


 دین و زندگی دوازدهم فصل پنجم- پرواز- تستی

؟دراد دوجو دراوم نیا نیب ياهطبار هچ ؟تسیچ قیداصم زا بیترت هب ریز دراوم زا کیره-1

دنوادخ هدارا -

هدارا زا ناسنا يرادروخرب -

یضرع - ریدقت - اضقیلوط - ریدقت - اضقیلوط - اضق - ریدقتیضرع - اضق - ریدقت

؟داد ناشن عوضوم نیا هب تبسن ار دوخ حیحص شرگن هنوگچ )ع( یلع ترضح ؟تسیچ یهلا ردق و اضق دروم رد تسردان رادنپ-2

راتفر سپس و راتفگ اب - دوخ تشونرس نییعت رد ناسنا رایتخا یفن

راتفگ سپس و راتفر اب - دوخ تشونرس نییعت رد ناسنا رایتخا یفن

راتفگ سپس و راتفر اب - تسین نآ رد مظن و ناهج يدنمنوناق يارو يزیچ ریدقت

راتفر سپس و راتفگ اب - تسین نآ رد مظن و ناهج يدنمنوناق يارو يزیچ ریدقت

؟تسا هدومن نییعت یهلا ردق و اضق هرابرد ار یخرب طلغ رادنپ دروم مادک-3

.تسا یهلا ردق و اضق زا ولمم شنیرفآ ناهج.درادن یتافانم ناسنا رایتخا اب ردق و اضق

.تسا ناهج مظن و يدنمنوناق نامه ریدقت.تسا ناهج مظن و يدنمنوناق يارو ریدقت

؟تسا رایتخا دوجو دهاوش زا کیمادک هب فارتعا »؟ازس ار دب مهد نم ییاین رو / ایب ادرف ار گنس ییوگ چیه« تیب رد رعاش اب ییاونمه-4

يریذپتیلوئسمینامیشپ ای تیاضر ساسحامیمصت و رکفتینادجو یتقیقح

؟تسا هدش نییعت یتسرد هب هنیزگ مادک رد بیترت هب ریز تالاوس زا کی ره خساپ-5

؟تسیچ رب ینتبم یتسه رب مکاح نیناوق بوچراچ رد ناسنا باختنا قح -

؟تسا هنوگچ نیناوق نیا زا جورخ -

نکمم - یهلا ياضقنکممان - یهلا ياضقنکممان - یهلا ریدقتنکمم - یهلا ریدقت

؟دنادیمن ار نآ تمظع دنوادخ زج هک میورب شیپ ییاج ات هک دهدیم ار ناکما نیا ام هب يزیچ هچ و ؟تسیچ ناسنا رایتخا ییافوکش زاسهنیمز-6

دنمنوناق ناهج کی رد همانرب اب یگدنز - ناهج ندوب هنامیکحهنامیکح ناهج کی رد فده اب یگدنز - ناهج ندوب هنامیکح

هنامیکح ناهج کی رد فده اب یگدنز - ناهج يدنمنوناقدنمنوناق ناهج کی رد همانرب اب یگدنز - ناهج يدنمنوناق

نییبت یتسرد هب دروم مادک رد یناهج ماظن نیا رد ناسنا رایتخا و هدارا هاگیاج ،تسا دنوادخ ةدارا و ریبدت تحت ناهج ياهدادخر ۀمه هک نیا هب هجوت اب-7

؟تسا هدش

.دراد تافانم دنوادخ ةدارا اب و تسا یهلا ریدقت کی ناسنا رایتخا.دباییم دوخ رد ار نآ ناسنا و تسا دوهشم و ینادجو یتقیقح کی رایتخا

.دنک رارف تسا یتاذ یگژیو کی هک رایتخا زا دناوتیمن ناسنا.درادن تافانم نآ اب و دشاب رایتخا ياراد ناسنا هک تسا هدرک هدارا دنوادخ

؟تسا هدمآ یتسرد هب دروم مادک رد تسا یهلا ریدقت کی ناسنا رایتخا هکنیا يانعم-8

.دنکیم وغل ار ینوناق ره ،تفرگ قلعت ياهثداح هب یتقو ریدقت.دراد تافانم ناسنا رایتخا اب یهلا ردق و اضق

.دهد ماجنا رایتخا اب ار شیاهراک ناسنا هک هدرک نییعت هنوگنیا دنوادخ.تسین نآ زا يزیرگ و تسا مظن و يدنمنوناق يارو يزیچ ریدقت

لماع زا ار دوخ ندوب تلع ،بیترتهب یتلع رگا و دنک افیا شقن ،لولعم کی شیادیپ رد ياهعومجم تروصهب لماع دنچ يراکمه و تکراشم هک هاگنآ-9

؟تسا دروم نیمادک عون زا یهلا ةدارا اب ناسنا رایتخا ۀطبار و تسا هدیدرگ یفرعم للع عون مادک بیترتهب ،دریگب رتالاب

نیتسخن – یلوط – یضرعنیمود – یضرع – یلوطنیمود – یلوط – یضرعنیتسخن – یضرع - یلوط
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؟دراد یمدآ رد رایتخا دوجو دهاوش زا کیمادک زا ناشن ،لمع بقاوع لوبق و تسیچ ناسنا تشونرس نییعت و اهيریگمیمصت يانبم-10

ینامیشپ ساسحا - ناهج صاخ لماوع و اهيدنمنوناق ۀطیح هب وا دودحم رایتخا

يریذپتیلوئسم - ناهج صاخ لماوع و اهيدنمنوناق ۀطیح هب وا دودحم رایتخا

يریذپتیلوئسم - لامک ياههلق جوا هب ندیسر يارب وا نارکیب رایتخا

ینامیشپ ساسحا - لامک ياههلق جوا هب ندیسر يارب وا نارکیب رایتخا

؟میتسه دقتعم يزیچ هچ هب لصا رد ،تسا مکاح تقلخ ناهج رب یهلا ياضق و ردق مییوگیم یتقو-11

.تسا یهلا ياضق هب شیارجا و یهلا ملع زا نآ نیناوق و اهیگژیو و اهيراکهزیر و تادوجوم همه اب ناهج هشقن

.تسا یهلا ياضق هب یضتقم دننکیم نییعت ار اهیگژیو دوخ ملع اب یلاعت يادخ هک تهج نآ زا ناهج تاقولخم

.تسا یهلا ریدقت هب ررقم ،دوشیم داجیا یهلا هدارا و مکح و نامرف اب هک تهج نآ زا ناکما ملاع تاقولخم

.دنتسه یهلا ياضق هب هتسباو ینامز و یناکم تیبرت تهج هب تاقولخم ،نآ ندرک هدایپ و ارجا رد هن و تسه یصقن ناهج هشقن رد هن

؟تسا یهلا هدارا اب ناسنا رایتخا طابترا یسررب رد اهتلع نایم هطبار ياهیگژیو زا دروم مادک-12

.دنتسه فلتخم ياههبترم دقاف و دنراد رارق فیدر کی رد اهتلع

.تسا توافتم رگید لماع شقن اب هک دراد هدهع رب یصاخ شقن میقتسم روط هب یلماع ره

.دراد شقن رگید لماع ندوب تلع رد یتسدالاب لماع و داد تبسن ناوتیم للع زا کی ره هب ار راک لک

.دوشیم هدهاشم لولعم داجیا زا یشخب رد اهنآ يراکمه و تکراشمو ياهعومجم تروص هب لماع دنچ تلاخد

تشونرس و تبقاع يهدننکنییعت و ام ياهيریگمیمصت يانبم هچنآ و تسا رایتخا يهناشن مادک رگنایب »میاهدناسر نارگید هب هک ینایز ندومن ناربج«-13

؟تسیچ ،تسام

قلطم و دودحمان باختنا تردق – ینامیشپ ای تیاضر ساسحادودحم يهدارا و رایتخا – ینامیشپ ای تیاضر ساسحا

دودحم يهدارا و رایتخا - يریذپتیلوئسمقلطم و دودحمان باختنا تردق - يریذپتیلوئسم

مادک رد کی ره و تسیچ رگنایب بیترتهب هدیدپ کی شیادیپ رد لماوع تکراشم ریثأت و رگید لولعم رب ریثأت لاقتنا و مود لماع رد لماع کی ریثأت-14

؟تسا هدش میسرت لاثم

لگ کی شیور -نتشون راک -یضرع -یلوطنتشون راک -لگ کی شیور -یلوط -یضرع

نتشون راک -لگ کی شیور -یضرع -یلوطلگ کی شیور -نتشون راک -یلوط -یضرع

؟تسا هنوگچ نآ نیمود زا جورخ و تسیچ رگنایب »جک راوید نتخیر ورف « و »ناسنا هب ندوب راتخم یگژیو ياطعا« بیترت هب-15

نکمم -اضق -ردقنکمم -ردق -ردقنکممریغ -اضق -اضقنکممریغ -ردق -اضق

؟دراد طابترا رما مادک اب بیترت هب ریز دراوم زا کی ره-16

شنیرفآ ۀشقن يارجا -

یتسه ۀشقن ياهيراکهزیر و ءازجا -

یهلا ةدارا ققحت -

ریدقت - یهلا ياضق هب یضقم - یهلا ياضق هب یضقماضق - یهلا ریدقت هب ردقم - یهلا ياضق هب یضقم

اضق - یهلا ياضق هب یضقم - یهلا ریدقت هب ردقمریدقت - یهلا ریدقت هب ردقم - یهلا ریدقت هب ردقم

؟تسا هدش نییبت یتسردب هنیزگ مادک ناسنا رایتخا یگژیو اب طابترا رد-17

.دریگیم ماجنا تسرد يریگمیمصت نآ ۀلیسوب هک تسا ییاههناشن زا یکی ناسنا رایتخا ییاناوت

نآ لولعم هن و تسا رایتخا تلع شنیزگ و باختنا ییاناوت

.تسا دراوم نآ زا یکی میمصت و رکفت و دوشیم تابثا یلیالد اب ناسنا رد رایتخا دوجو

.دربیم هرهب نآ زا لمع رد دنکیم راکنا ار رایتخا ثحب ای نخس رد هک یسک
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؟تسین هتفریذپ دنکیم راکنا ار رایتخا ،ثحب ای نخس رد هک یسک مالک ارچ-18

.دنرادن یقیقد عالطا ناسنا رایتخا ندوب ینادجو زا یصاخشا نینچ ارچ

.تسا رابتعایب ناشیا نخس تهج نیا زا و هدرک تفلاخم نادجو اب دارفا نیا هکارچ

.دننکیم تابثا ار نآ و دنربیم هرهب نآ زا لمع رد دارفا نیا دوخ هکارچ

.دنتسه اهناسنا ندیشک یگدرب هب لابند هب رایتخا راکنا اب دارفا نیا هکارچ

/ دنز ار یخولک رم لقاع چیه« تیب و تسا ناسنا رد رایتخا نئارق زا کیمادک رگنایب بیترتهب »لمع بقاوع شریذپ« و »راک بناوج شجنس« میهافم-19

؟تسا طابترا رد هنیزگ مادک اب »؟دنک سک یباتع یگنس اب چیه

نیتسخن – میمصت و رکفت – يریذپتیلوئسمنیتسخن – يریذپتیلوئسم – میمصت و رکفت

نیمود – میمصت و رکفت – يریذپتیلوئسمنیمود – يریذپتیلوئسم – میمصت و رکفت

؟تسا یهلا ياضق ای ردق رهاظم زا بیترت هب ریز دراوم زا کیره-20

بابسا و للع ماظن يارجم زا يدوجوم داجیا -

ادخ يوس زا تادوجوم فاصوا و دودح نییعت -

اهراک نداد هلصیف -

ردق - اضق - اضقاضق - ردق - اضقردق - ردق - ردقاضق - اضق - ردق

؟تسا هدرک یسررب رتقیقد ار ناسنا رایتخا عوضوم ریز ياههنیزگ زا کی مادک-21

.تسا شراگن و تسد اب ملق هطبار لثم ،لمع و ادخ هدارا اب نآ ۀطبار و تسا یهلا ریدقت کی ناسنا رایتخا

.تسا شراگن و تسد ،ملق هطبار لثم ،لمع و ادخ هدارا اب نآ ۀطبار و تسا یهلا ياضق کی ناسنا رایتخا

.تسا دیشروخ رون و هایگ ،نابغاب هطبار لثم ادخ هدارا و لمع اب نآ ۀطبار و تسا یهلا ریدقت کی ناسنا رایتخا

.تسا دیشروخ رون و هایگ ،نابغاب هطبار لثم ادخ هدارا و لمع اب نآ ۀطبار و تسا یهلا ياضق کی ناسنا رایتخا

؟دنکیم نایب ادخ تفص مادک تابثا ار ماظن نیا و هتفگ نخس یتبوقع هچ زا»ِدِیبَعِْلل ٍمَّالَِظب َسَْیلَ هللا ََّنأَو ْمُکیِدَْیأ ْتَمََّدق اَِمب َِکلَذ« ۀفیرش ۀیآ-22

.دهدیم ناشن ار ادخ تمکح و تسا یهلا ردق و اضق زا یطخت لیلد هب هک یتبوقع

.دهدیم ناشن ار یهلا لدع و تسا یهلا ردق و اضق زا یطخت لیلد هب هک یتبوقع

.دهدیم ناشن ار یهلا لدع و تسا ناسنا يرایتخا باختنا لیلد هب هک یتبوقع

.دهدیم ناشن ار ادخ تمکح و تسا ناسنا يرایتخا باختنا لیلد هب هک یتبوقع

؟دشابیمن ریز دیاقع زا کی مادک در ،تسار راوید يوس هب جک راوید ریز زا تکرح رد )ع( یلع ماما لمع-23

.دشابیم راگزاسان ناسنا رایتخا اب یتسه رد ردق و اضق رب ینتبم ماظن.دوریم رامشهب نآ رد مظن و ناهج يدنمنوناق يارو يزیچ ،ریدقت

.دراد هیکت نآ ریدقت رب هک تسا یهلا ياضق کی جک راوید نتخیر ورف.میریذپب ار نآ دیاب و میرادن شیوخ تشونرس نییعت رد يرایتخا چیه ام

؟تسانعم هچ هب تسا ینادجو تقیقح کی ،رایتخا هک دوشیم هتفگ رایتخا ۀلأسم باب رد هکنیا-24

.دنهدیم تداهش رایتخا دوجو هب دنراد هاگآ ترطف و نادجو هک ییاهناسنا ینعی

.دهد خساپ نادجو يادن هب دیاب دشابن سفن هدنب و هتشاد رایتخا ناسنا هکنیا يارب ینعی

.هداد رارق لامک ۀیامرس ناونعهب ار رایتخا اهناسنا مامت نادجو رد دنوادخ هکنیا ینعی

.دربیم هرهب نآ زا یگدنز لوط مامت رد هک دنیبیم و دباییم دوخ رد ار رایتخا دوجو یناسنا ره ینعی
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؟تسا هداد حیضوت ار رایتخا ندوب ینادجو یتسردهب ریز ياههنیزگ زا کیمادک-25

.درب راک هب ناوتیم یناوارف لیالد نآ تابثا يارب ینعی تسا ینادجو هلأسم کی یتقو

.درک هئارا شدوجو رب يدهاوش ناوتیم اهنت هکنیا و لالدتسا زا يزاینیب ینعی ندوب ینادجو

.يدهاوش هن و دروآ شیارب ناوتیم یلالدتسا هن هک تسا نیا يانعم هب زیچ کی ندوب ینادجو

.هشیدنا و لقع اب هن درک كرد ار نآ نادجو اب ناوتیم اهنت دشاب ینادجو هلئسم کی یتقو

؟دنکیم تیاکح للع نیب ۀطبار مادک زا بیترت هب »للع يراکمه« و »میقتسم تروص هب ینیرفآ شقن« ،»رثا لاقتنا«-26

یضرع – یلوط – یلوطیلوط – یلوط – یضرعیضرع – یضرع – یلوطیلوط – یضرع – یضرع

؟تسا هدرکن هراشا حیحص یموهفم هب ردق و اضق ۀلأسم لوح ،ریز تالمج زا کیمادک-27

.دوریم رامش هب نآ رب مکاح مظن و ناهج يدنمنوناق يارو يزیچ ،ریدقت

.دوشیمن رارقرب یتسه ملاع رد یمظن چیه ،ردق و اضق شریذپ نودب

.دشابن يرایتخا راک يارب ياهنیمز چیه هک تسا نیا ینعم هب ردق و اضق در

.تسا يریگهرهب و نتفای لباق ناسنا طسوت هک تسا ملاع یسدنهم نامه ردق و اضق

؟تسا هدشن نایب یتسردهب ناسنا رایتخا هرابرد ریز تالمج زا کیمادک-28

.تسا لاعتم يادخ تساوخ و یهلا هدارا زا یشان ناسنا رد رایتخا دوجو

.دریگیمن تروص ،مینکن هدارا شماجنا هب ام هک ینامز ات، رایتخا لعف رد

.دنک لمع دناوتیمن وا نذایب ناسنا و تسادخ رایتخا فیدر رد ناسنا رایتخا

.دراد شقن ناسنا تسکش رد هچ و تیقفوم رد هچ ود ره ،رایتخا و یهلا ياضق

؟تسا رتهتسیاش یخساپ هچ ،دنکیم وغل ار ینوناق ره ،ردق و اضق درادنپیم هک یسک هاگدید در يارب-29

.تسین نآ رد یصقن و تسادخ ملع زا هدمآ رب شیاهيراکهزیر همه اب ناهج هشقن

.تسین رادرباطخ تسا هداد رارق ملاع يارب ادخ هک ییاه یگژیو يزاس هدایپ و ءارجا

.تسا يریگ هرهب و نتفای لباق ناسنا طسوت هک تسا ملاع یسدنهم نامه ردق و اضق

.تسا نیناوق رادهگن و نماض وا دوخ و تسا هدرک عضو ار ملاع نیناوق دوخ دنوادخ

تشپ رب دنزیم /شاهدنب نیا ادخ بوچ زا تفگ / راز راز ار هنگیب نیا یشکیم/ رادب یمرش ادخ زا رخآ تفگ« :تسا هدورس هک انالوم رعش تایبا زا-30

؟ددرگیم طابنتسا رایتخا ةرابرد عوضوم مادک »شاهدنب رگید

.تسا نآ ةدننک دودحم مه و ناسنا يرایتخا راک ۀمزال مه يدنمنوناق و تاریدقت

.تسا يرایتخا يراک مه رارف نیا اریز ،دنک رارف ،تسوا یتاذ یگژیو هک رایتخا زا دناوتیمن یسک

.تسا نآ زاسهنیمز هکلب ،تسین راگزاسان ناسنا رایتخا اب یهلا ردق و اضق

.دربیم هرهب نآ زا لمع رد ،دنک راکنا ثحب ای نخس رد ار دوخ رایتخا یسک رگا

؟تسا هداد ياج دوخ رد ار ياهتکن هچ و هتشاد تلالد ياهلأسم هچ رب »اهیَلََعف یِمَع ْنَم و ِهِسَْفنَِلف َرَصبأ نََمف ْمُکِّبَر ْنِم ُِرئاََصب مُکَءاَج ْدَق«  ینآرق فیرش ترابع-31

.تسا یهلا ردق و اضق بوچراچ رد ناسنا يوس زا یمیمصت ره - ردق و اضق

.ام هیلع رب ای و تسام عفن هب ای ام يوس زا هدش هتفرگ تامیمصت مامت - رایتخا

.تسا هدرک لمع دوخ هیلع رب ،دهد نت شیوخ سفن هب سکره - ناسنا رایتخا

.دنک لمع نآ هب تبسن تریصب اب تسا رداق یناسنا ره - یهلا ردق و اضق
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؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد تسادخ تردق و ملع نآ ۀناوتشپ هک دنمنوناق یناهج رد یگدنز ةرمث-32

فده هب ندیسر و اهزاین عفر يارب نآ زا هدافتسا و تقلخ و یتسه ناهج رب مکاح نیناوق تخانش ییاناوت

هابتشا و اطخ زا يرود و لامک هب یبایتسد ياتسار رد نآ زا يدنمهرهب و یهلا ياهتمکح تخانش ییاناوت

ادخ برق نیع نآ نیرتمهم تمس هب تکرح و تسا هداد رارق ملاع ماظن رب دنوادخ هک تایاغ و فادها یمامت فشک

دورب يدوبان و انف يوس هب هک دراذگیمن شیوخ تردق و ملع اب هک دراد ییادخان ناهج یتشک هکنیا هب داقتعا

نخس يدراوم هچ زا بیترت هب تسین هابتشا و اطخ راچد ملاع ۀشقن مییوگیم هک هاگنآ و مییوگیم نخس تاقولخم ياهیگژیو و دودح ،هزادنا زا یتقو-33

؟میاهتفگ

یتسه دنوادخ ردق - یتسه يدنوادخ ياضقلاعتم يادخ ياضق - لاعتم يادخ ياضق

یلاعت قح ياضق - یلاعت قح ردقلاعتم دنوادخ ردق - لاعتم دنوادخ ردق

؟تسا هدش نایب »اهیَلََعف ،َیِمَع نَم َو« »هِسَفنَِلف َرَصبأ نَمف«  هورگ ود زا یبسانم فیصوت هنیزگ مادک رد-34

.دراذگ رانک ار نآ ای و هدرب هرهب هداد وا هب ادخ هک يرایتخا زا هک یسک

.دیامن یهجوتیب نآ هب ای و هدرب هرهب ادخ ییامنهار زا هک یسک

.تسا يریذپانتیلوئسم یپ رد ربج هب داقتعا اب ای و هتفریذپ ار رایتخا هک سک نآ

.درادنپیم نوناقیب ار ملاع هکنآ ای و هتشاد نامیا ردق اضق ماظن هب هک سکنآ

؟ تسا هدرک نایب يرتحیحص ترابع اب ار بآ ردق و اضق ،هنیزگ مادک-35

.تسا لاعتم يادخ شنیرفآ هب ردقم و تاقولخم ریاس زا زیامتم دراد هک یصاخ ياضق اب بآ

.تسا هدرک ردقم نآ يارب ادخ هک دراد یصاخ ياهیگژیو هب هیکت بآ تقلخ رد یهلا ياضق

.میوریم شغارس هب و هدرک هجوت تسا نآ تیفیک نماض هک بآ ياضق هب یگنشت عفر يارب ام

.تسا صقنیب یقولخم تهج نیا زا و هدرک لماک تسا یهلا ياضق نامه هک ار یتسه ۀشقن ،بآ

؟دهدیم حرش رتهب ار عوضوم نیا هلمج مادک و تسا لماع هچ زا هدمآ رب تسا هتفرگ رظن رد ار »رایتخا« ناسنا يارب دنوادخ هکنیا-36

تسادخ رایتخا لوط رد ناسنا رایتخا و تسا ناسنا رایتخا زا رتالاب یهلا ریدقت – یهلا ریدقت

تسادخ رایتخا لوط رد ناسنا رایتخا و تسا ناسنا رایتخا زا رتالاب یهلا رما – یهلا ياضق

تسا یتاذ وا يارب یگژیو نیا و دنک لمع رایتخا اب ناسنا هدرک ردقم ادخ – یهلا ریدقت

تسا یتاذ وا يارب یگژیو نیا و دنک لمع رایتخا اب ناسنا هدرک هدارا ادخ - یهلا ياضق

؟تسا هدش نییبت یتسرد هب ریز ترابع مادک یهلا ردق و اضق زا تسرد مهف ياتسار رد-37

.تسا راوید یجک نامه هک دشابیم ماع ریدقت اب بسانتم ردق نیا و تسا یهلا ردق و اضق کی جک راوید نتخیر ورف

.تسا راوید یجک نامه هک دشابیم صاخ ریدقت اب بسانتم اضق نیا و تسا یهلا ياضق و نوناق کی جک راوید نتخیر ورف

.تسا راوید ندوب مکحم نامه هک دشابیم ماع ریدقت اب بسانتم ردق نیا و تسا یهلا ردق و اضق کی جک راوید نتخیر ورف

.تسا راوید ندوب مکحم نامه هک دشابیم صاخ ریدقت اب بسانتم اضق نیا و تسا یهلا ياضق و نوناق کی جک راوید نتخیر ورف

؟تسیچ ً»اروفَک اِّما وً ارِکاش اِّما َلیبَّسلا ُهانیَدَه ّاِنا«  ۀیآ رد ً»اروفک اِّما وً ارکاش اِّما«  ترابع زا دوصقم-38

اهبنارگ تمعن نیا نارفک ای رایتخا ِتمعن رکش

لاعتم يادخ تیاده زا يدنمهرهب مدع ای يدنمهرهب رایتخا

.تسا هدش هداد ناسنا هب ادخ يوس زا هک یهارمگ ای تیاده نیب باختنا زوجم

یگدرب و ربج ماد رد يراتفرگ ای رایتخا زا يدنمهرهب رایتخا
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؟دشابیمن تشادرب لباق ً»اروفَک اِّما وً ارِکاش اِّما َلیبَّسلا ُهانیَدَه ّانا«  ۀیآ زا ریز ياههنیزگ زا کیمادک-39

.دهدیم ناشن وا هب ار هار و هدرک تیاده ار وا هک تسا رایتخا ةوق اب بسانتم دنوادخ

.دنک باختنا ار تواقش ای تیاده ریسم دناوتیم و هتشاد لقتسم رایتخا ناسنا

.دنزیم مقر هک تسا یتشونرس لوئسم مه دوخ سپ ،تسا رایتخا ياراد ناسنا نوچ

.دربب هرهب ادخ تیاده تمعن زا ناسنا هک تسا نیا يانعم هب هیآ نیا رد ندوب رکاش

؟تسا حیحص رایتخا ةرابرد لیذ دراوم زا دروم دنچ-40

.تسا یهلا ریدقت زا ناسنا رایتخا )فلا

.تسا یلوط ۀطبار کی یهلا ةدارا اب ناسنا ةدارا ۀطبار )ب

.دریگیمن ماجنا یلعف ،دنکن هدارا نآ نداد ماجنا هب ناسنا هک ینامز ات ،يرایتخا لعف رد )ج

.دیآیم دیدپ حور ای سفن زا هدارا )د

.تسا لالدتسا دنمزاین و دوهشم و ینادجو یتقیقح ،رایتخا )ه

2345

؟دراد ياهطبار هچ دنوادخ ةدارا اب یگژیو نیا و تسا مادک ناسنا یتاذ یگژیو-41

.تسا ناسنا رایتخا تحت و تسا یهلا ةدارا لوط رد - دهدیم ماجنا دوخ ةدارا و تساوخ اب ار شیاهراک

.تسا ناسنا رایتخا تحت و تسا یهلا ةدارا لوط رد - تسا راتخم یگدنز روما ۀمه رد وا یهلا ریدقت يانبمرب

.تسین رییغت لباق ناسنا طسوت و هدش نییعت دنوادخ طسوت - تسا راتخم یگدنز روما ۀمه رد وا یهلا ریدقت يانبمرب

.تسین رییغت لباق ناسنا طسوت و هدش نییعت دنوادخ طسوت - دهدیم ماجنا دوخ ةدارا و تساوخ اب ار شیاهراک

؟تسا دروم مادک دیؤم ریز میهافم زا کی ره و ؟تسیچ ناسنا لمع و كرحت زاسهنیمز و لماع-42

یناکم ياهیگژیو -

اهیگژیو و اههزادنا ققحت -

یهلا ياضق - یهلا ریدقت - یهلا ردق و اضق هب داقتعایهلا ریدقت - یهلا ياضق - یهلا ردق و اضق هب داقتعا

یهلا ریدقت - یهلا ياضق - ناهج يدنمنوناق هب داقتعایهلا ياضق - یهلا ریدقت - ناهج يدنمنوناق هب داقتعا

؟تسا هنیزگ مادک نایب بیترتهب ،میراد ار بآ زا يریگهرهب رایتخا ام و هدرک قلخ ییاهیگژیو اب بسانتم ار بآ ادخ هکنیا-43

ردق - ردقردق – اضق اضق – ردقاضق – اضق

؟دشابیمن تشادرب لباق »اَهْیَلََعف َیِمَع ْنَمَو ِهِسَْفنَِلف َرَْصَبأ ْنََمف ْمُکِّبَر ْنِم ُِرئاََصب ْمُکَءاَج ْدَق«  ۀیآ زا ریز میهافم زا کیمادک-44

.دیسر دهاوخ بولطم ۀجیتن هب ددرگ دنمهرهب یهلا تیاده زا رگا ناسنا رایتخا

.دهد ناشن ار طلغ و حیحص هار ادتبا ادخ هک تسا نیا ناسنا رد رایتخا دوجو ۀمزال

.دنکیم ایهم ار ناسنا رایتخا ۀنیمز ملاع نیناوق ظفح اب هک تسا میکح دنوادخ ریدقت نیا

.دوب دهاوخ وا هیلع رب هاگ وا دوس هب هاگ هک دراد لابند هب یتاعبت ناسنا يوس زا یمیمصت ره

؟دوشیم طبنتسم مایپ مادک »اَهْیَلََعف َیِمَع ْنَمَو ِهِسَْفنَِلف َرَْصَبأ ْنََمف ْمُکِّبَّر نِم ُِرئاََصب مُکَءاَج ْدَق« ۀفیرش ۀیآ زا-45

لقعت و تریصب تردق و یهلا ياهدومنهر و نشور لیالد لاسراناسنا رایتخا و یهلا ياهدومنهر و نشور لیالد لاسرا

ناسنا رایتخا و ملاع یمامت رب راگدرورپ تریصبناسنا لقعت و تریصب تردق و ملاع یمامت رب راگدرورپ تریصب
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