلا

یهلاتمحر زا ندشن دیماان هب ملع - اهنآ هبوت يارب راظتنا

نانآ تشگزاب هب تبسن دنوادخ قوش هب ملع - اهنآ هبوت يارب راظتنا

نانآ تشگزاب هب تبسن دنوادخ قوش هب ملع - دنوادخ يوسهب تشگزاب قوش

یهلاتمحر زا ندشن دیماان هب ملع - دنوادخ يوسهب تشگزاب قوش
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؟دهدیم حیضوت ار هلحرم نیا ترابع مادک و دنمانیم هچ ار هبوت یگدننکكاپ ۀبنج-46

»َهل َبنذ ال نَمَک ِبنَّذلا َنِم ُبئاِّتلا«- هیلخت»َهل َبنَذ ال نَمَک ِبنَّذلا َنِم ُبئاِّتلا«- هیکزت

»ًاعیمَج َبونُّذلا ُرِفَغیَ هللا َِّنا«- هیلخت»ًاعیمَج َبونُّذلا ُرِفَغیَ هللا َِّنا«- هیکزت

؟دهدیم ناشن ار دنوادخ تفص مادک و تسیچ ورگ رد ،ناسنا ناهانگ شیاشخب رد یهلا تیرابج ققحت-47

هرطیس و تردق -یهلا قوقح زا یشخب ناربج تهج رد ندرک شالت

تیرافغ و تینامحر -یهلا قوقح زا یشخب ناربج تهج رد ندرک شالت

هرطیس و تردق -اهتدابع ندرک ادا و قح بحاص مدرم یمامت زا تیاضر بسک

تیرافغ و تینامحر -اهتدابع ندرک ادا و قح بحاص مدرم یمامت زا تیاضر بسک

؟دومن هبوت )ع( موصعم ماما مادک رضحم رد وا ؟دریگ رارق راکزیهرپ نادرم ةرمز رد وا ات دیدرگ »ثراح نبرشب« یبلق ینوگرگد بجوم یلماع هچ-48

)ع( رفعج نب یسوم - دوخ بحاص تمرح ظفح و ادخ یگدنب كرد)ع( یسوم نب یلع - دوخ بحاص تمرح ظفح و ادخ یگدنب كرد

)ع( یسوم نب یلع - دوخ بحاص اب شیوخ نامیپ هب يرادافو)ع( رفعج نب یسوم - دوخ بحاص اب شیوخ نامیپ هب يرادافو

؟داتفا قافتا )ع( مظاک ماما و ثراح نب رشُب نیب هک دشاب ییارجام زا یتفرعم تفایرد نیرتهب دناوتیم کیمادک ریز دراوم نیب رد-49

.دشاب هتشاد ،حالصا و شیوخ ناهانگ ناربج رد یعس ناسنا هکنیا و تسا هبوت ناسنا لامک طرش

.تسا یتسه یلصا بحاص هک تسا ییادخ رضحم رد هانگ كرت مزلتسم هک تسا یگدنب ،لامک ۀمزال

.تسا شیوخ لامعا هب تبسن ناسنا هاگن رییغت مزلتسم یقیقح ۀبوت  و تسا یقیقح ۀبوت عبات ادخ یگدنب

.تسا هبوت یقیقح باب و هدش هدرپس وا هب یهلا تیالو هک تسا ماما هب هجوت ،ناسنا ياطخ ناربج هار

هچ »... تسا دب امش يارب ار نآ و دیرادیم تسود ار يزیچ اسب و تسا بوخ امش يارب نآ و دیرادیمن شوخ ار يزیچ اسب و...« هفیرش هیآ هب هجوتاب-50

؟تسیچ نآ اشنم و میباییم رد ار زیچ

زیچ چیه زا ناسنا یهاگآ مدع - دننکن كرد ار ماکحا زا یخرب تلع اهناسنا تسا نکمم

زیچ همه رب دنوادخ یهاگآ - دننکن كرد ار ماکحا زا یخرب تلع اهناسنا تسا نکمم

زیچ همه رب دنوادخ یهاگآ -تسا یصاخ تلع ياراد دنوادخ تاروتسد و ماکحا زا کی ره

زیچ چیه زا ناسنا یهاگآ مدع -تسا یصاخ تلع ياراد دنوادخ تاروتسد و ماکحا زا کی ره

؟دراد يدمایپ هچ اهنآ ربارب رد يرادیاپ و یعامتجا تافارحنا هب مدرم تیساسح ؟تسا ینامز هچ یعامتجا ۀبوت ترورض-51

هانگ ندشن راگدنام و نتفاین شرتسگ - دوش جراخ ادخ تعاطا و دیحوت ریسم زا هعماج

هانگ زا تعنامم ندش ناسآ - دوش جراخ ادخ تعاطا و دیحوت ریسم زا هعماج

هانگ زا تعنامم ندش ناسآ - دننکن ناربج ار هتفر تسد زا یهلا قوقح مدرم

هانگ ندشن راگدنام و نتفاین شرتسگ - دننکن ناربج ار هتفر تسد زا یهلا قوقح مدرم

؟دنوشیم ینآرق ياههدعو زا کیمادک لومشم بیترت هب ریز دارفا زا کی ره-52

هعماج رد اوقت اب نانمؤم -

ادخ هار رد ناگدننکششوک-

»َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل«- »ٍتاَکََرب مِهْیَلَع َانَْحتََفل«»اَِهلَاثَْمأ ُرْشَع ُهَلَف« - »ٍتاَکََرب مِهْیَلَع َانَْحتََفل«

»اَِهلَاثَْمأ ُرْشَع ُهَلَف«- »ُهْنِّم ٍۀَمْحَر ِیف ْمُهُلِخُْدیََسف«»َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل«- »ُهْنِّم ٍۀَمْحَر ِیف ْمُهُلِخُْدیََسف«

؟دنروآیم تسدهب ار يرگید ةرمث هچ دارفا نیا هیآ نیا رد ؟دنریگیم رارق دنوادخ تمحر و لضف راوج رد یناسک هچ میرک نآرق نایب رد-53

»َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل« - »ِِهب اوُمََصتْعاَوِ َّهللاِاب اُونَمآ َنیِذَّلا«»اًمیَِقتْسُّم اًطاَرِص ِهَْیِلإ ْمِهیِدَْهیَو«- »ِِهب اوُمََصتْعاَوِ َّهللاِاب اُونَمآ َنیِذَّلا«

»اًمیَِقتْسُّم اًطاَرِص ِهَْیِلإ ْمِهیِدَْهیَو«- »َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلا«»َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل«- »َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلا«
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؟تسا دوهشم ینآرق ترابع مادک رد یعقاو ۀبوت رارکت یلوبق ؟تسا ینامز هچ هبوت نامز نیرتبسانم-54

َنیرِّهََطتُملا ُّبُِحی -یناوجُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا َوُه ُهَِّنإ -یناوجُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا َوُه ُهَِّنإ -رمع رسارسَنیرِّهََطتُملا ُّبُِحی -رمع رسارس

؟دراد مان هچ لمع نیا ؟تسا لد زا ناهانگ يوشتسش رگنایب يولع تیاور مادک-55

شیاریپ -َهل َبنَذ ال نَمَک ِبنَّذلا َنِم ُِبئاَّتَلاهبوت تقیقح -َهل َبنَذ ال نَمَک ِبنَّذلا َنِم ُِبئاَّتَلا

هبوت تقیقح -َبونُّذلا ُلِسَْغت و َبولُقلا ُرِّهُطت َُۀبوَّتلاشیاریپ -َبونُّذلا ُلِسَْغت و َبولُقلا ُرِّهُطت َُۀبوَّتلا

؟تسا ریز تالاوس يوگخساپ بیترتهب هنیزگ مادک ،میرک نآرق ۀفیرش هیآ رد ربدت اب-56

؟دروآیمرد شیوخ لضف و تمحر راوج رد ار یناسک هچ دنوادخ -

؟دش دنهاوخ دنمهرهب یهلا دمایپ هچ زا دارفا نیا -

َِّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال -ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلاًامیَقتْسُم ًاطارِص ِهَْیِلإ ْمِهیدَْهی -ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا

ًامیَقتْسُم ًاطارِص ِهَْیِلإ ْمِهیدَْهی -ِِهبْ اوُمََصتْعاَو ِّهللاِابْ اُونَمآ َنیِذَّلاَِّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال -ِِهبْ اوُمََصتْعاَو ِّهللاِابْ اُونَمآ َنیِذَّلا

؟تسا هدش نایب ینآرق ترابع مادک رد نآ یعقاو رارکت و نیباوت ۀجیتن ؟تسا هدش نییبت یتسرد هب فیرش ثیدح مادک رد یقیقح ۀبوت-57

َِّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال -دیوشیم ار ناهانگ و دنکیم كاپ ار اهلد هبوتَنیرِّهََطتُملا ُّبُِحی -دیوشیم ار ناهانگ و دنکیم كاپ ار اهلد هبوت

َنیرِّهََطتُملا ُّبُِحی -تسا یفاک ینامیشپ ندرک هبوت ياربَِّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال -تسا یفاک ینامیشپ ندرک هبوت يارب

روهظ هب هفیرش ترابع مادک رد لاعتم دنوادخ تمحر قادصم و ؟تسا ترابع مادک »هل َْبنَذ ال ْنَمَک ِْبنّذلا نم بئاُّتلا« :)ص( ادخ لوسر شیامرف تلع-58

؟دسریم

َِّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال -دیوشیم ار ناهانگ و دنکیم كاپ ار اهلد هبوتاًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغی -دیوشیم ار ناهانگ و دنکیم كاپ ار اهلد هبوت

اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغی -تسا یفاک ینامیشپ ندرک هبوت ياربَِّهللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال -تسا یفاک ینامیشپ ندرک هبوت يارب

؟تسا هدش نایب دروم مادک رد حلاص لمع و نامیا ،هبوت زا سپ تانسح هب ناهانگ لیدبت تلع ،ناقرف ةروس ۀکرابم تایآ هب هجوت اب-59

دنوادخ ندوب نابرهم و هدنزرمآسفن یکاپ و هیکزتدوخ هیلع بالقنا و هبوتهیلخت و شیاریپ

يارب ناطیش ياههلیح مادک زا هتساخرب ،بیترت هب »دوشیم هانگ هب تداع ببس هک یماد« و »بجو دص هچ ،بجو کی هچ تشذگ رس زا هک بآ« ةدعو-60

؟دنوشیم هبوت زا ناسنا ندرک رود

هانگ يوس هب ندناشک ماگهب ماگ ـ فیوستهبوت نتخادنا ریخأت هب ـ فیوست

هانگ يوس هب ندناشک ماگهب ماگ ـ یهلا تمحر زا ندرک دیماانهبوت نتخادنا ریخأت هب ـ یهلا تمحر زا ندرک دیماان
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