


 دین و زندگی دوازدهم فصل چهارم- پرواز- تستی

؟دنکیم للدم ار نآ ینآرق ترابع مادک و تسا رولبتم ینآرق ترابع مادک رد هتفرگ ناسنا زا میرک دنوادخ هک ینامیپ-1

»نیبم ودع مکل هنا« - »ناطیشلا اودبعت ال نا«»هدحاوب مکظعا امنا« - »ناطیشلا اودبعت ال نا«

»هدحاوب مکظعا امنا«- »یدارف و ینثم هللا اوموقت نا«»نیبم ودع مکل هنا«- »یدارف و ینثم هللا اوموقت نا«

؟تسانعم هچ هب نآ دوجو و تسا دروم مادک اب طبترم یلعف نسح-2

.تسا هدش ماجنا ایر و كرش نودب و هناصلاخ راک - لمع تّیمک.تسا هدش ماجنا ادخ نامرف قباطم و تحص اب راک - لمع تّیمک

.تسا هدش ماجنا ایر و كرش نودب و هناصلاخ راک - درف دصق.تسا هدش ماجنا ادخ نامرف قباطم و تحص اب راک - درف دصق

؟تسیچ هب هتسباو ناسنا لامعا )ص( مظعا ربمایپ هاگن زا و دنکیم نسُح مادک هب هتسارآ ار وا یهلا تاروتسد اب دوخ لمع قابطنا يارب نمؤم شالت-3

وا تین - یلعف نسحلمع تحص و یتسرد - یلعف نسح

لمع تحص و یتسرد - یلعاف نسحوا تین - یلعاف نسح

؟دنکیم هچ دوخ دنگوس ققحت يارب وا و تسیچ ناطیش رارقا-4

اهنآ ندناشک هانگ هب و اهناسنا رذگدوز سوه کیرحت يارب ماد ندرک نهپ -یناسنا ره نداد بیرف رد ییاناوت

اهنآ ندناشک هانگ هب و اهناسنا رذگدوز سوه کیرحت يارب ماد ندرک نهپ -صالخا اب نانموم نداد بیرف زا یناوتان

اهنآ رایتخا بلس و اهناسنا تفرعم دادسنا يارب ماد ندرک نهپ -صالخا اب نانموم نداد بیرف زا یناوتان

اهنآ رایتخا بلس و اهناسنا تفرعم دادسنا يارب ماد ندرک نهپ -یناسنا ره نداد بیرف رد ییاناوت

؟تسا هدش نییبت یتسرد هب هنیزگ مادک رد میجر ناطیش دروم رد ریز دراوم زا کی ره بیترت هب-5

ناطیش فارتعا و رارقا -

ناطیش مسق و دنگوس -

مدآ نادنزرف بیرف - صلخم نانمؤم بیرف رد یناوتانیمدآ تاجن رد هدعو - صلخم نانمؤم بیرف رد یناوتان

یمدآ تاجن رد هدعو - لقع زا يوریپ زا ناسنا نتشادزابمدآ نادنزرف بیرف - لقع زا يوریپ زا ناسنا نتشادزاب

؟تسا مادک اب مدقت قح و میاهدومن میسرت ار » نسح« مادک بیترتهب میریگب رظن رد ار »تسرد تفرعم« و » هویش« یلمع ره يارب میهاوخب رگا-6

نیمود -یلعف -یلعاف نیلوا -یلعاف -یلعفنیلوا -یلعف -یلعافنیمود -یلعاف -یلعف

؟تسا هدش نییبت یتسردب دروم مادک »هلمع نم ریخ نمؤملا هتین« :دیامرفیم هک يوبن نخس رد ربدت اب-7

.تسا یلعاف نسح رب مدقم یلعف نسح.تسا یلعاف نسح زا رخؤم یلعف نسح

.تسا لمع زا یصاخ لکش رب ینتبم یهلا نامرف ماجنا.تسا یمدآ يارب ناج و مسج ۀلزنم هب لمع يارب تین

؟تسا هناصلاخ لمع هب طوبرم دراوم زا کی مادک لولعم نآ هب ندیسر هار و فده نداد ناشن-8

تمکح زا یتاجرد هب یبایتسددنوادخ هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا

وا زا نتساوخ کمک و ادخ اب زاین و زارناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن

؟دور یم راک هب دروم مادک يارب ینید ۀشیدنا رد و تسیچ »صالخا« ۀملک يوغل يانعم-9

.تسا نآ هب هتسباو ناسنا لامعا و تسا لمع حور ۀلزنم هب هک هچ نآ - یگدولآ ندودز و ندرک كاپ

.تسا نآ هب هتسباو ناسنا لامعا و تسا لمع حور ۀلزنم هب هک هچ نآ - نآ ریغ زا زیچ کی هیکزت

دنوادخ هاگشیپ هب هدش هضرع لامعا یلوبق طرش - یگدولآ ندودز و ندرک كاپ

دنوادخ هاگشیپ هب هدش هضرع لامعا یلوبق طرش - نآ ریغ زا زیچ کی هیکزت
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؟دشاب ناسنا ياشگهر دناوتیم تیب مادک ،دباین هار ناطیش یگدنب و دنوادخ یگدنب یهارود رد ناسنا باختنا رد كرش تفآ هکنیا يارب-10

مراذگن وا هشیدنا زج هدرپ نیا رد ات / بش همه بش ماهدش لد مرح نابساپ

رارقا دنوادخ هب درادن هک درادن لد / تسا لد دنوادخ هیبنت همه شنیرفآ

؟دوس هچ انیبان هدید و رون ز رپ ملاع ود ره / ناهج تارذ ز دباتیم وت راسخر رهم

راوید رب دوب شقن دنکن ترکف هک ره / دوجو راوید و رد رب بجع شقن همه نیا

؟تسا مادک نآ هب ندش هتسارآ ةرمث و دنزیم مقر لماع مادک ار رگیدکی رب نانمؤم يرترب بیترتهب )ص(ربمایپ مالک اب قباطم-11

نابز و لد زا تفرعم و تمکح ياههمشچ ندش يراج -صالخا بتارمنابز و لد زا تفرعم و تمکح ياههمشچ ندش يراج -نامیا بتارم

ضئارف ماجنا يارب شالت و ناهانگ زا يرود -صالخا بتارمضئارف ماجنا يارب شالت و ناهانگ زا يرود -نامیا بتارم

؟تسا دروم مادک بیترت هب ریز دراوم زا کی ره لماع-12

یناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن -

ینادرگرس و اهشزغل زا يرود -

تفرعم شیازفا - صالخاتمکح - صالخا

تفرعم شیازفا - وا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زارتمکح - وا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار

؟دشابیمن طابنتسا لباق »...اوُُدبَْعت َال َْنأ َمَدآ ِیَنب َای ْمُکَْیِلإ ْدَهَْعأ َْملَأ« ۀیآ زا موهفم مادک ریز ياههنیزگ نیب رد-13

.تسا هدش یفرعم راکشآ نمشد ناونعهب ناسنا سفن هیآ نیا رد.درادیم زاب ادخ تیدوبع رد كرش زا ار ناسنا هیآ نیا

.تسا ناسنا اب ادخ يرطف دهع نامه تسا هدش نایب هیآ نیا رد هک يدهع.دوریم رامشهب یهلا میقتسم طارص نامه يدابع دیحوت ۀیآ اب قباطم

؟دننکیم میسرت هنوگچ ار ناسنا لد هب كرش یبایهار )ص( اهیبوخ ربمایپ و تسا هنوگچ ناسنا يارب تقلخ فده هب یبایتسد يراصحنا هار-14

هایس یگنس هتخت رب کیرات بش رد هایس ياهچروم نتفر هار زا رتناهنپ - وا دوخ شالت و یعس اب

نآ هب هناخ کی هرجنپ هچیرد زا دیشروخ رون دورو زا رتناسآ - وا دوخ شالت و یعس اب

هایس یگنس هتخت رب کیرات بش رد هایس ياهچروم نتفر هار زا رتناهنپ - ناگبخن زا يریگتروشم اب

نآ هب هناخ کی هرجنپ هچیرد زا دیشروخ رون دورو زا رتناسآ - ناگبخن زا يریگتروشم اب

؟تسیچ نآ زا تفرنورب هار و هدش یهلا تایآ رد دنوادخ ةولج تیؤر عنام وا تلفغ هک تسا یسک لاح حرش تیب مادک-15

تابجاو هب هجوت و هانگ كرت - رارقا دنوادخ هب درادن هک درادن لد / تسا لد دنوادخ هیبنت همه شنیرفآ

یهلا هاگشیپ هب زاین ضرع - رارقا دنوادخ هب درادن هک درادن لد / تسا لد دنوادخ هیبنت همه شنیرفآ

تابجاو هب هجوت و هانگ كرت - ؟دوس هچ انیبان هدید و رون ز رپ ملاع ود ره / ناهج تارذ ز دباتیم وت راسخر رهم

یهلا هاگشیپ هب زاین ضرع - ؟دوس هچ انیبان هدید و رون ز رپ ملاع ود ره / ناهج تارذ ز دباتیم وت راسخر رهم

؟تسا ریز تالاؤس يوگخساپ دراوم مادک ،دنکیم ادیپ یهلا يوس و تمس ناسنا یگدنز ياهيریگتهج مامت یتقو-16

؟تسا موهفم مادک دیؤم دروم نیا -

؟تسیچ نآ جیاتن زا یکی -

؟تسا نآ زا یکاح هفیرش ۀیآ مادک -

ِ»َِّهللا اوُموَُقت َنأ ٍۀَدِحاَِوب مُکُظَِعأ اَمَِّنإ ُْلق« - وا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار - یگدنب رد صالخا

ِ»َِّهللا اوُموَُقت َنأ ٍۀَدِحاَِوب مُکُظَِعأ اَمَِّنإ ُْلق« - تمکح زا یتاجرد هب یبایتسد - یگدنب رد صالخا

ِ»َِّهللا اوُموَُقت َنأ ٍۀَدِحاَِوب مُکُظَِعأ اَمَِّنإ ُْلق« - تمکح زا یتاجرد هب یبایتسد - ادخ هب تفرعم شیازفا

ِ»َِّهللا اوُموَُقت َنأ ٍۀَدِحاَِوب مُکُظَِعأ اَمَِّنإ ُْلق« - وا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار - ادخ هب تفرعم شیازفا
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؟دوشیم یهلا دادما زا ناسنا يدنمهرهب بجوم هنوگچ یهلا هاگرد هب شیاین و اعد-17

.دنکیم تیوقت ناسنا بلق رد ار وا تبحم و دهاکیم ار دنوادخ زا تلفغ

.دنکیم يرایبآ ار نآ جیردتهب و هدومن تیوقت ار یگدنب و صالخا تخرد ۀشیر

.دوشیمن وا ماد راتفرگ و دروخیمن ار ناطیش بیرف رگید هک دسریم ياهلحرم هب

.دوشیمن لطاب راتفرگ تخس طیارش رد هک دسریم ینیبنشور و تریصب زا یتاجرد هب

؟تسیچ ،تسا هداد رارق اهناسنا ترطف رد دنوادخ هک يدهع و نامیپ و تسا مادک میرک نآرق نایب رد )ص( ربمایپ مهم و يراصحنا ۀظعوم-18

»ینودبعا نا« - »هللا اوموقت نا«»نوعجرت انیلا« -»هللاوموقت نا«

»نوعجرت انیلا« -»ناطیشلا اودبعتال نا«»ینودبعا نا« -»ناطیشلا اودبعتال نا«

؟تسا مادک باتزاب لطاب هب يراتفرگ مدع و لطاب زا قح صیخشت و تسیچ ۀجیتن ندروخن ار ناطیش ياههسوسو بیرف-19

ناسنا تمکح -صالخا رد ناسنا يورشیپناسنا لمع -صالخا رد ناسنا يورشیپ

ناسنا لمع -یندشان فصو ياهتمعن زا یتاجرد هب یبایتسدناسنا تمکح -یندشان فصو ياهتمعن زا یتاجرد هب یبایتسد

؟دوشیم ققحم هنوگچ بیترت هب ریز دراوم زا کی ره-20

بلق رد یهلا تبحم و قشع تیوقت -

ییادزتلفغ -

یهلا ياهدادما زا يدنمهرهب -

دنوادخ هاگشیپ هب زاین ضرع - دنوادخ اب شیاین - ملاع راگدرورپ اب شیاین

دنوادخ هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا - هانگ زا يرود - ملاع راگدرورپ اب شیاین

دنوادخ هاگشیپ هب زاین ضرع - هانگ زا يرود - ییادزتلفغ

دنوادخ هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا - دنوادخ اب شیاین - ییادزتلفغ

؟تسا هدش دای میرک نآرق رد یناونع هچ هب نآ زا و تسا مادک دنوادخ يدونشخ بلج تهج ،رشب اب یهلا ةدهاعم-21

»ِروُمُْألا ِمْزَع ْنِم َِکلَذ«- »ِینوُُدبْعا َِنأ«»ِروُمُْألا ِمْزَع ْنِم َِکلَذ«- ِ»َِّهللا اوُموَُقت َْنأ«

»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه«-ِ»َِّهللا اوُموَُقت َْنأ«»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه«- »ِینوُُدبْعا َِنأ«

؟تسا هدرک هراشا یحیحص ۀتکن هب لمع کی یلعاف و یلعف نسح باب رد هنیزگ مادک-22

.تسا لمع ةدنهد ماجنا تفرعم و تین اب طبترم یلعاف نسح.دشاب ییادخ ام لاعفا تاهج هک تسانعم نیا هب یلعف نسح

.تسا یلعف نسح هب تبسن شزرا رتنییاپ ۀبترم رد یلعاف نسح.دریذپ تروص یلعاف نسح نودب دناوتیمن یلعف نسح

؟تسا هدرک فیصوت تفص مادک هب ار نامقل نآرق رد دنوادخ و تسیچ ندرکهشیپ صالخا ةزور لهچ ةرمث )ص(مرکا ربمایپ ثیدح هب انب-23

صالخا - تفرعم و تمکح ياههمشچهب یبایتسدتمکح - دنوادخ یهلا ياهدادماهب یبایتسد

تمکح - تفرعم و تمکح ياههمشچهب یبایتسدصالخا - دنوادخ یهلا ياهدادماهب یبایتسد

؟دنکیم يزیچ هچهب هیصوت »...ٍۀَدِحاَِوب ْمُکُظَِعأ اَمَِّنإ ْلُق« ۀفیرش ۀیآ-24

ٌنِیبُم ٌّوُدَع ْمَُکل و ُهَِّنإ َناطْیَّشلا اوُُدبَْعت ال?ىَداَُرفَو ?َىنْثَمِ َِهللا اوُموَُقت َْنأ

َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َالٌمیَقتْسُم ٌطارِص اذه ینوُُدبْعا َِنأ

؟دنکیم هیصوت زیچ هچهب نآ زا سپ و درادیم زاب ناطیش تدابع زا ار ناسنا هفیرش هیآ رد دنوادخ ارچ-25

ٌمیَقتْسُم ٌطارِص اذه ینوُُدبْعا َِنأ - دنکیم رش هب توعد نمشد هک ارچٌمیَقتْسُم ٌطارِص اذه ینوُُدبْعا َِنأ - تسا راکشآ نمشد ناطیش هک ارچ

ٌمیَِقتْسُم ٌطارِص اذه ُهوُُدبْعَاف - دنکیمرش هب توعد نمشد هک ارچٌمیَِقتْسُم ٌطارِص اذه ُهوُُدبْعَاف - تسا راکشآ نمشد ناطیش هک ارچ
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؟دراد یموهفم بسانت صالخا و یگدنب تقیقح هب ندیسر ریسم رد ترابع مادک اب ،ریز ِتیب-26

»دوس هچ انیبان هدید و رون ز رپ ملاع ود ره ناهج تاّرذ ز دباتیم وت راسخر رهم«

.دیامنیم دنمهرهب یبیغ ياهدادما زا ار ناسنا و تیوقت بلق رد ار وا تبحم ،دنوادخ اب زاین و زار

.دباییم شیازفا یگدنب و شتسرپ يارب هزیگنا دوش رتشیب دنوادخ هب نامیا و تفرعم هک نازیم ره هب

.دیامیپیم ار تیقفوم هار تعرس هب و هدش یگدنز ریسم دراو دوش عضاخ و میلست قح لباقم رد هک یسک

.دتسیایمن زاب تدهاجم و شالت زا و هداد ماجنا حلاص لمع و هدروآ نامیا و هتخانش ار تقیقح و قح ریسم ناسنا

؟تسا هدرک هراشا يراذگرثا و تیلع هطبار تهج زا یحیحص بیترت هب ریز ياههنیزگ زا کیمادک-27

تفرعم – نامیا – صالخاصالخا – نامیا – تفرعمصالخا – تفرعم – نامیانامیا – تفرعم – صالخا

؟دوشیم روآدای وا هب ناسنا اب ار شیوخ دهع مادک »...َمَدآ ِیَنب َای ْمُکَْیِلإ ْدَهَْعأ َْملَأ« ۀفیرش ۀیآ رد دنوادخ-28

ٌنِیبُم ٌّوُدَع ْمَُکل و ُهَِّنإ َناطْیَّشلا اوُُدبَْعت الىَداَُرفَو َىنْثَمِ َِهللا اوُموَُقت َْنأ

َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَعَو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َالٌمیَقتْسُم ٌطارِص اذه ینوُُدبْعا َِنأ

؟دشخبیم وا هب ار يراک هچ ییاناوت ،ینیب نشور و تریصب زا یتاجرد هب میکح ناسنا لوصو-29

.دوشیمن ناطیش ياهماد راتفرگ و دروخیمن ار ناطیش ياههسوسو بیرف رگید هک دسریم ياهلحرم هب

.دروآیم تسد هب ار بوبحم هب یکیدزن و برق ماقم و اهییابیز و اهیبوخ ۀمه

.دوشیمن لطاب راتفرگ و دهدیم صیخشت لطاب زا ار قح ،هدیچیپ و تخس طیارش رد

.دهدیم ماجنا ادخ يارب هناصلاخ ار دوخ ياهراک زور لهچ هکنیا

؟دراد دوجو صالخا ،ادخ هب نامیا ،ادخ هب تفرعم نایم ياهطبار هچ-30

.تسا صالخا لولعم و ادخ هب نامیا زاسهنیمز ادخ هب تفرعم.تسا ادخ هب تفرعم ببس و ادخ هب نامیا ةرمث صالخا

.تسادخ هب تفرعم و ادخ هب نامیا ۀجیتن صالخا.دیآیم ادخ هب تفرعم نآ لابندب و تسا صالخا ةرمث ادخ هب نامیا

؟ددرگیم موهفم هفیرش ۀیآ مادک رد تقد زا »تسا رایتخا ياراد ناسنا و دنرادن ناتسرپاوه يرابجا تیاده رد یتیلوئسم ءایبنا« مایپ-31

»ًالیِکَو ِهْیَلَع ُنوَُکت َْتنََأَفأ«»ٍفْرَح ىَلَعَ هللا ُُدبَْعی ْنَم ِساَّنلا َنِم َو«

»ىَداَُرف َو َىنْثَمِ ِهللا اوُموَُقت َْنأ«»َءَاِیلَْوأ ْمُکَّوُدَع َو یِّوُدَع اوُذِخََّتت َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای«

تساوخزاب دروم هنوگچ ،دنتسه هجوتیب شیارگ نیا هب هک ار یناسک دنوادخ ،تسا هدش هداد رارق ام تقلخ رد شتسرپ و تدابع هب شیارگ هک اجنآ زا-32

؟تسا هداد رارق

»نیبم ودع مکل هنا ناطیشلا اودبعت ال نا مدآ ینب ای مکیلا دهعا ملا«»... یدارف و ینثم ّهللا اوموقت نا هدحاوب مکظعا امنا لق«

»نیرغاصلا نم انوکیل و ََّننَجُسیل ُهُرُمآ ام لَعَْفی مل نئل و مصعتساف«»ینع فرصت الا و هیلا یننوعدی امم ّیلا ُّبحا نجّسلا بر لاق«

؟دشابیم کیمادک لمع یلوبق طرش زا دوصقم و دراد مدقت دروم نیمادک ،میریگب رظن رد ار »تفرعم« و »تیفیک« لمع کی يارب رگا-33

نیمود – نیمودنیمود – نیتسخننیتسخن – نیمودنیتسخن – نیتسخن

؟تسیچ نآ دروم رد یهلا راذنا و تسا هدش یفرعم ینآرق ترابع مادک اب یمدآ داهن رد ادخ نامیپ ذخا يروآدای-34

»امیقتسم اطارص اذه«- »ینودبعا نا«»امیقتسم اطارص هیلا«- »ینودبعا نا«

»امیقتسم اطارص هیلا«- »هودبعاف«»امیقتسم اطارص اذه«- »هودبعاف«
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مادک اب نآ لوا عارصم و هتشاد هراشا صالخا ياههار زا کیمادک هب »رارقا دنوادخ هب درادن هک درادن لد / تسا لد دنوادخ هیبنت همه شنیرفآ« تیب-35

؟دراد يرتشیب ییانعم طابترا ترابع

هَعَم و هَدَعب و هلبَق هللا ُتیأر و ّالا ًائیش ُتیأر ام – ادخ هب تبسن تفرعم شیازفا

ِهللا ِتاذ یف اورَّکََفت ال َو ٍءیَش ِّلُک یف اورَّکَفت – ادخ هب تبسن تفرعم شیازفا

هَعَم و هَدَعب و هلبَق هللا ُتیأر و ّالا ًائیش ُتیأر ام – يریذپقح ۀیحور تیوقت

ِهللا ِتاذ یف اورَّکََفت ال َو ٍءیَش ِّلُک یف اورَّکَفت – يریذپقح ۀیحور تیوقت

رارق تساوخزاب دروم هنوگچ ار شیارگ نیا هب هجوتیب هک یناسک دنوادخ ،تسا هدش هداد رارق ام تقلخ رد شتسرپ و تدابع هب شیارگ هک ییاجنآ زا-36

؟تسا هداد

»نیبم ودع مکل هنا ناطیشلاودبعت ال نا مدآ ینب اب مکیلا دهعا ملا«»یدارف و ینثم هللاوموقت نا هدحاوب مکظعا امنا لق«

»نیرغاصلا نم انوکیلو ننجسیل هرما ام لعفی مل نئلو مصعتساف«»ینع فرصنالا و هیلا یننوعدی امم یلا بحا نجسلا بر لاق«

هک تسا  ..................  ياراد سپ هتساوخ دنوادخ هک دشاب يروط نامه هویش و ناکم ،نامز ،تیفیک ،تیمک تهج زا نآ لعاف يوس زا يراک هک نیا-37

.................. :تفگ نینچ نآ ةرابرد ناوتیم

.دنک افیا یلعف نسح يارب ار تلع شقن دناوتیم - یلعاف نسح.دنک افیا یلعاف نسح يارب ار تلع شقن دناوتیم – یلعف نسح

.دنک افیا یلعف نسح يارب ار لولعم شقن دناوتیم –یلعاف نسح.دنک افیا یلعاف نسح يارب ار لولعم شقن دناوتیم – یلعف نسح

تفایرد عوضوم دنچ  »نیرغاصلا نم انوکیلو ننجسیل لعفی مل نئل و مصعتساف هسفن نع هتدوار دقل و هیف یننتمل یذلا نکلذف تلاق« )ع( فسوی ةروس  ۀیآ زا-38

؟ددرگیم

.تسا )ع( فسوی ترضح صالخا و تفع ةرابرد هیآ نیا )فلا

.دنکیم مالعا ار )ع( فسوی ترضح یکاپ و دنکیم فارتعا شیوخ هانگ هب اخیلز هیآ نیا رد )ب

.دنکیم دیدهت ندش راوخ و نادنز هب ار )ع( فسوی ترضح اخیلز )ج

.دنکیم مالعا هانگ زا رتبوبحم ادخ دزن ار نادنز ،اخیلز لباقمرد )ع( فسوی ترضح )د

32

1234

مادک و دشابیم مادک لصفالب هجیتن و تسا نسح مادک زا يرادروخرب زا یناشن ،سدقم عراش يوس زا هدش نییعت بوچراچ اب قباطم ،يدابع روما ماجنا-39

؟دنکیم نایب ار تقیقح نیا ،ینآرق دنتسم

»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه ِینوُُدبْعا َِنأ« -یلعاف -یلعف

»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه ِینوُُدبْعا َِنأ« -یلعف -یلعاف

»ٌنِیبُم ٌّوُدَع ْمَُکل ُهَِّنإ َناَطْیَّشلا اوُُدبَْعت َال َْنأ َمَدآ ِیَنب َای ْمُکَْیِلإ ْدَهَْعأ َْمَلأ« -یلعاف -یلعف

»ٌنِیبُم ٌّوُدَع ْمَُکل ُهَِّنإ َناَطْیَّشلا اوُُدبَْعت َال َْنأ َمَدآ ِیَنب َای ْمُکَْیِلإ ْدَهَْعأ َْمَلأ« -یلعف -یلعاف

؟دشابیم هچ رما نیا رد مدق نیلوا ۀمزال و تسیچ دهدیم زردنا نآ هب ار مدرم دنوادخ هک يزیچ اهنت »... ٍهدحاوب مکظعا ّینا لُق« ۀیآ هب هجوت اب-40

یلعاف نسُح لابند هب یلعف نسُح ندمآ - ناطیش شتسرپ زا يرودیلعف نسُح لابند هب یلعاف نسُح ندمآ - ناطیش شتسرپ زا يرود

یلعاف نسُح لابند هب یلعف نسُح ندمآ - دنوادخ يارب مایقیلعف نسُح لابند هب یلعاف نسُح ندمآ - دنوادخ يارب مایق

؟دنکیم یعادت دحوم ناسنا کی نهذ رد ار موهفم مادک ریز تیب رد رعاش اب ییاونمه-41

مراذگن وا هشیدنا زج هدرپ نیا رد اتبش همه بش ماهدش لد مرح نابساپ

.دوشن تلفغ راتفرگ و دهد ادخ هب لد دیاب ناسنا.دنادرگ صلاخ ادخ يارب زور هب زور ار دوخ لمع ات دنک شالت دیاب ناسنا

.تسا سدقم و دنمشزرا یهاگآ و تفرعم ساسارب لمع.تشاد نوصم دیحوت زا فارحنا رطخ زا یتسیاب ار لمع و بلق و هشیدنا
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؟تسین تشادرب لباق ».ُهنِم ٌّرَش ،ِّرَّشلا ُلِعاف و ؛ُهنِم ٌریَخ ،ِریَخلا ُلِعاف« ثیدح زا ریز دراوم زا کیمادک-42

.دهدیم ماجنا هک تسا يراک تیفیک زا رتالاب رایسب هدنهدماجنا رد صالخا تیمها

.یلعف نسح هن تسا یلعاف نسح دراد ار یلصا شزرا هک هچنآ لمع کی ماجنا رد

.تسا هدیدنسپ و دنمشزرا ،دوش ماجنا دب ناسنا کی طسوت رگا یتح بوخ لمع کی

.دََرب الاب ار هشیدنا و لمع رد صالخا ادتبا یتسیاب ،دنزب يراک هب تسد هکنیا يارب ناسنا

؟دراد هراشا نآ هب هیآ مادک و تسا دیحوت مادک لولعم هنادحوم یگدنز ندش رتناسآ و دنوادخ يوس هب تکرح و دشر ۀنیمز ندشمهارف-43

»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه« -یعامتجا دعب رد یلمع دیحوت»َمیَِقتسُملا َطاَرِّصلا َانِدها« -يدرف دعب رد یلمع دیحوت

»ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه« -تیبوبر رد دیحوت»َمیَِقتسُملا َطاَرِّصلا َانِدها« -تیبوبر رد دیحوت

؟ددرگیمن تفایرد  »نیلهاجلا نم نکا و نهیلا بصا نهدیک نع فرصت الا و هیلا یننوعدی امم یلا بحا نجسلا بر لاق« ۀفیرش ۀیآ زا عوضوم مادک-44

.تسا تاجانم و ندرکاعد بادآ زا ،یهلا تیبوبر هب هجوت

.تسا فارحنا و هانگ زا ندنام نوصم ياههار زا یکی دنوادخ زا دادمتسا و شیاین و اعد

.تسا هنالهاج يراک ،ادخ يدونشخان تمیق هب مدرم ندرکیضار

.تسادخ يوس زا يربمایپ و توبن ۀمزال ،تمصع و یکاپ

؟دوب دهاوخ ام کسمتسم هکرابم ۀیآ مادک ،میشاب ناطیش ياهماد ربارب رد تمواقم يارب يراکهار لابند هب رگا-45

»... ىَداَُرف َو َىنْثَمِ َِّهللا اوُموَُقت َْنأ ٍۀَدِحاَِوب ْمُکُظَِعأ اَمَِّنإ ُْلق«»ٌنِیبُم ٌّوُدَع ْمَُکل ُهَِّنإ َناَطْیَّشلا اوُُدبَْعت َال َْنأ َمَدآ ِیَنب َای ْمُکَْیِلإ ْدَهَْعأ َْمَلأ«

»... َّنُهَدْیَک یِّنَع ْفِرَْصت َِّالإَو ِهَْیِلإ ِیَننوُعَْدی اَّمِم ََّیِلإ ُّبََحأ ُنْجِّسلا ِّبَر َلَاق«»َمَصَْعتَسَاف ِهِسْفَّن نَع ُهُّتدَواَر ْدََقل َو ِهِیف ِینَُّنتُْمل یِذَّلا َّنُِکلَذَف َْتلَاق«

.دزادرپیم  ..................  رد صالخا هب و هتشاد هراشا .................. رب  ..................  يرترب هب »ِهلمع نم ٌریخ نِمؤملا ٌۀین« فیرش ثیدح-46

بلق – یلعف - یلعاف نسحبلق – یلعاف - یلعف نسحهشیدنا – یلعف - یلعاف نسحهشیدنا – یلعاف - یلعف نسح

ینآرق ترابع مادک رد ناوتیم ار دربب هرهب یهلا فطل زا و دوشن هدولآ هانگ هب دناوتب ات دبلطیم ییوجهانپ میرک دنوادخ زا )ع( فسوی ترضح هک اجنآ-47

؟درک وجتسج

»َمَصَْعتْسَاف ِهِسَْفن ْنَع ُُهتْدَواَر ْدََقلَو ِهِیف ِینَُّنتُْمل یِذَّلا َّنُِکلَذَف«»ِهَْیِلإ ِیَننوُعَْدی اَّمِم ََّیِلإ ُّبََحأ ُنْجِّسلا ِّبَر َلَاق«

»َنیِلِهاَْجلا َنِم ْنَُکأَو َّنِهَْیِلإ ُبَْصأ َّنُهَدْیَک یِّنَع ْفِرَْصت َِّالإ َو«»َنیِرِغاَّصلا َنِم ًانوَُکَیلَو ََّننَجُْسَیل ُهُرُمآ اَم ْلَعَْفی َْمل ِْنَئلَو«

دافتسم ، ..................  موهفم   »میقتسم ّطارص اذه ینودبعا نا و نیبُم ٌودع مکل ّهنا ناطیشلا اودبعت ال نا مدآ ینب ای مکیلا دَهعا ملا«  ۀفیرش ۀیآ رد تقد زا-48

.ددرگیم

.تسا وا ترطف لوبقم و تسا دنوادخ یگدنب نامه هک میقتسم طارص هب هجوت

.شیارگ نآ ققحت رد وا هدارا هاگیاج و دنوادخ یگدنب هب ناسنا يرطف شیارگ

.دهد رارق يدابع دیحوت ةرمث ار یبوبر دیحوت هک ناسنا زا دنوادخ نامیپ ذخا

.دشاب ناما رد ناطیش بیرف زا ات دشاب دوخ نامیپ هب لمع هجوتم هراومه هک ناسنا هب نداد یهاگآ

؟تسیچ درواتسد نیا هب لین رگید هار و دراد ناسنا يارب يدرواتسد هچ ، »ینودبعا نا«  هفیرش ترابع هناصلاخ شریذپ-49

دنوادخ هاگشیپ هب ندروآ يور-یندشنفصو ياهشاداپ تفایرددنوادخ هاگشیپ هب ندروآ يور -ناطیش ياهماد ربارب رد تمواقم

تمکح زا یتاجرد هب یبایتسد-ناطیش ياهماد ربارب رد تمواقمتمکح زا یتاجرد هب یبایتسد -یندشنفصو ياهشاداپ تفایرد

؟تسا اتسارمه نآ اب ،هفیرش تیاور مادک و دیامنیم صالخا هب نیزم ار ناسنا ،لماع مادک ۀطساو هب ،دنوادخ هب تبسن تفرعم شیازفا-50

هتردق یف و هللا یف رکفتلا نامدا هدابعلا لضفا  -دنوادخ ناتسآ رب یگدنبهتردق یف و هللا یف رکفتلا نامدا هدابعلا لضفا  -دنوادخ هب نامیا

ادبا نیع هفرط یسفن یلا ینلکت ال مهللا  -دنوادخ هب نامیاادبا نیع هفرط یسفن یلا ینلکت ال مهللا  -دنوادخ ناتسآ رب یگدنب
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؟تسا حیحص »دهد ماجنا ادخ روتسد قباطم ار شلمع هک دنک شالت راک کی ماجنا رد هک یسک« ةرابرد ۀنیزگ مادک-51

.درامگب تمه شیوخ صالخا شیازفا يارب دیاب و هتفای تسد یلعف نسح هب درف نیا

.درامگب تمه شیوخ صالخا شیازفا يارب دیاب و هتفای تسد یلعاف نسح هب درف نیا

.درامگب تمه رتشیب هچره تیفیک يارب دیاب و هتفای تسد یلعف نسح هب درف نیا

.درامگب تمه شلمع رتشیب هچره تیفیک يارب دیاب و هتفای تسد یلعاف نسح هب درف نیا

؟دشابیمن تشادرب لباق »...ىَداَُرفَو َىنْثَمِ َِهللا اوُموَُقت َنأ ٍۀَدِحاَِوب مُکُظَِعأ اَمَِّنإ ْلُق« ۀیآ زا ریز میهافم زا کی مادک-52

.تسا هدرک نایب تحیصن کی بلاق رد ار شرماوا ادخ هک تسا يردقهب یهلادنپ نیا تیمها

.تسا عمج اب تیولوا ادخ يارب مایق رد هک تسا هدش دیکأت هلأسم نیا رب هیآ نیا رد

.دشابیم مالسا مرکم ربمایپ ربخ ۀطساو و دنتسه ادخ ناگدنب یهلا مالک نیا بطاخم

.تسا هدش نایب میقتسم طارص و يدابع دیحوت نامه هیآ نیا رد ادخ يارب هناصلاخ مایق

؟ددرگ یم دافتسم دروم مادک ریز ۀفیرش ۀیآ رد ربدت اب-53

» ٌمیَِقتْسُّم ٌطاَرِص اَذَه ِینوُُدبْعا َِنأَوٌنِیبُّم ٌّوُدَع ْمَُکل ُهَِّنإ َناَطْیَّشلا اوُُدبَْعت َّال َنأ َمَدآ ِیَنب َای ْمُکَْیِلإ ْدَهَْعأ َْمَلأ«

.دندش ناطیش ةدنب ،دنهد ارف شوگ شیوخ درخ و لقع داشرا هب دندشن رضاح هک نانآ

.دروآ اجهب ار ادخ یگدنب دیاب وا و هدرک ییامنهار ار رشب رایتخا ةوق اب بسانتم دنوادخ

.دنکفایم ندرگ رب ار ناطیش یگدنب قوط یمدآ ،دنامب لوفغم و هدیشوپ ترطف تایضتقم هک هاگنآ

.دنکیمن دیدهت ار اهنآ يرطخ چیه ،دندنبیم دنوادخ یگدنب رب تّمه رمک هک یناسک

ترضح )ع(فسوی ةروس  ۀیآ اب قباطم و ؟درک فارتعا شیوخ هانگ هب هنوگچ رصم زیزع رسمه »ِهِیف ِینَُّنتُْمل یِذَّلا َّنُِکل َذَف َْتلاَق« ۀفیرش ۀیآ رد ربدت اب-54

؟دهدب ییاهر ناطیش ماد زا ار دوخ تسناوت هنوگچ فسوی

ادخ هب نامیا تیوقت - دیزرو يرادنتشیوخ وا و مدرک هدوارم ياضاقت يو زا دوخ نم يرآ

دنوادخ زا تناعتسا - دیزرو يرادنتشیوخ وا و مدرک هدوارم ياضاقت يو زا دوخ نم يرآ

دنوادخ زا تناعتسا - دوش ینادنز ًاعطق ،درک در ار شهاوخ مه سپ نیا زا رگا

ادخ هب نامیا تیوقت - دوش ینادنز ًاعطق ،درک در ار شهاوخ مه سپ نیا زا رگا
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؟تسا هانگ راثآ زا کیمادک و ؟تسیچ لولعم بیترت هب یعطق تیمورحم و يراگتسر میرک نآرق نایب رد-55

قیفوت بلس ـ باخ دق ـ اهاکز نمقیفوت بلس ـ اهاسد نم ـ اهاکز نمبلق تواسق ـ باخ دق ـ حلفا دقبلق تواسق ـ اهاسد نم ـ حلفادق

ندش هابت ببس ،رترب زاین مادک تخانش مدع و ددرگیم لصاح رترب ياهزاین هب بسانم ییوگخساپ بولطم ۀجیتن نامه ،یهلا نامرف مادک هب لمع رد-56

؟دوشیم ناسنا رمع

یگدنز فده تخانش ـ  رومُألا ِمزَع نِم َِکلذ َّنإ ََکباصأ یلَع ِربْصا َوشیوخ ةدنیآ كرد ـ  رومُألا ِمزَع نِم َِکلذ َّنإ ََکباصأ یلَع ِربْصا َو

یگدنز فده تخانش ـ  یَداُرف و ینثَمِ ِهللا اوُموَقت نأ ٍۀَدِحاِوب مُکُظِعأ اّمنإ ُلقشیوخ ةدنیآ كرد ـ  یَداُرف و ینثَمِ ِهللا اوموَقت نأ ٍۀَدِحاِوب مُکُظِعأ اّمنإ ُلق

ینآرق لمعلاروتسد مادک ».تسا رتناهنپ هایس یگنس هتخت رب کیرات بش رد هایس ياهچروم نتفر هار زا ناسنا لد هب كرش یبایهار« هکنیا هب هجوت اب-57

؟دشاب كرش هب ندش هدولآ زا زیهرپ يارب یبسانم راکهار دناوتیم

ًاعیمَج َبُونُّذلا ُرِفَغیَ هللا َّنإِ هللا ِۀَمحَر نِم اوَُطنَقت ال

یَداُرف َو َینثَم ِِّهللا اوُموَُقت َنأ ٍۀَدِحاوب مُکُظَعأ امَّنإ ُلق

اهَلثِم ّالإ یَزُجی َالف َِۀئِّیَّسلِاب َءاج نَم َو اِهلاثمأ ُرشَع ُهَلَف َِۀنَسَحلِاب َءاج نَم

ًائیَشَ هللا َّرَُضی نَلَف ِهَیبِقَع یلَع بِلَقَنی نَم َو مُِکباقَعأ یَلَع ُمتبَلَقنا َِلُتق وأ َتام نَإفَ أ
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؟تسیچ راختفا نیرتالاب و تسا تّزع تیاهن نّیبم ترابع مادک )ع( نینمؤملاریما نخس هب هجوت اب-58

تیقلاخ رد دیحوت هب رواب - »ُراَّهَْقلا ُدِحاَْولا َوُهَو ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلق«تیبوبر رد دیحوت شریذپ -  »ُراَّهَْقلا ُدِحاَْولا َوُهَو ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلق«

تیقلاخ رد دیحوت هب رواب - »ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه ِینوُُدبْعا َِنأَو«تیبوبر رد دیحوت شریذپ -  »ٌمیَِقتْسُم ٌطاَرِص اَذَه ِینوُُدبْعا َِنأَو«
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