


دین و زندگی دوازدهم فصل دهم- پرواز- تستی

؟تسیچ لولعم دوخ قوقح هب روشک کی مدرم نتفاین تسد و تسیچ یلم رادتقا ۀیام يربهر مظعم ماقم نانخس هب هجوتاب-1

روشک نآ مدرم ندشيوزنم -ملعروشک نآ مدرم ندشيوزنم -تزع

ملع زا روشک نآ مدرم ندوبهرهب یب -ملعملعزا روشک نآ مدرم ندوبهرهب یب -تزع

طسق و لدع هزوح رد ناناملسم ياهتیلوئسم زا کیمادک هب طوبرم ،هبتر ظفح اب ،»یلم داحتا تیوقت« و »راعش و تبحص هب قح هب توعد ندرکن رصحنم«-2

؟تسا

تداهش و ربص و داهج گنهرف تیوقت - تداهش و ربص و داهج گنهرف تیوقت

یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا - تداهش و ربص و داهج گنهرف تیوقت

یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا - یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا

تداهش و ربص و داهج گنهرف تیوقت - یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا

تسا يوبن ثیدح مادک روآدای ،»تفای دهاوخن تسد دوخ قوقح هب زگره ،دنشاب هرهبیب ملع زا نآ مدرم هک يروشک« :يربهر مظعم ماقم شیامرف نیا-3

؟تسا یعوضوم هچ دیؤم ،»درک ییادگ نارگید زا ار ملع دوشیمن« هکنیا و

ملع ندوب ازنورد و شوجنورد - .تسا بجاو ناملسم نز و درم ره رب ملع بلط

شناد ندوب یششوک و یباستکا - .تسا بجاو ناملسم نز و درم ره رب ملع بلط

شناد ندوب یششوک و یباستکا - .تسا رتشیب ،دنک رپ ار نامسآ و نیمز نایم ۀلصاف هک ییاهدیراورم عومجم زا ،مهد خساپ هک یلاؤس ره ربارب رد نم دزم

ملع ندوب ازنورد و شوجنورد - .تسا رتشیب ،دنک رپ ار نامسآ و نیمز نایم ۀلصاف هک ییاهدیراورم عومجم زا ،مهد خساپ هک یلاؤس ره ربارب رد نم دزم

؟دباییم ققحت هنوگچ قح نخس يارب مایق و یتسرپقح عناوم ندودز ؟تسیچ لولعم دنوشیم یتسرپقح و ییوجتقیقح هار دس ياهدع هکنیا-4

یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا - دنکیم دیدهت ار نانآ عفانم تلادع شرتسگ

ربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم - دنکیم دیدهت ار نانآ عفانم تلادع شرتسگ

ربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم - دنوشیم مرن ناشلد قح نخس ندینش اب مدرم زا يرایسب

یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا - دنوشیم مرن ناشلد قح نخس ندینش اب مدرم زا يرایسب

؟تفای همادا ینرق هچ ات و تسا فورعم هچ هب و عورش ینرق هچ زا مود ندمت ةرود-5

مهدراهچ - اسیلک لوفا - يدالیم مهدزناپمهدزناش - یطسو نورق - يدالیم مراهچ نرق

مهدزناش - یطسو نورق - يدالیم مهدزناپمهدراهچ - اسیلک تیمکاح - يدالیم مراهچ نرق

؟تسا اپورا ندمت مادک رگنایب بیترتهب »یبهذم هوکشاب و میظع ياهانب تخاس« و »اسیلک لوفا« ،»اسیلک تیمکاح«-6

موس ندمت - مود ندمت - موس ندمتمود ندمت - موس ندمت - مود ندمت

موس ندمت - موس ندمت - مود ندمتمود ندمت - مود ندمت - موس ندمت

؟دوشیم نآ ققحت ثعاب ياهیور هچ و تسا برغ ندمت یفنم رثا مادک زا هدمآرب »لماکت و شرورپ ینعی ؛ناسنا زاین نیرتیساسا ندنام لوفغم«-7

یفرصم دراوم رهاظ هب دح زا شیب هجوت و يدام فراصم يارب ندش لئاق تیمها - ییارگفرصم

وا يونعم و یناحور یلاعتم داعبا هب هجوت مدع و ناسنا هب يدام ًالماک هاگن - یسنج يراب و دنبیب

يدیلوت عونتم ياهالاک هب تبسن مدرم یمئاد یلوغشملد و یگدنز يوگلا رییغت - ییارگفرصم

یناوهش داعبا هب دح زا شیب هجوت و يونعم ياهزاین يور زکرمت مدع - یسنج يراب و دنبیب

1

تمدن جدید و مسئولیت ما



؟ددرگیم موهفم هفیرش ۀیآ مادک زا »مالسا نید یقطنم و ینالقع ةرهچ میسرت« رب دیکأت و دراد قابطنا هراومه يزیچ هچ اب مالسا مایپ-8

» نومَلعی ال نیّذلا و نومَلعی نیذَّلا یَوتَسی لَه ُلق « - اهناسنا ترطف» نومَلعی ال نیّذلا و نومَلعی نیذَّلا یَوتَسی لَه ُلق « - ناهاوخ يدازآ لیم

» ۀنَسَحلا ِۀَظِعوملا و ۀَمکِحلاب ّکبَر ِلیبَس یلا ُعُدا « - ناهاوخيدازآ لیم» ۀنَسَحلا ِۀَظِعوملا و ۀَمکِحلاب ّکبَر ِلیبَس یلا ُعُدا « - اهناسنا ترطف

هنوگچ يداصتقا رظن زا هرود نیا رد اسیلک باحصا تیعضو و هدوب داقتعا مادک زا هدمآرب تسا فلاخم ملع و يزرودرخ اب نید هک هدیقع نیا شیادیپ-9

؟دوب

.دندرکیم یگدنز هنادهاز ،ایند ندرمش حیبق لیلدهب – نارکفتم و نادنمشناد فلتخم ياههورگ اب اسیلک لماعت مدع

.تفریم رامشهب ناکلام نیرتدنمتورث زا اسیلک دوخ – نارکفتم و نادنمشناد فلتخم ياههورگ اب اسیلک لماعت مدع

.دندرکیم یگدنز هنادهاز ،ایند ندرمش حیبق لیلد هب – دیدج تایرظن لباقم رد اسیلک یلصا ناربهر یتخسرس

.تفریم رامشهب ناکلام نیرتدنمتورث زا اسیلک دوخ - دیدج تایرظن لباقم رد اسیلک یلصا ناربهر یتخسرس

؟دندرک هچ بسانم هار هب ندیسر يارب اسیلک رکفنشور ناربهر و دوب هچ لولعم یطسو نورق رد اپورا یجیردت یگدنامبقع و داسف-10

يزرو درخ هب هجوت و اسیلک ناربهر دقن - یبرجت ملع زا تسردان یقلتيزرو درخ هب هجوت و اسیلک ناربهر دقن - اسیلک ۀتخاس موسر و بادآ

قیقحت و هعلاطم هب ندز تسد - یبرجت ملع زا تسردان یقلتقیقحت و هعلاطم هب عورش - اسیلک ۀتخاس موسر و بادآ

؟دشابیم نآ یلجت هیآ مادک و تسا یلماع هچ ،دوشیم ناگناگیب طلست عنام و دنکیم تیوقت ار تلم کی لالقتسا ياههیاپ هک هچنآ-11

ِبابلالاُولُوا ُرَّکََذتی اّمِنا َنوملَعی ال َنیذَّلا و َنومَلعی َنیذَّلا یَوتسی لَه ُلق  - ملع تفرشیپ

ُنسحأ یه یتَّلِاب مُهلِداج و َۀنَسَحلا ۀَظِعوَملا َو ۀَمْکِْحلِاب َکِّبَر ِلیبَس َیِلإ ُعْدا  - ملع تفرشیپ

ُنسحأ یه یتَّلِاب مُهلِداج و َۀنَسَحلا ۀَظِعوَملا َو ۀَمْکِْحلِاب َکِّبَر ِلیبَس َیِلإ ُعْدا - هداوناخ میکحت

ۀَدَفَح و َنیَنب مُکِجاوزأ نِم مَُکل َلَعَج و ًاجاوزآ مُکِسُفنأ نِم مَُکل لَعَجُ هللا َو  - هداوناخ میکحت

؟تسا حیحص هنیزگ مادک رد ملع ةزوح رد دیدج ندمت ياهمایپ یفنم راثآ-12

یگدزملع - تاحیلست رد روصحم و هدش یماظن ناهج - ریگارف ملظ روهظ

یگدزملع - تعیبط يدوبان - یگدزفرصم

تعیبط يدوبان - یگدزفرصم - ناهج رد ینغ و ریقف ياهناسنا نایم ۀلصاف شیازفا

تاحیلست رد روصحم و هدش یماظن ناهج - تعیبط يدوبان - یهلا ترطف و يونعم دعب هب یهجوتیب

فاصوا  هک اجنآ میرک نآرق و تسا هدوب یناریا هعماج رد یمالسا ندمت رایعم مادک ققحت مدع ياتسار رد مالسا هاپس و نایناساس هاپس نایم دربن-13

؟دیامرفیم نایب اهنآ يارب ار یگژیو مادک ،دشکیم ریوصت هب ار نارازگزامن

دوخ لام رد ناریقف و نامورحم يارب ینیعم قح نداد رارق - ناریا هعماج ۀنالداعریغ یناقبط تافالتخا

دوخ لام رد ناریقف و نامورحم يارب ینیعم قح نداد رارق - ناریا فلتخم تاقبط رد نانز لزان هاگیاج

.دنرگیدکی رهاوخ و ردارب همه و دناهدش هداز ردام و ردپ کی زا درم و نز - ناریا فلتخم تاقبط رد نانز لزان هاگیاج

.دنرگیدکی رهاوخ و ردارب همه و دناهدش هداز ردام و ردپ کی زا درم و نز - ناریا هعماج ۀنالداعریغ یناقبط تافالتخا

؟تسا شور مادک ،دوریم راک هب یهلا مایپ ندناسر و مدرم اب وگتفگ يارب هک یغیلبت شور نیموس »َکِّبَر ِلِیبَس َىِلإ ُعْدا« هفیرش هیآ هب هجوت اب-14

ندرکراتفر مرن و نابرهموکین هویش هب لادجوکین زردناراوتسا شناد

؟دناسریم يرگید دوس هچ ،ناسنا يارب يرادربنامرف نیا و داهن ندرگ یهلا روتسد مادک لباقم رد دیاب ،لزلزت دابدنت زا هداوناخ یمئاد تینوصم يارب-15

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«
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؟درک ادیپ روهظ دیدج ندمت رد هزوح مادک رد دمایپ نیا و تسا رگرامعتسا روشک يوس زا راتفر مادک ،ون رامعتسا هب اهتلم يراتفرگ زا دوصقم-16

طسق و لدع هزوح -اهروشک عبانم و ریاخذ ندرب جارات هبيروانف و ملع هزوح -اهروشک عبانم و ریاخذ ندرب جارات هب

يروانف و ملع هزوح -تردق دنسم رد هتسباو دارفا رارقتساطسق و لدع هزوح -تردق دنسم رد هتسباو دارفا رارقتسا

؟دومن یقلت ملع ةزوح رد دیدج ندمت یفنم راثآ هلمج زا ناوتیمن ار ریز دراوم زا کیمادک-17

تعیبط ربارب رد ناسنا يوس زا شیوخ يدنمناوت و تردق ندیشک خر هب

نوگانوگ و عونتم ياهالاک هب مدرم یمئاد یلوغشملد و یگدنز يوگلا رییغت

یعیبط و يدام ياهزاین رد وا ياهزاین راصحنا و یعیبط هدنز دوجوم هب ناسنا لّدبت

نیمز رد دوجوم راشرس عبانم زا هدافتسا يارب تیدودحم و دنب و دیق دوجو مدع

؟تساعدا نیا دیؤم هیآ مادک و درک غیلبت هناراکبیرف ياهشور ای و هنالهاج ياهبصعت اب ار مالسا نید ناوتیمن ارچ-18

ُنَسحأ یه یتَّلِاب مُهلِداج َو َۀنَسَحلا ۀَظِعوَملا و ۀَمکِحلِاب َکِّبَر ِلیبس َیِلإ ُعدا  - تسا هدش میظنت یهلا تمکح ساسا رب نید نیا مکح و هزومآ ره

ُنَسحأ یه یتَّلِاب مُهلِداج َو َۀنَسَحلا ۀَظِعوَملا و ۀَمکِحلِاب َکِّبَر ِلیبس َیِلإ ُعدا - دریذپیم دشاب ملع ساسارب هک ار هچنآ اهنت زورما يارگملع يایند

ِبابلَالا اُولُوا ُرَّکََذَتی امَِّنا َنومَلَعی ال َنیذَّلا َو َنومَلعی َنیذَّلا یَِوتسی لَه ُلق  - تسا هدش میظنت یهلا تمکح ساسارب نید نیا مکح و هزومآ ره

ِبابلَالا اُولُوا ُرَّکََذَتی امَِّنا َنومَلَعی ال َنیذَّلا َو َنومَلعی َنیذَّلا یَِوتسی لَه ُلق - دریذپیم دشاب ملع ساسارب هک ار هچنآ اهنت زورما يارگملع يایند

رارق دروم مادک تحت رما نیا و دنهدیم همادا دوخ ینمشد هب ییوگلا هچ اب مالسا نانمشد ،نآرق تایآ هب دانتسا اب و ینیمخ ماما ةدومرف رب انب-19

؟دریگیم

رامعتسا ةدیدپ و ریگارف ملظ روهظ - .دننادرگرب ناتنید زا ار امش هکنیا رگم ،دنرادیمنرب امش اب زیتس و هلتاقم زا تسد زگره نانمشد

داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم - .دننادرگرب ناتنید زا ار امش هکنیا رگم ،دنرادیمنرب امش اب زیتس و هلتاقم زا تسد زگره نانمشد

رامعتسا ةدیدپ و ریگارف ملظ روهظ - .دننیشنیمن بقع ،دننکن بصغ ار ناتیاهنیمزرس و دنزاسن دوخ عیطم ار امش هک نامز نآ ات نانمشد

داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم - .دننیشنیمن بقع ،دننکن بصغ ار ناتیاهنیمزرس و دنزاسن دوخ عیطم ار امش هک نامز نآ ات نانمشد

رگید زا رتهب مدرم يارب ام هک دازخرف متسر هب باطخ هللادبع نب هرهز نخس« و »یهلا تیالو هریاد زا سابع ینب و هیما ینب يافلخ جورخ« ترابع-20

؟دراد یگنهامه تایآ مادک اب بیترتهب یمالسا ندمت ياهرایعم هب هجوت اب ،»میشاب امش لثم میناوتیمن ام و میتسه اهتموکح

»بابلالا اولوا رکذتی امنا نوملعی ال نیذلا و نوملعی نیذلا یوتسی له لق« - »نونزحی مه ال و مهیلع فوخ ال و مهبر دنع مهرجا مهلف«

»بابلالا اولوا رکذتی امنا نوملعی ال نیذلا و نوملعی نیذلا یوتسی له لق« - »مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«

»نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب السر انلسرا دقل« - »مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«

»نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب السر انلسرا دقل« - »نونزحی مه ال و مهیلع فوخ ال و مهبر دنع مهرجا مهلف«

؟تسا حیحص »تعیبط رد هداعلاقوف فرصت رد ناسنا ناوت« ةرابرد هنیزگ مادک و دیمان »ملع نارود« ناوتیم ار اپورا ندمت زا هرود مادک-21

.تسا يژولونکت و ملع ناسنا یبایتسد تلع – اپورا یطسو نورق نارود

.تسا يژولونکت و ملع ناسنا یبایتسد تلع – اپورا ندمت موس هرود

.تسا يژولونکت و ملع هب ناسنا یبایتسد لولعم – اپورا یطسو نورق نارود

.تسا يژولونکت و ملع هب ناسنا یبایتسد لولعم – اپورا ندمت موس هرود

؟دش زاغآ دروم مادک اب و تسا روهشم يزیچ هچ هب اپورا مود ندمت-22

یبرجت شناد و ملع هب فرص هجوت -دیدج ندمت

یبرجت شناد و ملع هب فرص هجوت -یطسو نورق ةرود ندمت

تیحیسم هب ندورآيور و یتسرپتب و یناتساب تاداقتعا نتشاذگ رانک اب -دیدج ندمت

تیحسم هب ندروآيور و یتسرپتب و یناتساب تاداقتعا نتشاذگ رانک اب -یطسو نورق ةرود ندمت
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؟دیدرگ ققحم ینامز ةرود مادک رد و دوب هچ تیحیسم یهلا نید هب نایئاپورا ندشدقتعم تاعبت-23

مهدزناش نرق ات يدالیم مراهچ نرق -راک روتسد رد يزرودرخ نتفرگرارق و نوناق و قوقح هب هجوت

مهدزناش نرق ات يدالیم مراهچ نرق - یبهذم هوکشاب و میظع ياهانب تخاس و اههناختب يدوبان

مهدزناپ نرق ات يدالیم متفه نرق دودح - یبهذم هوکشاب و میظع ياهانب تخاس و اههناختب يدوبان

مهدزناپ نرق ات يدالیم متفه نرق دودح -راک روتسد رد يزرودرخ نتفرگ رارق و نوناق و قوقح هب هجوت

؟دراد لابند هب ار يدمایپ هچ و تسا مادک ،تسا طسق و لدع هزوح یفنم راثآ زا هک رامعتسا موش ةدیدپ و ریگارف ملظ ربارب رد ام ۀفیظو-24

اوزنا زا رود هب ناهج یمومع راکفا نایم رد دمآراک روضح -مالسا نید یقطنم و ینالقع ةرهچ میسرت

اوزنا زا رود هب ناهج یمومع راکفا نایم رد دمآراک روضح -یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا

ربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب رمتسم ةزرابم -یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا

ربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب رمتسم ةزرابم -مالسا نید یقطنم و ینالقع ةرهچ میسرت

؟دروآ رامش هب اپورا ندمت مود ةرود ياهفارحنا زا ناوتیمن ار ریز دراوم زا کیمادک-25

.دشیم یقلت رفک نآ اب تفلاخم و دوب يرورض ،یملع تاعوضوم یتح ،یعوضوم ره ةرابرد اسیلک ناربهر دیاقع شریذپ

.دوشیم نامیا لزلزت ببس و درادن يراگزاس نامیا اب لقعت هک تشاد دوجو داقتعا نیا و دشیم هجوت رتمک تینالقع و لقع هب

.تسا جیار اپورا رد زونه ،مان رییغت نیا .دبای رییغت رهوش یگداوناخ مان هب يو یگداوناخ مان دیاب و تشادن تیکلام قح نز

.تشادن ناشیارب یمگردرس زج ياهجیتن ،ندوب ینایحو ریغ لیلد هب اما ؛دنتشاد تیونعم ياعدا رهاظ رد هچرگا ینافرع بتاکم

؟تسا دیدج ندمت راثآ زا کیمادک بیترتهب »ون رامعتسا« و »تنرتنیا ياههکبش يزادناهار« ،»یگدنز يوگلا رییغت« ،»تعیبط رد هداعلاقوف فرصت«-26

یفنم - تبثم - یفنم - تبثمتبثم - یفنم - تبثم - یفنمتبثم - تبثم - یفنم - یفنمیفنم - یفنم - تبثم - تبثم

؟دیدرگ ندمت نیا فارحنا بجوم لماع مادک و دش اپورا یگچراپکی بجوم لماع مادک-27

یحیسم ناغلبم تسردان تاداقتعا - هدش غیلبت موسر و بادآ تیاعر و اسیلک ناربهر دیاقع شریذپ

یبهذم و ینید تایرظن اب تفلاخم - هدش غیلبت موسر و بادآ تیاعر و اسیلک ناربهر دیاقع شریذپ

یبهذم و ینید تایرظن اب تفلاخم - یهلا نید کی هب داقتعا و یتسرپتب و یناتساب تاداقتعا نتشاذگ رانک

یحیسم ناغلبم تسردان تاداقتعا - یهلا نید کی هب داقتعا و یتسرپتب و یناتساب تاداقتعا نتشاذگ رانک

؟تفریم رامشهب یقافتا هچ لولعم هاگن نیا زا تشگزاب و تسنادیم زیچ هچ رد ار ناسنا تیقفوم زمر اهنت مهدجه نرق دودح زا دیدج ندمت-28

یسانشادخ دننام یشزرا لئاسم تخانش رد یبرجت ملع ییاراک و قیفوت مدع - یبرجت ملع

یساسا و يونعم ياهزاین هب تبسن یهجوتیب و ناسنا یگدنز يوگلا رییغت -  ییارگفرصم

هزوح نیا رد نارحب زورب و قالخا ۀصرع رد یبرغ عماوج یپ رد یپ ياهتسکش - یبرجت ملع

هیلوا ياهزاین نیمأت رد يدج تالکشم زورب و نیمز عبانم زا هیوریب جارختسا - ییارگفرصم

؟تسام ياشگ هار هیآ مادک ،میشکب ریوصت هب نآرق ۀیآ اب ار هلأسم نیا هب طوبرم ةزوح میهاوخب رگا و تسیچ ون رامعتسا زا روظنم-29

ِطسِقلاب ُسانلا َموقِیل َنازیملا و َباتکلا ُمُهَعَم انلَزنأ و ِتانَیبلِاب َانَلُسُر انلَسرأ دََقل  - .تفرگ لکش رگرامعتسا ياهروشک يوس زا اه تلم يرادیب زا سپ هک يرامعتسا

ِبابلَالا اُولُوا ُرَّکََذتی امَِّنا َنومَلعی ال َنیذَّلا و َنوملعی َنیذَّلا یَوتسی لَه ُلق  - .دش داجیا دیدج ندمت يوس زا حالس هب یبای تسد و یملع تفرشیپ هب هک يرامعتسا

ِبابلَالا اُولُوا ُرَّکََذتی امَِّنا َنومَلعی ال َنیذَّلا و َنوملعی َنیذَّلا یَوتسی لَه ُلق - .تفرگ لکش رگرامعتسا ياهروشک يوس زا اه تلم يرادیب زا سپ هک يرامعتسا

ِطسِقلاب ُسانلا َموقِیل َنازیملا و َباتکلا ُمُهَعَم انلَزنأ و ِتانَیبلِاب َانَلُسُر انلَسرأ دََقل  - .دش داجیا دیدج ندمت يوس زا حالس هب یبای تسد و یملع تفرشیپ هب هک يرامعتسا
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طابترا دیدج ندمت شیادیپ هنیمز مادک اب و تسا طبترم ییاپورا دیدج ندمت هزوح مادک اب و دیدرگ زاغآ يرما هچ اب نوناق هب نایئاپورا یهاگآ يادتبا-30

؟دراد

هدش فیرحت میلاعت و اسیلک-شناد و ملع -تموکح لیکشت رد مدرم تکراشم

اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگهرهب -شناد و ملع -تموکح لیکشت رد مدرم تکراشم

اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگهرهب -طسق و لدع -یمالسا راثآ همجرت

هدشفیرحت میلاعت و اسیلک-طسق و لدع -یمالسا راثآ همجرت

هنماد وا و دوب هچ یمالسا ندمت زا دیدج ندمت يریذپریثات و مالسا نید لباقم رد ناییاپورا لمعلاسکع )تاو يرمگتنوم( یسیلگنا سانشمالسا هاگن زا-31

؟تسنادیم هزادنا هچ ات ار رثا نیا

.درک هئارا ناشدوخ زا يدیدج ریوصت اپورا هب هکلب ،تسا کیرش تاعارتخا و يدام تادیلوت رد اهنت هن – یمالسا ندمت زا دیدج ندمت يریذپریثات راکنا

.درک هئارا ناشدوخ زا يدیدج ریوصت اپورا هب هکلب ،تسا کیرش تاعارتخا و يدام تادیلوت رد اهنت هن – نیملسم هب تبسن دوخ يزاتشیپ هب اهنآ داقتعا

.داد رییغت یتسه هب ار ناییاپورا شرگن اما ،تشادن تاعارتخا و يدام تادیلوت رد ینادنچ رثا هچ رگا – یمالسا ندمت زا دیدج ندمت يریذپریثات راکنا

.داد رییغت یتسه هب ار ناییاپورا شرگن اما ،تشادن تاعارتخا و يدام تادیلوت رد ینادنچ رثا هچ رگا – نیملسم هب تبسن دوخ يزاتشیپ هب اهنآ داقتعا

؟تسیچ لولعم تلم کی ندش ملاع هملک یقیقح يانعم هب و يربهر مظعم ماقم نایب رد ؟دوشیم ناگناگیب طلست عنام يزیچ هچ-32

.تسا یلم رادتقا هیام هک ملع نتفرگ يدج -یگتسبمه و داحتا.تسا تلم کی ياهادعتسا نداتفا راکهب -یملع تفرشیپ

.تسا  تلم کی ياهادعتسا نداتفا راکهب -یگتسبمه و داحتا.تسا یلم رادتقا هیام هک ملع نتفرگ يدج -یملع تفرشیپ

؟تسیچ نآ زا تلفغ لماع و تسا مادک هب ناسنا زاین نیرتیساسا-33

یگدزفرصم -یعیبط و يرطف ياهزاین هب نداد خساپیگدزملع -یعیبط و يرطف ياهزاین هب نداد خساپ

یگدزفرصم -يونعم دعب لماکت و شرورپیگدزملع -يونعم دعب لماکت و شرورپ

؟تشاد یپ رد ار يدمایپ هچ ندمت نیا ییافوکش و تسا ینامز هچ اب نراقم یمالسا ندمت روهظ-34

یمالسا ندمت زا ماهلا اب نارکفنشور طسوت اسیلک ناربهر يداقن – اسیلک طوقس و یطسو نورق زا سپ

نآ فعض طاقن زا يرود و اسیلک توق طاقن زا ناناملسم هدافتسا – اسیلک تیمکاح و یطسو نورق طساوا

نآ فعض طاقن زا يرود و اسیلک توق طاقن زا ناناملسم هدافتسا – اسیلک طوقس و یطسو نورق زا سپ

یمالسا ندمت زا ماهلا اب نارکفنشور طسوت اسیلک ناربهر يداقن - اسیلک تیمکاح و یطسو نورق طساوا

؟تسا هتشاد یپ رد ار یتارمث هچ و عوضوم مادک زا هدمآرب ،برغ نیون ندمت رد ینافرع بتاکم روهظ-35

.تسا هداد شیازفا تیونعم و یهلا نید هب ار ناسنا لیم - تسین فذح لباق تسایس و عامتجا ۀصرع زا نید هک تقیقح نیا مهف

.تسا هتشادن زورما رشب يارب یمگردرس زج ياهجیتن - تسین فذح لباق تسایس و عامتجا ۀصرع زا نید هک تقیقح نیا مهف

.تسا هتشادن زورما رشب يارب یمگردرس زج ياهجیتن - دشاب رشب ياهزاین ۀمه يوگخساپ دناوتیمن یبرجت ملع هکنیا كرد

.تسا هداد شیازفا تیونعم و یهلا نید هب ار ناسنا لیم - دشاب رشب ياهزاین ۀمه يوگخساپ دناوتیمن یبرجت ملع هکنیا كرد

هرود نیا ياهیگژیو رگید زا و دراد یندمت ةرود مادک هب هراشا ،»دش مکاح اپورا نیمزرس رد یگچراپکی و داحتا ،ندمت نیا روهظ اب« هک دوش هتفگ رگا-36

؟تسا مادک یندمت

.دیمان ملع نارود ناوتیم ار نارود نآ هک يروطهب ،تشاد هداعلاقوف یشهج یملع دیلوت – موس ةرود

.دیمان ملع نارود ناوتیم ار نارود نآ هک يروطهب ،تشاد هداعلاقوف یشهج یملع دیلوت - مود ةرود

.دمآ دیدپ یگرزب يرنه راثآ و تفای شراگن گنهرف و تیونعم ،قالخا رد ییاهباتک - موس ةرود

.دمآ دیدپ یگرزب يرنه راثآ و تفای شراگن گنهرف و تیونعم ،قالخا رد ییاهباتک - مود ةرود
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؟تسیچ تیلوئسم نیا تبثم باتزاب ؟تسیچ هزوح نیا رد ام تیلوئسم ؟تسیچ اهیکاپ و اهتلیضف و دشر نوناک-37

نارگید يارب هنومن و هوسا ناونعهب دوخ ۀعماج لیدبت - دوخ ۀعماج ياههیاپ میکحت - هعماج

هعماج رد تلیضف اب ياهناسنا روضح و مرج و داسف شهاک ،هعماج رد یقالخا لئاضف دشر ببس - هداوناخ ناینب میکحت - هداوناخ

راختفا ياههلق حتف »میناوت یم ام« هک نیا هب رواب و نامیا - یمومع سفن تزع تیوقت

یناهج ۀعماج رد لاعف رثؤم روضح - ییوجتقیقح ۀیحور تیوقت و بذج - ناسنا ترطف

؟دوب هچ حیسم ةرابرد ناشیا داقتعا و هدش حرطم یتسردهب اپورا ندمت مود ةرود رد جاودزا ةرابرد اسیلک درکیور ةرابرد ریز دراوم زا کی مادک-38

.دنک حیسم يادف ار دوخ تسا هتسیاش یحیسم ناسنا کی – .دشابیم يدبا ناشدنویپ و تسین درم زا نز ییادج ناکما جاودزا زا سپ

.تسا تیرشب ناهانگ ناوات حیسم نوخ ندش هتخیر – .دشابیم يدبا ناشدنویپ و تسین درم زا نز ییادج ناکما جاودزا زا سپ

.تسا تیرشب ناهانگ ناوات حیسم نوخ ندش هتخیر – .دشیم هدرمش حیبق يرما اما ،هدوب ظوفحم اهشیشک يارب جاودزا قح

.دنک حیسم يادف ار دوخ تسا هتسیاش یحیسم ناسنا کی – .دشیم هدرمش حیبق يرما اما ،هدوب ظوفحم اهشیشک يارب جاودزا قح

؟دوب رارق رب نامز هچ ات ششخب نیا و تفریم رامشهب یمادقا هچ رب فقوتم اسیلک هاگن زا ناهانگ ششخب اپورا ندمت مود ةرود رد-39

.دروخیم مقر درف يارب يدبا وفع فارتعا نیا اب – شیشک ربارب رد راکهانگ ناسنا فارتعا

.دروخیم مقر درف يارب يدبا وفع فارتعا نیا اب – هتفه رد ینیعم زور رد ادخ اب زاین و زار

.دشاب مزتلم اسیلک رد دوخ فارتعا هب درف هک ینامز ات – هتفه رد ینیعم زور رد ادخ اب زاین و زار

.دشاب مزتلم اسیلک رد دوخ فارتعا هب درف هک ینامز ات – شیشک ربارب رد راک هانگ ناسنا فارتعا

رد ام ياهتیلوئسم زا کی مادک میسرت »... ِۀَمکِحلِاب َکِّبَر ِلیبَس یِلا ُعُدا« ۀیآ و درک ییادگ نارگید زا ار ملع دوشیمن يربهر مظعم ماقم هاگدید رد ارچ-40

؟تسا نیون ندمت ربارب

مالسا نید ینالقع ةرهچ میسرت - ملع تیهام یشوجنورد و ییازنوردملع رد ندش ماگشیپ يارب شالت - ملع تیهام یشوجنورد و ییازنورد

مالسا نید ینالقع ةرهچ میسرت - ملع عوضوم رد برغ یبلطراصحناملع رد ندش ماگشیپ يارب شالت - ملع عوضوم رد برغ یبلطراصحنا

یفرعم زیچ هچ ار نآ بیسآ نیرتيدج و داد میهاوخ رارق هزوح مادک رد ار نآ ،میهد رارق هقادم دروم ار »ییارگفرصم« ۀلأسم لمأت یمک اب رگا-41

؟درک میهاوخ

عونتم ياهالاک هب مدرم یمئاد یلوغشملد و یگدنز يوگلا رییغت - هداوناخ ةزوح یفنم راثآ

عونتم ياهالاک هب مدرم یمئاد یلوغشملد و یگدنز يوگلا رییغت - ملع ةزوح یفنم راثآ

بذاک ياهزاین ندمآ دوجو هب و فرصم روآماسرس شیازفا - هداوناخ ةزوح یفنم راثآ

بذاک ياهزاین ندمآ دوجو هب و فرصم روآماسرس شیازفا - ملع ةزوح یفنم راثآ

دیوم عوضوم نیا و دنتشاد رظن فالتخا یعوضوم هچ رد ،ناناملسم رکشل هدنامرف ،هللادبع نب هرهز اب ،ناریا هاپس هدنامرف دازخرف متسر هرکاذم رد-42

؟تسا طبترم نآ اب هیآ مادک و تسا یمالسا ندمت رایعم مادک

....رخالا مویلاو هللااب نمآ نم  - يدیحوت هعماج - هعماج دارفا يربارب....تانیبلاب انلسر انلسرا دقل - روحم تلادع هعماج - هعماجدارفا يربارب

....رخالا مویلاو هللااب نمآ نم  - يدیحوت هعماج - درم و نز يربارب...تانیبلاب انلسر انلسرا دقل - روحمتلادع هعماج - درمو نز يربارب

؟دشکیم ریوصت هب نیمز ةرابرد ار برغ نیون ندمت توافتم هاگن ریز ياههنیزگ زا کیمادک-43

.دیزرو تردابم مه نآ ظفح هب دیاب نآ زا يرادربهرهب نیع رد هک دوریم رامشهب یتناما ندمت نیا رظنم زا نیمز

.درادن نآ زا هدافتسا يارب یتیدودحم و دنب و دیق چیه رشب هک تسا تورث زا راشرس یعبنم نیمز ندمت نیا رد

.دشاب هتشاد نیمز ياههیامرس زا روحمتناما یعافتنا هک تسا ددص رد يژولونکت و ملع زا يدنمهرهب اب ندمت نیا

.دشاب دودحم نیمز زا يرادربهرهب ندمت نیا رد هدش ببس ،تسا دودحم عبنم کی نیمز هک هتکن نیا هب هجوت
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هتشادن یبرغ ناسنا ییارگيدام لکشم رب ینادنچ رثا ارچ و تسا ياهدیدپ هچ هب تبسن ناسنا لمعلاسکع ،برغ رد يونعم و ینافرع بتاکم روهظ-44

؟تسا

.دنتسین ینایحو ياههزومآ زا هدمآرب بتاکم نیا هکنیا لیلد هب - یگدزملع

.دنتسین ینایحو ياههزومآ زا هدمآرب بتاکم نیا هکنیا لیلد هب - هداوناخ یشاپورف

.دهاکب ناسنا يدام ياهزاین نازیم زا هتسناوتن بتاکم نیا هک ارچ - یگدزملع

.دهاکب ناسنا يدام ياهزاین نازیم زا هتسناوتن بتاکم نیا هک ارچ - هداوناخ یشاپورف

ندمت ياهصخاش زا کیمادک هب ار ام ،دنتسه  »... ِِهب اوُرُفَْکی َنأ اوُرُِمأ َْدقَو ِتوُغاَّطلا َىِلإ اوُمَکاََحَتی َنأ َنوُدیِرُی«  تفص هب فصتم هک یهورگ در اب میرک نآرق-45

؟دنکیم قیوشت مالسا

... مهبر َدنِع مُهُرَجا مُهَلَف ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخآلا ِمَویلا َو هللاِاب َنَمآ نَم... َسََّسا نَم َما ٌریَخ ٍناوضِر َو هللا َنِم یوَقت یلَع َهنایُنب سََّسا نََمَفا

... مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا َو َلوسَّرلا اوُعیَطا َوَ هللا اوُعیَطا اونمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای... ساُّنلا َموَقِیل َنازیملا َو َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَناو تانَّیَبلِاب انَلسُر انلسَرا دََقل

؟تسا حیحص هنیزگ مادک رد بیترتهب اپورا مود ندمت یفنم و تبثم راثآ-46

تیحیسم تاداقتعا تاغیلبت تهج یحیسم ناغلبم دوجو - یهلا نید هب داقتعا

نارگید تارظن ربارب رد اسیلک ناربهر یتخسرس - تسپ و ییایند يرما ناونعهب جاودزا یقلت

تسپ و ییایند يرما ناونعهب جاودزا یقلت - شیشک روضح رد هانگ هب فارتعا

شیشک روضح رد هانگ هب فارتعا - یهلا نید کی هب داقتعا

قافتا یلمع هچ اب شنکاو نیا و دوب ینرق هچ رد و یلماع هچ ربارب رد لمعلاسکع تلود و تموکح راتخاس ،نوناق ،قوقح هب ناییاپورا هدرتسگ هجوت-47

؟داتفا

اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگهرهب - یطسو نورق رد - اسیلک لوفایمالسا راثآ ۀمجرت اب - یطسو نورق رد - اسیلک بولطمان تیمکاح

اهندمت ریاس تایبرجت زا يریگهرهب - دیدج ندمت زا دعب - اسیلک لوفایمالسا راثآ ۀمجرت اب - دیدج ندمت زا دعب - اسیلک بولطمان تیمکاح

رد مدرم يریگهجیتن مادک رثا رد هلئسم نیا و تسا دیدج ندمت رد هلئسم مادک جاور لیلد هب یقالخا ياهرایعم و طباوض رییغت تهج رد مدرم شالت-48

؟تسا هدمآ دوجوهب ندمت نیا

.درادن انعم ،دشاب هتشاد یهلا ۀطباض هک یقالخا رایعم هنوگچیه - نانز زا يرازبا هدافتسا

.درادن انعم ،دشاب هتشاد یهلا ۀطباض هک یقالخا رایعم هنوگچیه - یسنج يراب و دنبیب

.درادن دوجو ،نآ اب هزرابم و حالصا ناوت - نانز زا يرازبا هدافتسا

.درادن دوجو ،نآ اب هزرابم و حالصا ناوت - یسنج يراب و دنبیب

؟تسا هدرک هراشا یحیحص ۀتکن هب »تعیبط زا رتشیب يدنمهرهب ییاناوت« عوضوم ةرابرد ریز دراوم زا کیمادک-49

.تسا يژولونکت و ملع نآ ققحت یلصا تلع و تسا مود ةرود رد اپورا ندمت تبثم راثآ هلمج زا

.دنک فرصت تسا یهلا تناما هک یتعیبط رد دیابن ناسنا هک ارچ ،تسا برغ ندمت یفنم راثآ زا

.تسا یتسه ماظن هب يدام هاگن لوصحم هک ارچ ،دوریم رامش هب ناییاپورا تافارحنا زا ياهنومن

.دشابیم تعیبط ربارب رد ناسنا ییامنتردق و تسا ملع ةزوح رد اپورا ندمت تبثم راثآ زا یکی

؟دنتسه مادک بیترتهب ،»وا ناگدنب و ادخ نایم ناشیشک نتفرگ رارق هطساو« و »اپورا مود ندمت رد ادخ اب ناسنا هتسویپ طابترا ندش تسس« للع-50

شیشک ربارب رد فارتعا اب هانگ شزرمآ هب هدیقع جاور -شیشک روضح رد اسیلک رد یقاتا هب هانگ هب فارتعا و هبوت نتفایصاصتخا

شیشک ربارب رد فارتعا اب هانگ شزرمآ هب هدیقع جاور -هتفه رد ینیعم زور هب ادخ اب زاین و زار و تدابع نتفایصیصخت

یحیسم جاودزا و تشهب شورف هب هدیقع غیلبت -هتفه رد ینیعم زور هب ادخ اب زاین و زار و تدابع نتفایصیصخت

یحیسم جاودزا و تشهب شورف هب هدیقع غیلبت -شیشک روضح رد اسیلک رد یقاتا هب هانگ هب فارتعا و هبوت نتفایصاصتخا
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؟دندادیم ماجنا ییاهتیلاعف هچ یحیسم ناغلبم ،یطسو نورق ییاپورا مود ندمت رد-51

.دندرک غیلبت دوخ تاداقتعا ناونعهب ار اسیلک یمسر تاداقتعا و دندروآ دوجوهب تیحیسم تاداقتعا غیلبت تهج ار یعیسو یغیلبت تالیکشت

.دندرک غیلبت تیحیسم یمسر تاداقتعا ناونعهب ار شیوخ تسردان تاداقتعا و دندروآ دوجوهب تیحیسم تاداقتعا غیلبت تهج ار یعیسو یغیلبت تالیکشت

.دندرک غیلبت تیحیسم یمسر تاداقتعا ناونعهب ار شیوخ تسردان تاداقتعا و دندروآ دوجوهب اسیلک تیمکاح زا عافد تهج ار ياهدیچیپ تالیکشت

.دندرک غیلبت دوخ تاداقتعا ناونعهب ار اسیلک یمسر تاداقتعا و دندروآ دوجوهب اسیلک تیمکاح زا عافد تهج ار ياهدیچیپ تالیکشت

لدع ةزوح رد ام ياهتیلوئسم زا کیمادک اب طبترم »یناهج ۀعماج زا یتسرپقح و قح عناوم ندودز« و »رکنم زا یهن و فورعم هب رما« دراوم زا کیره-52

؟تسا طسق و

یناهج ۀعماج رد لاعف و رثؤم روضح - مالسا نید یقطنم و ینالقع ةرهچ میسرت

یناهج ۀعماج رد لاعف و رثؤم روضح - یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا

ربص و تداهش ،داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم - مالسا نید یقطنم و ینالقع ةرهچ میسرت

ربص و تداهش ،داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم - یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا

اهنآ رظن و دشیم نامیا لزلزت ببس و هتشادن يراگزاس نامیا اب زیچ هچ یلک روطهب اسیلک ناربهر هاگن زا هک دییوگب برغ ندمت خیرات رد لمأت اب-53

؟دوب هدش داجیا هنوگچ یتسه ةرابرد

.دندوب هتفای تسد اهنآ دننام و دیشروخ ،نیمز ةرابرد یتایرظن هب ناشدوخ ندمت نیا نارادمدرس ناونعهب اسیلک ناربهر – جاودزا

.دندشیم نادنمشناد دیدج تایرظن رشن عنام و هتفریذپ ار اهنآ لاثما و دیشروخ ،نیمز ةرابرد هتشذگ نادنمشناد تایرظن ناشیا – لقعت

.دندوب هتفای تسد اهنآ دننام و دیشروخ ،نیمز ةرابرد یتایرظن هب ناشدوخ ندمت نیا نارادمدرس ناونعهب اسیلک ناربهر - لقعت

.دندشیم نادنمشناد دیدج تایرظن رشن عنام و هتفریذپ ار اهنآ لاثما و دیشروخ ،نیمز ةرابرد هتشذگ نادنمشناد تایرظن ناشیا - جاودزا

؟دش عورش هنوگچ و دوب یلماع هچ لولعم تکرح نیا ؟دشیم بوسحم ولج هب ور تکرح کی اپورا ندمت مادک-54

یتسرپتب و یناتساب تاداقتعا نتشاذگ رانک ،یهلا نید کی هب داقتعا - لوا ندمت

یهلا نید کی هب داقتعا ،یتسرپتب و یناتساب تاداقتعا نتشاذگ رانک - مود ندمت

یهلا نید کی هب داقتعا ،یتسرپتب و یناتساب تاداقتعا نتشاذگ رانک - لوا ندمت

یتسرپتب و یناتساب تاداقتعا نتشاذگ رانک ،یهلا نید کی هب داقتعا - مود ندمت

دروم مادک هب ،مینک نایب بیترت ظفح اب ،تسا تیبولطم ياراد برغ ندمت فعض و توق طاقن تخانش رد هک ار يدراوم نیرتیلصا دشاب رارق رگا-55

؟دیسر میهاوخ

دیدج ندمت يور رب ام يراذگریثات شیازفا و يریذپریثات – دیدج ندمت نیا اب ناناملسم ام میقتسم طابترا

یمالسا ندمت يایحا يارب یفنم و تبثم طاقن زا تربع و يریگهرهب – دیدج ندمت نیا اب ام میقتسم طابترا

نآ رب ام يراذگریثات و يریذپریثات - یمالسا ندمت يایحا يارب یفنم و تبثم طاقن زا تربع و يریگهرهب

یمالسا ندمت يایحا يارب یفنم و تبثم طاقن زا تربع و يریگهرهب - يرایشوه و یهاگآ ظفح اب يراذگرثا تردق شیازفا

؟تسا یعوضوم هچ رگناشن و دنامادک ،تسا هدومرف دنوادخ هک )ص( ربمایپ یغیلبت ياهشور میرک نآرق نایب رد-56

مالسا نید یقطنم و ینالقع ةرهچ میسرت -لکش نیرتهب هب ثحب و وکین دنپ و راوتسا شناد

مالسا نید یقطنم و ینالقع ةرهچ میسرت -نسحا هلداجم و راوتسا شناد و تمکح

یناهج هصرع رد لاعف و راذگریثات روضح -نسحا هلداجم و راوتسا شناد و تمکح

یناهج هصرع رد لاعف و راذگریثات روضح -لکش نیرتهب هب ثحب و وکین دنپ و راوتسا شناد

؟تسا یمالسا ندمتم ۀعماج ققحت تهج همانرب و مادقا نیمادک رب قبطنم ریمضنشور ياهناسنا يارب مالسا يرطف مایپ لاقتنا-57

مالسا نید ینالقع و یقطنم ةرهچ میسرتیناهج ۀعماج رد لاعف و رثوم روضح

یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتساربص و تداهش و داهج گنهرف تیوقت و نارگمتس اب هزرابم
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؟.دوب تهج هچ زا اسیلک هب تبسن ناشیا ینیبدب و هدوب هورگ مادک ،دندوب لح هار لابندهب اسیلک ناماسهبان عاضوا رد هک ینایرج نارادمدرس-58

اسیلک راتفر و راتفگ رد یگناگود – اپورا نادنمشناد زا يرایسب و اسیلک رکفنشور ناربهر

اسیلک راتفر و راتفگ رد یگناگود – دوب ناشئارآ رشن عنام اسیلک هک ینیرکفتم و نادنمشناد

اسیلک یلصا ناربهر يرادمنید – اپورا نادنمشناد زا يرایسب و اسیلک رکفنشور ناربهر

اسیلک یلصا ناربهر يرادمنید – دوب ناشئارآ رشن عنام اسیلک هک ینیرکفتم و نادنمشناد

؟تشاد همادا نرق دنچ و تفای همادا اجک رد و تفرگ لکش هقطنم مادک رد اپورا لوا ندمت-59

نرق  دودح - ناتساب نانوی - ناتساب مورنرق  دودح - ناتساب مور - ناتساب نانوی

نرق  دودح - ناتساب نانوی - ناتساب مورنرق  دودح - ناتساب مور - ناتساب نانوی

88

66

؟دومن نایئاپورا ریگنابیرگ جیردتهب ار یتالکشم هچ رما نیا ؟دوب نید هب تبسن دارفا ینیبدب داجیا قیداصم زا اسیلک رد رما مادک-60

یبرجت شناد هب هجوت و نید نتشاذگ رانک – لمع و راتفگ رد یگناگود

يرادا ماظن رد داسف و رقف داجیا – لمع و راتفگ رد یگناگود

يرادا ماظن رد داسف و رقف داجیا – هانگ ششخب ضوع رد تشهب نتخورف

یبرجت شناد هب هجوت و نید نتشاذگ رانک – هانگ ششخب ضوع رد تشهب نتخورف
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