


 دین و زندگی دوازدهم فصل دوم تشریحی

یَِوتَْست ْلَه َْمأ ُریَِصْبلاَو ٰىَمْعَْألا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق ۚ ارَض َالَو اًعَْفن ْمِهِسُْفنَِأل َنوُکِلَْمی َال َءَاِیلَْوأ ِِهنوُد ْنِم ُْمتْذَخَّتاََفأ ُْلق ُۚ َّهللا ُِلق ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر ْنَم ْلُق« ۀیآ لماک يانعم-1

.دیسیونب ار »ُراَّهَْقلا ُدِحاَْولا َوُهَو ٍءْیَش ِّلُک ُِقلاَخُ َّهللا ُِلق ۚ ْمِهْیَلَع ُقْلَْخلا ََهباََشَتف ِهِقْلَخَک اوُقَلَخ َءاَکَرُشِ َِّهللا اوُلَعَج َْمأ ۗ ُروُّنلاَو ُتاَمُلُّظلا

.دیربب مان ،تسا هدش رکذ »... ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخآلا موِّیلا َوِ هللاِاب َنَمآ نَم« ۀفیرش ۀیآ رد هک ار یمالسا ندمت رایعم ود-2

.میاهدرک روصت  ..................  و  ..................  ار اهنآ زا مادکره هک تسا نآ يانعم هب ناهج يارب ییادخدنچ روصت-3

؟دنکیم هراشا دیحوت ۀبترم مادک هب ).تسا يزیچ ره ةدننیرفآ ادخ( »... ٍءیش ًلُک قَّلاخُ َهللا« ۀفیرش ۀیآ-4

.دیهد حیضوت ار تیقلاخ رد دیحوت-5

.دینک نایب هصالخ روط هب ار ناشیارب مالسا يراذگ ریثأت رب ینبم یشاجن روضح رد بلاط یبانب رفعج نایب-6

)رییغت و فرصت - ریبدت و کلمت( .دراد ار زیچ نآ رد .................. قح دشاب يزیچ کلام سک ره-7

.دینک صخشم ار ریز تارابع نوب تسردان ای تسرد-8

.تسا هداد رارق دوخ تیالو يارجم و ریسم ار صخش نآ دنوادخ هک تسانعم نیدب تیالو نذا

.تسا تاقولخم رگتیاده و هدنهد شرورپ ،ربدم ،رایتخا بحاص اهنت ادخ ینعی تیبوبر رد دیحوت

.دنکیم زورب یفلتخم لاکشا هب نردم يایند رد هک تسادخ راکنا يانعم هب كرش

.دنرادن لقتسم ریبدت تردق ،ناسنا صوصخ هب ،تادوجوم هک تسین انعم نادب تیبوبر رد دیحوت

.تسا یفلتخم تاجرد ياراد دیحوت دننام مه كرش

.دیهد حیضوت ار تیبوبر رد كرش-9

.دیهد حیضوت ار تیالو رد كرش-10

.دیهد حیضوت ار تیکلام رد كرش-11

.دیهد حیضوت ار تیقلاخ رد كرش-12

.دینک همجرت ار »ٍءْیَش ِّلُک ُّبَر َوُهَو ابَر یِْغَبأِ َّهللا َرْیََغأ ْلُق« ۀیآ-13

؟دوشیم هچ ناسنا صوصخ هب تاقولخم ریاس ریبدت فیلکت سپ تسا ناهج قلطم بر ادخ رگا-14

.دیهد حیضوت ار تیبوبر رد دیحوت-15

؟تسانعم هچ هب ادخ يوس زا ادخ ریغ هب نداد تیالو نذا هک دیهد حیضوت-16

.دینک همجرت ار »اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم« ۀیآ-17

.دیهد حیضوت ار تیالو رد دیحوت-18

.تسا لاحم ملاع يارب ادخ دنچ ای ود دوجو ضرف ارچ دیهد حیضوت هصالخ روط هب-19

.دینک نایب مالسا رد ار  »ّهللا الا هلا ال« فیرش ترابع هاگیاج و شقن-20

.دسیونب ار »)( ٌدََحأ اًوُفُک ُهَّل نَُکی َْملَو )( َْدلُوی َْملَو ْدَِلی َْمل )( ُدَمَّصلا ُهـَّللا )( ٌدََحأ ُهـَّللا َوُه ُْلق ِمیِحَّرلا ِن?ـَمْحَّرلا ِهـَّللا ِمِْسب« دیحوت ةروس هفیرش ۀیآ يانعم-21 1234

.دینک نایب ،دنکیم ءافیا هک یمهم شقن و یمالسا فراعم نیب رد ار دیحوت هاگیاج-22

.دینک نایب ناشیا تساوخرد و دوخ راختفا و تزع رب ینبم ادخ هب باطخ ار )ع( یلع ماما ياعد-23

؟دراد هراشا دیحوت زا ۀبنج مادک رب  »اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم« ۀیآ-24

؟دنک ادیپ تاقولخم هب تبسن ییاورنامرف و تیالو قح دناوتیم ادخ زا ریغ یسک تروص هچ رد-25

؟دراد هراشا دیحوت زا ۀبنج مادک هب  » ُءاََشت ْنَّمِم َکْلُْملا ُعِزَْنتَو ُءاََشت ْنَم َکْلُْملا ِیتُْؤت« ۀیآ-26
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؟درک دهاوخ ادیپ نآ هب تبسن یقح هچ تسا هدروآ دیدپ ار يزیچ هک یسک-27

؟دنشکب یتسرپ تب زا تسد تساوخ ناکرشم زا ،تالمج زا کی مادک نایب اب )ص( مرکا ربمایپ-28

؟میاهدرک هراشا دیحوت زا هبنج مادک هب دوریم رامش هب تاقولخم یمامت و ملاع نیا أدبم وا و تسوا زا ناهج مییوگب رگا-29

؟ددرگیم زاب دراوم زا کی مادک هب دیحوت ياههبنج مامت ۀتشر رس-30

؟دنکیم هذخاوم ار ناکرشم ،دیحوت زا هبنج مادک رد  »ِضْرْألاَو ِتاَوامَّسلا ُّبَر نَم ْلُق«  نایب اب نآرق رد دنوادخ-31

؟تسانعم هچ هب هدش هراشا نآ هب دیحوت ةروس رد هک »دمص« ۀملک-32

؟دوشیم زاغآ یبلطم هچ نایب اب دیحوت ةروس-33

؟تسا هدوب توبن خیرات رد )ص( ربمایپ ۀمه توعد هحولرس زیچ هچ-34

؟تسیچ مالسا رد ینید داقتعا نیرت مهم-35

؟دنتسنادیم هچ رد ار شیوخ راختفا و تزع )ع( یلع ماما-36

راذگاو ار شتیالو زا یشخب - هداد وا هب ییاورنامرف قح( . .................. هک تسا نیا نامدوصقم تسا هداد یسک هب تیالو نذا ادخ مییوگیم یتقو-37

)هدرک

)تیالو - تیبوبر( .میاهدرک هراشا .................. رد دیحوت هب ام ینعی دیآیم نایم هب نخس ادخ يرگتیاده زا یتقو-38

)تیبوبر - تیکلام( .تسا هدرک رارقا .................. رد دیحوت هب نآ زا شیپ امتح سپ تسا هتفریذپ ار تیالو رد دیحوت هک یسک-39

)لولعم - تلع( .دنکیم افیا ار .................. شقن تیکلام رد دیحوت يارب تیقلاخ رد دیحوت-40

)تیکلام - تیقلاخ( .تسا .................. رد دیحوت هناشن تسادخ ناهج أدبم اهنت هکنیا هب داقتعا-41

)ّهللا الا هلا ال - دحا ّهللا وه لق ( .دنراد رب یتسرپ تب زا تسد هک تساوخیم ناکرشم زا .................. ۀلمج نایب اب دوخ تلاسر يادتبا زا )ص(ربمایپ-42

)يزاینیب - يریظن یب( .دشابیم .................. تسا هدش هناگی يادخ زا هک یفصو نیرخآ دیحوت ةروس رد-43

)لاعتم ادخ هب نامیا - یتسرپ اتکی و دیحوت( .تسا .................. دشخبیم انعم و تایح نآ هب هک نید ماکحا و یمالسا فراعم ةرکیپ حور-44

)ءایبنا توعد زا یئزج - ءایبنا توعد ۀحولرس( .تسا هدوب .................. توبن دنلب نارود لوط رد یتسرپاتکی و دیحوت-45

)درادن رابتعا - دوشیمن لماک( . .................. يرگید داقتعا چیه دیحوت هب داقتعا نودب مالسا رد-46

)یتسرپاتکی و دیحوت - ادخ تمکح هب داقتعا(  .................. :زا تسا ترابع مالسا دنلب فراعم رد ینید داقتعا نیرتمهم-47

/منک تعاطا ار وت - ینم راگدرورپ وت / مشاب وت ةدنب(  .................. هک سب راختفا نیا و  ..................  هک سب ارم تزع نیا !نم يادخ :)ع( یلع ماما-48

)يرادب تسود ارم وت

.دینک صخشم ار ریز تالاؤس ندوب تسردان ای تسرد-49

.تسا لاعتم يادخ هب یبلق داقتعا و نامیا يانعم هب دیحوت

اهیتشز بکترم و تشاد جاور كرش ام نیب رد اما میدوب تسرپ اتکی هچ رگا ام :تفگ مالسا زا شیپ دوخ موق یفرعم رد بلاط یبا نب رفعج

.میدشیم

.میراد نامیا شتفع و يراد تناما و تقادص هب و میسانشیم ار شاهداوناخ ؛هک دوب نیا )ص(ربمایپ ةرابرد بلاط یبا نب رفعج تافیصوت زا

.تشگیم بجاو ناناملسم رگید رب وا قوقح زا عافد و دشیم هتخانش تیمسر هب درف یمالسا قوقح و ماکحا مامت  »ّهللا الا هلا ال« ترابع نتفگ اب

.دیآ یم باسح هب مالسا راعش نیرتمهم اما تسا راعش کی اهنت هچرگا »ّهللا الا هلا ال« ترابع

.دینک صخشم ار ریز تارابع ندوب تسردان ای تسرد-50

.ناشندوب هدیدپ و نانآ صقن هب ای و دوشیم یهتنم نایادخ تینیع هب ای دراد دوجو ملاع رد قلاخ دنچ هک روصت نیا

.دهد یقیقح تیکلام نذا دنک هدارا هکنآ هب دناوتیم و تسا ملاع یقیقح کلام دنوادخ

.تسا تیکلام رد دیحوت هویم و تلع ،هجیتن ،هرمث تیالو رد دیحوت

.تسین تیالو رد كرش يانعم هب نیا و دهد تیالو هزاجا دوخ ریغ هب دناوتیم دنوادخ

.دشاب هدش تابثا شیارب تیالو رد دیحوت دیاب نآ زا شیپ دریذپب ار ادخ قلطم ییاور نامرف و فرصت قح دهاوخب هک یسک

2

الف)

ب)

پ)

ت)

ث)

الف)

ب)

پ)

ت)

ث)



.دینک صخشم ار ریز تارابع ندوب تسردان ای تسرد-51

.تسا هتسنادیمن ادخ يارب ملاع رد ار فرصت قح نآ زا شیپ سپ هدش کش راچد تیکلام ۀلاسم رد هک یسک

.دنراد هدهع ربار ناهج یتسرپرس هک دنتسه زین ینارگید ،وا رانک رد و دنوادخ رب هوالع هکنیا هب داقتعا زا تسا ترابع تیالو رد كرش

دوخ زا ار ییاناوت نیا هک تسا كرش بجوم یتقو )نداد افش دننام( ناسنا تاجاح ندروآ رب رد نید يایلوا و )ص( مرکا ربمایپ ییاناوت هب هدیقع

.مینادب ادخ زا لقتسم و اهنآ

.دننادیمن دولآ كرش ار )ص( ربمایپ زا تساوخرد ،هدش روهشم »اهيریکفت« هب زورما هک ینایرج زا ریغ ،ناناملسم زا یهورگ چیه

.دندمآیم ترضح نآ دزن اعد تساوخرد يارب )ص( ربمایپ نامز رد ناناملسم هک تسا هدمآ نآرق رد

.تسین حیحص ادخ ریغزا تساوخ رد هک دومرف وا و دنک شزرمآ بلط ناشیارب هک دنتساوخ ناشردپ زا بوقعی نادنزرف

.دیهد حیضوت لاثم رکذ اب ؟تسا تادوجوم ریاس و ناسنا ریبدت یفن يانعم هب تیبوبر رد دیحوت ایآ-52

؟تسانعم هچ هب ،دنکیم یفرعم اهناسنا یلو ار ربمایپ دنوادخ هکنیا-53

؟درادن یکیرش ناهج شنیرفآ رد دنوادخ ارچ-54

.لاثم رکذ اب ؟دیهد حیضوت ار ناهج رب مکاح ياههدیدپ نایم تیلع هطبار-55

؟تسانعم هچ هب نیا و ؟دننک فرصت ناهج رد دنناوتیم هنوگچ ناهج تاقولخم-56

؟تسیچ "هللا الا هلا ال" ۀملک نتفگ و دیحوت هب داقتعا راثآ-57

؟تسا هنوگچ نیموصعم و ربمایپ هب لسوت اهيریفکت نایرج رظن زا-58

؟دوشیم راتفرگ تیبوبر كرش هب زرواشک عقوم هچ-59

؟تسیچ تیبوبر دیحوت هب داقتعا زا سپ ناسنا هفیظو-60

؟تسا یتسه بر اهنت دنوادخ ارچ-61

؟دوشیم يزیچ کلام سکره هنوگچ-62

؟میراد داقتعا دیحوت ۀبترم مادک هب ،تسا ناهج ءادبم اهنت دنوادخ هک میشاب دقتعم رگا-63

.دنیامیپیم ار لامک لحارم  ..................  ندومیپ و حلاص لمع ، ..................  اب یهلا نیبرقم-64

.تسا هدش رارکت نآرق رد راب  ..................  زا شیب نیملاعلابر باوث و هدمآ نآرق رد راب  زا شیب  ..................  هژاو-65 900

.تسا  ..................  رب ینتبم تقلخ ماظن-66

.دش مالسا نید زا ناهج مدرم زا یخرب  ..................  ببس نایرج نیا .دننادیم  ..................  ار نیموصعم و ناربمایپ هب لسوت اهيریفکت-67

.تسا ناشیا  ..................  و  ..................  تقیقح زا هکلب تسین ناشیا  ..................  زا تساوخرد ادخ لوسر زا تساوخرد-68

.دناسرب کمک اهناسنا هب دناوتیم و تسا  ..................  تلحر زا سپ ادخ لوسر رهطم حور-69

.تسا رمع شیازفا بجوم  ..................  و  ..................  بجوم هقدص و شزرمآ ببس اعد  ..................  روما رد-70

.تسا هدرک مکاح ناهج ياههدیدپ نایم ار  ..................  ۀطبار دنوادخ-71
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