


دین و زندگی دوازدهم فصل پنجم- پرش  تستی

هچ یتسه ماظن رب مکاح نیناوق و تسا حیحص خساپ مادک »؟تسا هدومن ءاطعا ار باختنا تردق ناسنا هب لاعتم دنوادخ ارچ« دوش هدیسرپ ام زا رگا-1

؟دنراد ناسنا رایتخا ییافوکش اب ياهطبار

زاسهنیمز و رتسب -دنادیمن ار نآ تمظع یسک ادخ زج هک دور شیپ ییاج ات  و دسرب لامک ياههلق هب يزیرهمانرب اب ات

هدننکدودحم و عنام -دنادیمن ار نآ تمظع یسک ادخ زج هک دور شیپ ییاج ات  و دسرب لامک ياههلق هب يزیرهمانرب اب ات

هدننکدودحم و عنام -دنک هدهاشم ار دوخ شالت تارمث و دنک شالت هعماج و شیوخ يادرف و زورما نتخاس يارب ات

زاسهنیمز و رتسب -دنک هدهاشم ار دوخ شالت تارمث و دنک شالت هعماج و شیوخ يادرف و زورما نتخاس يارب ات

و تسا هتفرگ رارق يولوم دیکات دروم ،تیب مادک رد مزال ياهیسررب زا سپ ،نآ ماجنا ياههار زا یکی باختنا و راک کی بناوج ندرک نیگنس و کبس-2

؟تسا هدش عقاو نآ دیوم هفیرش هیآ مادک رد

»...مکیدیا تمدق امب کلذ« - ؟دنک سک باتع یگنس اب چیه / ؟دنز ار یخولک رم یلقاع چیه

» هسفنلف رصبا نمف« - ؟دنک سک باتع یگنس اب چیه / ؟دنز ار یخولک رم یلقاع چیه

» هسفنلف رصبا نمف« - منص يا تسا  رایتخا لیلد دوخ / منک نآ ای منک نیا ادرف هکنیا

»...مکیدیا تمدق امب کلذ« - منص يا تسا  رایتخا لیلد دوخ / منک نآ ای منک نیا ادرف هکنیا

؟تسیچ لولعم اهناسنا تبوقع »ِدِیبَعِْلل ٍمَّالَِظب َسَْیلَ َّهللا َّنَأ« ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-3

»ْمُکِّبَر ْنِم ُِرئاََصب ْمُکَءاَج َْدق«»ْمُکیِدَْیأ ْتَمََّدق اَِمب َِکلَذ«»اَهْیَلََعف َیِمَع ْنَمَو«»ِهِسَْفنِلَف َرَْصَبأ ْنََمف«

،نآ دروم رد تیب مادک و تسا هکرابم هیآ مادک زا طبنتسم موهفم ،یبقع ملاع رد ناسنا دوخ رایتخا اب هدش هداتسرف شیپ لامعا تافاکم ندیشک شود هب-4

؟دشاب هتشاد ینآرق شهوژپ يارب يدییات دناوتیم

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / ؟تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - »اهیلعف یمع نمو«

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / ؟تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - »مکیدیا تمدق امب کلذ«

؟ازس ار دب مهد نم ییاینرو / ایب ادرف ار گنس ییوگ چیه - »مکیدیا تمدق امب کلذ«

؟ازس ار دب مهد نم ییاینرو / ایب ادرف ار گنس ییوگ چیه - »اهیلعف یمع نمو«

؟تسا هدش نییبت یتسردب »یلوط للع« موهفم اب طابترا رد دنیآرف مادک-5

ملق  تسد  یبصع متسیس  هدارا  حور و سفنملق  هدارا  تسد  یبصع متسیس  حور و سفن

تسد  ملق  یبصع متسیس  حور و سفن  هدارایبصع متسیس  حور و سفن  ملق  هدارا  تسد

←←←←←←←←

←←←←←←←←

؟دوشیم تفایرد ،موهفم مادک » ِدِیبَعِْلل ٍمَّالَِظب َسَْیلَ هللا ََّنأَو ْمُکیِدَْیأ ْتَمََّدق اَِمب َِکلَذ « ۀفیرش ۀیآ زا-6

.دشابیم نامدوخ يرایتخا لامعا ساسارب تازاجم و اهتبوقع

.میشاب رازگساپس و مینکن یساپسان ات هدومن تیاده ار رشب دنوادخ

.دراد دوجو تیلاعف و باختنا ناکما ،دنمنوناق ناهج کی رد یگدنز اب

.تشاد دهاوخن یشقن نآ رد وا و تسا ناسنا نیشیپ لامعا رطاخ هب يورخا تازاجم
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؟دراد یموهفم طابترا تیب مادک اب و تسا ناسنا رد رایتخا دوجو دهاوش زا کی مادک دیؤم »نامیپ و دهع ندش راوتسا«-7

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا /تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - يریذپتیلوئسم

ازس ار دب مهد نم ییاین رو / ایب ادرف ار گنس ییوگ چیه - يریذپتیلوئسم

ازس ار دب مهد نم ییاین رو / ایب ادرف ار گنس ییوگ چیه - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

تسا .................. للع لوبق ،نآ يانبم هک میاهتفگ .................. نخس »دنوادخ ةدارا هب مه و تسا هتسباو وا رایتخا و هدارا هب مه ،ناسنا راک« مییوگب رگا-8

.تسا یهلا .................. زا یکاح و

ياضق - یضرع - یتسردانریدقت - یضرع - یتسردياضق - یلوط - یتسردانریدقت - یلوط - یتسرد

؟تسا دروم مادک قادصم بیترت هب ریز دراوم زا کی ره-9

رصنع ره ياهنورتکلا دادعت ندوب صخشم -

تادوجوم نایم طباور ۀمه -

ناسنا ةدارا هاگتساخ -

یهلا ةدارا اب ناسنا ةدارا ۀطبار -

یضرع - یهلا ةدارا - اضق - ریدقتیضرع - حور و سفن - اضق - اضق

یلوط - حور و سفن - ریدقت - ریدقتیلوط - یهلا ةدارا - ریدقت - اضق

؟دنراد هراشا یهلا رهاظم زا کیمادک هب بیترتهب »شیاهنوناق و اهیگژیو ۀمه اب ناهج ۀشقن« و »تادوجوم نیب طباور ۀیلک و تیفیک«-10

ریدقت – ریدقتریدقت – اضقاضق – اضقاضق – ریدقت

؟دنتسه رایتخا دوجو دهاوش مادک رگنایب بیترتهب» اههمان نامیپ هب يدنبیاپ «  و » هنیزگ دنچ نیب زا باختنا رد دیدرت «-11

يریذپتیلوئسم – لمأت و رکفتینامیشپ ساسحا – راک زا سپ يدنسرخ

لمأت و رکفت – يریذپتیلوئسمراک زا سپ يدنسرخ – يریذپتیلوئسم

؟تسیچ نآ لیلد و هدرک هراشا رایتخا  دوجو لیالد زا کیمادک هب »؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ« تیب-12

.میدیدیم ار لمع نآ كرت ناوت دوخ رد هکارچ - يریذپتیلوئسم

.میدیدیم ار لمع نآ كرت ناوت دوخ رد هکارچ - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

.مینک رارف دوخ میمصت تاعبت زا میناوتیمن هکارچ - يریذپتیلوئسم

.مینک رارف دوخ میمصت تاعبت زا میناوتیمن هکارچ - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

؟درب هانپ يزیچ هچ هب يزیچ هچ زا ناشیا و دوب هچ رگید راوید هب يراوید رانک زا ناکم رییغت و تکرح زا )ع( یلع ترضح دوصقم-13

ردق – اضق – ناسنا قلطم يدازآ هب هدیقع ههبش عفدردق – اضق – ردق و اضق زا حیحص شرگن نداد ناشن

اضق – ردق – ناسنا قلطم يدازآ هب هدیقع ههبش عفداضق – ردق – ردق و اضق زا حیحص شرگن نداد ناشن

؟دتفایم قافتا تروص هچ هب تقیقح نیا كرد و تسانعم هچ هب رایتخا-14

.تسا ینادجو تقیقح کی و دهاوخب ناسنا هک تسا یلمع ره ماجنا قح يانعم هب رایتخا

.تسا یلالدتسا تقیقح کی و دهاوخب ناسنا هک تسا یلمع ره ماجنا قح يانعم هب رایتخا

.تسا ینادجو تقیقح کی و تسا راک کی كرت ای ماجنا رب ییاناوت يانعم هب رایتخا

.تسا یلالدتسا تقیقح کی و تسا راک کی كرت ای ماجنا رب ییاناوت يانعم هب رایتخا

؟دراد هراشا للع هتسد مادک هب بیترت هب »مه هب تبسن فلتخم ياههبترم رد اهتلع نداد رارق« و »اهتلع ندوب فیدر کی رد«-15

یلوط -یضرعیضرع -یضرعیلوط -یلوطیضرع -یلوط
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؟میاهدرک هراشا عوضوم مادک هب ،دنتسه یهلا ریدقت هب ردقم ،ناهج تاقولخم مییوگب رگا-16

.دوشیم ماجنا ،دنوادخ تساوخ و مکح و نامرف اب هک تهج نآ زا ،ناهج تاقولخم

.دشابیم یهلا هدارا و ارجا هب اهیگژیو و اهيراکهزیر و تادوجوم ۀمه اب ناهج ۀشقن

.دنکیم نییعت ار ناهج تاقولخم ياهیگژیو ،دودح ،هزادنا ،دوخ ملع اب لاعتم يادخ

.تسا دنوادخ هدارا هب اهراک ندیشخب تیمتح و نداد نایاپ و ندناسر نایاپ و ندناسر ماجنا هب

؟دراد ییانعم طابترا »ناسنا لمع بقاوع و راثآ شریذپ اب« ریز تایبا زا کی مادک-17

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا؟تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ

؟ازس ار دب مهد نم ییاین روایب ادرف ار گنس ییوگ چیه

منص يا تسا رایتخا لیلد دوخمنک نآ ای منک نیا ادرف هک نیا

رایتخا ،تسا رایتخا ،تسا رایتخارایع يا ربج زا مدرک هبوت :تفگ

؟تسا یعوضوم هچ نایب یپ رد »منص يا تسا رایتخا لیلد دوخ / منک نآ ای منک نیا ادرف هک نیا« تیب-18

رایتخا دوجو رب یلالدتسا ناونعهب »يریذپتیلوئسم«رایتخا دوجو رب یلالدتسا ناونعهب »میمصت و رکفت«

رایتخا دوجو رب يدهاش ناونعهب »يریذپتیلوئسم«رایتخا دوجو رب يدهاش ناونعهب »میمصت و رکفت«

؟تسا دحوم ناسنا  هشیدنا رد ینیب ناهج مادک هلکاش ،یتسه روما مامت رب دنوادخ تیشم نتسناد مکاح نیع رد ،ناسنا رایتخا شقن زا تسرد مهف-19

.دراد تافانم نآ اب يرایتخا لعف و تسادخ هدارا لوط رد ناسنا هدارا

.تسادخ هدارا هب هتسباو وا لامعا مامت و هدرک اطع ار ندوب راتخم یگژیو ،ناسنا هب دنوادخ

.تسا دوهشم یتقیقح ،ناسنا میقتسم رثا ،يرایتخا لعف رد و دنراد رارق فیدر کی رد ،ادخ تیشم و ناسنا هدارا

.دریگ رارق ناسکی هبترم رد ،دنوادخ هدارا هب تبسن و دشاب رایتخا ياراد ناسنا  هک تسا هدوب نینچ یهلا  ریدقت

؟تسا هتفریذپ ار تیب مادک ياوتحم و هدرک فارتعا رایتخا دهاوش زا کیمادک هب دنادیم تازاجم قحتسم ار دوخ هک ینکشنامیپ-20

؟دنک سک یباتع یگنس اب چیه / ؟دنز ار یخولک رم لقاع چیه - يریذپتیلوئسم

؟دنک سک یباتع یگنس اب چیه / ؟دنز ار یخولک رم لقاع چیه - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - يریذپتیلوئسم

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

؟تسیچ زاسهنیمز و یلجت بیترتهب ،تقلخ ناهج رب مکاح يدنمنوناق-21

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

؟دراد طابترا تیب مادک اب و تسا ناسنا دوجو رد رایتخا ياههناشن زا کی مادک رگنایب ندز لمع هب تسد سپس و اهراک بناوج شجنس و ندیشیدنا-22

؟تسیچ مرزآ تلجخ و غیرد نیا /تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ -ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

منص يا تسا رایتخا لیلد دوخ /منک نآ ای منک نیا ادرف هکنیا -میمصت و رکفت

؟تسیچ مرزآ تلجخ و غیرد نیا /تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ -میمصت و رکفت

منص يا تسا رایتخا لیلد دوخ /منک نآ ای منک نیا ادرف هکنیا -ینامیشپ ای تیاضر ساسحا
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؟دراد یموهفم بسانت ریز تیب مادک اب و ؟تسیچ دیؤم هابتشا راک باکترا ماگنه رد ینامیشپ و تمادن ساسحا-23

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - میتسه دوخ ياهراک لوئسم ام زا مادکره

؟دنک سک یباتع یگنس اب چیه / ؟دنز ار یخولک رم لقاع چیه - میتسه دوخ ياهراک لوئسم ام زا مادکره

؟دنک سک یباتع یگنس اب چیه / ؟دنز ار یخولک رم لقاع چیه - مینادیم دوخ میمصت هجیتن و دوخ زا راک نآ

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - مینادیم دوخ میمصت هجیتن و دوخ زا راک نآ

؟تسا هدش نییبت یتسردب تقلخ ناهج رب مکاح ماظن و يدنمنوناق نوماریپ دروم مادک-24

.تسا ناسنا يرایتخا راک ۀمزال و یهلا ریدقت یلجت.تسا ناسنا يرایتخا راک دولوم و یهلا ریدقت یلجت

.تسا یهلا ریدقت ۀناشن و ناسنا يرایتخا راک یلجت.تسا یهلا ریدقت ۀمزال و ناسنا يرایتخا راک یلجت

؟تسا رایتخا دوجو دهاوش زا کیمادک رگنایب »مینک باختنا ار نامیور شیپ ياههار زا کیمادک هک میوشیم دیدرت راچد یهاگ« هکنیا-25

هدارا و هشیدناینامیشپ ای تیاضر ساسحايریذپتیلوئسممیمصت و رکفت

؟دنداد شزومآ ناشنارای هب ار یبلطم هچ »مربیم هانپ یهلا ردق هب یهلا ياضق زا« ۀلمج نایب اب )ع( یلع ترضح-26

.تسا هتفرگ تأشن یهلا ریدقت زا رادیاپ و مکحتسم راوید ۀیاس رد نتسشن

.دباییم ققحت لقع روتسد ساسارب وا ياهيریگمیمصت و ترضح تاکرح مامت

.تسا ناسنا لمع و كرحت زاسهنیمز و لماع ناسنا یگدنز نیناوق هب حیحص شرگن

.دنکیم رییغت صاخ طیارش اب هک تسا یهلا ریدقت و نوناق کی ،جک راوید نتخیر ورف

؟تسا راوتسا ياهیاپ هچ رب تفص نیا و تسا یهلا تفص مادک باتزاب ،ناهج يدنمتیاغو یهدناماس-27

تمکح و لضف -تردقتردق و ملع -تمکحتمکح و ملع -تردقتردق و لضف -تمکح

؟دنکیم تیاکح نآ زا تیب مادک و هتشاد تلالد زیچ هچ هب ندمآرب ناربج ددص رد و لمع راثآ شریذپ-28

؟دنک سک یباتع یگنس اب چیه / ؟دنز ار یخولک رم لقاع چیه - يریذپتیلوئسم

؟دنک سک یباتع یگنس اب چیه / ؟دنز ار یخولک رم لقاع چیه - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - يریذپتیلوئسم

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

؟دنکیم انشآ موهفم مادک اب ار ام نآ حیحص كرد ؟تسیچ ناسنا رایتخا ییافوکش زاسهنیمز-29

تیبوبر رد دیحوت - ناهج يدنمنوناقیهلا ياضق و ردق - ناهج يدنمنوناق

یهلا ياضق و ردق - یهلا ةداراتیبوبر رد دیحوت - یهلا ةدارا

؟تسا هدومن تابثا ار شرگن مادک تحص ،دربب هانپ یمکحم راوید هب تسس يراوید رانک زا نتساخرب اب ،لقع تاروتسد هب انب یناسنا رگا-30

!درادن يرفم چیه ناسنا ،دسر ارف ناسنا گرم و دوش بارخ ناسنا رس رب راوید دشاب رارق رگا

.تسا يریگهرهب لباق ناسنا  طسوت هک دراد ار دوخ صاخ ةدعاق ناهج رد يزیچ ره

!دنزیم مهرب ار یمظن ره هکلب ،تسین ناسنا لمع و كرحت عنام اهنت هن ،ردق و اضق هب داقتعا

.تسا يدنموناق و مظن يارو يزیچ ریدقت و دوشیمن رارقرب یمظن چیه ،یهلا ياضق و ردق شریذپ نودب
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؟دراد مادک هب هراشا ریز تایبا-31

شاهدنب رگید تشپ رب دنزیمشاهدنب نیا ادخ بوچ زک تفگ

وا نامرف تلآ و مالغ نموا نآ ،ولهپ و تشپ و قح بوچ

.دنکیم نییعت ار ناسنا تشونرس هک تسا دوهشم يرما ناسنا هدارا

.دریگیم ناسنا زا ار تیلاعف و طاشن و یگدنزاس و كرحت ،ربج هب داقتعا جاور

.ددرگیم تابثا ینشورهب هک تسا دوهشم و یلقع تیعقاو کی رایتخا

.دباییم دوخ رد ار نآ یناسنا ره هک تسا ینادجو تقیقح کی رایتخا

؟دوشیم تشادرب مایپ مادک »اَهْیَلََعف َیِمَع ْنَم َو ِهِسَْفنَِلف َرَْصَبأ ْنََمف ْمُکِّبَر ْنِم ُِرئاََصب ْمُکَءاَج ْدَق« هفیرش هیآ زا-32

.تسین نکمم ناسنا یساپسان و نارفک ،یعیرشت تیاده لیمکت و نآرق لوزن اب

.دوش لاسرا دنوادخ بناج زا ییاهدومنهر ،ناسنا يارب رایتخا تردق رانک رد هک دراد اضتقا یهلا تیبوبر

.ددرگیم زاب ناشدوخ هب مدرم یلدروک و رفک ،لالدتسا زا نآ يزاین یب و رایتخا موهفم ندوب نشور دوجواب

.تسا ایند رد ناشدوخ لامعا هجیتن و یهلا لدع هناشن ،نالدروک یخرب هب نداد رفیک

؟دیآیم دیدپ هنوگچ اهنآ يرایتخا راک هنیمز و تسیچ یهلا ردق و اضق هرابرد اهناسنا هابتشا رادنپ-33

یهلا ياضق و ردق هب داقتعا اب -ناسنا رایتخا اب یهلا ردق و اضق تریاغمیهلا ياضق و ردق شریذپ اب -ناسنا رایتخا اب یهلا ردق و اضق تریاغم

یهلا ياضق و ردق هب داقتعا اب -یهلا ردق و اضق طسوت مظن و نیناوق ياقلا مدعیهلا ياضق و ردق شریذپ اب -یهلا ردق و اضق طسوت مظن و نیناوق ياقلا مدع

؟ددرگیم دافتسم عوضوم مادک  »... اهیلعف یمع نم و هسفنلف رصبا نمف مکبر نم رئاصب مکءاج دق«  هفیرش هیآ هب هجوتاب-34

.دشابن ،ناربمایپ ینعی ،یهلا نایامنهار زا هرهبیب ناسنا هک دنکیم باجیا ،یهلا فطل

.دراد رایتخا و باختنا قح ،یتسه ماظن رب مکاح نیناوق بوچراهچ رد ناسنا

.تسا هدرک مهارف ناسنا يارب ار یهاگآ و تریصب ةدنهدشیازفا لماوع ۀمه دنوادخ

.تسا ناسنا دوخ هناهاگآ و هنادازآ لامعا ساسا رب و تلادع قبط رب رفیک و شاداپ

؟دنتسه مادک بیترت هب نآ زا  یجیردت جورخ لماع و ادخ زا تلفغ هب ناسنا يراتفرگ باتزاب-35

ادخ هاگشیپ هب زاین ضرع و شیاین - ادخ هب یگدادلد زا تیمورحم و یهلا تایآ تیؤر مدع

تابجاو ماجنا و هانگ زا يرود- ادخ هب یگدادلد زا تیمورحم و یهلا تایآ تیؤر مدع

تابجاو ماجنا و هانگ زا يرود - نآ یجیردت يدوبان و یگدنب و صالخا تخرد ۀشیر ندنازوس

ادخ هاگشیپ هب زاین ضرع و شیاین - نآ یجیردت يدوبان و یگدنب و صالخا تخرد ۀشیر ندنازوس

؟تسا مادک نآ یلصا مایپ ً»اروُفَک اَِّمإ َوً ارِکاش اَِّمإ َلِیبَّسلا ُهانْیَدَه اَِّنإ « هفیرش هیآ رد ربدت اب-36

.تسا یباستکا تقیقح کی هک تسا رایتخا زا یشان شنیزگ و باختنا ییاناوت

.دنک رارف نآ زا دناوتیم ناسنا هک تسا یتاذ یگژیو کی رایتخا

.تسا رایتخا ییافوکش زاسهنیمز و تسا نآ رد مظن و ناهج يدنمنوناق نامه ریدقت

.دنادیم دوخ ياهراک لوئسم ار ناشدوخ یناسنا ره

ناسنا هب نآ زا یمیسرت هچ ،ناهج ياهریدقت نتفرگ هدیدان و دوشیم هدیمان هچ يزاسهدایپ و ارجا ماگنه هب ،تادوجوم ياهيراکهزیر و اهیگژیو-37

؟دشخبیم

ناسنا رایتخا رد تیدودحم و ناهج هشقن رد صقن دوجو - یهلا ریدقت هب ردقم

ناسنا رایتخا رد تیدودحم و ناهج هشقن رد صقن دوجو - یهلا ياضق هب یضتقم

ناهج رد يزیرهمانرب ناکما مدع و جرم و جره و یمظن یب – یهلا ریدقت هب ردقم

ناهج رد يزیرهمانرب ناکما مدع و جرم و جره و یمظن یب - یهلا ياضق هب یضتقم
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؟دوشیم تفایرد ،موهفم مادک  »...اَهیلََعف َیِمَع نَم َو ِهِسَفنَِلف َرَصَبأ نََمف مکِّبَر نِم ُِرئاَصب مکَءاَج دَق«  ۀفیرش ۀیآ زا-38

.دنکیم لمع نیناوق نآ اب قباطم ناهج و هدرک مکاح نآ رب ار ینیناوق و دنکیم ریبدت ار ناهج روما ،دنوادخ

.تسا دنوادخ ةدارا هب هتسباو یگمه دنزیم رس ام زا هک یلمع و تسا یهلا ةدارا زا یشان ناسنا رد رایتخا دوجو

.دسرب یقرت و لامک ياههلق هب دوخ وا ات هدرک ییامنهار ار رشب هوق نیمه اب و هدرک اطع رکف و لقع ناسنا هب ،دنوادخ

.مینک يزیرهمانرب دوخ یگدنز يارب ،نآ زا هدافتسا اب تسا هتساوخ ام زا و هدرک اطع ام هب ار هدارا و رایتخا تردق ،دنوادخ

؟تسا یعون هچ زا ادخ ةدارا اب ناسنا ةدارا ۀطبار و تسیچ رگنایب »تسا یهلا ةدارا زا یشان ،ناسنا رد هدارا و رایتخا« هکنیا-39

میقتسم روط هب صاخ يراذگرثا - یهلا ردقمیقتسم روط هب صاخ يراذگرثا - یهلا ياضق

رتالاب لماع هب یگتسباو - یهلا ردقرتالاب لماع هب یگتسباو - یهلا ياضق

؟دشابیم تلع مادک دیؤم بیترت هب ریز دراوم زا کی ره اههدیدپ نیوکت رد راذگریثأت للع هب هجوت اب-40

للع میقتسم شقن -

للع نایم تکراشم -

یضرع - یلوطیضرع - یضرعیلوط - یضرعیلوط - یلوط

؟تسیچ دیؤم و ؟تسا عوضوم مادک اب نیابت رد مالک نیا هک میباییمرد »مربیم هانپ یهلا ردق هب یهلا ياضق زا« :دندومرف هک يولع مالک رد ربدت اب-41

.تسا یهلا ریدقت جک راوید نتخیر ورف - تسا نآ لماع هکلب تسین ناسنا كرحت عنام اهنت هن ردق و اضق هب داقتعا

.تسا صاخ ریدقت اب بسانتم اضق - تسا نآ لماع هکلب تسین ناسنا كرحت عنام اهنت هن ردق و اضق هب داقتعا

.تسا صاخ ریدقت اب بسانتم اضق - تسا هدیافیب لقع روتسد ساسارب ناکم رییغت و تکرح

.تسا یهلا ریدقت جک راوید نتخیر ورف - تسا هدیافیب لقع روتسد ساسارب ناکم رییغت و تکرح

؟دزاسیم نومنهر رایتخا دهاوش و لیالد زا یکی هب ار ام و دوشیم اونمه »ْمُکیِدَْیأ ْتَمََّدق اَِمب َِکلَذ« ۀفیرش ۀیآ اب تیب مادک-42

منص يا تسا رایتخا لیلد دوخمنک نآ ای منک نیا ادرف هک نیا

؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا؟تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ

؟دنک سک یباتع یگنس اب چیه؟دنز ار یخولک رم لقاع چیه

؟ینکیم هچ وگب تمرش ادخ زایند يا تفگ دمآ غاب بحاص

؟تسا ناسنا رد رایتخا دوجو دهاوش زا ،يریذپتیلوئسم دیؤم ینآرق ترابع مادک و ؟تسا يرما هنوگچ ناسنا رد رایتخا دوجو تقیقح-43

»اًروُفَک اَِّمإَو اًرِکاَش اَِّمإ َلِیبَّسلا ُهَانْیَدَه اَِّنإ« - ینادجو

»ْمُکیِدَْیأ ْتَمََّدق اَِمب َِکلَذ - اَهْیَلََعف َیِمَع ْنَمَو ِهِسَْفنِلَف َرَْصَبأ ْنََمف ْمُکِّبَّر نِم ُِرئاََصب مُکَءاَج َْدق« - ینادجو

»ْمُکیِدَْیأ ْتَمََّدق اَِمب َِکلَذ - اَهْیَلََعف َیِمَع ْنَمَو ِهِسَْفنِلَف َرَْصَبأ ْنََمف ْمُکِّبَّر نِم ُِرئاََصب مُکَءاَج َْدق« - یباستکا

»اًروُفَک اَِّمإَو اًرِکاَش اَِّمإ َلِیبَّسلا ُهَانْیَدَه اَِّنإ« - یباستکا

؟تسا »یلعاف نسح« مهم هاگیاج دروم رد ناشیا مالک مادک و ؟دوشیم صخشم یساسا هچ رب رگیدکی هب تبسن نانمؤم ۀبتر يوبن ثیدح ساسارب-44

»ِتاَّیِّنلِاب ُلاَمْعَألا اَمَِّنإ«-صالخا بتارم»ُهنِم ٌریَخ ِریَخلا ُلِعَاف«-صالخا بتارم

»ُهنِم ٌریَخ ِریَخلا ُلِعَاف« - نامیا بتارم»ِتاَّیِّنلِاب ُلاَمْعَألا اَمَِّنإ« -نامیا بتارم

؟دنشاب یم هفیرش ۀیآ مادک رد جردنم موهفم ققحت يارب يراکشآ ياههناشن »نکشنامیپ تازاجم« و »مزرآ« دوجو-45

»اروفَک اّما و ارِکاش اّما لیبَّسلا هانیدَه ّانا«»الیبَس ءاس َو هشحاف ناک ّهنا«

»منهَج ران یف هب راهناف ٍراه فُرُج افش یلع َهنایُنب سَّسا نم ما«»نوُعَجُرت انَیلا و َهنِتف ریَخلا و رّشلاب مُکوُلَبن َو«
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؟تسا هتفر راک هب یلوط للع موهفم نایب ماقم رد دروم مادک ،دنراد تلاخد هدیدپ کی شیادیپ رد هک ییاهتلع اب هطبار رد-46

.دنشابیم يرگید زا لقتسم مادک ره و فیدر کی رد اهتلع

.دنکیم لامعا يرگید زا لقتسم ار یصاخ رثا ،رصانع و لماوع زا کی ره

.دنتسین لقتسم و دنراد رارق فلتخم ياههبترم رد مه هب تبسن اهتلع

.تسین ییالاب ۀبترم تلع هب هتسباو ،نییاپ ۀبترم تلع و دراد هدهعرب ار یصاخ شقن میقتسم روطهب لماع ره

؟دشابیم ناسنا رد رایتخا دوجو دهاوش زا کیمادک رگنایب بیترتهب یمدآ رد »مرش« و »دیدرت« دوجو-47

يریذپتیلوئسم - میمصت و رکفتمیمصت و رکفت - يریذپتیلوئسم

ینامیشپ و تیاضر ساسحا - يریذپتیلوئسمینامیشپ و تیاضر ساسحا - میمصت و رکفت

؟تسج کسمت ناوتیم تیب مادک هبً اروُفَک اّمإ َوً ارِکاش اّمإ َلیبَّسلا ُهانیَدَه ّانإ هفیرش ۀیآ رد جردنم موهفم دهاوش نییبت ياتسار رد-48

راگزور نیا رد تسیاب ود رمعار هشیپرنه دنمدرخ درم

هنایشآ تسا دنلب ار اقنع هکِهن رگد یغرم رب ماد نیا ورب

ینآ ،ینآ نتسُج رد هک زیچ رهیناد ،ینادب رگا زمر ۀتکن نیا

؟دنک سَک یباتع یگنس اب چیه؟دنز ار یخولک رَم لقاع چیه
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