


 دین و زندگی دوازدهم فصل هفتم- پرواز- تستی

؟تسیچ دلوم ،دناشکیم تواقش تمس هب ار ناسنا هتسهآ و ماگ هب ماگ ناطیش هکنیا ؟دوریم راک هب ناناوج ندرک هارمگ يارب رتشیب یناطیش ۀلیح مادک-1

هانگ هب وا ندرک تداع و ناسنا رد هبوت هب لیم یشوماخ - فیوست

هبوت هب ندرکن مادقا و نآ یتشز و هانگ حبق هب هجوت مدع - فیوست

هبوت هب ندرکن مادقا و نآ یتشز و هانگ حبق هب هجوت مدع - یهلا تمحر زا ندرک سویأم

هانگ هب وا ندرک تداع و ناسنا رد هبوت هب لیم یشوماخ - یهلا تمحر زا ندرک سویأم

؟دشابیم هچ نآ لیلد و تسیچ دناهتشاد اور متس دوخ هب رایسب هک دوخ ناگدنب هب میرک نآرق رد لاعتم دنوادخ تراشب و هدعو-2

.تسا نابرهم ةدنزرمآ وا - دنکیم لیدبت تانسح هب ار نانآ ناهانگ

.تسا نابرهم ةدنزرمآ وا - دشخبیم ار ناهانگ ۀمه

.دراد تسود ،دننکیم هبوت دایز هک ار یناسک - دنکیم لیدبت تانسح هب ار نانآ ناهانگ

.دراد تسود دننکیم هبوت دایز هک ار یناسک - دشخبیم ار ناهانگ ۀمه

؟دنکیم تیاده تسار هار هب و دوخ يوس هب ار یناسک هچ دنوادخ-3

»ِِهب اوُمَِصتْعا َو هللااب اونمآ َنیذَّلا اَّمََأف«»اوقََّتأ َو اونمآ یَرقلا َلَهأ ََّنأ«

ِ»هللا َنِم یَوقت یلَع ُهنایُنب َسََّسأ نََمفَ أ«»ًاحلاَص َلِمَع َو ِرِخألا ِمَویلا َوِ هللاِاب َنَمآ«

؟دنک نایب ار ینآرق ترابع مادک ،دناهتشاد اور متس دوخ هب هدایز هک یناگدنب هب باطخ هک دهدیم مایپ )ص( ربمایپ هب دنوادخ-4

»...ًاعیمج بونّذلا رفغی هللا ّنا هللاۀمحر نم اوطنقت ال«»نیرهطتملا ّبحی و نیباّوتلا ّبحی ّهللا ّنا«

»بونّذلا لسغت و بولقلا رّهطت ۀبوتلا« »هل بنذال نمک بنّذلا نم بئاتلا«

؟ددرگیم زاب وا يوس هب هنوگچ دنوادخ ،راکهانگ ةدنب تشگزاب اب و دیامن بالقنا و مایق دوخ دنسپان تالیامت هیلع دناوتیم هنوگچ ناسنا-5

.دنکیم رسیم وا يارب هراومه ار هبوت قیفوت - نامیا تیوقت اب

.دنادرگیم زاب وا بلق هب ار شمارآ و دیاشگیم شیور هب ار شتمحر ياهرد -نامیا تیوقت اب

.دنکیم رسیم وا يارب هراومه ار هبوت قیفوت -لقع زا يوریپ اب

.دنادرگیم زاب وا بلق هب ار شمارآ و دیاشگیم شیور هب ار شتمحر ياهرد -لقع زا يوریپ اب

؟تسا یتارمث هچ اب هارمه هعماج رد نانآ تلاسر و دوشیم نییبت ماگنه هچ هب گرزب ياهناسنا يوس زا یناج و یلام ياههیامرس ياطعا ترورض-6

یعامتجا و يدرف ناهانگ شرتسگ زا تعنامم - رکنم زا یهن و فورعم هب رما سدقم ۀفیظو ماجنا هب مدرم يدنبیاپ

تیاده رون لماک یشوماخ زا تعنامم - رکنم زا یهن و فورعم هب رما سدقم ۀفیظو ماجنا هب مدرم يدنبیاپ

یعامتجا و يدرف ناهانگ شرتسگ زا تعنامم - قح زا فارحنا یجیردت ندناود هشیر و هعماج نازوسلد تامادقا ندش هدیافیب

تیاده رون لماک یشوماخ زا تعنامم - قح زا فارحنا یجیردت ندناود هشیر و هعماج نازوسلد تامادقا ندش هدیافیب

؟تشاد دهاوخ نانآ يارب يدمایپ هچ و دروآیم رد شیوخ لضف و تمحر راوج رد ار یناسک هچ لاعتم دنوادخ ،میرک نآرق نایب رد-7

»اًمیَِقتْسُم اًطاَرِص ِهَْیِلإ ْمِهیِدَْهیَو«-»ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َیِدَابِع«»اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإ«-»ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َیِدَابِع«

»اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإ«-»ِِهب اوُمََصتْعاَوِ َّهللاِاب اُونَمآ َنیذَّلا اماف«»اًمیَِقتْسُم اًطاَرِص ِهَْیِلإ ْمِهیِدَْهیَو«-»ِِهب اوُمََصتْعاَوِ َّهللاِاب اُونَمآ َنیذَّلا اماف«

؟دوش لماک ناسنا ۀبوت ات تسا مزال يرگید ياهراک هچ هانگ زا ینامیشپ رب هوالع-8

مدرم قوقح ناربج و ینورد بالقنا و هانگ ندرکن رارکت رب میمصتیهلا قوقح ناربج و یعامتجا هبوت و هانگ ندرکن رارکت رب میمصت

مدرم قوقح و یهلاقوقح ناربج و هانگ زا ندش رود تهج رد شالتیعامتجا هبوت و ینورد بالقنا و هانگ زا ندش رود تهجرد شالت
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؟تسا هدش نایب حیحص مدرم قوقح ةرابرد ریز دراوم زا کیمادک و تسا مادک یهلا قح نیرتمهم-9

.تسین ناربج لباق ،دنوریم رامش هب يدام قوقح زا رتمهم هک يونعم قوقح - ادخ ییاتکی و یگناگی هب نامیا

.تسین ناربج لباق ،دنوریم رامش هب يدام قوقح زا رتمهم هک يونعم قوقح - لاعتم يادخ یگدنب و تعاطا

.دریگیم تروص یسرتسد مدع طیارش رد ریخ ياعد ای و یتباین ۀقدص - ادخ ییاتکی و یگناگی هب نامیا

.دریگیم تروص یسرتسد مدع طیارش رد ریخ ياعد ای و یتباین ۀقدص - لاعتم يادخ یگدنب و تعاطا

؟دنتسه یلماوع هچ لولعم ریز دراوم زا کی ره بیترت هب یعامتجا ۀبوت ۀنیمز رد-10

حوطس مامت رد یعامتجا ناهانگ ذوفن زا تعنامم -

یعامتجا ناهانگ يراگدنام و شرتسگ زا تعنامم -

تیاده رون لماک یشوماخ زا تعنامم -

هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت - رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀضیرف ماجنا - هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت

ناهانگ ندرک نکهشیر رد ناگمه يراکمه - رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀضیرف ماجنا - هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت

هنارگراثیا ياهتیلاعف و گرزب ياهشالت - هانگ ياهدومن نیلوا ربارب رد لمعلاسکع- رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀضیرف ماجنا

ناهانگ ندرک نکهشیر رد ناگمه يراکمه - هانگ ياهدومن نیلوا ربارب رد لمعلاسکع- رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀضیرف ماجنا

؟داد میب ار وا و دز بیهن ناوج نیا هب ناوتیم هنوگچ ؟دنکیم داجیا شیارب ینایز هچ »فیوست« ماد هب ناوج يراتفرگ-11

!تسین رسیم هراومه هبوت قیفوت - یهلا تمحر زا يدیماان.تسا زاب هشیمه هبوت رد - یهلا تمحر زا يدیماان

.تسا زاب هشیمه هبوت رد - هبوت هب لیم یشوماخ!تسین رسیم هراومه هبوت قیفوت - هبوت هب لیم یشوماخ

؟درک دای ماد کی ناونعهب دیاب ناطیش راک نیا زا ارچ و تسا هبوت زا ناسنا يرود رد ناطیش ياههلیح زا کیمادک زا یشان هانگ هب تداع-12

.دراکیم سأی رذب ناسنا دوجو رد - .تسا راکهانگ ناسنا ندناشک فیوست هب لصاح

.دنکیم تخس ناسنا يارب ار هانگ كرت - .تسا هبوت هب دیما اب هانگ هب ناسنا توعد ةرمث

.دنکیم تخس ناسنا يارب ار هانگ كرت - .تسا راکهانگ ناسنا ندناشک فیوست هب لصاح

.دراکیم سأی رذب ناسنا دوجو رد - .تسا هبوت هب دیما اب هانگ هب ناسنا توعد ةرمث

ناربج رد رگشالت درف يارب بسانم راکهار و تسا هنوگچ ،دشابیم هللاقح ناربج يارب شالت رد راکهبوت ةدنب هک ییاجرد یهلا تمحر روهظ و زورب-13

؟تسیچ اهنآ هب یسرتسد ناکما مدع تروص رد مدرم قوقح

اهنآ يارب ریخ ياعد و قدصت - دنکیم وفع ار وا ،دنک ناربج ار ناهانگ ۀمه هتسناوتن و هدرک شالت صخش دنیبب ادخ رگا

نانآ فرط زا لاوما فقو - دنکیم وفع ار وا ،دنک ناربج ار ناهانگ ۀمه هتسناوتن و هدرک شالت صخش دنیبب ادخ رگا

اهنآ يارب ریخ ياعد و قدصت-دوشیم هدیشخب اجکی ،دشابیم درف ندرگرب هک یقوقح و ناهانگ مامت ،هبوت ققحت اب

نانآ فرط زا لاوما فقو -دوشیم هدیشخب اجکی ،دشابیم درف ندرگرب هک یقوقح و ناهانگ مامت ،هبوت ققحت اب

؟دنکیمن هراشا یحیحص ۀتکن هب )تسا هبوت زا ناسنا يرود يارب ناطیش ياهگنرین زا هک( فیوست عوضوم رد ریز دراوم زا کیمادک-14

.تسا نتخادنا ادرف هب ار زورما راک و ندرک ادرف و زورما يانعم هب فوس ۀشیر زا هملک نیا

.دنک شوماخ راکهانگ درف رد ار هبوت هب لیم هک دربیم راکهب یتقو ات ار هلیح نیا ناطیش

.دریذپیمن ار شاهبوت و دنکیمن لوبق ار وا ادخ رگید هک ددرگرب ینامز درف هک دوشیم ببس

.ییامن هبوت مه هدنیآ رد یناوتیم و يراد تصرف زونه وت هک دیوگیم راکهانگ ناسنا هب ناطیش
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؟ددرگیم دافتسم  »َنیرِّهََطتُملا ُّبُِحی َو َنیباوَّتلا ُّبُِحیَ َهللا َِّنا«  ۀفیرش ۀیآ زا مایپ مادک-15

.دنکیم لّدبم تانسح هب ار ناهانگ ،دیایب شلابند هب حلاص لمع و نامیا رگا هکلب ،دزاسیم ریهطت و كاپ ار ناهانگ اهنت هن هبوت

.ددرگیم دنوادخ تمحر بلج بجوم و تسین دنوادخ زا ندش رود ینعم هب ،یعقاو ۀبوت رارکت

.تخادنا دنوادخ رهم نماد رد ار دوخ و درک راکش ار قیفوت ياههظحل دیاب اما ،تسا رّسیم هراومه هبوت قیفوت هچرگا

.ددرگ تخس شیارب هانگ كرت تسا نکمم هک يروط هب ،تسا فیوست ،دوشیم هانگ هب ناوج تداع ببس هچنآ

؟دوشیم تفایرد مایپ مادک ،ریز ِتیب زا-16

»داهن مکحم وا راخ تخرد دشداد هدعو ادرف و ادرف یتدم«

.دوریم راک هب ناناوج ندرک هارمگ يارب رتشیب هک ،تسا ناطیش ياههلیح زا فیوست

.دوریم راک هب ناناوج ندرک هارمگ يارب رتشیب هک ،تسا هماّول سفن درکلمع زا فیوست

.دناشکیم هانگ يوس هب ار ناسنا ،نک هبوت دعب و نک هانگ هک هدعو نیا اب ناسنا هماّول سفن

.دوش هدیشک هانگ هب ات دهدیم قوس یهاوخایند هب ار وا ،تواقش هب ناسنا ندناشک يارب ناطیش

؟تسا حیحص هبوت ةرابرد ریز دراوم زا دروم دنچ-17

.دوشیم هدیزرمآ مه ادخ هب كرش یتح ،ناهانگ ۀمه هبوت اب )فلا

.دنکیم لیدبت تانسح هب ار ناهانگ ،دیایب نآ لابند هب زین حلاص لمع و نامیا رگا هکلب ،دنکیم كاپ ار هانگ اهنت هن هبوت )ب

.تسین رسیم ناسنا يارب هراومه هبوت قیفوت اما ،تسا زاب هشیمه هبوت ِرد )ج

.دوشیم ادخ دزن ناسنا ندش بوبحم بجوم هکلب ،تسین ادخ زا ندش رود ینعم هب اهنت هن ،دشاب یعقاو رگا ،هبوت رارکت )د

1234

؟تسا هدش فیصوت هنوگچ وا هب کّسمت و ادخ هب نامیا شاداپ میرک نآرق تایآ رد-18

»ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا َوُه ُهَِّنإ اًعیِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغیَ َّهللا َِّنإ «

»ًائْیَش ِیب َنوُکِرُْشی َال ِیَننوُُدبَْعی ًانَْمأ ْمِِهفْوَخ ِدَْعب ْنِم ْمُهََّنلَِّدُبَیل«

»ًامیَقتْسُم ًاطارِص ِهَْیِلإ ْمِهیدَْهی َو ٍلَْضف َو ُهْنِم ٍۀَمْحَر یف ْمُهُلِخُْدیََسف«

» ْمَُهل ىََضتْرا یِذَّلا ُمَُهنیِد ْمَُهل ََّننِّکَُمَیلَو ْمِهِلْبَق ْنِم َنیِذَّلا َفَلَْختْسا اَمَک ِضْرَْألا ِیف ْمُهَّنَفِلَْختَْسَیل «

؟دشابیم هچ یصخش نینچ هبوت زا دوصقم و هدرک متس شیوخ یلاع دوخ هب هک دشکیم ریوصت هب ار یسک عضو ،ریز تایازا کیمادک-19

ناطیش ياهبیرف ربارب رد یگداتسیا - ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتیأََرأینورد عناوم هیع بالقنا و مایق - َبونُّذلا ُلِسَغت َو َبولُقلا ُرِّهَُطت َُۀبوَّتَلا

ینورد عناوم هیلع بالقنا و مایق - ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتیأََرأناطیش ياهبیرف ربارب رد یگداتسیا - َبونُّذلا ُلِسَغت َو َبولُقلا ُرِّهَُطت َُۀبوَّتَلا

؟تسا هدومن نایب ار  ِ»هللا ِۀَمْحَر ْنِم اوَُطنَْقت َال ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َیِدَابِع َای ْلُق«  ترابع موهفم ،دروم مادک-20

دوس هچ انیبان هدید و رون ز رپ ملاع ود رهناهج تاّرذ ز دباتیم وت راسخر رهم

مینک اهر نمشد هب تسود ماقم یک اتلد يارس رد دور و لایخ نیا دیآ دنچ

دیاشخبب ناقشاع رب و دشخبب هنگمیرک قلخ هک ربم تمارک ضیف ز عمط

مینک ادخ رد ور همه زک ضحم دیحوتتسا صلاخ كرش ینک هک ره هب ادخ زا يور

؟تسا مادک راکشآ نمشد يوس زا ماد نیا يزاسهدایپ ماجنارس و تسا مادک هبوت زا ناسنا ندرک رود رد ناطیش ۀبرح نیلوا-21

دوشیم سویأم یهلا تمحر زا ناسنا - .دناشکیم فیوست هب ار راکهانگ ناسنا

دوشیم شوماخ ناسنا رد هبوت هب لیم - .نک هبوت دعب و نک هانگ هک دیوگیم ناسنا هب

دوشیم شوماخ ناسنا رد هبوت هب لیم - .دناشکیم فیوست هب ار راکهانگ ناسنا

دوشیم سویأم یهلا تمحر زا ناسنا - .نک هبوت دعب و نک هانگ هک دیوگیم ناسنا هب
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؟دنک نایب ار ینآرق ترابع مادک ،دناهتشاد اور متس دوخ هب هدایز هک یناگدنب هب باطخ هک دهدیم مایپ )ص( ربمایپ هب دنوادخ-22

»ًاعیمج بونذلا رفغی هللا ّنا هللا ۀمحر نم اوطنقتال«»نیرّهطتملا ّبحی و نیباوتلا ٌبحی هللا ّنا«

»بونذلا لسغت و بولقلا رهطت ۀبوتلا«»هل بنذ ال نمک بنّذلا نم بئاتلا«

؟دیآیمرب وا تفص ود مادک زا ادخ درکیور نیا و دهدیم تراشب  ِ»هللا ِۀَمحَر نِم اوَطنقَتال«  ترابع اب اهناسنا زا هورگ مادک هب دنوادخ-23

یهلا نارفغ و تیراّتس - شیوخ رب متس رد نیفرسمیهلا تمحر و نارفغ - دنرادن ششخب دیما هک یناراکهانگ

یهلا تمحر و نارفغ - شیوخ رب متس رد نیفرسمیهلا نارفغ و تیراّتس - دنرادن ششخب دیما هک یناراکهانگ

؟دناهدومرف هچ یکاپ و هبوت ةرابرد )ع( یلع نینموملاریما و ؟تسیچ هبوت رد »شیاریپ« ای »هیلخت« زا روظنم-24

.تسا هدرکن یهانگ چیه هک تسا یسک دننام ،هدرک هبوت هانگ زا هک یسک – ناطیش ذوفن زا يریگولج

.دیوشیم ار ناهانگ و دنکیم كاپ ار اهلد هبوت - ناطیش ذوفن زا يریگولج

.دیوشیم ار ناهانگ و دنکیم كاپ ار اهلد هبوت - بلق زا ناهانگ ندرک جراخ

.تسا هدرکن یهانگ چیه هک تسا یسک دننام ،هدرک هبوت هانگ زا هک یسک - بلق زا ناهانگ ندرک جراخ

؟دنکیم افیا ناسنا هبوت هب تبسن یهاگیاج هچ و دریگیم دوخ هب ییانعم هچ ،هبوت ثحب رد دوبعم تشگزاب-25

تلع - ناراکهانگ يوس هب تمحر ياهرد ندوشگ و هدنب باذع زا تشگزابعبات - هانگ زا وا ندیشک نوریب و شیوخ يوس هب ناسنا ندنادرگزاب

عبات - ناراکهانگ يوس هب تمحر ياهرد ندوشگ و هدنب باذع زا تشگزابتلع - هانگ زا وا ندیشک نوریب و شیوخ يوس هب ناسنا ندنادرگزاب

؟تسیچ هب هیبش ناسنا دوجو رد دنسپان تافص و تسا ینامز هچ ،هبوت نامز نیرتهب-26

.دوشیم رتشیب نآ ذوفن نامز رذگ اب یلو ،دراد كاخ رد یمک ذوفن ادتبا هک دنتسه یلاهن ياههشیر دننام - تسا هبوت نامز فرظ ناسنا رمع رسارس

.دوشیم رتشیب نآ ذوفن نامز رذگ اب یلو ،دراد كاخ رد یمک ذوفن ادتبا هک دنتسه یلاهن ياههشیر دننام - تسا رتناسآ و رتشیب هبوت ناکما هک ياهرود

.ددرگیم رتمکحم ،درذگیم نامز هچ ره و دوشیم هتسب ناسنا ياپ هب هک ییاهبانط دننام - تسا رتناسآ و رتشیب هبوت ناکما هک ياهرود

.ددرگیم رتمکحم ،درذگیم نامز هچ ره و دوشیم هتسب ناسنا ياپ هب هک ییاهبانط دننام - تسا هبوت نامز فرظ ناسنا رمع رسارس

؟دراد یشقن هچ »هللا رفغتسا« ۀلمج نتفگ ،باب نیا رد و دنراد یشیامرف هچ ینامیشپ اب نآ تبسن و هبوت باب رد )ع( رقاب ماما-27

.تسین یبلق ینامیشپ ۀناشن هلمج نیا نتفگ - .تسین یفاک ینامیشپ فرص ،هبوت يارب

.تسا یبلق ینامیشپ ۀناشن هلمج نیا نتفگ - .تسا یفاک ینامیشپ ،ندرک هبوت يارب

.تسین یفاک یبلق ینامیشپ نودب هلمج نیا نتفگ - .تسین یفاک ینامیشپ فرص ،هبوت يارب

.تسین یفاک یبلق ینامیشپ نودب هلمج نیا نتفگ - .تسا یفاک ینامیشپ ،ندرک هبوت يارب

قوش دنوادخ )ع( دواد ترضح هب یهلا مالک اب قباطم ؟دوشیم یهلا تبحم زا یمدآ دوجو ياههتشر ندش هتسسگ ببس ،هتکن مادک هب ناسنا ملع-28

؟دراد ار شناگدنب زا هتسد مادک تشگزاب

.دناهدنادرگ يور ادخ زا هک نانآ - شناگدنب يارب ادخ ندیشک راظتنا یگنوگچ

.دناهتشاد اور متس دوخ هب رایسب هک نانآ - شناگدنب يارب ادخ ندیشک راظتنا یگنوگچ

.دناهتشاد اور متس دوخ هب رایسب هک نانآ - دشخب یم ار كرش یتح ناهانگ ۀمه دنوادخ هکنیا

.دناهدنادرگ يور ادخ زا هک نانآ - دشخب یم ار كرش یتح ناهانگ ۀمه دنوادخ هکنیا

هدش نایب یهلا تاذ يارب یگژیو مادک نآ ییارچ هب خساپ رد نآرق تایآ رد و دراد یلجت ینآرق ترابع مادک رد یهلا تمحر زا ندشن دیماان تلع-29

؟تسا

میحرلا روفغلا وه  -  هللا ۀمحر نم اوطنقت النیرهطتملا بحی  -  ًاعیمج بونذلا رفغی هللا نا

میحرلا روفغلا وه  -  ًاعیمج بونذلا رفغی هللا نانیرهطتملا بحی  -  هللا ۀمحر نم اوطنقت ال
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؟تسا تواقش هب ناسنا ندناشک يارب ناطیش شور مادک و ،دوش شوماخ ناسنا رد هبوت هب لیم ددرگیم ثعاب یترابع هچ رارکت-30

.ندناشکهانگ تمس هب مدق هب مدق و هتسهآ -بجو دص هچ ،بجو کی هچ ،تشذگ رس زا هک بآ

.ندناشکهانگ تمس هب مدق هب مدق و هتسهآ -درک مهاوخ هبوت يدوز هب

رایسب يدیمون و سأی -درک مهاوخ هبوت يدوز هب

.رایسب يدیمون و سأی -بجو دص هچ ،بجو کی هچ ،تشذگ رس زا هک بآ

نیا رد تواضق مادک و دهدیم ناشیا هب ياهدعو هچ »ْمِهِسُْفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َیِدَابِع َای ْلُق«  ۀیآ رد راکهانگ ناگدنب نداد رارق بطاخم زا سپ دنوادخ-31

؟تسا حیحص باب

.دوشیمن هدیشخب هبوت اب هک تسادخ هب كرش اهنت - ًاعیمَج َبونُّذلا ُرِفَغیَ هللا َِّنا

.دوشیمن هدیشخب هبوت اب هک تسادخ هب كرش اهنت - نیباّوَّتلا ُّبُِحیَ هللا َِّنا

.دوشیم هدیشخب هبوت اب مه ادخ هب كرش یتح -ًاعیمَج َبونُّذلا ُرِفَغیَ هللا َِّنا

.دوشیم هدیشخب هبوت اب مه ادخ هب كرش یتح - نیباّوَّتلا ُّبُِحیَ هللا َِّنا

؟دشابیم یقیقد موهفم يواح هبوت ۀلأسم رد ریز تالمج زا کیمادک-32

.تسا یندوشخبان هانگ هک كرش رگم دشخبیم ار ناهانگ ۀمه ،هبوت اب دنوادخ

.دشابن يریپ رد نآ تصرف دیاش اما تسا رتتخس ،یناوج رد هبوت هچرگا

.دوشیم هتفگ شیاریپ نآ هب هک تسا یلمع ،هبوت ۀطساو هب هانگ زا بلق تراهط

.تسا تمحر باب شیاشگ و باذع زا ادخ تشگزاب عبات ناهانگ زا ناسنا تشگزاب

؟تسا حیحص یعامتجا ۀبوت ةرابرد لیذ دراوم زا دروم دنچ-33

.تسا رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀفیظو ماجنا اهيرامیب نیا زا هعماج ۀجلاعم و حالصا هار نیرتمهم )فلا

.دریگیم رب رد ار هعماج حوطس مامت و هدش رتيوق یعامتجا ناهانگ ،دوش یهاتوک رکنم زا یهن و فورعم هب رما ۀفیظو رد رگا )ب

.تسا یعامتجا ناهانگ زا زامن كرت و يریذپملظ و ندرک ملظ ،نتفرگ هوشر ،يراوخابر )ج

.دنوشن راگدنام و دنباین شرتسگ ات دنوش حالصا دوخ ییادتبا لحارم نامه رد دیاب یعامتجا ياهفارحنا )د

1234

؟دراد هراشا یهلا ياهتنس زا کیمادک هب و دیآیم تسدهب هفیرش ترابع مادک رد تقد زا یعقاو ۀبوت رارکت ندوب حودمم-34

یهلا بضغ رب تمحر تقبس - بولقلا رَّهُطت ُهبَوتلایهلا بضغ رب تمحر تقبس - نیباّوتلا ُّبُحی هللا َّنا

وا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثأت - بولقلا رَّهُطت ُهبَوتلاوا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثأت - نیباّوتلا ُّبُحی هللا َّنا

؟دننکیم لدبم تانسح هب ار ناسنا ناهانگ ،دنهد مه تسد هب تسد رگا هک تسا لماوع مادک ،نآرق ۀفیرش ۀیآ رب انب-35

حلاص لمع ماجنا و نامیا هارمه هب راکهانگ ناسنا ۀبوتنیشیپ ياهاطخ ناربج يارب خسار مزع اب یبلق رافغتسا

اهنآ رارکت هب میمصت مدع و هتشذگ ناهانگ هب تبسن رفنتیقیقح رافغتسا هارمه هب مدرم قح و ادخ قوقح ناربج

؟تسا حیحص »هبوت رارکت« و »هبوت قیفوت« ،»هبوت رد« ةرابرد هنیزگ مادک-36

.تسادخ زا ندش رود ینعم هب - تسا رسیم هراومه هبوت قیفوت و تسا زاب هشیمه هبوت رد

.دنکیم ادخ بوبحم ار ناسنا - تسین رسیم هراومه هبوت قیفوت یلو تسا زاب هشیمه هبوت رد

.دنکیم ادخ بوبحم ار ناسنا - تسا رسیم هراومه هبوت قیفوت و تسا زاب هشیمه هبوت رد

.تسادخ زا ندش رود ینعم هب - تسین رسیم هراومه هبوت قیفوت یلو تسا زاب هشیمه هبوت رد
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؟تسام ياشگهار ریز دراوم زا کیمادک ،مینک میسرت موهفم کی بلاق رد ار هبوت هک دشاب نیا رب رارق رگا-37

.تسا هدش یط طلغ هب هک تسا یهار حیحص ندنومیپ و یلبق ياهنامیپ لیمکت يارب دیدج میمصت

.تسا ناسنا يور شیپ رد هک ياهدنیآ حالصا هب دیما و نآ ندرک شومارف و هتشذگ زا ندشن دیماان

رارکت مدع و يریگتربع يارب هدش ماجنا هتشذگ رد هک ییاهاطخ هب هجوت و یتسه هب شرگن رییغت

.تسا هتشاذگ ياج هب يرابنایز راثآ و هدش هدومیپ طلغ هب يدنچ هک تسا يریسم زا تشگزاب

؟تسا يرتحیحص بیترت دجاو هنیزگ مادک ،میزادرپب راکهبوت ناسنا تشگزاب و ادخ تمحر نیب ۀطبار هب میهاوخب رگا-38

راکهانگ ةدنب تشگزاب - بلق هب شمارآ تشگزاب - تمحر ياهرد ندش زاب و ادخ تشگزاب

تمحر ياهرد ندش زاب و ادخ تشگزاب - بلق هب شمارآ تشگزاب - راکهانگ ةدنب تشگزاب

بلق هب شمارآ تشگزاب - تمحر ياهرد ندش زاب و ادخ تشگزاب - راکهانگ ةدنب تشگزاب

تمحر ياهرد ندش زاب و ادخ تشگزاب - راکهانگ ةدنب تشگزاب - بلق هب شمارآ تشگزاب

یلجت ینآرق ترابع مادک رد ،هبوت یعقاو رارکت هجیتن و تسا هتشگ نایب هنوگچ يولع مالک رد ،هبوت ۀلیسوهب ناهانگ ندش جراخ و هانگ يوشتسش-39

؟دراد

»میحرلا روفغلا وه هنا«- »بونذلا لسغت و بولقلا رهطت هبوتلا«»میحرلا روفغلا وه هنا«- »هل بنذ ال نمک بنذلا نم بئاتلا«

»نیرهطتملا بحیو«- »هل بنذ ال نمک بنذلا نم بئاتلا «»نیرهطتملا بحیو«- »بونذلا لسغت و بولقلا رهطت هبوتلا«

؟تسا حیحص هبوت هرابرد دراوم زا دروم دنچ-40

هبوت یلیمکت لحارم = مدرم قوقح و یهلا قوقح ناربج )فلا

هبوت یلیمکت لحارم = هدش نامیشپ نآ زا هک یهانگ رارکت مدع )ب

یکاپ و هبوت =تسا هدرکن یهانگ چیه هک تسا یسک دننام هدرک هبوت هانگ زا هک یسک )ج

هبوت تقیقح =تسادخ نارفغ و وفع نماد رد نتفرگ رارق و دنوادخ يوس هب هانگ زا تشگزاب يانعم هب ناگدنب هرابرد هبوت )د

1234

یعامتجا ياهيرامیب زا هعماج هجلاعم و حالصا هار نیرتمهم هک ياهفیظو ماجنا رد مدرم یهاتوک و تفای ناوتیم هیآ مادک رد ار »دنوادخ قح نیرتمهم«-41

؟دراد لابند هب يدمایپ هچ ،تسا

هعماج رد قح زا فارحنا یجیردت ندناود هشیر -»ْمُکُّبَر َو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ«

هعماج حوطس مامت رد اهنآ ذوفن و یعامتجا ناهانگ ماکحتسا و تیوقت -»ْمُکُّبَر َو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ«

هعماج رد قح زا فارحنا یجیردت ندناود هشیر -»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه ِینوُُدبْعا َِنأ«

هعماج حوطس مامت رد اهنآ ذوفن و یعامتجا ناهانگ ماکحتسا و تیوقت -»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه ِینوُُدبْعا َِنأ«

مایپ رد تقد زا مود موهفم و دنکیم میسرت ار یسک هچ ۀبوت و تشگزاب بیترتهب »نارفغ و وفع نماد رد نتفرگ رارق« و »یهلا تمحر ياهرد شیاشگ«-42

؟دیآیم تسدهب ترابع مادک

هللا همحر نم اوطنقت ال - دوبعم - دبع هللا همحر نم اوطنقت ال - دبع - دوبعم

هل بنذ ال نمک بنذلا نم بئاتلا - دوبعم - دبعهل بنذ ال نمک بنذلا نم بئاتلا - دبع - دوبعم

؟درادیم نایب ار هبوت شریذپ مدع قیداصم زا یکی هفیرش ۀیآ مادک و تسا دودرم یسک هچ ۀبوت ،یمالسا ۀشیدنا رد-43

.دیاهتشاد اور متس دوخ هب رایسب هک نم ناگدنب يا وگب - تسا هدرکن يراج نابز رب ار  »هللارفغتسا«

.دسر ارف اهنآ زا یکی گرم هک هاگنآ و ناراکدب يارب - تسا هدرکن يراج نابز رب ار »هللارفغتسا«

.دیاهتشاد اور متس دوخ هب رایسب هک نم ناگدنب يا وگب - دنک يراج نابز رب ار »هللارفغتسا« اهنت هک یسک

.دسر ارف اهنآ زا یکی گرم هک هاگنآ و ناراکدب يارب - دنک يراج نابز رب ار »هللارفغتسا« اهنت هک یسک
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؟دشاب تاقولخم ریاس و ناسنا ةرابرد يرتقیقد طابتسا دناوتیم ریز دراوم زا کیمادک ،مینک رظن یتسه هب یشیدنافرژ اب رگا-44

.تسه مه ینورد عناوم ربارب رد یگداتسیا هب رداق وا هکلب هدوبن ناسنا زایتما اهنت ینوریب عناوم ربارب رد یگداتسیا

.تسا شیوخ هیلع بالقنا یعون ،تسادخ نامرف زا یچیپرس و هراما سفن زا يوریپ يانعم هب هک دوخ هب نتشاد اور متس

.دنهد تاجن سفن ملظ زا ار دوخ و هدرک بالقنا شیوخ هیلع رب دنرداق هک دنتسه راک هبوت ياهناسنا اهنت

.دنکیم تیاکح تاقولخم ریاس هب تبسن ناسنا يالاب تیفرظ زا هک تسا شیوخ هیلع بالقنا نامه ینورد عناوم ربارب رد یگداتسیا

دانتسا ناوتیم یهلا تنس مادک نییبت تهج رد »ینکن سویأم ادخ تمحر زا ار نینمؤم شاب بقارم« دندومرف هک ملسمنبدمحم هب )ع(رقاب ماما نخس هب-45

؟تسج

»اروظْحَم ََکبَر ُءاَطَع َناَک اَم َو َکبَر ّءاَطَع ْنِم ِءَالؤه ُّدَِمن ّالَک«»ْمِهِّبَر َدنِع ْمُهَلَف ًاِحلاَص َلِمَع َو ِرِخْآلا ِمَوْیلا َوِ هللاِاب َنَمآ ْنَم«

»ضًِْرْألا َو ِءامَّسلا َنِم ٍتَاکَرب ْمُهْیَلَع َانَْحتََفل اْوََقتا َو اونَمآ یرُْقلا َلَْهأ َّنأ َْول َو«»اهلْثِم َّالأ یَزُجی ََالف َّۀَئیَّسلَاب َداَج ْنَم َو اَِهلَاثَمأ ُرْشَع ُهَلَف ِۀنَسَْحلَاب ّءاَج ْنَم«

و ددرگیم دافتسم دنوادخ یگناگی و دیحوت بتارم زا کیمادکِ هللا ِۀَمحَر نِم اوَُطنَقت ال مِهِسُفنأ یلَع اُوفَرسأ نیذَّلا َیِدابِع ای لُق ۀفیرش ۀیآ موهفم رد تقد زا-46

؟تسا مادک ،ناگدننکهبوت رب دنوادخ قح نیرتمهم

ساّنلا قح ـ تیقلاخ رد دیحوتساّنلا قح ـ تیکلام رد دیحوت

یگدنب و تعاطا قح ـ تیقلاخ رد دیحوتیگدنب و تعاطا قح ـ تیکلام رد دیحوت
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