


یتست -زاورپ دین و زندگی دوازدهم فصل سوم

؟تسیچ وا دوجو رد ملاع ثداوح زا کیچیه نتسنادن تمکحیب ةرمث و تسا مادک یگدنز ياهيراوشد هب دحوم ناسنا شرگن-1

هنادحوم یگدنز يوس هب تکرح لیهست – ناسنا ییافوکش و دشر يارب يرتسب

راودیما و روبص – ناسنا ییافوکش و دشر يارب يرتسب

راودیما و روبص - دنوادخ يرهمیب ۀناشن

هنادحوم یگدنز يوس هب تکرح لیهست - دنوادخ يرهمیب ۀناشن

؟تخیر یتسود حرط ،دنزرویم ینمشد ناناملسم و دنوادخ اب هک یناسک اب دیابن ارچ و ؟تسیک »"َءاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَع َو یِّوُدَع اوُذِخََّتت ال«  ۀفیرش ۀیآ بطاخم-2

ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا َوُه َِکلَذ  - نیقتمِّقَْحلا َنِم ْمُکَءاج اِمب اوُرَفَک َْدق  - نیقتم

ِّقَْحلا َنِم ْمُکَءاج اِمب اوُرَفَک َْدق  - نینمومُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا َوُه َِکلَذ  - نینموم

».دریذپیمن ،تسا هدادن ندرک تموکح قح اهنآ هب دنوادخ هک ار یناسک تموکح ،دّحوم ۀعماج« هک عوضوم نیا رب میرک نآرق زا هفیرش ۀیآ مادک-3

؟دنکیم دیکأت

»ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأ َو َلوُسَّرلا اوُعیَطأ َوَ َّهللا اوُعیَطأ اُونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیأ ای«»َءَآِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو ىِّوُدَعْ اوُذِخََّتت َالْ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َآی «

»ْمِهسُفنَأب اَمْ اوُرِّیَُغی یَّتَح ٍمْوَق یَلَع اَهَمَْعَنأ ًۀَمْعِّن اًرِّیَغُم َُکی َْمل َّهللا َّنَأب َِکلَذ«»َنیِرِساَْخلا َنِم ِۀَرِخْآلا ِیف َوُه َو ُهْنِم ََلبُْقی ْنَلَف ًانیِد ِمَالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَمَو«

؟دوریمن رامشهب يدرف دعب رد یلمع دیحوت تارمث زا ریز دراوم زا کیمادک-4

.دهدیم رارق هدنیآ تیقفوم ۀنیمز ار اهنآ و تسا راوتسا اهیتخس لباقم رد دّحوم ناسنا

وا ناهانگ رطاخ هب تسادخ يرهمیب یگدنز تامیالمان هک دراد رواب دّحوم ناسنا

.درادنپیم یهلا تمکح تحت و هتسنادن یقافتا ملاع رد ار ياهثداح چیه دّحوم ناسنا

.دوشن جراخ ادخ نامرف ةریاد زا یگدنز رد دنکیم شالت و تسا راودیما دّحوم ناسنا

؟دناهدش فیصوت هنوگچ الب و ریخ رد بیترتهب ،دننکیم تدابع ار لاعتم دنوادخ یعطقم تروصهب هک یهورگ لاح-5

»ةرخالا و ایندلا رسخ« - »ریخ هباصا«»ةرخالا و ایندلا رسخ« - »هب نأمطا«»ههجو یلع بلقنا« - »ریخ هباصا«»ههجو یلع بلقنا« - »هب نأمطا«

؟ددرگیم طبنتسم هفیرش ترابع مادک مایپ رد تقد زا ،تسا راگزاسان ادخ نانمشد اب یتسود دنویپ يرارقرب اب دنوادخ هب نامیا هکنیا-6

»ًالیکو هیلع نوکت تنافا هاوه ههلا ذّختا نم تیار أ«»ءیش لک ّبر وه و ابر یغبا ّهللا ریغا لق«

»ءایلوا مکّودع و یّودع اوذختتال اونما نیذلا اّهیا ای«»ههجو یلع بلقنا ۀنتف هتباصا نا و«

؟دش دهاوخ يدارفا هچ بیصن »َۀَرِخْآلاَو َاْینُّدلا َرِسَخ« ینآرق ریبعت-7

»ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم«»ٍفْرَح ىَلَعَ هللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِمَو«

»ِهِقْلَخَک اوُقَلَخ َءاَکَرُشِ ِهللا اوُلَعَج َْمأ«»ابَر یِْغَبأِ هللا َرْیََغأ ُْلق«

؟تسا هدرک هراشا یحیحص هتکنهب يدیحوت یگدنز ةرابرد ریز دراوم زا کی مادک-8

.تسا يدیحوت ینیبناهج کی دلوم يدیحوت یگدنز.دراد يدیحوت ینیبناهج رد هشیر يدیحوت یگدنز

.تسا يدیحوت ینیبناهج يانب ساسا و هیاپ يدیحوت یگدنز.تسا يدیحوت ینیبناهجهب یبایتسد تلع يدیحوت یگدنز

؟دنهدیم ناشن یلمعلاسکع هچ ایالب ربارب رد دارفا نیا ؟تسا مادک ،دننکیم ضوع گنر زور ره هک نّولم ياهناسنا دروم رد میرک نآرق ریبعت-9

»ههجو یلع بلقنا«- »هاوه ُههلا ذختا«»هب نامطا«- »هاوه ُههلا ذختا«

»هب نامطا«- »فرح یلع هللا دبعی«»ههجو یلع بلقنا«- »فرح یلع هللا دبعی«
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توحید و سبک زندگى



؟تسیچ لولعم بیترتهب »ادخ اب شیاین تیونعم كرد مدع« ،»تسیز طیحم بیرخت و فرصت« ،»بلق رد ادخ یشومارف« دراوم زا کی ره-10

یمدآ لد رد ایند تنیز و قرب و قرز نتفای ینوزف - دنوادخ یقیقح تیکلام هب یهجوتیب - يویند روما رد یمرگرس

يویند روما رد یمرگرس - دنوادخ یقیقح تیکلام هب یهجوتیب - یمدآ لد رد ایند تنیز و قرب و قرز نتفای ینوزف

یمدآ لد رد ایند تنیز و قرب و قرز نتفای ینوزف - يویند روما رد یمرگرس - دنوادخ یقیقح تیکلام هب یهجوتیب

دنوادخ یقیقح تیکلام هب یهجوتیب - یمدآ لد رد ایند تنیز و قرب و قرز نتفای ینوزف - يویند روما رد یمرگرس

یکرش عون هچ راتفرگ ،دیآرب اهتوغاط و يدام ياهتردق تیاضر بسک یپ رد یسک رگا و دراد دوجو ياهطبار هچ یعامتجا دعب و يدرف دعب نایم-11

؟تسا هدش

تیالو رد كرش – لباقتیعامتجا یلمع كرش – لباقتيدرف یلمع كرش – لباقتمتیالو رد كرش – لباقتم

؟دراد نآ هب هراشا ،هیآ مادک دافم و »تسا رادیاپان یتیصخش و مارآان ینورد« :كرش زا هبترم مادک دمایپ-12

»... ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأََرأ« -یعامتجا دُعب رد یلمع كرش»... ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأََرأ« -يدرف دُعب رد یلمع كرش

»ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِمَو« -یعامتجا دُعب رد یلمع كرش»ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِمَو« -يدرف دُعب رد یلمع كرش

؟تسا هدرک هدافتسا یفیصوت هچ زا دروآ ناغمرا هب اهنآ يارب ار مالسا هک )ص( مرکا ربمایپ دییأت يارب بلاط یبا نب رفعج-13

.میراد نامیا شتفع و يرادتناما و تقادص هب و میسانشیم ار شاهداوناخ

.میتشاد لماک نیقی هدروآ هک ینید تیناقح هب و میتخانشیم شیپ زا ار وا

.میدروآ نامیا شمالک تیناقح و تقادص هب و میتخانش دروآ ام تمس هب هک ینید اب ار وا

.دش راکشآ نامیارب شتقادص و يرادتناما و دناسانش ام هب شیراد نید اب ار دوخ ،)ص(ربمایپ

؟تسا مادک يدارفا نینچ تشونرس و تسیچ » ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِمَو « يهفیرش ۀیآ موهفم-14

ریجنز و لغ رد منهج يوس هب ندش هدنار - فیعض نامیا و دیدرت يور زا شتسرپ

ریجنز و لغ رد منهج يوس هب ندش هدنار - دنوادخ هب ندیزرو رفک

ترخآ و ایند رد ندید نایز - فیعض نامیا و دیدرت يور زا شتسرپ

ترخآ و ایند رد ندید نایز - دنوادخ هب ندیزرو رفک

عون هچ راتفرگ ،دیآرب اهتوغاط و يدام ياهتردق تیاضر بسک یپ رد یسک رگا و دراد دوجو ياهطبار هچ دیحوت یعامتجا دُعب و يدرف دُعب نایم-15

؟تسا هدش یکرش

یعامتجا یلمع كرش - لباقتتیالو رد كرش  لباقتيدرف یلمع كرش - لباقتمتیالو رد كرش - لباقتم

ناشن دوخ زا یلمعلا سکع هچ ایالب و اههنتف ربارب رد يدارفا نینچ و تسا مادک ،دشاب هبناجکی و دیدرت يور زا هک یشتسرپ زا میرک نآرق ریبعت-16

؟دنهدیم

»ِِهب َّنأَمطا«–  »ٍفرَح یلَع ّهللا ُُدبَعی«»ِِهب َّنأَمطا«–  »ُهاوَه ُهَهِلا َذَخَّتا«

»ِههجَو یلَع َبَلَقنا«–  »ُهاوَه ُهَهِلا َذَخَّتا«»ِههجَو یلَع َبَلَقنا«–  »ٍفرَح یلَع ّهللا ُُدبَعی«

؟دش دهاوخ هعماج ریگنابیرگ یتموکح هچ و تسا مادک ،یلاعت و دشر ناکما يدوبان و ریگارف داضت و هقرفت هب هعماج يراتفرگ ببس-17

رگمتس ياهناسنا نوزفازور تردق – هعماج دارفا يوس زا دوخ يویند تالیامت و اههتساوخ ندرک لابند

.دناشکیم دیدج یگدرب هب ار ناسنا و دنکیم ضوع گنر زور ره هک یتردق – هعماج دارفا يوس زا دوخ يویند تالیامت و اههتساوخ ندرک لابند

رگمتس ياهناسنا نوزفازور تردق – توغاط زا يریذپنامرف و یناسفن لایما ربارب رد ندوبمیلست

.دناشکیم دیدج یگدرب هب ار ناسنا و دنکیم ضوع گنر زور ره هک یتردق – توغاط زا يریذپنامرف و یناسفن لایما ربارب رد ندوبمیلست
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دارفا يارب يا هرمث هچ ،دشاب یهلا نیناوق يارجا تمدخ رد یعامتجا ياهداهن ردق ره و دراد دوجو يا هطبار هچ دیحوت یعامتجا و يدرف دعب نایم-18

؟تشاد دهاوخ یپ رد هعماج

.ددرگیم رت ناسآ هنادحوم یگدنز و دنوادخ يوس هب تکرح و اهناسنا دشر يارب هنیمز - لداعتم

.دیآیم رد تسد کی ياهعماج تروصهب هعماج و دنریگیم تسد هب ار تردق دحوم ياه ناسنا - لباقتم

.دیآیم رد تسد کی ياهعماج تروصهب هعماج و دنریگیم تسد هب ار تردق دحوم ياه ناسنا - لداعتم

.ددرگیم رتناسآ هنادحوم یگدنز و دنوادخ يوس هب تکرح و اهناسنا دشر يارب هنیمز - لباقتم

؟تسا حیحص مینکیم باختنا دوخ يارب هک يایگدنز کبس هرابرد ریز تالمج زا کی مادک-19

.دریگیم همشچرس ام هتشذگ راتفر زا و دراد ام ياههشیدنا و راکفا رد هشیر.دریگیم همشچرس ام ياههشیدنا و راکفا زا و دراد ام ياهراتفر رد هشیر

.دریگیم همشچرس ام ینیبناهج زا و دراد ام ياههشیدنا و راکفا رد هشیر.دریگیم همشچرس ام هتشذگ راتفر زا و دراد ام ینیبناهج رد هشیر

ریوصت هب ار ياهتکنهچ موهفم نیا و »دراد تورث بسک رد یگدنز فرص« هب تبسن یشقنهچ »تسا تورث بسک رد رشب تداعس« هکنیاهب نامیا-20

؟دشکیم

.تسوا تاداقتعا و راکفا ۀیاپ ناسنا راتفر و فادها - دوریم رامشهب نآ يانبریز

.تسوا تاداقتعا و راکفا ۀیاپ ناسنا راتفر و فادها - دوریم رامشهب نآ ۀجیتن و هرمث

.تسوا تاداقتعا و راکفا لولعم ناسنا راتفر و فادها - دوریم رامشهب نآ يانبریز

.تسوا تاداقتعا و راکفا لولعم ناسنا راتفر و فادها - دوریم رامشهب نآ ۀجیتن و هرمث

ۀیآ مالک نیا دیؤم و تسا .................. ۀعماج ،دبای تسد یگچراپکی هب و هتشاذگ رانک ار تافالتخا هتسناوت یتسرپاتکی ۀیاس رد هک ياهعماج-21

.دشابیم ..................

»ٍمْلِع یَلَعُ هللا ُهَّلَضأَو ُهاَوَه ُهََهِلِإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأَرَفأ«- دحوم»ٍمْلِع یَلَعُ هللا ُهَّلَضأَو ُهاَوَه ُهََهِلِإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأَرَفأ«- نمؤم

»َءاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتتال اُونَمآ َنیِذَّلااَهَُّیأ ای«- دحوم»َءاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَع َو یِّوُدَع اوُذِخََّتتال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ ای«- نمؤم

.................. هک تفگ ناوتیم تهج نیا زا و داد دوجو .................. ۀطبار دیحوت یعامتجا و يدرف دعب نایم-22

.دماجنایمن یعامتجا دیحوت ققحتهب ًاموزل يدرف دیحوت ققحت - سکع

.دماجنایم ناکرا ندش يدیحوتهب دیحوت تمسهب دارفا تکرح - لباقتم

.تشذگ يدرف تالیامت زا دیاب یعامتجا دیحوت ققحت يارب -  سکع

.دشاب يدیحوت دناوتیمن تموکح ،دنشابن دّحوم هعماج دارفا مامت یتقو - لباقتم

.تسا هتشاذگن یقاب ینونک رصع ياهناسنا زا یخرب يارب ،راگدرورپ اب شیاین تیونعم كرد و ادخ اب ناسنا تولخ يارب ییاج ..................-23

ینونک رصع رد اهتوغاط ندیتسرپ و یتسرپتبراگدیرفآ دوجو زا تلفغ و يروانف و تعنص تفرشیپ

اهنآ بولق رد تاوهش و تاذل و ایند تنیز ینوزفنتشادنپ ناهج بر و یلو و کلام ار دوخ

تشادرب هفیرش ترابع مادک زا و دراد یپ رد نآ نادباع زا عافد هب تبسن ار ربمایپ ییاناوت مدع ،شیاتس لباق دوبعم ناونعهب دروم مادک ذاختا-24

؟ددرگیم

»هاوه ههلا ذختا نم تیارا« -توغاط و يدام تردق»هاوه ههلا ذختا نم تیارا«-سفن ياوه

»فرح یلع هللادبعی نم سانلا نمو« -توغاط و يدام تردق»فرح یلع هللادبعی نم سانلا نمو«-سفن ياوه

؟تسا يرورض یلماع هچ ،حیحص باختنا يارب و دراد ام ینیب ناهج اب یتبسن هچ یگدنز کبس کی باختنا-25

.دنک تیامح نآ زا دنسپ لقع و مکحم لیالد دیاب - لولعم

.دنک تیامح نآ زا دنسپ لقع و مکحم لیالد دیاب - تلع

.دوش هجوت مه ایند هب ،دوش یم هجوت ترخآ هب هک يا هزادنا نامه هب دیاب - لولعم

.دوش هجوت مه ایند هب ،دوش یم هجوت ترخآ هب هک يا هزادنا نامه هب دیاب - تلع
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؟تسا هدومن نایب ار » ُدَمَّصلا هللا « ۀفیرش ترابع موهفم ،دروم مادک-26

ِضْرَْألا ِیف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِیف اَمِ َِّهللاَوٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُهَو ابَر یِْغَبأِ هللا َرْیََغأ ُْلق

ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسیٌمیَِقتْسُم ٌطارِص اذه ُهوُُدبْعَاف ْمُکُّبَر َو یِّبَرَ هللا َِّنإ

؟دنکیم نایب ترخآ و ایند رد يراکنایز ببس ار یلماعهچ دنوادخ »...َّنَأَمْطا ٌرْیَخ َُهباََصأ ْنَِإف ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِمَو« هیآ اب هقباطم-27

نادرگیور بولطمان طیارش رد و هدوب یگدنب لها بولطم یطیارش رد ناسنا هکنیا

.دهدب تسد زا ار یلمع دیحوت و هتفرگ رظن رد یئاکرش ادخ يارب ناسنا هکنیا

.دشاب هتشاد تلفغ دنوادخ زا ،ایندهب هزادنا زا شیب هجوت اب یگدنز رد ناسنا هکنیا

.دیامن فرصت نآ رد دهد هزاجا دوخهب و دنادب شیوخ کلم ار ملاع ،ناسنا هکنیا

؟دوب دهاوخ ریثأتیب صخش مادک دروم رد )ص( مرکا ربمایپ يرگتیاده ،میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-28

»ارَض ًالوًاعَْفن ْمِهِسُْفنَِأل َنوُکِلَْمی َال«»ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی ْنَم«»ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم«»َءآَکَرُش ِِّهللا اوُلَعَج«

؟تسا دوهشم ینآرق ترابع مادک رد ملاظ نامکاح اب ناناملسم ینمشد تلع و تسیچ عبات راکشآ و حضاو نایز و ررض میرک نآرق نایب رد-29

»فرح یلع هللا دبعی نم«  -  »ههجو یلع بلقنا ۀنتف هتباصا نا و«

»قحلا نم مکءاج امب ورفک دق«  -  »ههجو یلع بلقنا ۀنتف هتباصا نا و«

»قحلا نم مکءاج امب اورفک دق«  -  »ۀدوملاب مهیلا نوقلت ءایلوا مکودع و یَودع«

»فرح یلع هللا دبعی نم«  -   »ۀدوملاب مهیلا نوقلت ءایلوا مکودع و یَودع«

؟تسا هدرک هراشا یگدنز تسرد هویش هب دروم مادک ریز دراوم نیب رد-30

.دنک تیامح نآ زا دنسپلقع و مکحم لیلد و دشاب تاساسحا زا رودهب و رکف ساسارب دیاب

.دنک دییات ار نآ تحص مه یمکحم قطنم و دشاب گنهامه ام تاساسحا و لقع اب دیاب

.دیامن دییات ار نآ مه ام قیمع رکفت و دشاب ام یساسحا و یلقع ياهزاین يوگخساپ دیاب

.دنک هیجوت ار نآ مه یمکحم لیلد و دنک تیامح نامزمه روطهب ام ساسحا و لقع زا دیاب

؟تسا هدرک هتشذگ اب یتوافت هچ و تسوا رد لکشم مادک زورب ۀنومن دنک یقلت شیوخ کلم ار ناهج زورما رصع ناسنا هکنیا-31

.تسا میدق كرش زا رتهدیچیپ رایسب كرش زا هنوگ نیا - رفک.تسا میدق كرش زا رتهدیچیپ رایسب كرش زا هنوگ نیا - كرش

.تسا میدق كرش زا رتزراب رایسب كرش زا هنوگ نیا - رفک.تسا میدق كرش زا رتزراب رایسب كرش زا هنوگ نیا - كرش

موهفم ظاحل زا و دید ناوتیم هنیزگ مادک رد ار )دز ناوت نامسآ رب يدنلبرس گنابلگ / نداهن ناوت رس رگ ناناج ناتسآ رب( :تیب رد رتتسم مایپ-32

؟تسا ینآرق ۀفیرش ترابع مادک اب بسانتم

»مکبر و یبر هللا نا« - .دراد يدیحوت ینیبناهج رد هشیر هک يدیحوت یگدنز

»میقتسم طارص اذه هودبعاف« - .دراد يدیحوت یگدنز رد هشیر يدیحوت ینیبناهج

»میقتسم طارص اذه هودبعاف« - .دراد يدیحوت ینیبناهج رد هشیر هک يدیحوت یگدنز

»مکبر و یبر هللا نا« - .دراد يدیحوت یگدنز رد هشیر يدیحوت ینیبناهج

؟تسا یلماع هچ ةرمث و تسا هدرک حرطم یناونع هچ تحت ار تیدوبع دنوادخ »...ُهوُُدبْعاَف ْمُکُّبرَو ّیبَرَ هللا َِّنإ« ۀیآ رد-33

ملاع تسرپرس ناونعهب ادخ شریذپ - ادخ هب برقت هارملاع ربدم ناونعهب ادخ شریذپ - تسرد و تسار هار

ملاع ربدم ناونعهب ادخ شریذپ - ادخ هب برقت هارملاع تسرپرس ناونعهب ادخ شریذپ - تسرد و تسار هار
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ناشیا راتفر ینایب هچ اب و تسا هدرک حرطم یطیارش هچ رد ار »...ِِهب َّنَأَمْطا ٌرْیَخ َُهباََصأ ْنَِإف ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِمَو« ۀیآ نالومشم یهارمگ دنوادخ-34

؟دنکیم فیصوت ار

نیبملا نارسخلا - یتخس و جنر طیارش ردنیبملا نارسخلا- شیاسآ و یتحار طیارش رد

دیعبلا لالضلا - یتخس و جنر طیارش رددیعبلا لالضلا - شیاسآ و یتحار طیارش رد

رب يرثا هچ رکذ نیا و دنروآ نامیا هناگی يادخ هب و دنیوشب كرش زا تسد ،ظافلا مادک هب رارقا اب هک تساوخیم ناکرشم زا )ص( مالسا مرکم یبن-35

؟دراذگیم نیملسم هعماج

.ددرگیم بجاو ناناملسم رگید رب درف قوقح زا هعفادم - ربکا هللا.دهدیم رییغت نارگید اب هطبار رد ار ناملسم درف یگدنز همه - ربکا هللا

.دهدیم رییغت نارگید اب هطبار رد ار ناملسم درف یگدنز همه - هللا الا هلا ال.ددرگیم بجاو ناناملسم رگید رب درف قوقح زا هعفادم - هللا الا هلا ال

؟تسا مادک هعماج کی نکر نیرتمهم و تسیچ یعامتجا دیحوت زا روظنم-36

تموکح - ادخ تعاطا تهج رد یعامتجا ياهداهن يریگرارقتموکح - ادخ يوسهب هعماج ياههتساوخ و لایما يریگتهج

مدرم - ادخ تعاطا تهج رد یعامتجا ياهداهن يریگرارقمدرم - ادخ يوسهب هعماج ياههتساوخ و لایما يریگتهج

؟دشابیمن زورما يایند رد كرش زورب زا یحیحص طابنتسا دراوم زا کی مادک-37

.دوشیمن ادخ تیقلاخ هلأسم هب طوبرم تسا هدرک ادیپ جاور مدرم نیب رد هک یکرش بلاغ

.درادن جاور یتسرپتب بلاق رد نردم ياههعماج نیب رد صوصخهب زورما يایند رد كرش

.دروخیم مشچهب هتشذگ زا رتهدیچیپ وحن هب و یفلتخم عاونا رد كرش زورما يایند رد

.دناكرشم مدرم بلاغ دسریم رظنهب ادتبا نامه رد هک تسا زراب نانچ كرش هتشذگ فالخرب

؟تسا نآ رب ّلاد هیآ مادک و هتفای یلجت هرازگ مادک رد دنوادخ يراگدرورپ و یشخبیتسه راصحنا هب داقتعا اب بسانم راتفر-38

»هودبعاف مّکبر و ّیبر هللا ِّنا« -يدیحوت یگدنز میظنت»ضرالا و تاوامسلا بر نم لق« -يدیحوت یگدنز میظنت

»هودبعاف مّکبر و ّیبر هللا ِّنا«  - يدیحوت ینیبناهج شنیزگ»ضرالا و تاوامسلا بر نم لق«  - يدیحوت ینیبناهج شنیزگ

؟تسا مدرم زا هورگ مادک عضو نییبت یپ رد »...ِِهب َّنَأَمْطا ٌرْیَخ َُهباََصأ ْنَِإف ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِمَو« ۀفیرش هیآ-39

.دنزادرپیم ادخ یگدنب و تدابعهب یتحار و تغارف رد اهنت هک یناسک.دنربیم دای زا ار وا یتحار رد و هدناوخ ار ادخ اهیتخس رد هک نانآ

.دننکیم راکنا ار ادخ و هتشادن ادخ هب تبسن يدّبعت هنوگچیه هکنانآ.دنهدیم حیجرت ادخ تدابعرب و هداد رارق شیوخ يادخ ار سفن هک یناسک

؟دهدیمن هئارا »دننکیم لابند ار دوخ ییایند تالیامت و اهتساوخ شدارفا هک ياهعماج« زا ار یحیحص تشادرب ریز دراوم زا کی مادک-40

.دنریگیم تسد رد ار تیمکاح ربکتسم و رگمتس ياهناسنا ياهعماج نینچ رد هراومه

.دوریم نیب زا هعماج يارب یلاعت و دشر ناکما و دریگیمارف ار هعماج داضت و قرفت

.دبای تسد يدرف دعب رد یلمع دیحوتهب دوب دهاوخن رداق سک چیه ياهعماج نینچ رد

.تسوا ياهروتسد يارجا و توغاط تیمکاح زا نخس هراومه هعماج هنوگنیا رد

؟تسا یلجتم ترابع مادک رد نآ تلع و تسا یناسک هچ هب باطخ »... ءایلوا مکودع و یودع اوذختت ال« ینآرق ِیهن-41

.تسا حضاو و راکشآ هک ترخآ و ایند رد نایز - نانمؤم.تسا حضاو و راکشآ هک ترخآ و ایند رد نایز - اهناسنا

.تسا هدمآ امش يارب هک یقح نید هب ندیزرو رفک - نانمؤم.تسا هدمآ امش يارب هک یقح نید هب ندیزرو رفک - اهناسنا

هب ناسنا ندیسر ،اهیبوخ ربمایپ رظنم زا و دروآیم ناغمرا هب ناسنا يارب ار ناطیش ياهماد ربارب رد تمواقم ،هیآ مادک نالوئسم ةرمز رد نتفرگن رارق-42

؟تسیچ ورگ رد اهیهابت و اهشزغل زا وا ةدنرادزاب لماع

یلعف نسح اب هارمه اهراک هام کی ماجنا -»ًانیِد ِمَالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَمَو«

یلعف نسح اب هارمه اهراک هام کی ماجنا -»ٍفْرَح ىَلَعَ هللا ُُدبَْعی ْنَم«

یلعف و یلعاف نسح اب هارمه اهراک ةزور لهچ ماجنا -»ٍفْرَح ىَلَعَ هللا ُُدبَْعی ْنَم«

یلعف و یلعاف نسح اب هارمه اهراک هزور لهچ ماجنا -»ًانیِد ِمَالْسِْإلا َرْیَغ َِغتَْبی ْنَمَو«
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؟تسا یموهفم هچ دیؤم هیآ نیا و دنتسه یهورگ هچ نانمؤم و ادخ نانمشد زا روظنم »َءاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَع َو یِّوُدَع اوُذِخََّتتال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ ای« ۀیآ رد-43

یصخش لیم رب ادخ حیجرت و ینید یگدنز کبس - رافکنافعضتسم و نامورحم زا تیامح و ناملاظ اب هزرابم - رافک

یصخش لیم رب ادخ حیجرت و ینید یگدنز کبس - ناکرشمنافعضتسم و نامورحم زا تیامح و ناملاظ اب هزرابم - ناکرشم

راگدرورپ اب شیاین تیونعم كرد مدع و تسا يویند روما هب یمرگرس .................. وا دای زا زورما ناسنا بلق ندش یلاخ و ادخ ندرک شومارف-44

.تسایند قرب و قرز هب هزادنایب هجوت ..................

لولعم - لولعملولعم - تلعتلع - لولعمتلع - تلع

؟دنزیم مقر ناسنا يارب يرادیاپان تیصخش ،توغاط يریذپنامرف ،نآ لابندهب و یناسفن لایما ربارب رد ندشمیلست ارچ-45

.تسا لفاغ ًالماک ناسنا حور زا و دزادرپیم ناسنا مسج هب اهنت یتسرپسفن هک ارچ

.دهدیم رارق وا يور يولج يدیدج ۀتساوخ زور ره سفن هک ببس نیا هب

.تسین مارآ ناسنا حور یلو دوشیم دابآ ناسنا يایند اهنت لمع نیا اب هک ارچ

.دننکیم ملظ وا هب و هدادن شمارآ ةزاجا ناسنا هب نامز ياهتوغاط هکنیا يارب

؟دشابیم ریز دراوم زا کی مادک »ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأََرأ« ۀفیرش ۀیآ رد »ًالیِکَو ِهْیَلَع ُنوَُکت َْتنََأفَأ« ترابع زا دوصقم-46

.دشخبیمن دوس اهنآهب شتیاده و هتشادن یتیالو دارفا نیا هب تبسن )ص( ربمایپ هکنیا

.تسا داضت رد دیحوت اب هک ارچ دوش ناشیا تعافش ۀطساو دناوتیمن )ص( ربمایپ هکنیا

.دنتسین دقتعم وا تطاسو هب نوچ دنهدیمن رارق شیوخ لیکو ار )ص( ربمایپ دارفا نیا هکنیا

.دشخبیمن يدوس ،هتفرگ شیپ ار یتسرپاوه هک یسک يارب )ص( ربمایپ تنامض هکنیا

.................. يانعمهب نیا هک ؛دوشیم مهارف هنادّحوم یگدنز و اهناسنا دشر يارب هنیمز ،دنشاب یهلا نیناوق يارجا تمدخ رد یعامتجا ياهداهن رگا-47

.تسا يدرف دعب رد یلمع دیحوت زا یعامتجا دعب رد یلمع دیحوت يریذپریثأت

.تسا هعماج داحآ تایح ندش ییادخ رد يدیحوت ۀعماج کی شقن تیمها

.دشابیم يدیحوت ۀعماج کی نتخاس يارب يدرف دیحوتهب هجوت ترورض

.تسا یعامتجا يدعب رد یلمع دیحوت ققحت يارب هعماج نیناوقهب هجوت

؟دنکیم یهن ناشدوخ و ادخ نمشد نتفرگ تسود زا ار نانموم »َنوُقُْلت َءاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَع َو یِّوُدَع اوُذِخََّتت ال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهُّیَأ ای« ۀفیرش هیآ رد دنوادخ ارچ-48

.دننکیم راکنا ار نآ و رفاک ادخ نیدهب هیآ نیا لومشم دارفا هکنیا تهجهب.درک دهاوخ تنایخ ناناملسم هیلعرب ناشیا تروص نیا رد ارچ

.تشاد دهاوخن یمامت زگره نانموم اب يدارفا نینچ ینمشد هک ارچ.دننک لمع نآهب و هتفریذپ ار یعامتجا دیحوت دنناوتیمن نانمشد نآ اریز

.................. هک تسا لیلد نیا هب يورهلابند نیا زا یشان یمارآان و تسا .................. ناسنا يارب توغاط زا يورهلابند ماجنارس-49

.دننکیم ضوع گنر زور ره یتوغاط و يدام ياهتردق - يویند تلذ

.تسا دوخ شمارآ لابندهب نارگید شمارآ ندزمهرب اب توغاط - یگدرب

.تسا دوخ شمارآ لابند هب نارگید شمارآ ندزمهرب اب توغاط - يویند تلذ

.دننکیم ضوع گنر زور ره یتوغاط و يدام ياهتردق - یگدرب

؟تسناد هناگی يادخ شتسرپ و یگدنب هویم ناوتیمن ار ریز دراوم زا کی مادک-50

.دنکیمن تعاطا ناگدنب زا کیچیه زا ادخ نذا اب زج یسک نینچادخ نامرف و نذا هب رگم دنکیمن بلط ادخ ریغ زا یناسنا نینچ

.دهدیم رارق شیوخ بوبحم يوسهب ار دوخ یگدنز تهج یسک نینچ.دنادیم اطخ يراک ًاقلطم ار ادخریغ نداد رارق هلیسو یسک نینچ

؟دهدیم ياج دوخ رد ار هتکن مادک و دراد هراشا دیحوت دعب مادک هب »...اوُذِخََّتت ال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ ای« ۀفیرش هیآ-51

نانموم و ادخ نانمشد اب ینابرهم و تفطالم زا یهن  - یعامتجا یلمع دحوتنانموم و ادخ نانمشد اب ینابرهم و تفطالم زا یهن - يدرف یلمع دیحوت

ادخ رما رب سفنياوه حیجرت و یتسرپسفن زا یهن  - یعامتجا یلمع دیحوتادخ رما رب سفنياوه حیجرت و یتسرپسفن زا یهن - يدرف و یلمع دیحوت
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؟دشابیمهچ باطخ نیا لیلد و تسا هدش نایب یناسکهچ هب باطخ »َءاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَع َو یِّوُدَع اوُذِخََّتت ال« فیرش ترابع-52

ِّقَْحلا َنِم ْمُکَءاَج اَِمب اوُرَفَک َْدقَو - نانمومِّقَْحلا َنِم ْمُکَءاَج اَِمب اوُرَفَک َْدقَو - ناناملسم

ِۀَّدَوَْملِاب ْمِهَیِلإ َنوُقُْلت - نانمومِۀَّدَوَْملِاب ْمِهَیِلإ َنوُقُْلت - ناناملسم

؟تسا هدرک نایب زیچهچ ار دننکیم تدابع »ٌرْیَخ َُهباََصأ ْنَِإف ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِم َو« يوگلا اب ار ادخ هک یناسک یگژیو دنوادخ-53

.دنوش یجنر راچد هک يدراوم رد ینادرگیور و دسرب ناشیاهب يریخ هک يدراوم رد شمارآ

لکشم نآ عفر زا سپ ادخ زا تلفغ و دنوشیم هجاوم یلکشم اب هک یتقو ادخ هب هجوت

الب ۀماگنه رد یگدنب كرت و ادخ راکنا و شمارآ نامز رد ادخ یگدنب و تدابع

هرمزور یگدنز نتم رد دنوادخهب یلمع هجوت مدع و نابز رد يروابادخ ياعدا

..................هک تسا هدش ببس ،دنادیم دوخ هب قلعتم ار ناهج هکنیا اما تسین كرش راچد .................. هلأسم رد هچرگا زورما ناسنا-54

.دنک فرصت نآ رد دهاوخب هک هنوگره - تیکلام.دنک فرصت نآ رد دهاوخب هک هنوگره - تیقلاخ

.دنزب فیعض مدرم ياهییاراد بصغ هب تسد  - تیکلام.دنزب فیعض مدرم ياهییاراد بصغ هب تسد - تیقلاخ

؟تساهدرک هراشا يرتقیقد عوضومهب كرش ثحب رد ریز ياههنیزگ زا کی مادک-55

.دراد لابندهب تسا یلمع كرش هک ار توغاط زا يوریپ ،يرظن كرش ناونعهب سفنياوه زا يوریپ

.تسا نورد تب زا يورهلابند لوصحم دیآیم باسحهب یلمع كرش هک توغاط زا يورهلابند

.دوشیم يدرف يرظن كرش راتفرگ دیامن لابند تسا توغاط نامه هک ار نوریب تب یسک رگا

.تسا هدش راتفرگ یعامتجا دعب رد یلمعكرش هب سپ دنک تیعبت ار نوریب ياهتب هک یناسنا

دیکأت هفیرش ۀیآ مادک موهفم رب ،»تسود خر لباقم رد اههنیآ مداهن / رهم و هم زا هچ رگا مدیدن تسود ریظن« :مییوگب و میوش اونمه رعاش اب رگا-56

؟میاهدیزرو

»دحا هللا وه لق«»راهقلا دحاولا وهو«»دلوی مل و دلی مل«»دحا اوفک هل نکی ملو«

رد یتشونرس هچ و تسا دارفا یلایخ نامیا رب يدییأت رهم کیمادک ،»...کلبق نِم لزنا ام و کیلا لزنا امب اونماء مهُّنا َنوُمعَزی نیّذلا ىِلا ََرت َمَلا« :ۀیآ هب هجوت اب-57

؟تسا رادنپنامیا صخش راظتنا

ً»ادیعب ًالالض« - »توغاّطلا ىلا اومکاحتی نا نودیُری«»ُنیبملا ُنارسخلا «- »توغاّطلا ىلا اومکاحتی نا نودیُری«

ً»ادیعب ًالالض« - »قحلا نم مکءاج اِمب اورفک دق«»ُنیبملا ُنارسخلا« - »قحلا نم مکءاج اِمب اورفک دق«

دهاوخ دوصقم نیا هب ام یفاو هنیزگ مادک مینک نایب ار یتیلع »دنوادخ تیقلاخ« و »ادخ زج يراگدرورپ ذاختا یفن« يارب میهاوخب رگا نآرق تایآ قباطم-58

؟دوب

»راهقلا دحاولا وه و – هودبعاف مکبّر و یبر«»ء یش لک قلاخ هللا لق – هودبعاف مکبّر و یبر«

»راهقلا دحاولا وه و – ء یش لک بر وه و«»ءیش لک قلاخ هللا لق – ء یش لک بر وه و«

؟دیامنیم دیکأت و نییبت ار  » .................. َءَاِیلْوأ ْمَکَّوُدَع َو یَّوُدَع اوُذِخََّتت َال  اونَمآ َنیِذَّلا اَهَیأ ّای«  ۀفیرش ۀیآ موهفم ،دروم مادک-59

»ًالِیبَس َنینِمؤْملا َیَلَع َنیِرفاَکِْللُ هللا َلَعَْجی َْنل َو«ً»ادادنأِ هللا ِنوُد نِم ُّدُخََّتی ْنَم ِساَّنلا َنِم َو«

»ًِالیکَو ِهْیَلَع ُنوَکت َْتنََأف َهاَوَه ُۀَهلإ َذَخِّتا ِنَم َتیأَرأ«»ًامیِظَع ًالْیَم اوُلیَِمت َْنأ ِتاَوَهَّشلا َنوُِعبََّتی َنیذَّلا ُدیُری«

؟دهدیم رارق شنزرس و تتامش دروم هنوگچ ،دشابیم ُهاوَه ُهَهلإ َذَخَّتا یگژیو ياراد هک ار يدرف میرک نآرق-60

نوبِسَکی اُوناک اِمب مُهانذَخََأفًالیکَو ِهیَلَع ُنوَُکت َتنََأفَ أُنیبُملا ُنارسُخلا َوُه َِکلذَۀَرِخآلا َو اینُّدلا َرِسَخ
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