


 دین و زندگی دوازدهم فصل چهارم- پرش  تستی

؟ددرگیم دافتسم هکرابم ۀیآ مادک مایپ رد تقد زا نومضم نیا ،تسا ناهج يراصحنا نابیتشپ و هاگهیکت هب قلعتم اهنت ،ندشهدیتسرپ قاقحتسا-1

»ٌمیَِقتْسُّم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعَاف ْمُکُّبَر َو یِّبَرَ هللا َِّنإ«»ِضْرَْألا ِیف اَم َو ِتاَواَمَّسلا ِیف اَم هللاَو«

»اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم«»َناَطْیَّشلا اوُُدبَْعت َال َْنأ َمَدآ ِیَنب َای ْمُکَْیِلإ ْدَهَْعأ َْمَلأ«

.دشاب ادخ يارب صلاخ  ..................  و دباین هار نآ هب  ..................  ات دنک ینابساپ شیوخ لد زا دیاب تسا شیوخ صالخا ظفح لابند هب هک یسک-2

ام داقتعا – رفک تفآام لامعا – رفک تفآام داقتعا – كرش تفآام لامعا – كرش تفآ

)ع( یلع ترضح نایب قبط و دراد صالخا تخرد ياههویم زا کیمادک هب هراشا »هنایشآ تسا دنلب ار اقنع هک / هن رگد یغرم رب ماد نیا ورب« ظفاح تیب-3

؟تسا مادک ندومزآ يارب هزور بوجو

مدرم صالخا - تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرودمدرم نامیا - ناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن

مدرم صالخا - ناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفنمدرم نامیا - تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود

رایسب يراذگرثا زا تعنامم يارب و دزاسیم فرتعم نخس مادک هب ار وا ،ناکما ملاع مامت شرورپ رد دنوادخ شقن رد دحوم ناسنا يرگنفرژ-4

؟دراد رارق دوخ راک هحولرس دیاب ار تیب مادک ،ناسنا لد رب كرش سوسحمان

رارقا دنوادخ هب درادن هک درادن لد / تسا لد دنوادخ هیبنت همه شنیرفآ - تسادخ يارب طقف مگرم و یگدنز و میاهتدابع و زامن

مراذگن وا هشیدنا زج نیا رد ات / بش مه بش دناهدش لد مرح نابساپ - تسادخ يارب طقف مگرم و یگدنز و میاهتدابع و زامن

مراذگن وا هشیدنا زج نیا رد ات / بش مه بش دناهدش لد مرح نابساپ - دنناوخیم نادب ارم هچنآ زا تسا رتبوبحم نم دزن نادنز اراگدرورپ

رارقا دنوادخ هب درادن هک درادن لد / تسا لد دنوادخ هیبنت همه شنیرفآ - دنناوخیم نادب ارم هچنآ زا تسا رتبوبحم نم دزن نادنز اراگدرورپ

؟دراد هراشا ياهلأسم هچ ترورض هب »مراذگن وا ۀشیدنا زج هدرپ نیا رد ات  / بش همه بش ماهدش لد مرح نابساپ« تیب-5

كرش هب يراتفرگ مدع و صالخا ظفح يارب بلق و هشیدنا هب هجوت ترورضكرش هب يراتفرگ مدع و نامیا ظفح يارب بلق و هشیدنا هب هجوت ترورض

رفک هب يراتفرگ مدع و نامیا ظفح يارب بلق و هشیدنا هب هجوت ترورضرفک هب يراتفرگ مدع و صالخا ظفح يارب بلق و هشیدنا هب هجوت ترورض

؟تسا دارفا زا هورگ مادک ةرابرد شیامرف نیا و دندومرف نایب زیچ هچ شجنس يارب ار صالخا نتفرگ رظن رد )ص( مرکا ربمایپ-6

نانمؤم - ادخ دزن هدش ماجنا لامعا رتالاب تیلوبقمنانمؤم – رگیدکی رب دارفا ندرک ادیپ يرترب

ناناملسم – ادخ دزن هدش ماجنا لامعا رتالاب تیلوبقمناناملسم – رگیدکی رب دارفا ندرک ادیپ يرترب

؟دراد صالخاهب تبسن یهاگیاجهچ رما نیا و هتسناد زیچهچ رد ار صالخا عامتجا نوناک )ع(یلع ماما-7

صالخا تخرد هویم - يریذپقح هیحورصالخا تخرد هویم - ناهانگ زا ندرکيرود

صالخا بسک هار - يریذپقح هیحورصالخا بسک هار - ناهانگ زا ندرک يرود

؟تسا هدرک هراشا یحیحص ۀتکن هب تمکح ةرابرد ریز ياههنیزگ زا کی مادک-8

.تسوا ینیبنشور و تریصب عبات میکح ناسنا يوس زا لطاب زا قح صیخشت و تسا صالخا بسک تلع تمکح هب یبایتسد

.تسوا تیناقح و يدنمفده عبات میکح ناسنا يوس زا لطاب زا قح صیخشت و تسا صالخا بسک تلع تمکح هب یبایتسد

.تسوا ینیبنشور و تریصب عبات میکح ناسنا يوس زا لطاب زا قح صیخشت و تسا صالخا بسک لولعم تمکحهب یبایتسد

.تسوا تیناقح و يدنمفده عبات میکح ناسنا يوس زا لطاب زا قح صیخشت و تسا صالخا بسک لولعم تمکحهب یبایتسد

؟تسا نآ زا یکاح ،هفیرش ۀیآ مادک و تسیچ ناسنا لامعا یمامت یلوبق طرش-9

» ...ىَداَُرفَو َىنْثَمِ ِهللا اوُموَُقت َنأ ٍۀَدِحاَِوب مُکُظَِعأ اَمَِّنإ ُْلق « - صالخا» ...ىَداَُرفَو َىنْثَمِ ِهللا اوُموَُقت َنأ ٍۀَدِحاَِوب مُکُظَِعأ اَمَِّنإ ُْلق « - نامیا

» ...مِهِّبَر َدنِع مُهُرَجا مُهَلَف اًِحلاص َلِمَع َو ِرِخالا ِمَویلا َوِ هللاِاب َنَمآ نَم « - صالخا» ...مِهِّبَر َدنِع مُهُرَجا مُهَلَف اًِحلاص َلِمَع َو ِرِخالا ِمَویلا َوِ هللاِاب َنَمآ نَم « - نامیا
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؟تسا ریز دروم مادک دیؤم قافآ رد ریس و یهلا ياههناشن و تایآ رد لمأت موزل-10

ادخ هب ام نامیا و تفرعم شیازفا و ییادزتلفغیهلا ياهدادما زا يدنمهرهب و ییادزتلفغ

یهلا ياهدادما زا يدنمهرهب هب دورو رد لیهست و تیقفوم عیرستادخ هب ام نامیا و تفرعم شیازفا رد لیهست و تیقفوم عیرست

؟تسا رتحیحص نآ ةدنهد ماجنا و رش و ریخ راک هب ناشیا ةراشا و )ع( نینمؤملاریما ثیدح ةرابرد ریز ياههنیزگ زا کیمادک-11

.تسا رتدب وا رش لمع زا راکهانگ تین و رترب وا ریخ لمع زا نمؤم تین.تسا رتدب نآ ةدنهدماجنا زا رش راک و رترب نآ ةدنهدماجنا زا ریخ راک

.تسا رتدب رش ای هانگ تین زا هانگ لمع و رترب وا ریخ تین زا نمؤم لمع.تسا رتدب رش راک زا رش ةدنهدماجنا و رترب ریخ راک زا ریخ ةدنهدماجنا

؟دنکیم دنمهرهب یهلا ياهکمک زا ار ناسنا ،صالخا ياههار زا کی مادک و تسا زیچ هچ دناکشخیم ار صالخا تخرد هشیر هک هچنآ-12

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود - يریذپانقحتابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود - هانگ

وا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار - يریذپانقحوا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار - هانگ

؟تسا هدش نایب یتسرد هب ناسنا لامعا رب تمکح رثا ةرابرد هلمج مادک و تسانعم هچ  هب تمکح-13

.دراد یم زاب شزغل زا و هداد ناشن ار ندیسر هار و تسرد فده - تسا راک ماجنا رد ینیب نشور و تریصب يانعم هب تمکح

.دراد یم زاب شزغل زا و هداد ناشن ار ندیسر هار و تسرد فده - تساطخ زا رود هب و راوتسا و مکحم ملع يانعم هب تمکح

.دراد یم زاب ناهانگ هب باکترا زا و هداد شیازفا ار صالخا - تسا نآ تیناقح و راک ماجنا رد يدنمتیاغ يانعم هب تمکح

.دراد یم زاب ناهانگ هب باکترا زا و هداد شیازفا ار صالخا - تساطخ زا رود هب و راوتسا و مکحم ملع يانعم هب تمکح

؟تسا ناسنا دوجو رد ،صالخا شیازفا هب لوصو قرط زا کیمادک و تسیچ دنمزاین ،هدروخ مسق نمشد ةدرتسگ ياهماد لباقم رد يرادیاپ-14

یناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن - تسا یهلا ياهنامرف ۀناصلاخ شریذپ

یهلا تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود - تسا یهلا ياهنامرف ۀناصلاخ شریذپ

راوتسا و مکحم ملع زا یلحارم هب نتفای تسد - تسا یهلا  هاگشیپ هب ندروآ يور

فیصوت لباقریغ ياهشاداپ تفایرد - تسا یهلا هاگشیپ هب ندروآ يور

؟تشاد دنهاوخ یعبات و یعوبتم هچ بیترتهب هناصلاخ ياهاک نداد ماجنا زور لهچ ات و هزور و زامن ندشن عقاو لوبقم زور لهچ ات-15

ناسنا نورد هب ناطیش ذوفن هار ندش دودسم -ناملسم صخش زا ندرک تبیغ

ناسنا نورد هب ناطیش ذوفن هار ندش دودسم -نیدلاو هب كانبضغ هاگن

نابز و بلق رب راوتسا شناد نتفای نایرج -نیدلاو هب كانبضغ هاگن

نابز و بلق رب راوتسا شناد نتفای نایرج -ناملسم صخش زا ندرک تبیغ

؟دراد یموهفم بسانت ،هفیرش ۀیآ مادک اب ریز تیب-16

»هنایشآ تسا دنلب ار اقنع هک هن رگد یغرم رب ماد نیا ورب«

»ٌمیَِقتْسُم ٌطارِص اذه ُهوُُدبْعَاف ْمُکُّبَر َو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ«»ِهَْیِلإ ِیَننوُعَْدی اَّمِم ََّیِلإ ُّبََحأ ُنْجِّسلا ِّبَر َلَاق«

»ًالیِکَو ِهْیَلَع ُنوَُکت َْتنََأَفأ ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأَرَ أ«»ىَداَُرفَو َىنْثَمِ َِّهللا اوُموَُقت َنأ ٍۀَدِحاَِوب مُکُظَِعأ اَمَِّنإ ُْلق«

زا تسا ترابع هک تسا یلماع صالخا و تفرعم نیب هطساو ۀقلح و تسوا صالخا شیازفا  ..................  تهج کی زا ناسنا تفرعم شیازفا-17

..................

نامیا – لولعمنامیا – تلعلمع – لولعملمع – تلع
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؟تسا هدوب هچ هزور بوجو تمکح )ع(نینمؤملاریما نایب قبط و دنکیم يرایبآ ار صالخا تخرد هک تسا لماع مادک-18

ادخ تعاطا رد مدرم شالت شجنس - تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود

مدرم صالخا نازیم شجنس - تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود

مدرم صالخا نازیم شجنس - وا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار

ادخ تعاطا رد مدرم شالت شجنس - وا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار

؟تسا صالخا تخرد ياههویم زا کیمادک هب طوبرم »هنایشآ تسا دنلب ار اقنع هک / هن رگد یغرم رب ماد نیا ورب« تیب-19

تمکح زا یتاجرد هب یبایتسدتابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود

ناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفنیندشان فصو ياهشاداپ تفایرد

؟تسا یناسک هچ لاح نایب »راوید رب دوب شقن دنکن ترکف هک ره /دوجو راوید و رد رب بجع شقن همه نیا« تیب موهفم-20

.دنوریم نآ لابند هب ،تفایرد ار یتقیقح نانآ لقع یتقو و دنتسه لیلد عبات هک يریذپقح دارفا

.دننکیم يرایبآ ار صالخا تخرد یهلا تعاطا و تابجاو هب هجوت و هانگ كرت اب هک یناسک

.دوشیم رتشیب درف صالخا و ددرگیم رتيوق شنامیا ؛دوش رتشیب دنوادخ هب تبسن ناسنا تفرعم ردقچ ره

.دنروخیمن ار ناطیش ياههسوسو بیرف رگید هک دنسریم ياهلحرم هب و دنوریم شیپ صالخا رد هک یناسک

؟تسیچ لولعم دنوادخ ۀناصلاخ شتسرپ يارب ناسنا ةزیگنا شیازفا-21

تمکح زا یتاجرد هب یبایتسدادخ هب نامیا و تفرعم شیازفا

يورخا ریذپانفصو ياهشاداپ تفایرد روصتناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن

؟تسا مدقم يرگید رب مادک و تسا هدش هراشا نسُح مادک هب بیترت هب ،میوش لئاق »یمسج« و »حور« راک کی يارب میهاوخب رگا-22

یمود - یلعاف - یلعفیلوا - یلعاف - یلعفیمود - یلعف - یلعافیلوا - یلعف - یلعاف

؟دناهدرک هیبشت هایس یگنس هتخت رب کیرات بش رد هایس ياهچروم نتفر هار زا رتناهنپ ار زیچ هچ ،راهطا ۀمئا دنمشزرا تایاور رد-23

.هدیزگرب ار دیحوت هار هک یناسنا لد هب كرش یبایهار.تسا صالخا یپ رد هک یناسنا لد رد ءایر  ذوفن

.تسا صالخا یپ رد هک یناسنا ۀشیدنا رد ءایر ذوفن.تسا صالخا یپ رد هک یناسنا ۀشیدنا رد كرش یبایهار

.تسا .................. ۀلمج زا هک .................. زا تسا ترابع دهدیم شیازفا بلق رد ار ادخ تبحم هک هچنآ-24

صالخا بسک ياههار - وا زا نتساوخ کمک و ادخ اب زاین و زارصالخا تخرد ياههویم - لاعتم يادخ هب تفرعم شیازفا

صالخا تخرد ياههویم - وا زا نتساوخ کمک و ادخ اب زاین و زارصالخا بسک ياههار - لاعتم يادخ هب تفرعم شیازفا

نانمؤم ةرابرد ناطیش رارقا و هتشاد تلالد صالخا ياههویم زا کی مادک رب »هنایشآ تسا دنلب ار اقنع هک  /  هن رگد یغرم رب ماد نیا ورب« تیب-25

؟تسیچ صالخااب

ناشیا بیرف ناوت مدع - ناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفنناشیا رد ذوفن ناوت مدع - ناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن

ناشیا بیرف ناوت مدع - تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرودناشیا رد ذوفن ناوت مدع -  تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود

؟تسا موهفم مادک دیؤم هلأسم نیا و دننادیم رترب ار کیمادک ،نمؤم لمع و تین نیب )ص( مرکا ربمایپ-26

.تشاد دهاوخن نمؤم يارب یشزرا دوشن لیدبت لمع هب هک یتین – لمع.تسا نمؤم ۀناصلاخ لمع رب مدقم تسوا ۀشیدنا هک ناسنا تین – تین

.دوریم رامش هب ناسنا لمع رد صالخا ،صالخا ۀلحرم نیرتالاب – لمع.ددرگیمن ییادخ زین لمع نآ دوشن ییادخ دصق و تین ات – تین
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.................. هک تسا نیا يانعم هب ینید دربراک رد هملک نیا و تسا  ..................  يانعم هب صالخا-27

.دنک شیاتس ار وت ادخ زج یسک يرادن تسود هک یلمع – نآ ریغ زا زیچ کی ندرک كاپ و ندرک صلاخ

.دنک شیاتس ار وت ادخ زج یسک يرادن تسود هک یلمع – دنک شیاتس ار وت ادخ زج یسک يرادن تسود هک یلمع

.نداد رارق وا ياضر يارب ار لمع و ادخ هاگیاج ار لد و هشیدنا – نآ ریغ زا زیچ کی ندرک كاپ و ندرک صلاخ

.نآ ریغ زا زیچ کی ندرک كاپ و ندرک صلاخ – نداد رارق وا ياضر يارب ار لمع و ادخ هاگیاج ار لد و هشیدنا

؟داد صالخا تارمث زا کی مادکرب تلالد »دننک تناج همه ات نک اهر نت  /// دننک تناطلس هک ات نک یگدنب« تیب-28

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرودناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن

تمکح زا ییالاب تاجرد هب یبایتسدیندشنفصو ياهشاداپ تفایرد

؟دوریم راک هب دروم مادک يارب ینید ۀشیدنا رد و تسیچ »صالخا« ۀملک يوغل يانعم-29

.تسا نآ هب هتسباو ناسنا لامعا و تسا لمع حور ۀلزنم هب هک هچنآ - یگدولآ ندودز و ندرک كاپ

.تسا نآ هب هتسباو ناسنا لامعا و تسا لمع حور ۀلزنم هب هک هچنآ - نآ ریغ زا زیچ کی ۀیکزت

دنوادخ هاگشیپ هب هدش هضرع لامعا یلوبق - یگدولآ ندودز و ندرک كاپ

دنوادخ هاگشیپ هب هدش هضرع لامعا یلوبق - نآ ریغ زا زیچ کی ۀیکزت

.دیآیمن تسد هب  ..................  اب زج دروم نیا و تسادخ هب  ..................  ناسنا تقلخ فده-30

ناگدنب هب ادخ فطل – برقتناسنا دوخ شالت و یعس – تدابعناسنا دوخ شالت و یعس – برقتناگدنب هب ادخ فطل – تدابع

رد ار هلیذر مادک صالخا هب ندیسر ياتسار رد ً»اَدَبأ ٍنْیَع َهَفْرَط یِسَْفن َىِلإ ِینْلَِکت َال َّمُهَّللا« هک )ص( یفطصم دمحم ءایبنالادیس مالک نیا هب ناسنا ندش ایوگ-31

؟دنکیم دنمهرهب يزیچ هچ زا ار وا و دهاکیم ناسنا

یهلا تیاده -تلفغیهلا ياهکمک -تلفغیهلا ياهکمک -یلهاکیهلا تیاده -یلهاک

؟تسا هدرک هراشا یتسرد هب دنکیم دیدهت ار نآ هک يرطخ و صالخا ۀلئسم هب ریز دراوم زا کیمادک-32

.دنکیم دیدهت ار نآ كرش رطخ هک تسا یگدنز رد دیحوت یلجت نامه عقاو رد لد و بلق ،هشیدنا ندش صلاخ

.دنکیم دیدهت ار نآ كرش رطخ هک تسا یگدنز رد نامیا یلجت نامه عقاو رد لد و بلق ،هشیدنا ندش صلاخ

.دنکیم دیدهت ار نآ رفک رطخ هک تسا یگدنز رد دیحوت یلجت نامه عقاو رد لد و بلق ،هشیدنا ندش صلاخ

.دنکیم دیدهت ار نآ فارحنا رطخ هک تسا یگدنز رد دیحوت یلجت نامه عقاو رد لد و بلق ،هشیدنا ندش صلاخ

.تسا  ..................  يانعم هب تغل رد هک تسا  ..................  درادیم هضرع دنوادخ هاگرد هب درف هک یلامعا یمامت یلوبق طرش مالسا رد-33

دراد نورد رد ناسنا هک تسا يداقتعا هب تبسن یبلق شمارآ – نامیانداد رارق وا ياضر يارب ار لمع و ادخ هاگیاج ار لد و هشیدنا – صالخا

یهلا دنمشزرا هلأسم کی هب تبسن یبلق داقتعا و رواب – نامیانآ ریغ زا زیچ کی ندرک كاپ و ندرک صلاخ – صالخا

؟تسا هدمآ ببس مادک هب و تسا نحل مادک اب ،دیامیپیم طلغ هب ار یگدنب یهار ود هک ياهتفخ ناسنا هب یهلا ةدننک رایشوه بیهن-34

»ٌنیبُم َّوُدَع مَُکل ُهَِّنا«- »َمَدآ یَنب ای مُکَیِلا دهََعا َمَلا«»َناطیَّشلا اوُُدبَعتال َنا«- »َمَدآ یَنب ای مُکَیِلا دهََعا َمَلا«

»َناطیَّشلا اوُُدبَعتال َنا«- »ٍهَدِحاِوب مُکُظَِعا امَِّنا ُلق«»ٌنیبُم َّوُدَع مَُکل ُهَِّنا«- »ٍهَدِحاِوب مُکُظَِعا امَِّنا ُلق«

؟دومن تفایرد ینآرق ترابع مادک زا ناوتیم ار عوضوم نیا و تسیچ دنمزاین ناطیش ياهماد ربارب رد تمواقم-35

»یننوعدی امم یَّلا ُّبحا نجسلا ّبر« - ادخ هب تبسن تفرعم رتشیب شیازفا يارب يریذپقح ۀیحور تیوقت

»یننوعدی امم یَّلا ُّبحا نجسلا ّبر« - شیاهنامرف ۀناصلاخ شریذپ و یهلا هاگشیپ هب ندروآ يور

»َّنِهَیِلإ ُبَصأ َّنُهَدیَک یِّنَع فِرَصت َِّالإَو« - شیاهنامرف ۀناصلاخ شریذپ و یهلا هاگشیپ هب ندروآ يور

»َّنِهَیِلإ ُبَصأ َّنُهَدیَک یِّنَع فِرَصت َِّالإَو« - ادخ هب تبسن تفرعم رتشیب شیازفا يارب يریذپقح ۀیحور تیوقت
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؟تسا دنمزاین ریز دراوم زا کی مادک هب راکشآ نمشد ياهماد ربارب رد تمواقم و تسیچ صالخا هب لوصو يارب تامرحم كرت شقن-36

وا هب تفرعم و هناگی يادخ هب داقتعا -عوبتمدنوادخ هاگشیپ هب ندروآ يور -عبات

دنوادخ هاگشیپ هب ندروآ يور -عوبتموا هب تفرعم و هناگی يادخ هب داقتعا -عبات

؟دنتسه مادک بیترت هب نآ زا  یجیردت جورخ لماع و ادخ زا تلفغ هب ناسنا يراتفرگ باتزاب-37

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

؟دراد یهاگیاج هچ ییادخ تین هب تبسن کین لمع و دراد هراشا یلمع صالخا هب یبایتسد تامدقم زا کیمادک هب  »ِهِلَمَع نِم ٌریخ نِمؤُملا ۀٌّین«  ثیدح-38

لولعم – بلق رد صالخاتلع – هشیدنا رد صالخاتلع – بلق رد صالخالولعم – هشیدنا رد صالخا

؟تسا حیحص نآ ةرابرد هلمج مادک و دراد هراشا ثیدح مادک هب دنک نابرهم دنوادخ ۀناخ ار شبلق ات دشوکیم نمؤم ناسنا هکنیا-39

تسوا لامعا عبات ناسنا ياهتین – ِهِلَمَع نِم ٌٌریخ نِمؤُملا ۀٌّین

تسوا ياهتین عبات ناسنا لامعا – ِهِلَمَع نِم ًٌریخ نِمؤُملا ّۀین

تسوا ياهتین عبات ناسنا لامعا – َهللا یتامَم و َیایحَم و یکُُسن و یتالَص َِّنإ ُلق

تسوا لامعا عبات ناسنا ياهتین – َهللا یتامَم و َیایحَم و یکُُسن و یتالَص َِّنإ ُلق

؟تسیچ مزلتسم نآ ربارب رد تمواقم و ؟تسیچ لولعم يویند طاشناب و كاپ یگدنز و ترخآ یماکداش زا راشرس تایح نداد تسد زا-40

ادخ هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا - یناطیش ياهماد هب ندش راتفرگ

یهلا ياهنامرف ۀناصلاخ شریذپ - یناطیش ياهماد هب ندش راتفرگ

یهلا ياهنامرف ۀناصلاخ شریذپ - یهلا تایآ ندیدن و تلفغ رد يراتفرگ

ادخ هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا - یهلا تایآ ندیدن و تلفغ رد يراتفرگ

؟دنتسه یناسک هچ »...َناَطْیَّشلا اوُُدبَْعت َال َْنأ َمَدآ ِیَنب َای ْمُکَْیِلإ ْدَهَْعأ َْملَأ « ینآرق ترابع رد دنوادخ بطاخم-41

.دنتسه یگدنب رد صالخا زا هرهبیب هک یناگدنب.دناهتسب دوخ رب ار قح هب دورو هار هک یناگدنب

.دناهدش فرحنم میقتسم طارص زا هک یناگدنب.دناهتفرگ هدیدان ار یهلا شتسرپ رب يرطف شیارگ هک یناگدنب

،دوخ لامعا نتسناد ریخ رادنپ اب ،دارفا زا هتسد مادک و دوش ماجنا لاعتم يادخ يارب طقف دیاب ،تشرد و زیر زا ناسنا تانکس و تاکرح عمج ارچ-42

؟دنوشیم هریبک ناهانگ  بکترم

ناراکایر - تسا میقتسم هار نیانالهاج - تسا میقتسم هار نیانالهاج - تسا نایناهج راگدرورپناراکایر - تسا نایناهج راگدرورپ

؟تسا مادک لمع کی حور و ؟تسیچ مالسا رد لامعا یلوبق طرش-43

تین و دصق - نامیارهاظ و لکش - نامیارهاظ و لکش - صالخاتین و دصق - صالخا

؟تسا هدرکن هراشا یحیحص موهفم هب صالخا ثحب رد ریز ياههنیزگ زا کیمادک-44

.تسا نآ ریغ زا زیچ کی ندرک كاپ و ندرک صلاخ ینعم هب تغل رد صالخا

.تسا لد و بلق رد صالخا لوصح ،لمع رد صالخا هب یبایتسد رد ماگ نیلوا

.تسا نتفای هناگی ار ادخ ای يرظن دیحوت نامه عقاو رد هشیدنا رد صالخا

.تسا نتشاد صالخا ،دنکیم هضرع درف هک یلامعا یمامت یلوبق طرش مالسا رد
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؟تسا صالخا یشخبماوق قرط مادک رگنایب دروم نیا ؟دنکیم نییبت يولع ثیدح رد ار هزور بوجو ترابع دروم مادک-45

ناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن - مدرم صالخا يالتباتابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود - مدرم صالخا يالتبا

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود - سوه و يوه زا بولق داعتباناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن - سوه و يوه زا بولق داعتبا

ییاوآمه )ع( یلع ماما نخس مادک اب و دنکیم نایب ار عوضوم مادک تیحجرا و مدقت »هلمع نم ریخ نموملا ۀین« :دیامرفیم )ص( مالسا ربمایپ هک ینامز-46

؟دراد

هنم ریخ ریخلا لعاف  – یلعاف نسح رب یلعف نسح مدقتتاینلاب لامعالا امنا  – یلعاف نسح رب یلعف نسح مدقت

تاینلاب لامعالا امنا – یلعف نسح رب یلعاف نسح مدقتهنم ریخ ریخلا لعاف  – یلعف نسح رب یلعاف نسح مدقت

؟دنتسه یتفآ هچ راچد دارفا نیا ؟دنوشیم گرزب ناهانگ بکترم ،دننکیم ریخ راک هکنیا روصت هب یناسک هچ-47

ادخ هب تبسن تفرعم مدع - لفاغ ياهناسنااهنآ لد رد فیفخ كرش یبایهار - لفاغ ياهناسنا

اهنآ لد رد فیفخ كرش یبایهار - نادان ياهناسناادخ هب تبسن تفرعم مدع - نادان ياهناسنا

؟تسا يرگید رب مدقم تفص مادک و ؟تساهدرک فیصوت یفاصوا هچ هب بیترتهب ار ریز دارفا زا کی ره میرک نآرق رد دنوادخ-48

)ع(فسوی ترضح -

نامقل ترضح -

یمود - صلخم - میکحیلوا - صلخم - میکحیلوا - میکح - صلخمیمود - میکح - صلخم

ثیدح مادک دافم اب و تسا صالخا تخرد ياههویم زا کیمادک لولعم ندشن لطاب راتفرگ و نداد صیخشت لطاب زا ار قح ،هدیچیپ و تخس طیارش رد-49

؟دراد یموهفم طابترا

.تسا هدش عمج ناهانگ زا يرود رد صالخا مامت - تمکح زا یتاجرد هب یبایتسد

.دهد ماجنا دنوادخ يارب هناصلاخ ار دوخ ياهراک زور لهچ سک ره - تمکح زا یتاجرد هب یبایتسد

.دهد ماجنا دنوادخ يارب هناصلاخ ار دوخ ياهراک زور لهچ سک ره - ناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن

.تسا هدش عمج ناهانگ زا يرود رد صالخا مامت - ناطیش ياههسوسو ربارب رد ریذپانذوفن

؟تسیچ نآ تلع و ؟تسا هدش نایب ترابع مادک رد ،دیامیپیم طلغ هب ار یگدنب یهار ود هک ياهتفخ ناسنا هب یهلا ةدنهدرادشه بیهن-50

»ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا َوُه َِکلَذ«- »َناَطْیَّشلا اوُُدبَْعت َّال َنأ«»ٌنِیبُّم ٌّوُدَع ْمَُکل ُهَِّنإ«- »َناَطْیَّشلا اوُُدبَْعت َّال َنأ«

»ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا َوُه َِکلَذ«- »َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال«»ٌنِیبُّم ٌّوُدَع ْمَُکل ُهَِّنإ«- »َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال«

؟تسیچ شاهزور مکح و تسا لمع ره زج مادک نادقف لصا رد »دریگب هزور مسج تمالس ای و ندش رغال يارب طقف يدرف« رگا-51

.درادن یلاکشا ـ یلعاف نسح.تسا لطاب ـ یلعاف نسح.تسا لطاب ـ یلعف نسح.درادن یلاکشا ـ یلعف نسح

؟تسا صالخا یشخبماوق قرط زا کیمادک دیؤم لماع نیا و دنکیم هراشا يولع ثیدح رد هزور بوجو تلع هب دروم مادک-52

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود ـ ییادز تلفغوا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار ـ ییادز تلفغ

وا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار ـ مدرم صالخا يالتباتابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود ـ مدرم صالخا يالتبا

؟دنراد تلالد »یلعاف نسح« و »یلعف نسح« رب بیترتهب هیآ ناگژاو مادک  »ىَداَُرفَو َىنْثَمِ َِّهللا اوُموَُقت َْنأ ٍۀَدِحاَِوب ْمُکُظَِعأ اَمَِّنإ ْلُق«  ۀفیرش ۀیآ رد ربدت اب-53

مکظعا - يدارف و ینثمهللا - يدارف و ینثممکظعا - هللايدارف و ینثم - هللا

؟دشابیم هئارا لباق نید نایاوشیپ شیامرف مادک نییبت رد ریز تیب موهفم-54

»مراذگن وا ۀشیدنا زج هدرپ نیا رد ات بش همه بش ماهدش لد مرح نابساپ«

هلمَع نم ُریخ نموُملا ُۀَِّیناوبِساُحت َنَّا لبق مکسفنا اوبساح

هنم ّرش رّشلا لعاف و هنم ریخ ریخلا لعافِرامعّالاب شیعی نمم رثکا ناسحالاب شیعی نَم
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راتفرگ و دهد صیخشت لطاب زا ار قح هدیچیپ و تخس طیارش رد یمدآ هک دوشیم ببس دروم مادک و دراد صالخا تیوقت رد یصاخ ریثأت لمع مادک-55

؟دوشن لطاب

تلادع - هزورتمکح - اوقتتمکح - هزورتلادع - اوقت
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