


 دین و زندگی دوازدهم فصل دوم-پرواز- تستی

؟تسا هنیزگ مادک بیترت هب ریز تالاؤس زا کی ره خساپ-1

؟تسیچ ناربمایپ ۀمه توعد ۀحول رس -

؟تسا هداد رارق يزیچ هچ رادم رب ار نانمؤم ماکحا و قالخا ،میرک نآرق -

؟تسیچ دیؤم »ُروُّنلاَو ُتاَمُلُّظلا یَِوتَْست ْلَه َْمأ« ینآرق ترابع -

دیحوت و كرش ،دیحوت ،دیحوتدیحوت و كرش ،داعم ،دیحوت

يراکشآ و ییادیپ ببس ،داعم ،داعميراکشآ و ییادیپ ببس ،دیحوت ،داعم

ای دیحوت بتارم زا کی مادک بیترت هب »ارَض َالَو اًعَْفن ْمِهِسُفنَِأل َنوُکِلَْمی َال َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد نِّم ُمتْذَخَّتاََفأ ُْلقُ َّهللا ُِلق ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَّر نَم ْلُق« ۀفیرش ۀیآرد ربدت اب-2

؟تسا هدش رکذ كرش

تیالو - تیبوبرتیکلام - تیبوبرتیکلام - تیقلاختیالو - تیقلاخ

؟تسا هدش نییبت یتسرد هب هنیزگ مادک رد بیترت هب ریز دراوم زا کی ره-3

؟تسا یلجتم هیآ مادک رد دیحوت رد هدش روصت نایادخ نتشاد صقن و تیدودحم ضرف در -

؟تسا كرش زا هبترم مادک دنوادخ رانک رد ناسنا يارب ندوب لئاق فرصت قح -

تیالو - »ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا«تیبوبر - »ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا«

تیبوبر - »ِضْرَْألا ِیف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِیف اَمِ َِّّهللا«تیالو - »ِضْرَْألا ِیف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِیف اَمِ َِّّهللا«

؟تسا يرورض دنوادخ هاگشیپ رد یگدنب و تیدوبع تیوقت يارب ترابع مادک مهف-4

ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُکِضْرَألاَو ِتاوامَّسلا ُرُونُ هللاَِّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمتَنأ ُساَّنلا اَهَُّیأ َایٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلق

؟ددرگیم موهفم هفیرش ۀیآ مادک مایپ رد تّقد زا ،دنکیم تیاده هدومرف نیعم شیارب هک يدصقم يوس هب و دنکیم هرادا ار ناهج دنوادخ هکنیا-5

»ضرالا و تاوامسلا یف ام هللاو«»ٍیلو نم هنود نم مهل ام«

ءیش لک ّبر وه و ًابر یغبا ّهللا ریغا لق«»ءیش لک قلاخ ّهللا«

؟تسا هداد ياج دوخ رد ار یمیهافم هچ بیترتهب هلمج نیا و دوشیم هتخانش تیمسر هب درف قوقح و ماکحا مامت مالسا رد هلمج مادک نتفگ اب-6

ادخ تابثا و ادخ ریغ یفن -  ُ»هللا َِّالا َهِلا ال«ادخ ریغ تیقولخم و ادخ تیقلاخ تابثا -  »ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ هللا«

ادخ ریغ تیقلاخ و ادخ تیقولخم تابثا  - ُ»هللا َِّالا َهِلا ال«ادخ ریغ یفن و ادخ تابثا - »ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ هللا«

؟تسا هداد رارق يرادم هچ رب ار نانمؤم »یعامتجا« و »يدرف« لامعا بیترت هب میرک نآرق-7

دیحوت - قالخا قالخا - قالخا دیحوت - دیحوت قالخا - دیحوت

دیحوت هب هفیرش ۀیآ مادک و دنرادرب یتسرپتب و كرش زا تسد هفیرش ترابع مادک نتفگ اب تساوخ ناکرشم زا تلاسر زاغآ نامه زا )ص( ادخ لوسر-8

؟دراد هراشا تیالو رد

)ًابر یغبا هللا ریغا لق(  –  )ءیش لک قلاخ هللا()ًابر یغبا هللا ریغا لق(  –  )هللا ّالا هلا ال(

ً)ادحا همکح یف کرشی ال و(  –  )ءیش لک قلاخ هللا(ً)ادحا همکح یف کرشی ال و(  –  )هللا ّالا هلا ال(
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یگانه بى همتا



هب ناسنا ریبدت دروم رد ار یتارمث هچ بیترتهب ،»دنوادخ اب نابغاب ۀطبار« یسررب و »دناهتشادن یتلاخد ،تشک رد هک ینارگید اب عراز ناسنا ۀطبار« سایق-9

؟دروآیم لابند

دوخ نتسناد فرصت و یتسرپرس يارجم و ریسم – دنوادخ هب تعارز نداد تبسن

دوخ ریبدت نتسناد وا ریبدت تحت و ادخ نآ زا – دنوادخ هب تعارز نداد تبسن

دوخ ریبدت نتسناد وا ریبدت تحت و ادخ نآ زا - دوخ جنرتسد هب تعارز نداد تبسن

دوخ نتسناد فرصت و یتسرپرس يارجم و ریسم - دوخ جنرتسد هب تعارز نداد تبسن

ناحبس دنوادخ يوس زا یشخبافش رد )ص( مرکا ربمایپ ندوب نوذأم و تسا دیحوت ۀبترم مادک دیؤم بیترتهب یلاعتقح یشخبتیاده و شخبیتسه-10

؟تسا مادک دیؤم

یمود -تیکلام -تیبوبریلوا-تیکلام -تیبوبریمود -تیبوبر -تیقلاخیلوا -تیبوبر -تیقلاخ

:هک ددرگیم طابنتسا دعر ۀفیرش ةروس زا تمسق مادک رد تقد اب-11

».دشاب هتشاد فرصت قح نارگید روما رد دناوتیمن ،درادن ار دوخ نایز و دوس رایتخا هک یسک«

»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَّر نَم ُْلق«»ُراَّهَْقلا ُدِحاَْولا َوُهَو ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلق«

»ُریَِصْبلاَو ىَمْعَْألا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق«»َنوُکِلَْمی َال َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد نِّم ُمتْذَخَّتَاَفأ ُْلق«

؟دننکیم بلط ادخ زا ار زیچ یچ ،حدم نیا زا سپ )ع( ماما و تسا هدش حدم یترابع هچ اب دنوادخ ،)ع( یلع ماما راب رهوگ مالک رد-12

مشاب تنتشاد تسود هتسیاش هک هد قیفوت ارم - مراد تسود نم هک يا هنوگ نامه وت

مشاب يراد تسود وت هک هنوگنآ هد قیفوت ارم - تسوت يهتسیاش هک يا هنوگ نامه وت

مشاب يراد تسود وت هک هنوگنآ هد قیفوت ارم - مراد تسود نم هک يا هنوگ نامه وت

مشاب تنتشاد تسود يهتسیاش هک هد قیفوت ارم - تسوت يهتسیاش هک يا هنوگ نامه وت

؟تسیچ كرد نیا زا وا ۀجیتن و تسا هتفایرد ار تیبوبر رد دیحوت هنوگچ ،دنتسه وا ریبدت تحت ناتخرد هک ینابغاب-13

.دشاب وا عیطم دیاب هک تسا دنوادخ ،یقیقح عراز و قلاخ - ناهایگ رد وا ریبدت يراذگرثا یگنوگچ رد تقد

.دشاب وا رازگرکش دیاب هک تسادخ ،تعارز یلصا ةدنهد شرورپ - ناهایگ رد وا ریبدت يراذگرثا یگنوگچ رد تقد

.دشاب وا عیطم دیاب هک تسا دنوادخ ،یقیقح عراز و قلاخ - لاعتم دنوادخ ریبدت و وا ریبدت یلوط ۀطبار یسررب

.دشاب وا رازگرکش دیاب هک تسادخ تعارز یلصا ةدنهد شرورپ - لاعتم دنوادخ ریبدت و وا ریبدت یلوط ۀطبار یسررب

لولعم کیمادک دینک صخشم و تسا طبترم تایآ مادک اب بیترتهب »يو هب ناسنا روما ریبدت یشخب لالقتسا« و »ناهج زا یتمسق یتسرپرس« ياعدا-14

؟تسا يرگید

یمود - »یش لک بر وه و ابر یغبا هللا ریغا« - »یلو نم هنود نم مهل ام و«یلوا - »یش لک بر وه و ابر یغبا هللا ریغا« - »یلو نم هنود نم مهل ام و«

یمود - »یلو نم هنود نم مهل ام و« - »یش لک بر وهو ابر یغبا هللا ریغا«یلوا - »یلو نم هنود نم مهل ام و« - »یش لک بر وهو ابر یغبا هللا ریغا«

؟تسا حیحص ،»دربیم شیپ بولطم دصقم تمس و هدرک هرادا ار ناهج هک تسادخ« هلمج ةرابرد ،ترابع و هیآ مادک-15

.دنکیم یفن ناسنا يارب ار یلقتسم ریبدت هنوگ ره -  ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُهَو ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ُْلق

.دنک یم یفن ناسنا يارب ار یلقتسم ریبدت هنوگ ره -  اًعَْفن ْمِهِسُْفنَِأل َنوُکِلَْمی َال َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتَاَفأ ُْلق

.دنکیم در ادخ لوط رد ار يریبدت هنوگره -  ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُهَو ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ُْلق

.دنکیم در ادخ لوط رد ار يریبدت هنوگره - اًعَْفن ْمِهِسُْفنَِأل َنوُکِلَْمی َال َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتَاَفأ ُْلق

؟تسیچ ناشیا يارب »راختفا« و »تزع« بیترت هب )ع( یلع ترضح نایب رد-16

دنوادخ يراگدرورپ - ادخ یگدنبادخ یگدنب - دنوادخ يراگدرورپ

دراد تسود ادخ هک دشاب هنوگ نآ - مراد تسود نم هک ياهنوگ نامهمراد تسود نم هک ياهنوگ نامه - دراد تسود ادخ هک دشاب هنوگ نآ
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؟تسا دیحوت مادک زا هتساخرب و دراد تلالد دیحوت داعبا زا دعب مادک رب »دنوادخ يراصحنا یتسرپرس« ترابع-17

تیقلاخ - تیبوبرتیکلام - تیالوتیالو - تیبوبرتیبوبر - تیالو

؟ارچ ؟میریگیم هرهب ینآرق ۀلمج مادک زا ،میرامشب دودرم ار ناکرشم لمع  »َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتاََفأ ْلُق«  لاؤس اب میهاوخب هکنیا يارب-18

.دوب دهاوخن مه بر دشابن یلو هک نآ - ُ هللا ُِلق ِضْرْألاَو ِتاَوامَّسلا ُّبَر نَم ُْلق

.دوب دهاوخن مه یلو دشابن کلام هک نآ - ارَض َالَو اًعَْفن ْمِهِسُفنَِأل َنوُکِلَْمی َال

.دوب دهاوخن مه یلو دشابن بر هک نآ - ُ هللا ُِلق ِضْرْألاَو ِتاَوامَّسلا ُّبَر نَم ُْلق

.دوب دهاوخن مه کلام دشابن یلو هک نآ - ارَض َالَو اًعَْفن ْمِهِسُفنَِأل َنوُکِلَْمی َال

؟تسا هدش نایب یتسرد هب هنیزگ مادک رد بیترت هب »ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُهَو« ۀیآ تیلع-19

»ِضْرَْألا ِیف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِیف اَمُ ِهللا َو« -»ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل ام َو« -»ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ هللا«

»ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل ام َو« -»ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ هللا« -»ِضْرَْألا ِیف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِیف اَمُ ِهللا َو«

»ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ هللا« -»ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل ام َو« -»ِضْرَْألا ِیف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِیف اَمُ ِهللا َو«

»ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل ام َو« -»ِضْرَْألا ِیف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِیف اَمُ ِهللا َو« -»ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ هللا«

؟دنک یم لیمکت ار ریز ینآرق میهافم زا کی مادک ، »اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو«  هفیرش يهیآ-20

َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتَاَفأ ُْلقابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ُْلق

ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخ ُهَّللا ِلُق ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلقٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم

. .................. هک تفگ ناوتیم اما تسا  .................. یقیقح عراز هچرگا يزرواشک رما رد-21

.دشاب راذگ رثا ملاع ریبدت رد تسا رداق نتفای لامک اب مه نابغاب - ادخ.دوریم شیپ وا ریبدت تحت و تسادخ نآ زا همه شریبدت و نابغاب - نابغاب

.دشابیم یهلا ریبدت ریسم و ارجم یعون هب و هدرک ریبدت مه نابغاب - ادخ.تسا هدرپس وا هب ار يراذگ رثا زا دح نیا هک تسا دنوادخ نیا - نابغاب

؟تسا هدومن نایب ار »ُدَمَّصلا ُهللا« فیرش ترابع موهفم دروم مادک-22

»ُءاَشت ْنَم َکْلُْملا ِیتُْؤت ِکْلُْملا َِکلام َّمُهَّللا ُِلق«»ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُه َو ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیَغَ أ ُْلق«

»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک ِضْرَْألا َو ِتاوامَّسلا ِیف ْنَم ُهَُلئَْسی«»ٌمیَِقتْسُّم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعَاف ْمُکُّبَرَو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ«

؟تسیچ ناشیا يارب  »راختفا« و  »تزع«  بیترت هب )ع( یلع ترضح نایب رد-23

ادخ يراگدرورپ - ادخ یگدنبادخ یگدنب - دنوادخ يراگدرورپ

.دراد تسود ادخ هک دشاب هنوگنآ - .مراد تسود نم هک يا هنوگنامه.مراد تسود نم هک يا هنوگ نامه - .دراد تسود ادخ هک دشاب هنوگنآ

؟دنکیم تلئسم ار يزیچ هچ دنوادخ زا و دنادیم هچ رد ار دوخ تزع تیافک ،تیدحا هاگرد هب دوخ هناقشاع تاجانم رد )ع( یلع ترضح-24

مناهاوخ تدوخ زا ار تنتشاد تسود -ادخ تیدوبعيراد تسود وت هک هد رارق هنوگنامه ارم -دوخ تیدوبع

يراد تسود وت هک هد رارق هنوگنامه ارم -ادخ تیبوبرمناهاوخ تدوخ زا ار تنتشاد تسود -ادخ تیبوبر

؟تسیچ لولعم ریز دراوم زا کیره-25

ِضْرَْألا ِیف ام َو ِتاوامَّسلا ِیف امِ َِّهللا َو  -

عامتجا و هداوناخ ،نتشیوخ ،ادخ اب هطبار رد ناملسم درف یگدنز همه رییغت -

ّهللا ّالإ هلإ ال  هب يدنبیاپ - ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ َّهللاٌدََحأُ َّهللا َوُه ُْلق   - ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاخُ َّهللا

ٌدََحأُ َّهللا َوُه ُْلق - ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَمّهللا ّالإ هلإ ال  هب يدنبیاپ - ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم

»ُراَّهَْقلا ُدِحاَْولا َوُهَو ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ِلُق«  :دنیامرفیم هک تسا ریز ینآرق تارابع زا کی مادک نایب اب دنوادخ-26

اًعَْفن ْمِهِسُْفنَِأل َنوُکِلَْمی َال َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتَاَفأ ُْلقَُّهللا ُِلق ِضْرْألاَو ِتاَوامَّسلا ُّبَر نَم ُْلق

ُریَِصْبلاَو ىَمْعَْألا یَِوتَْسی ْلَه ُْلقْمِهْیَلَع ُقْلَْخلا ََهباََشتَف ِهِقْلَخَک اوُقَلَخ َءاَکَرُشِ َِّهللا اوُلَعَج َْمأ
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؟میاهدناسر تابثا هب ادخ يارب ار تفص مادک و تسیچ نایب نیا زا نامدوصقم ،تسا ملاع قلطم یلو دنوادخ مییوگیم یتقو-27

یتسرپرس - دنک داجیا رییغت و فرصت ملاع رد دناوتیم هک تسادخ نیا ینعی

یتسرپرس - دیامن ریبدت ار تاقولخم روما تسا رداق هک تسادخ نیا ینعی

ریبدت - دنک داجیا رییغت و فرصت ملاع رد دناوتیم هک تسادخ نیا ینعی

ریبدت - دیامن ریبدت ار تاقولخم روما تسا رداق هک تسادخ نیا ینعی

رامشهب نآ راثآ هلمج زا .................. دروم هک درکیم توعد  »هللا الا هلا ال«  ۀلمج نتفگ و دیحوت هب ار مدرم دوخ توعد يادتبا رد )ص( مرکا ربمایپ-28

".دوریمن

درف یمالسا قوقح و ماکحا مامت ندش هتخانش تیمسر هبنیملسم ریاس نامیا و ینید ناردارب هرمز رد نتفرگ رارق

صخش رد دیحوت یلجت و كرش فلتخم بتارم زا تراهطناناملسم ریاس طسوت درف نآ قوقح زا عافد نتفای بوجو

؟میدقتعم »ِضْرَْألا ِیف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِیف اَمِ َِّهللا َو« ۀیآ هب ام ارچ ؟تسیچ ناملسم درف یگدنز مامت رییغت لماع-29

.تسا ناهج قلاخ و أدبم اهنت دنوادخ اریز - ُ»َّهللا َِّالإ ََهِلإ َال« هب یلمع مازتلا.تسا ناهج کلام اهنت دنوادخ اریز - ُ»َّهللا َِّالإ ََهِلإ َال« هب یلمع مازتلا

.تسا ناهج قلاخ و أدبم اهنت دنوادخ اریز - ُ»َّهللا َِّالإ ََهِلإ َال« هب رارقا و فارتعا.تسا ناهج کلام اهنت دنوادخ اریز - ُ»َّهللا َِّالإ ََهِلإ َال« هب رارقا و فارتعا

تفص نامه هک تساهدش هراشا .................. هب سپ دربیم شیپ هب هتفرگ رظنرد شیارب هک يدصقم يوس هب ار ملاع ،دنوادخ دوش هتفگ رگا-30

.دنکیم میسرت ار ..................

تیبوبر - ریبدت و هراداتیالو - ریبدت و هراداتیبوبر - رییغت و فرصتتیالو - رییغت و فرصت

؟تسا داقتعا مادک رب ینتبم تسین ناشیا تایح نامز رد رصحنم ربمایپ ییاناوت هب داقتعا دوش هتفگ هکنیا-31

.دوش هتفرگ رظن رد ادخ زا لقتسم هک تسا كرش یفانم یتقو ،ترضح یشخبافش ییاناوت

.تسا ناشیا يونعم و یناحور تقیقح زا هدمآرب ،ترضح ییاناوت نیا

.دننکیمن لمع لقتسم روطهب و دنتسه یهلا تیانع يارجم و هطساو ناشیا

.تسا دیحوت نیع ناشیا ناوت هب داقتعا ،تساهداد رارق ادخ ار تیلع ماظن هک ییاجنآزا

.................. راتفرگ سپ ،مینادیم ادخ .................. رد ار ناشیا ناوت نوچ و تسا ناشیا .................. زا ییاشگهرگ يارب ادخ ءایلوا زا ام تساوخرد-32

.میاهدشن

كرش - لوط - یناحور و يونعم تقیقحكرش - فیدر - ینامسج و یناحور تقیقح

رفک - فیدر - یناحور و يونعم تقیقحرفک - لوط - ینامسج و یناحور تقیقح

؟تسا هدش نایب هنیزگ مادک رد تفص نیا يانعم تقیقح و تسا هدش یفرعم یتفص هچ اب ادتبا دیحوت ةروس رد دنوادخ-33

.تسا لوا یتفص ره رد و تسا شیپ همه زا هک یسک - دحا.تسا لوا یتفص ره رد و تسا شیپ همه زا هک یسک - دحاو

.درک سایق وا اب ار نارگید ناوتیمن و درادن یمود هک ییاتکی - دحا.درک سایق وا اب ار نارگید ناوتیمن و درادن یمود هک ییاتکی - دحاو

؟دشابیمن راگزاس ،دحوم ناسنا يوس زا قیقد يدیحوت هاگن کی اب ار ریز میهافم زا کیمادک-34

.داد دهاوخ ار یتسه رد لقتسم فرصت قح شدوخ هب نآ یپ رد ،دشاب هدش تیکلام رد كرش راچد هک یسک

.دشاب ماهبا ای و دیدرت راچد تسا ادخ کلم ملاع هکنیا رد اما ،دشاب هتفریذپ ار یهلا تیالو ناسنا دوشیمن

.تسا رتتخس نآ شریذپ هکارچ ؛دوشیم رتشیب ،میوریم تیبوبر تمس هب تیقلاخ زا هچ ره لاعتم يادخ هب كرش

.تسا هتسناد ادخ نآ زا مه ار ملاع ریبدت نآ زا شیپ مرجال سپ ،دنادب ادخ هب قلعتم ار »ملاع رد فرصت قح« هکنآ

؟دنادیم دوخ تزع ۀیام ار یلماع هچ )ع( یلع ترضح و ؟تسا مادک نید ماکحا و فراعم دبلاک هب »یشخب انعم« و »یشخب ءایحا« -35

ادخ يراگدرورپ - دیحوت ادخ یگدنب - دیحوت ادخ يراگدرورپ - نید ادخ یگدنب - نید
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؟دراد لابند هب ار ياهجیتن هچ اهصقن نیا دوجو و تسا نایادخ نیا زا کی ره رد ییاهصقن دوجو مزلتسم ملاع يارب ادخ دنچ ضرف ارچ-36

نایادخ نیا ندوب هدیدپ - دنریگ رارق مه رانک رد دنناوت یمن دنتسه اراد ار تالامک ۀمه هک ییادخ دنچ هک ارچ

یگدنروآ دیدپ تردق مدع - دنریگ رارق مه رانک رد دنناوت یمن دنتسه اراد ار تالامک ۀمه هک ییادخ دنچ هک ارچ

نایادخ نیا ندوب هدیدپ - دنتسین ادخ دنچ و دنرگیدکی نیع دنتسه اراد ار تالامک ۀمه هک ییادخ دنچ اریز

یگدنروآ دیدپ تردق مدع - دنتسین ادخ دنچ و دنرگیدکی نیع دنتسه اراد ار تالامک ۀمه هک ییادخ دنچ اریز

؟تسا هدمآ رب زیچ هچ هسیاقم ماقم رد  »ُروُّنلاَو ُتاَمُلُّظلا یَِوتَْست ْلَه َْمأ ُریَِصْبلاَو ىَمْعَْألا یَِوتَْسی ْلَه ْلُق«  ترابع نایب اب دنوادخ-37

.دنتسرپیم ار ادخ ریغ هک ییاهتملظ و یلاعت قح تینارون نیب سایق

.تسین مه شیوخ نایز و عفن کلام هک یتب و تسا ناهج کلام هک ییادخ نیب سایق

.دنتفرگ کیرش ادخ يارب هک یناکرشم و هناگی يادخ هب نمؤم نادحوم نیب سایق

.تسا هدش هتفرگ ناکرشم يوس زا ادخ ریغ هک ینایادخ و هناگی يادخ نیب سایق

؟تسیچ نذا نیا زا ام روظنم و میاهتفگ ینخس هنوگچ ،دهدب تیالو نذا شیوخ ریغ هب دناوتیم دنوادخ مییوگب رگا-38

.دراذگاو ناشیا هب ار شیوخ تاقولخم ریبدت دنوادخ هکنیا - حیحص.دراذگاو ناشیا هب ار شیوخ تاقولخم ریبدت دنوادخ هکنیا - تسردان

.دهد رارق شیوخ تیالو يارجم ار ناشیا دنوادخ هکنیا - حیحص.دهد رارق شیوخ تیالو يارجم ار ناشیا دنوادخ هکنیا - تسردان

؟تسام يامنهار عوضوم نیا رد هیآ مادک و دیآیم باسح هب كرش ادخ يایلوا هب لسوت تقو هچ-39

اًعَْفن ْمِهِسُْفنَِأل َنوُکِلَْمی َال َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتَاَفأ ُْلق  - مینادب ناشدوخ زا ار نانآ یناسر يرای ییاناوت رگا

اًعَْفن ْمِهِسُْفنَِأل َنوُکِلَْمی َال َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتَاَفأ ُْلق  - مینادب ادخ بناج زا نوذام ار اهنآ یشخب افش يارب رگا

ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُهَو ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ُْلق - مینادب ناشدوخ زا ار نانآ یناسر يرای ییاناوت رگا

ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُهَو ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ُْلق - مینادب ادخ بناج زا نوذام ار اهنآ یشخب افش يارب رگا

؟تسج هرهب ناوتیم ینارون تایآ مادک زا بیترتهب ،)ندیشخب یتسه( نآ ندومن زاغآ و یتسه روما ریبدت رد دنوادخ تینادحو دییأت يارب-40

»ٌدََحأ اًوُفُک َُهل ْنَُکی َْملَو«-»ابَر یِْغَبأِ هللا َرْیََغأ ُْلق«»َْدلُوی َْملَو ْدَِلی َْمل« -»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر ْنَم ُْلق«

»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُرُونُ هللا«-»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک«»اوُقَلَخ َءاَکَرُشِ ِهللا اوُلَعَج َْمأ« -»اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو«

؟دنکیم هراشا یبلطم هچ هب  »مهیَلَع ُقلَْخلا ََهباَشَتف هقلَخَک اوُقَلَخ َءاکَرُش ِهللا اولَعَج مأ«  ینآرق ترابع-41

.دنیادخ قولخم ناشدوخ ،دوشیم هتفرگ ادخ يارب هک ییاکرش هکنیا.دنتسین تقلخ هب رداق ،دوشیم هتفرگ ادخ يارب هک ییاکرش هکنیا

.تسا هدرک ههبش راچد ار نانآ ،دوشیم هتفرگ ادخ يارب هک ییاکرش هکنیا.دنتاقولخم ریاس هباشم ،دوشیم هتفرگ ادخ يارب هک ییاکرش هکنیا

؟دوب دهاوخ لئاق دوخ يارب یتسیاشان قح هچ و هدش راتفرگ كرش زا هبترم مادک هب ،دنادیم شدنزرف یقیقح رایتخا بحاص ار دوخ هک يردپ-42

.تشاد دهاوخ دنزرف هب تبسن يریبدت مه وا هک دنکیم روصت - تیبوبر رد كرش

.تشاد دهاوخ دنزرف هب تبسن يریبدت مه وا هک دنکیم روصت - تیالو رد كرش

.دنک تیاده ار شدنزرف ًالقتسم هک تسا رداق وا هک دنکیم روصت - تیبوبر رد كرش

.دنک تیاده ار شدنزرف ًالقتسم هک تسا رداق وا هک دنکیم روصت - تیالو رد كرش

؟دوشیم تشادرب موهفم مادک »  ... هللا لق ضرالاو تاومّسلا ّبر نم لق« ۀیآ زا-43

.دننک درط ار لطاب و هدش میلست قح ربارب رد هک تسین بجاو میلس لقع ياراد ناکرشم رب ،هیآ نیا ياهلالدتسا هب هجوت اب

.تسین لوقعم ریغ يرما دنشاب مدرم ءایلوا اهنآ هکنیا ضرف و یلاعت يادخ زا ریغ یبر ذاختا ،هیآ نیا ياهلالدتسا هب هجوت اب

.دشاب اهررض و اهعفن ۀمه کلام ادخ هک تسا نیا ادخ تیبوبر ياضتقم

.دندوبن تقلخ رد دیحوت هب لئاق و دنتسنادیمن یکی ار قلاخ ناکرشم
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ۀیآ اب طبترم دروم ود( ؟دشابیم تاعوضوم مادک رگنایب بیترتهب»ینوِعبَّتَأفَ هللا نوَّبُِحت ُمتنُک ّنا لق« و »همایقلا موی یلا مّکنعمجیل وه ّالا هلا ال هللا« ۀیآ ود مایپ-44

).تسا لوا

یلمع دیحوت - ناسنا یناحور و ینامسج داعم - لمع و تیبوبر ،تیقلاخ رد دیحوت

یلمع دیحوت - یهلا لدع ساسارب داعم ترورض - لمع و تیبوبر ،تیقلاخ رد دیحوت

لمع و تیبوبر ،تیقلاخ رد دیحوت - ناسنا یناحور و ینامسج داعم - یلمع دیحوت

لمع و تیبوبر ،تیقلاخ رد دیحوت - یهلا لدع ساسارب داعم ترورض - یلمع دیحوت

؟ددرگیم موهفم هفیرش هیآ مادک مایپ زا ،»تسا تاقولخم هب زاین ندرک فرطرب و ندرک دصق راوازس هک تسا دنوادخ اهنت« ترابع-45

»ضرالا یف امو تاوامسلا یف ام هللاو«»ادحا همکح یف کرشی الو«

»دمصلا هللا«»دلوی مل و دلی مل«

؟دنک یم در ار یموهفم هچ و تسانعم هچ هب  »اًدحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرْشی َالَو«  ینآرق ترابع-46

دنک راذگاو ار شیوخ تیالو ادخ هکنیا - دوش یمن کیرش ادخ مکح رد سک چیه

دنک راذگاو ار شیوخ تیالو ادخ هکنیا - دزاس یمن کیرش ار یسک شیوخ مکح رد ادخ

دهد رارق شیوخ مکح هطساو ار یسک ادخ هکنیا - دوشیمن کیرش ادخ مکح رد سک چیه

دهد رارق شیوخ مکح هطساو ار یسک ادخ هکنیا - دزاسیمن کیرش ار یسک شیوخ مکح رد ادخ

؟تسادخ یقیقح عراز ،تعارز رما رد هک دهدیم ناشن ریز ياهۀنیزگ زا کی مادک-47

.تسا هداد لوصحم و هدرک دشر تسا هداد رارق نآ رد دنوادخ هک يدادعتسا ساسا رب هایگ هکنیا

.تسادخ يوس زا نآ يور یفرصت هنوگره و هتشاد هدهع رب ار هایگ نیا یتسرپرس دنوادخ هکنیا

.دوریم شیپ ادخ ریبدت تحت روما مامت و درادن ادخ يوس زا ریبدت و رایتخا تقیقح رد نابغاب هکنیا

.تسا هدرک قلخ چیه زا ار نآ هک تسادخ نآ یقیقح قلاخ اما دنک یم کمک هایگ دشر هب اهنت نابغاب هکنیا

؟دشابیمن»هللا الا هلا ال« ترابع نتفگ راثآ ریز ياههنیزگ زا کیمادک-48

ناناملسم ریاس طسوت وا قوقح زا عافد نتفای ترورضدرف یمالسا قوقح و ماکحا مامت ندشهتخانش تیمسر هب

نیملسم ریاس نامیا و ینید ناردارب ةرمز رد نتفرگرارقعامتجا و دوخ ،ادخ اب هطبار رد ناملسم هزات درف یگدنز رییغت

؟درک جاتنتسا ناوتیم ار داقتعا مادک نالطب ،»دراد لابندهب ار نآ رب تیالو ،ملاع تیکلام« هک تقیقح نیا زا-49

.دنرادن مه شیوخ رب یتیکلام هک ینایادخ يارب ندش لئاق فرصت قح.دنیآیمن رب مه شیوخ یتسرپرس سپ زا هک ینایادخ نتسناد تیکلام

.دنرادن ار نآ رب فرصت ناوت هک مینادب ینایادخ نآزا ار ملاع ییاورنامرف.دنتسه زجاع نآ رب ینارمکح زا هک ینایادخ هب ملاع یتسرپرس نداد تبسن

؟دراد لابند هب ار تشادرب مادک ،»دوب دهاوخ زین نآ کلام دشاب يزیچ قلاخ هکنآ« :دوش هتفگ هکنیا-50

.تسین روصت لباق ناسنا يارب یتیکلام هنوگ چیه و تسادخ نآ زا یقیقح تیکلام

.دشابیم يرابتعا تیکلام کی مه وا تیکلام سپ تسین يزیچ قلاخ ناسنا هک ییاجنآ زا

.دنک ءاطعا تاقولخم هب ار تیکلام نیا دناوتیم و تسا ملاع نیا یقیقح کلام دنوادخ

.دوب دهاوخ رت یقیقح مه وا تیکلام دوش رت کیدزن دنوادخ هب ناسنا هچره

؟تسیچ نآ یلصا لیلد و دنکیم يرییغت هچ تیقلاخ هب تیبوبر زا تکرح اب كرش ةرتسگ-51

.دوش رتشیب دیاب مه درف یلمع مازتلا ،ریس نیا رد هک لیلد نیا هب - دوشیم رتشیب

.دنوشیم كرش راچد ادخ تیقلاخ رد دارفا بلاغ هک لیلد نیا هب - دوشیم رتمک

.تسا بتارم ریاس كرد زا رتراوشد رایسب ادخ تیقلاخ كرد هکارچ - دوشیم رتشیب

.تیبوبر شریذپ ات دراد درف يارب يرتمک تیلوئسم تیقلاخ شریذپ اریز - دوشیم رتمک
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هکنیا يارب و مینیزگرب دوخ راگدرورپ ناونعهب دیاب ار یسک هچ » ...َءایلوا ِهنود نِم ُمتَذخَّتافأ ُلق هللا ُلق ِضرألا َو تاوامسلا ُّبَر نَم لُق « ۀکرابم ۀیآ اب قباطم-52

؟تسیچ نامهفیظو ،مینکن هابتشا نامیاهباختنا رد

.مییایب نوریب تاملظ زا ات میشاب هتشاد تریصب - تسام قلاخ هک یسک.مینک كرد بوخ ار دیحوت بتارم - تسام قلاخ هک یسک

.مییایب نوریب تاملظ زا ات میشاب هتشاد تریصب - تسام دوبعم هک یسک.مینک كرد بوخ ار دیحوت بتارم - تسام دوبعم هک یسک

؟تسا هدوب وا لقتسم ریبدت هجیتن ،تعارز راک هک دوشیم مهوت نیا راچد نابغاب کی تقو هچ-53

.دنک یم هدهاشم تعارز رما رد ار دوخ میقتسم رثا یتقو.دنک یم هسیاقم نارگید اب راک و تشک رما رد ار دوخ وا یتقو

.تسوا دوخ ناهایگ نیا یقیقح کلام هک دنکیم ساسحا یتقو.دوش یم ربکت راچد و هدش جراخ یلاعت قح تیدوبع ریسم زا یتقو

نادوبعم تدابع قاقحتسا مدع يارب لیلد ناونعهب ار دیحوت بتارم زا کیمادک ،" مِهیَلَع ُقلَخلا ََهباشتف هقلَخل اوقَلَخ " دعر ةروس 16 ۀیآ رد میرک نآرق-54

؟دیامرفیم هچ ناتسرپتب هب اتسار نیا رد و دنادیم یهلاریغ

ءیَش ِّلُک ُِقلاخُ هللا ُلق - تیکلام رد دیحوتءیَش ِّلُک ُِقلاخُ هللا ُلق - تیقلاخ رد دیحوت

ضرالا ِیف ام َو ِتاوامسلا ِیف ام هللاو  - تیکلام رد دیحوتضرالا ِیف ام َو ِتاوامسلا ِیف ام هللاو - تیقلاخ رد دیحوت

؟دوشیم تفایرد مایپ مادک »َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتاََفأ ُْلقُ َّهللا ُِلق ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر ْنَم ْلُق« ۀفیرش ۀیآ زا-55

.دراد مه تیکلام رد كرش ،دشاب تیقلاخ رد كرش هب دتقعم یسک رگا ،دنتسه ناهج زا یشخب کلام مه نارگید ،وا رانک رد و دنوادخ رب هوالع هکنیا هب داقتعا

.دنریذپیمن ار كرش یفن و وا زا نتساوخ کمک و ادخ شتسرپ یلو دنراد لوبق ار ادخ تیقلاخ ناکرشم هک تسا نشور سپ ،تسادخ زا ود ره خساپ و شسرپ

فرصت نآ رد دنناوتیمن يو ةزاجا نودب نارگید و دنراد ار زیچ نآ رد رییغت و فرصت قح هک دنتسه زین ینارگید ،وا ضرع رد و دنوادخ رب هوالع هکنیا هب داقتعا

.دننک

کیرش شنیرفآ راک رد سپ دراد ار زیچ نآ رد فرصت قح و تسه زین نآ کلام اهنت و ناهج قلاخ اهنت دنوادخ دیراد لوبق هک امش :دیوگیم ناکرشم هب نآرق

.دنریگن

؟تسا موهفم نیا دیؤم هفیرش ۀیآ مادک ؟تسیچ دیحوت تقیقح و لصا-56

»ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا« - تسا کیرشیب و اتمهیب ،هناگی يادخ»ٌدََحأُ َّهللا َوُه ُْلق« - تسا کیرشیب و اتمهیب ،هناگی يادخ

»ٌدََحأُ َّهللا َوُه ُْلق« - تسا ناهج أدبم اهنت دنوادخ»ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا« - تسا ناهج أدبم اهنت دنوادخ

؟تسا هدش دیکات ینآرق تارابع مادک رد بیترتهب »ناهج تادوجوم ندوب ادخ ِنآ زا« و »ملاع روما رد رییغت و فرصت قح« دراوم زا کی ره تیلع-57

ضرَالا ِیف ام َو تاوامِّسلا یف ام هللا-  ضرَالا ِیف ام َو تاوامِّسلا یف ام هللاوِضرَالا َو تاوامِّسلا رُُون هللا -  ضرَالا ِیف ام َو تاوامِّسلا یف ام هللاو

ضرَالا ِیف ام َو تاوامِّسلا یف ام هللا -  ّیلَو نِم ِهنود نِم مَُهل امِضرَالا َو تاوامِّسلا رُُون هللا -  ّیلَو نِم ِهنود نِم مَُهل ام

؟تسیچ نآ تّلع و دناهدش یکرش عون هچ راتفرگ ،دننادیم دنوادخ زا لقتسم ار تادوجوم روما ریبدت هک یناسک-58

.دننکیم زاب ياهناگادج باسح اهناسنا يارب - یهلا تیالو ضرع رد - تیالو رد كرش

.دننکیم زاب ياهناگادج باسح اهناسنا يارب - یهلا تیبوبر ضرع رد - تیبوبر رد كرش

.دنیامنیم تساوخرد ،رامیب نامرد يارب کشزپ زا - یهلا تیالو لوط رد - تیالو رد كرش

.دنیامنیم تساوخرد ،رامیب نامرد يارب کشزپ زا - یهلا تیبوبر لوط رد - تیبوبر رد كرش

؟ددرگیم دافتسم مایپ مادک  »...هللا لق ضرالا و تاوامَّسلا ِّبر نِم لق«  ۀفیرش ۀیآ زا-59

.دهدیم ار شسرپ خساپ شدوخ ،درادن یهدخساپ راظتنا ،تیدوبع و تیبوبر و تیالو رد ناکرشم زا دنوادخ

.دریگب هدهع هب ار اهنآ نایز و دوس رایتخا دناوتیمن ،دشاب هتشادن ار نارگید یتسرپرس ییاناوت سکره

.دراد ار تادوجوم شرورپ و ربدت و رییغت و فرصت قح ،دشاب هتشاد ار دوخ نایز و دوس رایتخا سکره

.دنتسه زین تیکلام رد كرش بکترم ،دنتسه تیقلاخ رد كرش راتفرگ ناتسرپتب هک اجنآ زا
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ناگدنب و ادخ نایم هطساو نییعت يارب ناوتیم دروم مادک هب  ادحأ ِهِمکُح یف ُکِرُشی ال و ِّیلو نِم ِِهنود نِم مَُهل ام  ۀفیرش ۀیآ رد هتفهن موهفم هب هجوت اب-60

؟تسج دانتسا

یدارف َو ینثَمِ هللا اوموَقت نأ ٍۀَدِحاِوب مُکُظَعأ اِمنإ ُلقنورَذَحی مُهَّلََعل مِهَیلإ اوعَجَر اذإ مُهَموق اورِذُنِیل

هللا ِّبُحَک مُهنوَّبُِحیً ادادنأِ هللا ِنود نِم ُذِخََّتی نَم ساِّنلا نِمنوعِکار مُه َو َۀاکَّزلا َنوتؤی َو ۀالَّصلا َنومیُقی نیذَّلا اونَمآ نیّذلا
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