


دین و زندگی دوازدهم فصل هشتم- پرواز- تستی

؟تسیچ ریز دراوم زا کی ره یعرش مکح-1

یهلا فیاظو ماجنا يارب یگدامآ دصق هب ندرک شزرو -

يراب و دنب یب و داسف زا هعماج دارفا ندش رود يارب یشزرو تاناکما ندرک مهارف -

ییافک بجاو - يورخا شاداپ ياراد و بحتسمبحتسم - يورخا شاداپ ياراد و بحتسم

بحتسم - حلاص لمع قادصم و ییافک بجاوییافک بجاو - حلاص لمع قادصم و ییافک بجاو

؟تسا ندرک تراجت رب مدقم یلماع هچ يولع ثیدح رد ربدت اب-2

يزور یکاپان لماوع زا يرودلالح يزور و قزر بسک ةوحنلالح راک و بسک اب ییانشآتراجت ماکحا اب ییانشآ

ياهتمعن و تداعس هار رس رب گرزب یعنام هانگ کی هکنیا ،یهلا ملع هب هجوت اب و ؟تسیچ لولعم يرشب نیناوق اب یهلا ياهدیابن و اهدیاب ندیجنسن-3

؟تسا يداقتعا هرگ مادک خساپ ،تسا يدبا

؟تسا جیار ندرک مارح و عنم ردق نیا مالسا رد ارچ - تسا روکف ناسنا ره يور شیپ دامتعا لباق و نئمطم ةویش اهنت ینید یگدنز

؟تسا هداد رارق یتازاجم نینچ هانگ نالف يارب دنوادخ ارچ - تسا روکف ناسنا ره يور شیپ دامتعا لباق و نئمطم ةویش اهنت ینید یگدنز

؟تسا هداد رارق یتازاجم نینچ هانگ نالف يارب دنوادخ ارچ - دنکیم نیمضت ار ترخآ یتخبکین و ایند ملاس یگدنز مالسا نید نیناوق

؟تسا جیار ندرک مارح و عنم ردق نیا مالسا رد ارچ - دنکیم نیمضت ار ترخآ یتخبکین و ایند ملاس یگدنز مالسا نید نیناوق

؟تسیچ میرحت نیا ۀفسلف ؟تسا مارح يدنب طرش دروم مادک رد-4

.تسا هدوهیب راک کی - دشاب رامق اب هارمه هک یشزرو رد طقف

یعامتجا و یحور ياهنایز زا زیهرپ - دشاب رامق اب هارمه هک یشزرو رد طقف

یعامتجا و یحور ياهنایز زا زیهرپ - یلومعم ياهشزرو رد یتح ،اهيزاب ۀمه رد

.تسا هدوهیب راک کی - یلومعم ياهشزرو رد یتح ،اهيزاب ۀمه رد

هیآ ياهتنا رد ؟دوشیم طابنتسا یعوضوم هچ » ..................  و تسا بوخ امش يارب نآ و دیرادیمن شوخ ار يزیچ اسب و« ۀفیرش ۀیآ ۀمجرت رد ربدت اب-5

؟دریگیم رارق دیکأت دروم لاعتم دنوادخ تفص مادک

یهلا تردق - مدرم نتشادن ای نتشاد تسود هن ،دنکیم هاگن لمع کی ياهررض هب دنوادخ

یهلا ملع - مدرم نتشادن ای نتشاد تسود هن دنکیم هاگن لمع کی ياهررض هب دنوادخ

یهلا ملع - تسین نکمم ناسنا يارب اهنآ ۀمه فشک و دراد ار دوخ صاخ لیالد دنوادخ روتسد ره

یهلا تردق - تسین نکمم ناسنا يارب اهنآ ۀمه فشک و دراد ار دوخ صاخ لیالد دنوادخ روتسد ره

طیارش رد و تسیچ ،دشاب یندب تیبرت و یمالسا گنهرف يالتعا تین هب هک یعامتجا و یخیرات ،یملع دنتسم ،ینویزیولت و ییامنیس ياهملیف دیلوت مکح-6

؟دراد یمکح هچ هژیو

ییافک بجاو - بحتسمینیع بجاو - بحتسمییافک بجاو - زیاجینیع بجاو - زیاج

؟دوشیم دافتسم عوضوم مادک »رجتملا مث هقفلا ،راجتلا رشعم ای« :يولع ثیدح رد ربدت اب-7

تراجت یعرش لئاسم و ماکحا نتخومآ هار زا هزیکاپ و لالح دمآرد بسک

كاپان تراجت هب ندشن رجنم يارب هزیکاپ و لالح دمآرد بسک

كاپ تراجت هب ندشن رجنم يارب تراجت یملع نوگانوگ ياهشور ماجنا

رتملاس و بسانم يداصتقا دشر بسک يارب تراجت یملع نوگانوگ ياهشور ماجنا
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؟دناسریم يرگید دوس هچ ،ناسنا يارب يرادربنامرف نیا و داهن ندرگ یهلا روتسد مادک لباقم رد دیاب ،لزلزت دابدنت زا هداوناخ یمئاد تینوصم يارب-8

مالسا هب تبسن نارگید یهاگآ يارب ياهنیمز ندرک مهارف- »ناطیشلا اودبعت ال«

ناسنا یحور و یمسج تمالس نداتفین رطخ هب - »ناطیشلا اودبعت ال«

ناسنا یحور و یمسج تمالس  نداتفین رطخ هب - »ینزلا اوبرقت الو«

مالسا هب تبسن نارگید یهاگآ يارب ياهنیمز ندرک مهارف »ینزلا اوبرقت الو«

ار ینومیمان جیاتن هچ ،نآ هب يدنبیاپ مدع و دورب نیب زا مدرم نایم رد ییارگ فرصم جاور و یمومع يدامتعایب ات تسا بجاو نیلوئسم رب عوضوم مادک-9

؟دروآیم راب هب

یگتسباو و يداصتقا لالقتسا مدع -ملاس داصتقا  هب مدرم ندادقوس و دوخ نداد رارق هوسا و ییارگلمجت و يرگیفارشا زا بانتجا

یتاقبط هلصاف و یگدنام بقع -ملاس داصتقا  هب مدرم ندادقوس و دوخ نداد رارق هوسا و ییارگ لمجت و يرگ یفارشا زا بانتجا

یتاقبط هلصاف و یگدنام بقع - داسف زا رود هب ملاس يداصتقا طباور لرتنک و میظنت و لالح يزور ندروآ تسد هب

یگتسباو و يداصتقا لالقتسا مدع - داسف زا رود هب ملاس يداصتقا طباور لرتنک و میظنت و لالح يزور ندروآ تسد هب

؟دهدیم رادشه شزغل مادک دروم رد هیآ نیا ؟تسا »اَمِهِعْفَّن نِم َُربَْکأ اَمُهُمِْثإَو« ۀفیرش ترابع ناسريرای ریز دروم مادک-10

»َىنِّزلا اُوبَرَْقت َال« - دنکیم داجیا ینمشد و هنیک هدنزاب و هدنرب نایم»ِرِسْیَْملاَو ِرْمَْخلا ِنَع« - دنکیم داجیا ینمشد و هنیک هدنزاب و هدنرب نایم

»ِرِسْیَْملاَو ِرْمَْخلا ِنَع« -درادن هعماج يارب ياهدیاف چیه»َىنِّزلا اُوبَرَْقت َال« -درادن هعماج يارب ياهدیاف چیه

؟تسا هدومن نایب ار دروم مادک موزل »رجتملا مث هقفلا راجتلا رشعم ای« :دومرف هک )ع( نینمؤملاریما روتسد-11

مارح بسک زا يریگولج يارب تالماعم ۀصرع هب دورو زا لبق راکوبسک ینید نیناوق اب ییانشآ

ابر هب هعماج داصتقا ندش هدولآ زا يریگشیپ يارب راجت هب یمومع يدامتعایب زا يریگولج

الاک شورف و دیرخ دروم رد نید ماکحا اب مدرم ییانشآ يارب ییارگفرصم زا بانتجا

يرگهطساو دننام بذاک لغاشم داجیا زا يریگولج يارب تراجت ماکحا اب ییانشآ

؟دنکیم نایب ار یترورض هچ و تسا یناسک هچ هب باطخ »رجتملا مث ،هقفلا«  فیرش ثیدح-12

.دنشکب تسد ماکحا و نید رد هقفت زا راک و بسک رطاخ هب دیابن اهقف - اهقف.دراد یناوارف تیمها يداصتقا راک ،هعیش هقف و مالسا نیبم نید رد - راجت

.دننک انشآ راک و بسک ماکحا اب ار مدرم هک تسا نیا اهقف فیلکت - اهقف.تسا لمتحم مارح بسک هب يراتفرگ ،ماکحا اب ییانشآ نودب - راجت

هدش حرطم یناسک هچ ةرابرد .»تسا هدرک روطخ یسک نهذ هب هن و هدینش یشوگ هن ،هدید یمشچ هن هک ماهدرک هریخذ ییاهزیچ ...« یسدق ثیدح رد-13

؟ددرگیم زاغآ ینامز هچ سفن ۀیکزت و تسا

اهیگدولآ زا ریهطت و هبوت اب – نینمؤماهیگدولآ زا ریهطت و هبوت اب -نینسحم

يدابع و یقالخا تاروتسد هب لمع اب -نینمؤميدابع و یقالخا تاروتسد هب لمع اب -نینسحم

مادک هویش نیا و هدش هراشا زورما ةدیچیپ يایند رد لئاسم اب ۀهجاوم رد دامتعا لباق شور و یگدنز نئمطم ةویش اهنت هب ریز تایآ زا کی مادک رد-14

؟تسا

وازا يدیماان مدع و ادخ تمحر هب  هیکت - اًعیمَج َبونُّذلاُرِفَغی َّهللا َِّنإ هللا ِۀَمْحَر نِم اوَطنَقت ال مِهِسُفَنأ ىلَع اوفَرَسأ َنیذَّلا َیِدَابِع ای ُلق

راگدرورپ تمحر بلج و هانگ باکترا مدع - اًعیمَج َبونُّذلاُرِفَغیَ َّهللا َِّنإِ َّهللا ِۀَمْحّر نِم اوَطنَقت ال مِهِسُفَنأ ىلَع اوفَرَسأ َنیذَّلا َیِدَابِع ای ُلق

دنوادخ ياهییامنهار و ماکحا هب لمع - َمَّنَهَجِرَان ِیف ِِهب ًراهناَف ٍراه ٍفُرُج اَفَش ىَلَع َُهنایُنب َسََّسأ نَم َمأ ٌریخ ٍناوضِر َوِ َهللا َنِم ىوَقت ىَلَع َهنایُنب سََّسأ نََمَفأ

ینید هعماج سیسأت يارب شالت - َمَّنَهَجِرَان ِیف ِِهب ًراهناَف ٍراه ٍفُرُج اَفَش یَلَع َُهنایُنب َسََّسأ نَم َمأ ٌریخ ٍناوضِر َوِ َهللا َنِم ىوَقت ىَلَع َهنایُنب سََّسأ نََمَفأ
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؟تسا ریز دراوم زا کی مادک رگنایب شیوخ موق ربارب رد طول ترضح راتفر-15

.دندرک یم تقفاوم ناشیاه هتساوخ اب یهاگ ،قح يوس هب مدرم بذج يارب ناربمابپ

.دهد قیبطت دوخ نامز ياه هتساوخ اب ار دوخ ،یگتسیاش هب هک تسا فظوم ینید ره

.تفرگ هدیدان ار یعامتجا تافارحنا ناوت یمن ،اه ناسنا يدرف تافارحنا فالخ رب

.تسین طلغ و یفارحنا تالیامت اب اه نآ قیبطت تیلباق يانعم هب یهلا نایدا ییایوپ

هب ،ماکحا تمکح فشک يارب فلتخم مولع زا يدنمهرهب رد و تسا هدش رشب يزورما ندمت يوس زا یهلا نیناوق تیاعر ندش تخس ببس یلماع هچ-16

؟درک هجوت دیاب ياهتکن هچ

.دشابیم زیچان ،تسا ماکحا عضاو هک یهلا تیاهنیب ملع ربارب رد ام فشک - نیون ندمت اب هتفرگوخ ياهناسنا نیب رد یهلا ترطف نتفر نیب زا

.دشابیم زیچان ،تسا ماکحا عضاو هک یهلا تیاهنیب ملع ربارب رد ام فشک - نید تاروتسد اب زورما رشب ياهراتفر و اهتداع زا رایسب ضراعت

.دراد رب هدرپ یمالسا ماکحا یهلا یقیاقح زا دناوتیمن زورما رشب يدام مولع - نیون ندمت اب هتفرگوخ ياهناسنا نیب رد یهلا ترطف نتفر نیب زا

.درادرب هدرپ یمالسا ماکحا یهلا قیاقح زا دناوتیمن زورما رشب يدام مولع - نید تاروتسد اب زورما رشب ياهراتفر و اهتداع زا رایسب ضراعت

؟تسا مادک »اهاَّکَزنَم َحَلَفأ دَق« ۀیآ حیحص يانعم و تسا یعوضوم هچ مزلتسم هیکزت موادت-17

.دش راگتسر ،درک كاپ ار دوخ سک ره نیقی هب  - تسا مزال هبوت رارکت هیکزت نتفایموادت يارب

.دش راگتسر ،درک كاپ ادخ هک ار یسک نیقی هب - درک لمع ادخ نیمارف هب دیاب هیکزت موادت يارب

.دش راگتسر ،درک كاپ ار دوخ سک ره نیقی هب - درک لمع ادخ نیمارف هب دیاب هیکزت موادت يارب

.دش راگتسر ،درک كاپ ادخ هک ار یسک نیقی هب  - تسا مزال هبوت رارکت هیکزت نتفایموادت يارب

رب لمتشم ،داسف زا هعماج دارفا ندرک رود يارب شزرو و يزاب تاناکما ندرک ایهم و تسا هدش حرطم یتسردهب هنیزگ مادک رد يدنبطرش مکح-18

؟تسا یمالسا ماکحا زا کیمادک

ییافک بجاو - .دشابیم مارح زین یلومعم ياهشزرو و اهيزاب رد یتحینیع بجاو - .تسا مارح دشاب يدنبطرش صتخم ياهشزرو رد رگا

ینیع بجاو - .دشابیم مارح زین یلومعم ياهشزرو و اهيزاب رد یتحییافک بجاو - .تسا مارح دشاب يدنبطرش صتخم ياه شزرو رد رگا

؟دریگ رارق هجوت دروم دیاب نآ دروم رد دیق مادک و دراد یمکح هچ مالسا رد کیسالک و یتنس یقیسوم زا هدافتسا-19

.دریگ رارق هدافتسا دروم نید تمدخ رد و یگنهرف و یلم سلاجم يارب هک تسا لالح و زیاج طرش نآ هب یقیسوم زا عون نیا

.دنور رامش هب بعل و وهل سلاجم بسانم ای و هدوب توهش كرحم هک تسا نیا رب فقوتم اهیقیسوم زا عون نیا تمرح

.دنراد تبسانم یگنهرف سلاجم اب ًاساسا هک ارچ ،تسا هدشن نایب یطرش نآ تّیّلح رد هک تسا یتنس یقیسوم اهنت

.دنوش هتخاس و میظنت یمالسا يروهمج نیناوق دییأت و تراظن تحت هک تسا زاجم یتروص رد اهنت یقیسوم عاونا مامت

؟دروآ رامشهب ییافک تابجاو قیداصم زا ناوتیمن ار کیمادک ریز دراوم نیب رد-20

یقالخا لاذتبا و یگنهرف مجاهت اب هزرابم و یمالسا فراعم و گنهرف شرتسگ روظنم هب يرنه راثآ عاونا دیلوت

ینید تیبرت و یمالسا گنهرف يالتعا تین هب و هژیو طیارش رد دنتسم و ینویزیولت ،ییامنیس ياهملیف دیلوت

ینونک يایند ياهيرابودنب یب و داسف زا هعماج دارفا ندش رود يارب یشزرو ياهيزاب تاناکما ندرک مهارف

.دنک ادیپ میکحت و تیوقت محر ۀلص دکؤم عوضوم هکنیا تین اب یلم و یبهذم ياهنشج و سلاجم رد تکرش

؟دراد یمکح هچ یلومعم ياهشزرو و اهيزاب رد يدنبطرش و تسا ییانعم هچ هب و دوریم راک هب هریبک ناهانگ زا کیمادک يارب »سانلل عفانم« ریبعت-21

لاکشا الب – يداصتقا دوس -رامقمارح -يداصتقادوس -بارشمارح -ینامسج دوس -رامقلاکشا الب -ینامسج دوس -بارش

؟تسا یتلع هچ هب ،یلخاد یطابترا لیاسو زا يدنمهرهب بجوم و دراد لابند هب ار يدمایپ هچ ِ»َّهللا َنِم ىَوَْقت ىَلَع َُهنَایُْنب َسَّسَأ« :هفیرش ۀیآ هب یلمع يدنبیاپ-22

.میوش هناگیب ياهناسر ۀطلس و ذوفن عنام -»ٍراَه ٍفُرُج اَفَش«.میوش هناگیب ياهناسر ۀطلس و ذوفن عنام -»ٌرْیَخ ٍناَوْضِر«

یمالسا فراعم و گنهرف ۀعاشا -»اَهاَّکَز ْنَم«یمالسا فراعم و گنهرف ۀعاشا -»َحَلَْفأ َْدق«
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؟تسا مادک  »اهاَّکَز  نَم َحَلَفأ دَق«  ۀیآ حیحص حرش و  هدش نایب تسرد سفن  ۀیکزت ةرابرد ریز دراوم زا کی مادک ،مالسا زاس ناسنا میلاعت رب انب-23

.تسا يراگتسر لولعم هیکزت - دوش یم زاغآ یگدولآ زا سفن ندش كاپ اب و دشاب هدرک هبوت صخش هک دتفا یم قافتا ینامز هیکزت

.تسا يراگتسر لولعم هیکزت - دوش یم زاغآ ناهانگ زا هبوت اب راک نیا و دوش كاپ یگدولآ زا سفن هک دتفا یم قافتا ینامز هیکزت

.تسا يراگتسر تلع هیکزت - دوشیم زاغآ یگدولآ زا سفن ندشكاپ اب و دشاب هدرک هبوت صخش هک دتفایم قافتا ینامز هیکزت

.تسا يراگتسر تلع هیکزت - دوش یم زاغآ ناهانگ زا هبوت اب راک نیا و دوش كاپ یگدولآ زا سفن هک دتفا یم قافتا ینامز هیکزت

انز میرحت تمکح و دراد یمکح هچ یمالسا فراعم و گنهرف شرتسگ روظنم هب اههمانزور و تالجم ،هدرشف ياهحول ،اهملیف غیلبت و عیزوت و دیلوت-24

؟تسا مادک

هداوناخ ناینب لزلزت مدع و حور و مسج تمالس ظفح-يورخا شاداپ ياراد و بحتسم

هداوناخ ناینب لزلزت مدع و حور و مسج تمالس ظفح -حلاص لمع و ییافک تابجاو زا

مدرم نایم ینمشد و یعامتجا و یحور نایز زا  يریگولج-حلاص لمع و ییافک تابجاو زا

مدرم نایم ینمشد و یعامتجا و یحور نایز زا يریگولج -يورخا شاداپ ياراد و بحتسم

زا بانتجا و ددرگیم ام دیاع هرمث مادک ،»ُرَجْتَْملا َُّمث ُهْقِْفَلا ،راِّجُّتلا َرَشْعَم ای« :هک میناشوپب لمع هماج )ع( بلاط یبا نب یلع ترضح شیامرف نیا هب رگا-25

؟دوشیم بجاو یتروص هچ رد یجراخ ياهالاک دیرخ

ییارگفرصم جاور و يرگیفارشا -ابر هلمج زا ،مارح بسک هب داصتقا شیالآ مدع

ناگناگیب هب ندش هتسباو - ابر هلمج زا ،مارح بسک هب داصتقا شیالآ مدع

ناگناگیب هب ندش هتسباو - لالح يزور تبثم راثآ بسک و روشک داصتقا قنور هب ندومن کمک

ییارگفرصم جاور و يرگیفارشا - لالح يزور تبثم راثآ بسک و روشک داصتقا قنور هب ندومن کمک

؟دشابیمن لاکشا زا یلاخ هنیزگ مادک ،میهد رارق یسررب دروم ار مالسا نیناوق و ماکحا تسا رارق هک اجنآ زا-26

.دنکیم نیمأت زین ار يورخا تداعس ،ایند یگدنز رب هوالع مالسا نید نیناوق و ماکحا

.میبای تسد ماکحا ییارچ هب ات مینک هسیاقم يرشب نیناوق اب دیاب ار نید ياهدیابن و اهدیاب

.تسا يدبا تداعس هار عنام عفر يارب ،هدش هتفرگرظن رد لمع کی يارب هک ار یتازاجم یهاگ

.دراد رارق یلقاع ناسنا ره يور شیپ هک تسا يدامتعا لباق و نئمطم هار اهنت ینید یگدنز

؟تساهدرک هراشا يرتقیقد موهفم هب ،مالسا ردص بارعا هرابرد ریز دراوم زا کی مادک ،مالسا بیشن و زارفرپ خیرات رد تقد اب-27

.دندوب نآراتفرگ ياهدع اما ،تشادن ناوارف عویش مدرم نیب رد هکنآ اب بارش ورامق

.دیدیم بیسآ ناشیگدنز و هدرک نایز نآ زا ،دندوبرامق راتفرگ هک یمدرم مامت

.دوش ییالاب رایسب دوکر راچد هعماج داصتقا هک دوب هدش ببس بارش نتخورف

.دش هرابنیارد هیآ لوزن ببس ،بارش و رامق میرحت ییارچ زا مدرم لاؤس

صاخ لیالد و للع و تسا موهفم مادک ةدافا یپ رد »...و تسا بوخ امش يارب نآ و درادیمن تسود ار يزیچ اسب و« :دیامرفیم هک نآرق ۀفیرش ۀیآ-28

؟دنمانیم هچ ار یهلا تاروتسد

ماکحا تمکح - .تسین ناسنا ياهتیبولطم زا هدمآرب یهلا ماکحا زیوجت و عنم تیناقح

ماکحا تلاسر - .دنکن كرد ار نآ عفانم ناسنا هک دوشیم ببس یهلا ماکحا اب ناسنا ۀلباقم

ماکحا تلاسر - .تسین ناسنا ياهتیبولطم زا هدمآرب یهلا ماکحا زیوجت و عنم تیناقح

ماکحا تمکح - .دنکن كرد ار نآ عفانم ناسنا هک دوشیم ببس یهلا ماکحا اب ناسنا ۀلباقم
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؟تسا هدش حرطم يروما هچ رد مکح مادک »امهعفن نم ربکا امهمثا و ...ریبک مثا امهیف لق« ۀفیرش ترابع هب هجوت اب-29

خزود شتآ رد طوقس هب فرشم هاگترپ ۀبل رب دوخ راک ندرک انب تمرح

هریبک ناهانگ زا و دب یهار ناونعهب تشز لمع و انز تمرح

گرزب هانگ ود ناونعهب رامق و بارش تمرح

اهناسنا یحور و یمسج یتمالس نیمأت تهج یسنج طابترا و فارحنا و رامق ندوبن زیاج

؟دناسر دهاوخ هجیتن مادک هب ار ام ،» ... امِهِیف ُْلق ِرِسیَملا َو ِرمَْخلا ِنَع ََکنولئسی « يهیآ میهافم رد قمعت-30

.تفرگ هدیدان ار یعامتجا تافارحنا ناوتیمن ،اهناسنا يدرف تافارحنا فالخ رب

.تسا مزال نآ زا یهن ،درادنررض زج ياهرمث رامق و بارشزا هدافتسا هک ییاجنآ زا

.دندوب نآ راتفرگ ياهدع اما ،تشادن ناوارف عویش مدرم نیب رد هکنآ اب بارش ورامق

.تسا نید ظفح يارب ،عفانم یخرب زا ندرک رظن فرص هباثمهب هیآ نیا موهفم نیکمت

؟دوریمن رامش هب مارح ًاموزل مالسا يایوپ هقف رظنم زا ریز دراوم زا کیمادک مکح-31

میژر نیا ياکرش و نارادهیامرس ياهالاک جیورت و ندرک دراو نوچمه ،یتسینویهص میژر عفن هب یتراجت عون ره

لیبق نیا زا يرگید مهم روما و يژرنا ،كاشوپ ،ییاذغ داوم ،نیزنب ،بآ هلمج زا روشک یفرصم عبانم رد فارسا

.دنشابیم زیگناداسف نوتم ای و ریواصت ةدنرادربرد هک ییاههناسر ریاس و هدرشف ياهحول شورف و دیرخ

.دریگیم تروص فارسا و هدشن هجوت فرصم رد لادتعا هب اهنآ رد هک ییاهنشج و یسورع سلاجم رد تکرش

؟تسا ینآرق ترابع مادک رد هدش نایب تافارحنا زا یقادصم ،عرش و هداوناخ بوچراچ زا جراخ یسنج طابترا-32

»اًداَْدَنأِ َّهللا ِنوُد ْنِم ُذِخََّتی ْنَم ِساَّنلا َنِمَو«

»ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرتَو اَهِلْثِِمب ٍَۀئِّیَس ُءاَزَج ِتَائِّیَّسلا اُوبَسَک َنیِذَّلاَو«

»اَمِهِعَْفن ْنِم َُربَْکأ اَمُهُمِْثإَو ِساَّنِلل ُِعفَانَمَو ٌرِیبَک ٌمِْثإ اَمِهِیف ُْلق«

»ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا َِلُتق َْوأ َتاَم ْنَِإَفأ  ُلُسُّرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَخ َْدق ٌلوُسَر َِّالإ ٌدَّمَحُم اَمَو«

؟تسا نایامن ینآرق ترابع مادک رد نآ هب یهجوتیب دمایپ ؟تسیچ ،تسا دنمدرخ ناسنا ره يور شیپ هک نئمطم هار هناگی-33

منهج ران یف هب راهناف  - یهلا تمکح و ملع ۀیاپ رب یگدنز و شالتنیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا نا  - یهلا تمکح و ملع ۀیاپ رب یگدنز و شالت

نیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا نا  - یهلا نیناوق و ماکحا هب لمعمنهج ران یف هب راهناف  - یهلا نیناوق و ماکحا هب لمع

؟تسا هدومن انب ییاههیاپ هچ رب ار هاگترپ ۀبل رب تکرح لباقم رد راوتسا و مکحم یگدنز میرک نآرق-34

»ٍناوْضِر َوِ هللا َنِم یوَْقت«»ُتوَُمی َال یِذَّلا ِّیَْحلا ىَلَع ْلَّکََوت«»ِرِخْآلا ِمَْوْیلا َوِ َّهللاِاب َنَمآ«»ِِهب اوُمََصتْعاَوِ َّهللاِاب اُونَمآ َنیِذَّلا«

؟تسا هدرک نآ زا یفصو هچ دنوادخ و تسا ریز دراوم زا کیمادک نآرق تایآ رد »رسیم« زا روظنم-35

.دشابیم رتشیب شدوس زا ناسنا يارب نآ هانگ - بارش.درادن ناسنا يارب نارسخ ءزج یماجنارس چیه - بارش

.دشابیم رتشیب شدوس زا ناسنا يارب نآ هانگ -رامقدرادن ناسنا يارب نارسخ ءزج یماجنارس چیه - رامق

؟دهدیم ناشن ار ياهتکن هچ ،دراد هراشا دروم ود نیا عفن رب رامق و بارش نایز هبلغ هب نآ رد دنوادخ هک ياهیآ  ۀعیلط-36

.تساهدوب ناسآ مدرم يارب رامق و بارش تمرح شریذپ هک تسا نیا يهدنهدناشن

.تساهتشادن ینادنچ جاور نامز نآ مدرم نیب يزابرامق و يراوخبارش هک دهدیم ناشن

.تسا هدوبن ياهداس راک نامز نآ بارعا يارب رامق و بارش نتشاذگ رانک هک تسا نیا نیبم

.دنتشاد ار شتمرح تساوخرد ربمایپ زا و هدش هتسخ لمع ود نیا زا مدرم هک تسا نیا نیبم

؟تسیچ اهشزرو ندرمش لالح رد مالسا دیق و درمشیم رب نآ رد ار تفص ود مادک دنکیم »انز« هب باکترا زا یهن هک نآرق زا ياهیآ رد دنوادخ-37

دشاب رثؤم و دیفم - ادخ بضغ دروم و تشز يراکدشابن رامق اب هارمه - دنسپان یهار و تشز رایسب یلمع

دشابن رامق اب هارمه - ادخ بضغ دروم و تشز يراکدشاب رثؤم و دیفم - دنسپان یهار و تشز رایسب یلمع
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مثا« ینآرق ریبعت و تسا دوهشم ینآرق ترابع مادک رد نارگید زا دیلقت ای و لد ياههتساوخ ساسا رب لمع ای دنوادخ ریغ هب دامتعا باتزاب و هجیتن-38

؟تسا هتفر راک هب هریبک هانگ مادک يارب »ریبک

انز - »نیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا نا«رامق - »نیرفاکلا موقلا یدهی ال هللا نا«

رامق - »نیملاظلا موقلا یدهی ال هللاو«انز - »نیملاظلا موقلا یدهی ال هللاو«

؟تسا یعوضوم هچ دیون  »رجتملا مث هقفلا«  :دیامرفیم هک )ع( یلع نینموملاریما نایب-39

.ددرگ تراجت و بسک رد یکاپان دورو عنام ات ندرک تراجت یملع ياهشور يریگراکهب

.دسرب رتملاس و رتهب يداصتقا دشر هب هکنیا يارب ندرک تراجت یملع ياهشور يریگراکهب

.تراجت یعرش لئاسم و ماکحا يریگدای قیرط زا لالح و كاپ دمآرد ندروآ تسدهب

.ددرگن كاپان تراجت و بسک راتفرگ ات لالح و كاپ دمآرد ندروآ تسدهب

؟ددرگیم دافتسم بلطم مادک هللا نم یوقت یلع هناینب سّسا نمفأ« ۀفیرش هیآ زا-40

.ددرگیم یحارط تشهب هب لوصو و اوقت ساسارب راوتسا یگدنز کی

.دوب دهاوخ راودیما هدنیآ هب ،دهد رارق یهلا ناوضر ماقم هب لوصو يارب ار دوخ یگدنز ساسا سک ره

.دوشیم هیده یقتم ناسنا هب هک تسا دنوادخ تمعن نیرترب ادخ تیاضر

.تسا ناسنا يور شیپ دامتعا لباق و نئمطم ةویش اهنت یهلا نیناوق و ماکحا هب لمع

هب دنتسم ار »ناسنا لد و ناج ندنام كاپ موادت« و »يراگتسر و حالف زار رگزاغآ« بیترت هب »اَهاَّکَز نَم َحَلَْفأ ْدَق« :هفیرش هیآ ساسا رب میهاوخب رگا-41

؟تسا حیحص کی مادک ،مینک تایآ و تایاور

»َنیِرِّهََطتُْملا ُبُِحی َو َنِیباَّوَّتلا ُبُِحیَ َّهللا َِنإ« -»اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإ«

ِ»َّهللا َنِم ىَوَْقت ىَلَع َُهنَایُْنب َسََّسأ« -»َبونُّذلا ُلِسَْغتو َبولُقلا ُرِّهُطت َُۀبوَّتلا«

ِ»َّهللا َنِم ىَوَْقت ىَلَع َُهنَایُْنب َسََّسأ« -»اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإ«

»َنیِرِّهََطتُْملا ُبُِحی َو َنِیباَّوَّتلا ُبُِحیَ َّهللا َِنإ« -»َبونُّذلا ُلِسَْغتو َبولُقلا ُرِّهُطت َُۀبوَّتلا«

راتفر مادک هاگیلجت هرمث نیا و تسا هتفای دومن هفیرش هیآ مادک رد هدش رکذ )ع( نانمومریما ینارون مالک رد هک سفن هیکزت و هیلخت تارمث زا یکی-42

؟تسا یمدآ

هانگ رارکت زا سپ هبوت رارکت -»َنیِرِّهََطتُْملا ُّبُِحی«هبوت رارکت زا سپ هانگ رارکت-»َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحی«

هانگ رارکت زا سپ هبوت رارکت-»َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحی«هبوت رارکت زا سپ هانگ رارکت -»َنیِرِّهََطتُْملا ُّبُِحی«

؟درک میهاوخن دییأت ار ریز ياههنیزگ زا کیمادک ،مییامن هجوت یمالسا دنلب فراعم هب یشیدنافرژ اب رگا-43

.تسارجا و يزاسهدایپ لباق صقن نودب نییآ کی ناونع هب ینامز و هرودره رد مالسا ياههزومآ

.دهدیم خساپ نآ ياهزاین هب مالسا فراعم ،دبای يرتشیب یگدیچبپ تیرشب یگدنز هک مه هزادناره

.دهد مکح نآ قباطم دناوتیم مه مالسا اما،تسا دیدج ياههتساوخ نتسبآ هچرگا عماوج فارحنا

.تسا یمالسا نیدهتجم و اهقف هدهعرب رشب زور ياهزاین يارب بسانم خساپ جارختسا و طابنتسا راک

؟دشاب لمع کی هب تبسن مالسا ندشن لئاق تمرح يارب یهجوم تلع دناوتیم ریز دراوم زا کیمادک-44

.دننک ادیپ مالسا نید هب يرتشیب لیم لمع نآ ماجنا اب مدرم هکنیا.تسا هتشاد ییالاب تیلوبقم نامز نآ مدرم نیب رد لمع نآ هکنیا

.دشابهتشادن مدرم تداعس اب یتافانم لمع نآ نداد همادا هکنیا.دورنرامشهب دوس و تعفنم زا یلاخ ناسنا يارب لمع نآ هکنیا

؟تسیچ لولعم نآ هب ندیسر و ؟تسیچ يدبا ياهتمعن یگژیو ،نآرق رد ربدت اب-45

رمتسم کین لامعا - هدینش یشوگ هن و هدید یمشچ هنسفن ۀیکزت - هدینش یشوگ هن و هدید یمشچ هن

سفن ۀیکزت - تساهمشچ ینشور ۀیامرمتسم کین لامعا - تساهمشچ ینشور ۀیام
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؟تساهدرکن هراشا یحیحص ۀتکن هب هنیزگ مادک مالسا رد رامق و يراوخبارش تمرح هرابرد-46

.تساهدادن رارق كالم ار زور نآ ۀعماج رد اهنآ جاور ،لامعا نیا ماجنا ندرمش عونمم رد مالسا

.تسا هدرک نایب رتشیب رایسب ار اهنآ هانگ و نایز ،لامعا نیا یلامتحا عفانم شریذپ نمض مالسا نید

.تفای تیمومع مدرم نیب نایسابعو نایوما ةرود رد هبترم ود اما ،مالسا ردص رد نآ تمرح دوجو اب

.تشادقنور نامز نآ رد ناشداصتقا ،بارششورف زا ياهدع هک دوب یلاحرد دراوم نیا تمرح

؟تسا تقیقح نیا قدص نیبم ترابع مادک و درادن ار مزال ییاراک ،یهار ره ًاموزل ،یهلا تامعن هب لوصو ریسم رد ارچ-47

.تسین راگزاس همانرب نودب یگدنز کی اب گرزب فده - دراد رارق دنمدرخ ناسنا ره لباقم هک تسا يدامتعا لباق هویش اهنت ینید یگدنز

.تسا یهلا ماکحا هب لمع ،ناسنا تداعس ۀمزال - دراد رارق دنمدرخ ناسنا ره لباقم هک تسا يدامتعا لباق هویش اهنت ینید یگدنز

.تسین راگزاس همانرب نودب یگدنز کی اب گرزب فده - تسا رارقرب یگنهامه و طابترا نید ياهدیابن و اهدیاب و یهلا ياهتمعن نایم

.تسا یهلا ماکحا هب لمع ،ناسنا تداعس ۀمزال - تسا رارقرب یگنهامه و طابترا نید ياهدیابن و اهدیاب و یهلا ياهتمعن نایم

؟تسا یموهفم هچ دجاو هیآ نیا و تسا هیآ مادک نامدوصقم ،»دنهدیم حیجرت ار نید ،دوخ يایند و نید نیب ناناملسم« دوشیم هتفگ یتقو-48

.تسا یقالخا و یهلا ماکحا هیاپ رب مالسا نید ساسا - ... امِهِیف ُْلق ِرِسیَملا َو ِرمَْخلا ِنَع ََکنولئسی

.تسا یقالخا و یهلا ماکحا هیاپ رب مالسا نید ساسا - ... َهللا َنِم ىوَقت ىَلَع َهنایُنب َسََّسأ ْنََمَفأ

.دنتسین هدیاف زا یلاخ مالسا نید تامرحم مامتً اموزل - ... امِهِیف ُْلق ِرِسیَملا َو ِرمَْخلا ِنَع ََکنولئسی

.دنتسین هدیاف زا یلاخ مالسا نید تامرحم مامتً اموزل - ... َهللا َنِم ىوَقت ىَلَع َهنایُنب َسََّسأ ْنََمَفأ

ۀیآ مادک .دندش لمع ود نیا بکترم زین مدرم زا یخرب و درک ادیپ جاور اهنآ رابرد رد رامق و بارش رگید راب سابعینب و هیماینب ندمآ راک يور اب-49

؟دشابیم دنوادخ نخس مادک یشومارف زا یشان لمع ود نیا ماجنا و دنکیم شهوکن ار لمع نیا ،هفیرش

»سّانلل عفانم َو ریبک ٌمِثإ اَمهیف ُلق«  ــ  »َمَّنَهَج ِرَان یف ِِهب َراهنَاف ٍراَه ٍفُرُج اَفَش یلع َُهنایُنب َسََّسأ نَم َمأ«

»ًالیبَس َءاَس َو ًۀَشِحَاف َناک ُهَِّنإ«  ــ  »َمَّنَهَج ِرَان یف ِِهب َراهنَاف ٍراَه ٍفُرُج اَفَش یلع َُهنایُنب َسََّسأ نَم َمأ«

»سّانلل عفانم َو ریبک ٌمِثإ اَمهیف ُلق«  ــ  »ًائیشَ هللا َّرَُضی ْنَلَف ِۀَیبقع یلَع ْبِلقَنی نَم َو«

»ًالیبَس َءاَس َو ًۀَشِحَاف َناک ُهَِّنإ«  ــ  »ًائیشَ هللا َّرَُضی ْنَلَف ِۀَیبقع یلَع ْبِلقَنی نَم َو«

مادک رد »هدش هتفهن اهنآ يارب تساهمشچ ینشور ۀیام هک ییاهشاداپ هچ دنادیمن سکچیه« ۀفیرش ترابع رد هدش هئارا تراشب هب یبایتسد هار-50

؟تسا هدش نایب ینآرق ترابع

ِلُسُّرلا َدَعب ۀٌّجُحِ هللا یلَع ساِّنِلل َنوَُکی َّالِئل َنیرِذنُم َو َنیرَِّشبُم ًالُسُرمِهِسُفنِأب اَم اوُرِّیَُغی ّیتح ِموَق یلَع اهَمَعنأ ًۀَمِعنً ارِّیَغُم َُکی َملَ هللا َّنِأب َِکلذ

َنومَلَعی ال نیذَّلا َو َنومَلَعی نیذَّلا یَِوتَسی لَه ُلقّۀلِذ ال َو ّرتَق مُهَهوجُو ُقَهَری ال َو ٌۀَدایز َو َینسُحلا اونَسَحأ نیذَِّلل

7




