


یتست -زاورپ دین و زندگی دوازدهم فصل اول

ةرمث موهفم نیا و تسا هفیرش ترابع مادک مهف ورگ رد »شدوخ هب وا نتشاذگناو يارب دنوادخ زا )ص( ربمایپ تساوخرد« نومضم هب یبایتسد دیلک-1

؟تسیچ

ادخ رضحم رد یناوتان زاربا -ِ هللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمتَنأادخ رضحم رد یناوتان زاربا - ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ هللا َو

دوخ هب تفرعم شیازفا -ِ هللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمتَنأدوخ هب تفرعم شیازفا - ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ هللا َو

؟دنکیم نییبت هنوگچ ار اعد نیا میرک نآرق و ؟تسا مادک ظفح رب ینبم ً»اَدَبأ ٍنْیَع ََۀفْرَط یِسَْفن َىِلإ ِینْلَِکت َال َّمُهَّلَلا« ياعد رد )ص( مالسا ربمایپ تساوخرد-2

»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک«-یهلا ةژیو فطل»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف نَم ُُهلَأَْسی«-یهلا ةژیو فطل

»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک«-یهلا ماع تمحر»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف نَم ُُهلَأَْسی«-یهلا ماع تمحر

مادک رد هیآ نیا موهفم و تسا روکذم يوبن ثیدح مادک رد ،»ناش یف وه موی لک ضرالا و تاوامسلا یف نم هلاسی« ۀفیرش ۀیآ هب اهناسنا هجوت باتزاب-3

؟دراد یلجت دروم

.ددرگیمن راذگاو دوخ هب مه هظحل کی يارب ناسنا - ادبا نیع هفرط یسفن یلا ینلکت ال مهللا

.تسا  جاتحم دنوادخ هب هظحل ره رد ناهج - ادبا نیع هفرط یسفن یلا ینلکت ال مهللا

.تسا  جاتحم دنوادخ هب هظحل ره رد ناهج - هتردق یف و هللا یف رکفتلا نامدا هدابعلا لضفا

.ددرگیمن راذگاو دوخ هب مه هظحل کی يارب ناسنا - هتردق یف و هللا یف رکفتلا نامدا هدابعلا لضفا

.دهدیم حرش یتسرد هب ار ِ»هللا َیِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ« ۀیآ رد دوجوم رقف ریز دراوم زا کی مادک-4

.دوشیم رتمک رقف ساسحا نیا دوش رتشیب ادخ اب شاهطبار و دوخ هب ناسنا تفرعم هچره

.تسادخ هب تبسن رقف نیا كرد شیازفا مزلتسم ادخ رضحم رد ناسنا رتشیب یگدنب

.دناهتشاذگن ادخ یگدنب و تخانش ریسم رد ياپ هک دراد صاصتخا یناسک هب رقف ساسحا نیا

.دیازفایب تزع ساسحا رب و دهاکب رقف ساسحا نیا زا دناوت یم هک تسا یناسنا لامک اهنت

؟دنکیم هیجوت ار نآ هنیزگ مادک تسا لاحم يرما ادخ یتسیچ تخانش هک دوش هتفگ رگا-5

.تسین نکمم و رودقم ام دننام يدودحم ياهناسنا يارب وا نایاپیب فاصوا و ادخ یتسیچ

ار قلاخ هن دسانشب تسا رداق ار تاقولخم اهنت تسا دودحمان هکنیا مغریلع ام نهذ

.تسین نکمم دودحمان قلاخ رب هطاحا نیا و تسا نآ رب هطاحا مزلتسم زیچ کی تخانش

.دوشیم لصاح یهلا ناربمایپ رد اهنت هک تسیاهداعلاقوف لامک لولعم ادخ یتسیچ كرد

تشادرب نآ زا یموهفم هچ و تسا دوهشم ثیدح مادک رد  »نأش یف وه موی َّلک ضرالا و تاوامّسلا یف نم هلأسی«  ۀفیرش ۀیآ هب اهناسنا هجوت هجیتن-6

؟ددرگیم

.دوشیمن راذگاو دوخ هب ياهظحل ناسنا – ً ادبا نیع هفرط یسفن یلا ینلکتال مهللا

.تسا دنمزاین دنوادخ هب نآ ره رد ملاع همه – ً ادبا نیع هفرط یسفن یلا ینلکتال مهللا

.تسا دنمزاین دنوادخ هب نآ ره رد ملاع همه -  هتردق یف و هللا یف ّرکفتَلا نامدا هدابعلا لضفا

.دوشیمن راذگاو دوخ هب ياهظحل ناسنا -  هتردق یف و هللا یف ّرکفتَلا نامدا هدابعلا لضفا
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؟تفای تسد ادخ تاذ تخانش هب ناوتیمن ارچ و تسیچ يزیچره تخانش يهمزال-7

تسام كرد ناوت زا رتارف ادخ تافص ةرتسگ هک ارچ - نآ ءازجا تخانش

تسا تیدودحم نودب یتقیقح ادخ هک ارچ - نآ هب یسرتسد و هطاحا

تسا تیدودحم نودب یتقیقح ادخ هک ارچ - نآ ءازجا تخانش

تسام كرد ناوت زا رتارف ادخ تافص ةرتسگ هک ارچ - نآ هب یسرتسد و هطاحا

؟ددرگیم تفایرد »ِِهتَردُق یف و هللا یف ِرُّکفَّتلا ُنامدإ ِۀَدابِعلا ُلَضفا« :دومرف هک )ص( مرکا ربمایپ فیرش ثیدح زا ریز دراوم زا دروم دنچ-8

.تسا هدش هدرمش اهتدابع نیرترب ،وا تردق و یهلا تاذ رد رکفت رارمتسا )فلا

.تسوا تافص و ادخ ةرابرد موادم ندیشیدنا ،دزاسیم ابیز و توارطرپ ار یناوج راهب هچنآ )ب

.دشخبیم دیون ار رتابیز ةدنیآ هب دیما ،تدابع نیرتتلیضف اب وترپ رد اهدادعتسا ییافوکش )پ

.تسا يرهاظ لامعا رد تدابع تروصهب نآ دومن و دنزیم هناوج نهذ رد هک تسا يرذب دننامه دنوادخ ةرابرد هشیدنا )ج

1234

؟تسین رییغت لباق تسا هدش نایب ناسنا و ادخ نیب ِ»هللا َیِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ« هیآ رد  هک یتبسن ارچ-9

.تسا دنوادخ تیانع دنمزاین دوخ ،لامک يارب ناسنا هک ارچ.دوش رتکیدزن ادخ هب يدح کی زا دناوتیمن ناسنا هکارچ

.تسا تاقولخم ریاس زا زاین یب ًاتاذ هک تسیاهدیدپ دنوادخ هک ارچ.دوریم رامشهب یتاذ مه ادخ يانغ و یتاذ ام زاین هک ارچ

؟تسا هدرکن هراشا یحیحص هتکن هب يرطف تخانش ةرابرد ریز دراوم زا کی مادک-10

.دبای یم دوخ رد ار ادخ ناسنا و هدوب یباستکاریغ تخانش نیا.دور یم رامش هب ییادتبا و یلوا تخانش کی تخانش نیا

.دیازفایب شیوخ تفرعم هب ناسنا دیاب تخانش نیا هب یبای تسد يارب.دوریم رامشهب كرتشم اهناسناهمه نیب رد يرطف تخانش

؟دراد میقتسم هراشا ریز دراوم زا کی مادک هب »دنامن ياج رب ام زا يرثا هک تسا نیا مکح رد ادخ اب ام هطبار عطق« هک هلمج نیا-11

درادن ام هب يزاین هنوگچیه هک تسا یقلطم ینغ دنوادختسین نامدوخ زا ام یتسه و دوجو هک میتسه ییاههدیدپ ام

دراد وا دوجو هب هیکت ملاع شیادیپ هک تسا يرون لاعتم دنوادخدوشیمن هصالخ شیادیپ رد اهنت ادخ هب شزاین هک تسیاهدیدپ ناسنا

..................زجهب ،دشابیم حیحص ریز تاکن ۀمه ادخ هب تبسن ناسنا يرطف تخانش ةرابرد-12

.دسانشب ار یهلا لاعفا و فاصوا تسا رداق ناسنا ،كرد زا نازیم نیا اب

.تسا هدرک توعد رتقیمع تخانش هب ار ام نآرق و دوریم رامشهب ییادتبا و یلوا ،تخانش نیا

.تسا تاقولخم زا وا ینابیتشپ و ملاع رد دنوادخ روضح كرد خنس زا يرطف تخانش

.تسا مزال مه یباستکا ياهتخانش و تسین یفاک ناسنا يارب یهلا تخانش زا نازیم نیا

؟تسا هداد ناشن یتسردهب شیادیپ رد ار ادخ هب ناهج ندوبدنمزاین نایب يهمدقم ،اههنیزگ زا کی مادک-13

.تسادخ تسین هدیدپ هک ياهدنروآدیدپ اهنت - دشاب شدوخ زا دوجو دیاب هدنروآ دیدپ

.تسا هدنروآدیدپ دنمزاین ندشدوجوم يارب هدیدپ - میتسه هدیدپ تاقولخم ریاس و ام

.دشابیمن ام یتاذ ام دوجو - تسا دنمزاین ندروآدیدپ هب تسین دوخ زا شدوجو هچنآ

.میاهدیدپ تاقولخم ریاس و ام - تسا هدیدپ هدمآ دوجوهب سپس و هدوبن ینامز هک زیچ

؟تسا هدش نایب تیب مادک رد ،نآ ره رد لاعتم دنوادخ هب تاقولخم يدنمزاین ِموهفم-14

ار تسین يدوب هدرک دوخ قشاع  /  ار تسین يدومن یتسه تذل دونشیم ام ۀتفگان وت فطل   /  دوبن ناماضاقت و میدوبن ام

یهدبآ تفص يو زا دیان   /  یهت بآ ز دوب هک يربا کشختسوت ز ام رد ادص و میهوک وچ ام   /  تسوت ز ام رد اون و مییان وچ ام

2



و .................. ۀیآ رد تقد زا بیترتهب »تسا دوجوم يوس زا ندوب شتافص و ادخ هاگیلجت« و »ءاقب و ندش دوجوم رد ادخ هب اههدیدپ موادم زاین«-15

.ددرگیم موهفم .................

»حابصم اهیف هاکشمک هرون لثم ضرالا و تاوامسلا رون هللاو« - »ِنأش یف َوُه ٍمَوی ّلُک ِضرالا و ِتاوامسلا ِیف نَم َُهلأسی«

»دیمحلا ینغلا وه هللاو هللا یلا ءارقفلا متنا سانلا اهیا ای« - »ِنأش یف َوُه ٍمَوی ّلُک ِضرالا و ِتاوامسلا ِیف نَم َُهلأسی«

»حابصم اهیف هاکشمک هرون لثم ضرالا و تاوامسلا رون هللاو« - »دیمحلا ینغلا وه هللاو هللا یلا ءارقفلا متنا سانلا اهیا ای«

»ِنأش یف َوُه ٍمَوی ّلُک ِضرالا و ِتاوامسلا ِیف نَم َُهلأسی« - »دیمحلا ینغلا وه هللاو هللا یلا ءارقفلا متنا سانلا اهیا ای«

؟تسا ناسنا رد یتخانش هنوگچ زاسهنیمز »قلاخ و هدننیرفآ هب دوخ شیادیپ رد ناهج يدنمزاین ةرابرد رکفت«-16

.دوریم رامشهب نآ زا رتقیمع و تسا يرطف تخانش رب رخؤم.دوریم رامشهب نآ زا رتیحطس و تسا يرطف تخانش رب مدقم

.دوریم رامشهب نآ زا رتیحطس و تسا يرطف تخانش رب رخؤم.دوریم رامشهب نآ زا رتقیمع و تسا يرطف تخانش رب مدقم

؟میاهدومن نایب ار یموهفم هچ و میاهدرک هراشا همدقم مادکهب »تسا رگید زیچهب دنمزاین ندشنیریش يارب ،تسین نیریش هک يزیچ« مییوگب رگا-17

.تسا هدنروآدیدپ دنمزاین ندشدوجوم يارب تسین شدوخ زا شدوجو هک ياهدیدپ - لوا ۀمدقم

.تسا هدنروآدیدپ دنمزاین ندشدوجوم يارب تسین شدوخ زا شدوجو هک ياهدیدپ - مود ۀمدقم

هدوبن نامدوخ زا نامیتسه و دوجو هک میتسه ییاههدیدپ ،نامنوماریپ ناهج و ام - لوا ۀمدقم

هدوبن نامدوخ زا نامیتسه و دوجو هک میتسه ییاههدیدپ ،نامنوماریپ ناهج و ام - مود ۀمدقم

تابثا شیارب ار عارصم مادک و میاهدرک بلس وا زا ار تفص مادک ،تسا دنمزاین مه رامعم دوخ ،نامتخاس و رامعم نیب هطبار رد دوش هتفگ رگا-18

؟میاهدرک

امنیناف ،یقلطم دوجو وت - ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهامن یناف ،یقلطم دوجو وت -ِ هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

تسوت ز ام رد ادص و میهوک وچ ام - ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهتسوت ز ام رد ادص و میهوک وچ ام -ِ هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

ترابع مادک رد ادخ يوس زا اهزاین نیا ییوگخساپ و دراد هراشا عوضوم مادک رد تادوجوم يدنمزاین هب »ضرالا و تاوامسلا یف نم هلاسی« ینآرق ترابع-19

؟تسا هدمآ ینآرق

ناش یف وه موی لک - اقبُدیِمَْحلا ِینَْغلا َوُهُ هللاَو  - اقبناش یف وه موی لک  - شیادیپُدیِمَْحلا ِینَْغلا َوُهُ هللاَو  - شیادیپ

؟دشابیم حیحص ناسنا تخانش تردق هرابرد ریز دراوم زا کی مادک-20

.دراد تخانش تردق ادخ زا ریغ يدودحمان و دودحم رما ره هب تبسن ناسنا

.دنک ادیپ یسرتسد و هطاحا نآ رب دیاب زیچ کی تخانش يارب ناسنا نهذ

.دنک روصت دناوتیمن ار ناشتاذ اما دباییمرد ار دودحمان روما دوجو یگنوگچ ام نهذ

.تسا زجاع ادخ تاذ تخانش زا اما تسا دودحمان ششیاجنگ هچرگا ناسنا نهذ

و ام« ۀجیتن هب ار ام ،تیب مادک هارمههب و تسا هدرک نایب ار ادخ هب دوخ شیادیپ رد »ناهج يدنمزاین كرد« لالدتسا لوا ۀمدقم اب هطبار رد ترابع مادک-21

؟دناسریم  ،»میدنمزاین ياهدننیرفآ هب ندش تسه و ندمآ دیدپ رد ،ناهج ياههدیدپ ۀمه

»شخب یتسه دوب هک دناوت نوچ / شخب ،یتسه زا هتفایان تاذ«_ دوجو رد یتسین نتشاد هار عبت هب ریغ هب يدنمزاین

»دید ادخ لوا دید هک يزیچ ره هب  / دید افص و رون تفرعم زک یلد«_ اههدیدپ یتسه دوجو ندوبن دوخ زا

»شخب یتسه دوب هک دناوت نوچ / شخب ،یتسه زا هتفایان تاذ« _ نتفای دوجو سپس و هتشذگ رد دوجو مدع ناکما

»دید ادخ لوا دید هک يزیچ ره هب  / دید افص و رون تفرعم زک یلد« _ نتفای دوجو رد دوخ هب ياکتا مدع

؟تسا یسانشدوخ زا هبنج مادک ةدنهدناشن هلأسم نیا و دهاوخیم هچ ادخ زا )ص( ربمایپ »ادبا نیع ۀفرط یسفن یلا ینلکتال مهللا« ياعد هب انب-22

»ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو«"- .دوشن رورغم دوخ هب ياهظحل»ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو« - .دراذگماو دوخ هب ار وا ياهظحل

ِ»هللا َیِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ« - .دوشن رورغم دوخ هب ياهظحلِ»هللا َیِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ«"- .دراذگماو دوخ هب ار وا ياهظحل
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؟دوریم رامشهب یتسرد تواضق ،هدیدپ کی ةرابرد ریز دراوم زا کی مادک-23

.تسا هدوبن دوجوم ًاتاذ شدوخ هک تسا يدوجو دشابن هدیدپ هک يزیچ

.دوب دهاوخ هشیمه و تسا هدوب هراومه دوریمن رامشهب هدیدپ هک هچنآ

.دراد زاین هدنروآدیدپهب شیادیپ يارب اهنت دوریم رامشهب هدیدپ هک يدوجوم

.تسادخهب ملاع زاین تابثا رد مود ۀمدقم ،میتسه هدیدپ تادوجوم ریاس و ام هکنیا كرد

؟تسا حیحص »لاعتم يادخ تافص و ءامسا« و »نیمز و نامسآ یتسیچ و تاذ« تخانش ناکما هرابرد بیترتهب هنیزگ مادک-24

نکمم - نکممریغنکممریغ - نکممریغنکمم - نکممنکممریغ - نکمم

؟تسا نآ يارب ینشور لاثم ،عارصم مادک و میاهدرک هراشا همدقم مادک هب ،تسین نامدوخ زا ًاتاذ ام دوجو هک مییوگب رگا-25

شخبیتسه دوب هک دناوت نوچ - لوا ۀمدقمشخب ،یتسه زا هتفایان تاذ - لوا ۀمدقم

شخبیتسه دوب هک دناوت نوچ - مود ۀمدقمشخب ،یتسه زا هتفایانتاذ - مود ۀمدقم

تیقلاخ تابثا زا همدقم مادک اب و تسا یتفرعم هنوگچ ،دشاب شدوخ زا شدوجو هک تسین هدروآدیدپ هب دنمزاین یتروص رد هدیدپ کی مییوگب هکنیا-26

؟تسا طبترم ادخ

لوا ۀمدقم - لمأت لصاح تفرعملوا ۀمدقم - يرطف تفرعممود ۀمدقم - لمأت لصاح تفرعممود ۀمدقم - يرطف تفرعم

؟تسا هدرکن هراشا یحیحص هتکنهب ادخهب ملاع يدنمزاین ةرابرد ریز ياههنیزگ زا کی مادک-27

.دشخبیم یتسه نآهب هراومه دنوادخ و تسا دنمزاین ادخهب هراومه ملاع

.تسین هنوگنیا اقب رد اما تسا اّنب و انب هطبار دننام ،داجیا رد هچرگا ادخ اب ملاع هطبار

.دندرگیم یشالتم دنک هدارا ادخ هاگره و تسادخ هب هتسباو ملاع یتسه و دوجو

.دراد ماود هراومه شزاین ملاع اما ددرگیم اّنب زا زاینیب ندشهتخاس اب انب کی

؟دروخیم مشچ هب هنیزگ مادک رد بیترت هب ،»ام ياهیتسه و مییاهمدع ام  /  امن یناف ،یقلطم دوجو وت« ،عارصم ود میهافم-28

ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو - ناش یف وه موی لکناش یف وه موی لک -ِ هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

ِهللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ - ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو  -ِ هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

؟تسا هداد ياج دوخ رد ار يرتحیحص موهفم ،ادخ اب ناسنا ۀطبار ةرابرد ریز ياههنیزگ زا کی مادک-29

.دنکیم يرتمک زجع ساسحا ادخ دزن و هدرک كرد رتشیب ار ادخ هب دوخ زاین ناسنا دور الاب تفرعم هچره

.دنکیم يرتشیب زجع ساسحا ادخ دزن و هدرک كرد رتشیب ار ادخ هب دوخ زاین ناسنا دور الاب تفرعم هچره

.دنکیم زجع ساسحا ادخ دزن رتمک و هتفر الاب شلامک و تفرعم دنک كرد رتشیب ار ادخ هب دوخ زاین ناسنا هچره

.دنکیم زجع ساسحا ادخ دزن رتشیب و هتفر الاب شلامک و تفرعم دنک كرد رتشیب ار ادخ هب دوخ زاین ناسنا هچره

؟دوریم رامشهب يرتحیحص حیضوت ،نایب مادک یتسه رون ناونع هب ادخ فیصوت رد-30

.دنراذگیم دوجو هصرع هب اپ وا ببس هب و هتفرگ ادخ زا ار ناشدوجو تادوجوم مامت

.دنوش لصتم نآ همشچرس هب دیاب دننک ادیپ یتینارون هکنیا يارب ملاع تاقولخم

.دوب دهاوخن تینارون زا يربخ نآ رد تسا تملظ زا راشرس ادخ هدارا نودب ملاع

.دنوریم رامشهب یهلا فاصوا شخب یلجت هزادنا کی هب تادوجوم همه

؟درک دادمتسا میقتسم روطهب ناوتیمن اههنیزگ زا کیمادک زا ،مییامن میسرت »تسا شیادیپ زا رتارف ادخ هب ملاع زاین« هک ار تقیقح نیا دشاب رارق رگا-31

.درک دهاوخ هرهبیب دوجو رهوگ زا ار ناشیا و هدرب نیب زا ار تاقولخم ،دنک هدارا هظحل ره دنوادخ

.دنبلطیم یتسه و هدرک زاین ضرع یلاعتقح هاگشیپ هب ،شیوخ لاح نابز ابً امئاد ملاع تاقولخم

دش دهاوخن عطق هاگچیه يدنمزاین نیا و تسا دنمزاین دنوادخ هب »نآ« ره رد و هراومه ناهج

.دنتسه وا رادماو دوخ یتسه رد تاقولخم و دوب دهاوخ و هدوب هراومه هک تسا يدوجو دنوادخ
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؟دوشیم دافتسم ءاقب هلحرم رد ادخ هب ملاع يدنمزاین هنیزگ مادک موهفم زا-32

.دوشیم هدیدپ دوجو ماود نماض هک تسا یشخبیتسه ،هدنروآدیدپ.تسا دنمزاین هدنروآدیدپ هب دشابن شتاذ نیع شدوجو هک هدیدپ ره

.دنراد هیکت ادخ هب ناشیتسه رد هک دنتسه ییاههدیدپ ناهج تادوجوم.تسا دوجوم نآ ندوبنهدیدپ مزلتسم يرگید زا دوجوم کی زاینیب

؟تسا هدرکن نایب یتسردهب ار لمع و هشیدنا نیب ۀطبار ریز دراوم زا کیمادک-33

.تسا ناسنا لمع نآ راب و گرب و هدزهناوج نهذ رد هک تسا يرذب دننام هشیدنا

.تسا هدز هیکت وا تارکفت رب و هتشاد ياهشیدنا يانبریز یناسنا ره لمع

.دیآیم باسحهب وا ۀشیدنا يریگلکش یلصا تلع هک تسا ناسنا لمع

.دنزیمنرس ناسنا زا یلمع ،دریگن لکش هشیدنا ات و تسوا لامعا دلوم ناسنا ۀشیدنا

؟تسین حیحص »شیادیپ رد ادخهب تاقولخم يدنمزاین« تابثا لوا همدقم هرابرد ریز دراوم زا کی مادک-34

.دنالقتسمریغ ياههدیدپ ،تاقولخم هک دهیم ناشن یتسه رد لمأت.میباییمن یتاذ ار نامندوب دوجوم میرگنیم دوخ هب هاگره

.میاهتفرگن نامدوخ زا ار شیوخ یتسه هک میتسه ییاهناسنا ام.تسا هدنروآدیدپ دنمزاین ،دوجو يارب تسین یکتم دوخ هب هک ياهدیدپ

؟تسا هدرکن هراشا یحیحص ۀتکن هب کی مادک ریز ياههنیزگ نیب رد-35

.تسا هدنروآدیدپ دنمزاین ،دوجو يارب دشابن یتاذ شایتسه هک ياهدیدپ ره

.تسا لقتسم يهدیدپ کی سپ دشابیم دوخ زا شدوجو ادخ هک ییاجنآ زا

.تسا لوا ۀمدقم هب طوبرم دنوریم رامشهب هدیدپ ملاع تاقولخم هکنیا

.تسا يرطف تخانش زا رتارف رکفت کی دنمزاین ،شیادیپ رد ناهج يدنمزاین كرد

ریوصت هب ار ادخ زا یگژیو هچ و هدش نایب ینآرق ترابع مادک حرش عقاو رد ،»درادن زاین ریغ هب شیوخ یتسه زا هلحرم چیه رد ادخ« هک دوش هتفگ رگا-36

؟دشکیم

.تسا صقن زا یلاخ دوجو ياراد دنوادخ - »ُدیِمَحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو«.دشابیم شیوخ یتاذ شدوجو دنوادخ -ِ»هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

.دشابیم شیوخ یتاذ شدوجو دنوادخ - »ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو.تسا صقن زا یلاخ دوجو ياراد دنوادخ - ِ»هللا َیِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

؟تسا ریز ياهلولعم زا کیمادک رب یتلع بیترتهب ریز ياهترابع زا کی ره-37

ِ»َّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمتَنأ« -

»ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللاَو« -

.دننکیم تساوخرد دنوادخ زا هتسویپ تادوجوم - دوشیم زیچهمه لماش دنوادخ هب ناسنا يدنمزاین

.تسا هدوتس و زاینیب دنوادخ - دنتسه دنمزاین دنوادخ هب تادوجوم

.تسا يرما راک ردناتسد هراومه دنوادخ - دننکیم تساوخرد وا زا هتسویپ ،تسا نیمز و نامسآ رد هچنآ ره

تادوجوم ۀمه زا دنوادخ یتاذ لالقتسا - ادخ هب یتسه لحارم مامت رد تادوجوم ۀمه یگتسباو

هک ارچ دشاب »قلاخ و قولخم« هطبار يارب یبسانم لاثم .................. هطبار نیا هک میباییمرد مینک هجوت »شیادیپ رد رامعم هب انب زاین« لاثم هب قیقد رگا-38

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

.دنک داجیا ار هدوبن البق هک ییانب تسا رداق رامعم کی - دناوتیم

.دهدیم همادا دوخ یتسه هب ،رامعم کی گرم زا سپ اهلاس انب کی - دناوتیمن

.دش دهاوخن هتخاس مه ییانب دشابن راک رد يرامعم رگا - دناوتیم

.دزادرپ یم دناهتفای یتسه لبق زا هک ییازجا نامدیچ هب اهنت رامعم - دناوتیمن

؟تسا همدقم مادکهب طوبرم نیا و دشابیمن يرگید دنمزاین ،شدوجو رد دوجوم کی ینامز هچ-39

مود ۀمدقم - دشاب هدننکداجیا ،شدوخ هک ینامزمود ۀمدقم - دشاب دوجومً اتاذ شدوخ هک ینامز

لوا ۀمدقم - دشاب هدننکداجیا ،شدوخ هک ینامزلوا ۀمدقم - دشاب دوجومً اتاذ شدوخ هک ینامز
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هتکن مادک هب »ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو« ترابع هب هجوت اب و تسا هلحرم مادک هب رظان تسا هدش هراشا نآ هب ِ»هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ« ۀفیرش هیآ رد هک يرقف-40

؟دراد هراشا

.ددرگ زاینیب ناسنا هک دوشیم ببس شیوخ يزاینیب اب هک تسادخ - شیادیپ

.ددرگ زاینیب ناسنا هک دوشیم ببس شیوخ يزاینیب اب هک تسادخ - اقب و شیادیپ

.تسین دنمزاین يرگید هب شیوخ یتسه زا ياهلحرم چیه رد هک تسادخ - شیادیپ

.تسین دنمزاین يرگید هب شیوخ یتسه زا ياهلحرم چیه رد هک تسادخ - اقب و شیادیپ

؟تسا رتاسر هنیزگ مادک »تسین دنمزاین رامعم هب شیوخ ءاقب رد انب کی ارچ« هک هلأسم نیا نییبت رد-41

رتارف هن دوشیم هصالخ شیادیپ رد اهنت رامعم هب انب کی زاین هک تسا نیا هلأسم نیا لیلد

.دنک نیمأت شیاقب رد ار انب زاین دناوتیمن و تسا هدیدپ کی دوخ رامعم هک لیلد نیا هب

.دنک دوجو بلط وا زا هراومه انب نآ ات تسین انب کی ءازجا قلاخ ًاتقیقح رامعم کی هک ارچ

.درب هرهب اهلاثم ریاس زا دیاب و دنک حیرشت یبوخهب ار رامعم هب انب يدنمزاین دناوتیمن لاثم نیا

؟دنکیم نایب تادوجوم يارب یشقن هچ هیآ نیا و تسیچ ِضْرَألاَو ِتاوامَّسلا ُرُونُ هللا هفیرش هیآ مایپ-42

دنوادخ شخبیلجت - دوشیم بوسحم یهلا تایآ زا ياهیآ و قولخم دوجو رگنایب ناهج نیا رد يزیچ ره

دنوادخ تاذ و تافص رگناشن - دوشیم بوسحم یهلا تایآ زا ياهیآ و قولخم دوجو رگنایب ناهج نیا رد يزیچ ره

دنوادخ شخبیلجت - دنوشیم راکشآ و ادیپ وا ببس هب و دنریگیم دنوادخ زا ار ادخ دوجو تادوجوم مامت

دنوادخ تاذ و تافص رگناشن - دنوشیم راکشآ و ادیپ وا ببس هب و دنریگیم دنوادخ زا ار دوخ دوجو تادوجوم مامت

؟تسا دروم مادک نآ ةدننکلیمکت و دراد دوجو نآ يارب یلیلد هچ ،تسا ییادتبا يرما يرطف تخانش هک دوش هتفگ رگا-43

ادخ هب دوخ شیادیپ رد ناهج يدنمزاین ةرابرد رکفت - میباییم تسد نآ هب دوخ یملع ياهشالت نیلوا اب ام هک ارچ

ادخ هب دوخ شیادیپ رد ناهج يدنمزاین ةرابرد رکفت - میباییم دوخ دوجو رد ار یتخانش نینچً اتاذ هک ارچ

وا ینابیتشپ و تیاده و ناهج رد دنوادخ روضح كرد - میباییم تسد نآ هب دوخ یملع ياهشالت نیلوا اب ام هک ارچ

وا ینابیتشپ و تیاده و ناهج رد دنوادخ روضح كرد - میباییم دوخ دوجو رد ار یتخانش نینچً اتاذ هک ارچ

؟تسا هداد رارق باطخ ار یهورگهچ ادتبا رد و تسا رتکیدزن ادخ تیقلاخ تابثا زا همدقم مادک هب ِ»هللاَیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ« ینآرق ترابع-44

نانموم - لوا ۀمدقماهناسنا - مود ۀمدقماهناسنا - لوا ۀمدقمنانموم - مود ۀمدقم

؟دنراد هراشا موهفم مادک هب »هعم و هدعب و هلبق هللا تیار و الا ائیش تیار ام« دنیامرفیم هک دوخ ینارون نایب رد )ع(یلع ماما-45

.دنراذگیم دوجو ۀصرع هب اپ وا ببس هب و هتفرگ ادخ زا ار ناشدوجو تادوجوم مامت

.دنوش لصتم نآ ۀمشچرس هب دیاب ،دننک ادیپ یتینارون هکنیا يارب ملاع تاقولخم

.دوب دهاوخن تینارون زا يربخ نآ رد ،تسا تملظ زا راشرس ادخ ةدارا نودب ملاع

.دنوریم رامشهب یهلا فاصوا شخبیلجت هزادنا کی هب تادوجوم ۀمه

؟دنک حیرشت ار »ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو« و ِ»هللا َیِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ« ینآرق ترابعود رتهب تسا رداق موهفم ود مادک-46

تسا شیوخ زا شدوجو هک تسیاهدیدپ ادخ - تسین شدوخ زا شدوجو هک تسیاهدیدپ ناسنا

تسین ریغ هب هتسباو شیوخ یتسه رد دنوادخ - تسین شدوخ زا شدوجو هک تسیاهدیدپ ناسنا

تسا شیوخ زا شدوجو هک تسیاهدیدپ ادخ - تسا قلطمرقف راتفرگ ادخ فطل نودب هک تسا يدوجوم ناسنا

.تسین ریغ هب هتسباو شیوخ یتسه رد دنوادخ - تسا قلطم رقف راتفرگ ادخ فطل نودب هک تسا يدوجوم ناسنا

؟تسا طابترا رد ینآرق ترابع ود مادک اب »تسوت ز ام رد ادص و میهوک وچ ام     تسوتز ام رد اون و مییانوچ ام« تیب-47

ضرالا و تاوامسلا یف نم هلاسی - ناش یف وه موی لکضرالا و تاوامسلا یف نم هلاسی  -ِ هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

ناش یف وه موی لک - ُدیِمَْحلا ِینَْغلا َوُهُ هللاَوُدیِمَْحلا ِینَْغلا َوُهُ هللاَو - "ِ هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ"
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؟دشابیم هنیزگ مادک فیصوت نیا ةرمث و تسا هتسیاش ادخ يارب فیصوت مادک-48

دشابیم وا یتاذ ادخ یتسه - تسا هدنروآدیدپ زا زاینیب ةدیدپ ،دنوادخ

تسا ریغ زا لقتسم ياهدیدپ دنوادخ - دشابیم شدوخ زا شدوجو ،دنوادخ

تسا ریغ زا لقتسم ياهدیدپ دنوادخ - تسا هدنروآدیدپ زا زاینیب ةدیدپ ،دنوادخ

دشابیم وا یتاذ ادخ یتسه - دشابیم شدوخ زا شدوجو ،دنوادخ

نامه هلأسم نیا هک تسا لاعتم يادخ نامه وا و دشاب .................. وا یتسه و دشابن هدیدپ شدوخ هک میدنمزاین ياهدننیرفآ هب ناهج ياههدیدپ و ام-49

.تسادخ هب ملاع يدنمزاین ثحب ..................

هجیتن - شتاذ ردهجیتن - هدش بسک شیپ زامود ۀمدقم - هدش بسک شیپ زامود ۀمدقم - شتاذ رد

زاین نیا حیضوت و تسا رتنشور قلاخ و قولخم نیب زاین ةزوح مادک رد ،»دلوم اب هتیسیرتکلا نایرج هطبار« و »رامعم  اب انب هطبار« لاثم ود رد توافت-50

؟تسیچ

.هداد تاجن یتسین زا ار اهنآ و تسا ملاع تادوجوم شخبیتسه دنوادخ - اقب

.هداد تاجن یتسین زا ار اهنآ و تسا ملاع تادوجوم شخبیتسه دنوادخ - شیادیپ

.دهدیم ماود ناشدوجو هب و هدیشخب یتسه تادوجوم هب هراومه هک تسا دنوادخ - اقب

.دهدیم ماود ناشدوجو هب و هدیشخب یتسه تادوجوم هب هراومه هک تسا دنوادخ - شیادیپ

؟تسیچ یندیشیدنا نینچ رگید ةرمث و دشاب اهتدابع نیرترب ةرمز رد دناوتیم یطیارش هچ دوجو اب دنوادخ دروم رد رکفت )ص( ادخ لوسر نایب هب-51

هدنیآ هب دیما شیازفا - ادخ تاذ تخانش زا تعناممهدنیآ هب دیما شیازفا - ادخ تردق تخانش رد تموادم

نهذ و بلق رد داقتعا ندناود هشیر - ادخ تاذ تخانش زا تعناممنهذ و بلق رد داقتعا ندناود هشیر - ادخ تردق تخانش رد تموادم

؟دراد يرتشیب تبارق ینآرق ترابعود مادک اب »امن یناف ،یقلطم دوجو وت« عرصم-52

ضرالاو تاوامسلایف نم هلاسی - ناش یف وه موی لکضرالاو تاوامسلایف نم هلاسی -ِ هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

ناش یف وه موی لک - ُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَوُدیِمَْحلا ِینَْغلاَوُهُ هللاَو -ِ هللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

؟دراد رتشیب طابترا ریز تایآ زا کی مادک اب »دید ادخ لوا دید هک يزیچرههب  / دید افص و رون تفرعم زک یلد« تیب-53

ِضْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاُرُونُ هللاِهللا َیلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتنأ

ُهَعَم َو ُهَدَعب َو ُهَلبَقَ هللا ُتَیأَر َو ِّالا ًائیَش ُتَیأَر امِضْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاِیف ْنَم ُُهلأْسی

؟تسا يدنمزاین نیا زورب ببس یلماع هچ و دراد هراشا قلاخ هب قولخم يدنمزاین زا هلحرم مادک هب »ار تسین يدومن یتسه تذل« عرصم-54

تسین ندوبدوجوم يواسم تاقولخم تقیقح و تاذ - شیادیپ رد يدنمزاین

.دوشیم تاقولخم نتشگتسین هب یهتنم ادخ یشخبتایح عطق - اقب رد يدنمزاین

.دوشیم تاقولخم نتشگتسین هب یهتنم ادخ یشخبتایح عطق - شیادیپ رد يدنمزاین

.تسین ندوبدوجوم يواسم تاقولخم تقیقح و تاذ -اقب رد يدنمزاین

؟درادن ییانعم بسانت ترابع مادک اب »هعم و هدعب و هلبق هللا ُتیأر و ّالا ًائیش تیأر ام« :دیامرفیم هک )ع( یلع نانمومریما نایب نیا-55

دید ادخ لوا ،دید هک يزیچ ره هب / دید افص و رون تفرعم زک یلدِضرَألا و ِتاوامَّسلا رون هللا

ُدیمَحلا ینغلا َوُهُ هللا و هللا َیِلا َءارقفلا ُُمتنا ُسانلا اهیا ایًاجاوَزا مُکسفَنا نم مُکل َقَلَخ َنا ِِهتایآ نَم و

؟تسا هدرکن هراشا ياهتکن هچ هب »دینشیم ام هتفگان وت فطل /// دوبن ناماضاقت و میدوبن ام« عرصم-56

.میوریم رامشهب هدیدپ سپ میاهدش قلخ سپس و هدوبن هک تهج نیا زا تاقولخم ام

.تسا هدنروآ دیدپ دنمزاین ندمآ دیدپ يارب دشابن شدوخ زا شدوجو هک هچ ره

.دوریمن رامشهب هدیدپ دوخ هک تسا ياهدنروآ دیدپ و تسا قلطم ینغ دنوادخ

.دننکیم بلط ار ناشدوجو ،لاعتم دنوادخ زا شیوخ لاح نابز اب تاقولخم
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؟دوشیم لصاح تامدقم مادک رد ربدت زا ،یتسه و شیادیپ رد دنوادخ هب ناهج ياههدیدپ يدنمزاین-57

نتفای دوجو رد اههدیدپ لالقتسا مدع -ریغ هب تاقولخم یگتسباو

دوجولابجاو هب دوجولانکمم زاین -رترب دوجو هب تادوجوم تاذ ياکتا

دوجو اب دوجولابجاو تاذ ندوب يواسم -نتفای دوجو رد تاقولخم نتشادن لالقتسا

ریغ هب دنوادخ ياکتا مدع -دوجو ياضتقا ناونع هب دنوادخ هب داقتعا

؟تسا حیحص ،یهلا تمحر رارمتسا رب ینبم ادخ زا )ص( ربمایپ تساوخرد ةرابرد اههنیزگ زا کی مادک-58

.تسا ناشیا تفرعم لامک لولعم هک دراد هراشا ادخ دزن رد )ص( ربمایپ زجع هب تساوخرد نیا

.تسادخ دزن رقف زا ناشیا كرد شیازفا تلع هک دراد هراشا )ص( ربمایپ یگدنب هب تساوخرد نیا

.دوریم رامشهب لامک شیازفا تلع هک تسادخ دزن رقف رتشیب كرد عبات ناشیا تساوخرد

.تسا ناشیا تفرعم لولعم هک تسادخ دزن رد ترضح نآ تزع هناشن ترضح نآ تساوخرد

؟تسیچ نآ لیلد و تسا هدش هدناوخ هنوگچ يوبن ثیدح رد ناهج راگدیرفآ اهنت ناونع هب دنوادخ دوجو هب ندرب یپ-59

نآ تخانش رد ناسنا نهذ یسرتسد و هطاحا -  ّهللا ِتاذ یف اورَّکََفت النآ تخانش رد ناسنا نهذ یسرتسد و هطاحا - ٍءیَش ِّلُک یف اورَّکََفت

دودحمان روما تاذ روصت رد نهذ تیدودحم - ّهللا ِتاذ یف اورَّکََفت الدودحمان روما تاذ روصت رد نهذ تیدودحم - ٍءیَش ِّلُک یف اورَّکََفت

؟دراد هراشا تادوجوم يدنمزاین تلع هب هفیرش ۀیآ مادک و تسیچ لاعتم دنوادخ هب ناهج تادوجوم ِنآ ره رد و یگشیمه يدنمزاین لیلد-60

ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسی  - دنوادخ يزاینیبٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسی  - دنوادخ تیقلاخ

ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللا َوِ َّهللا َىِلإ ُءارَقُْفلا ُُمْتَنأ ُساَّنلا اَهَُّیأ ای  - دنوادخ يزاینیبُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللا َوِ َّهللا َىِلإ ُءارَقُْفلا ُُمْتَنأ ُساَّنلا اَهَُّیأ ای  - دنوادخ تیقلاخ
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