


دین و زندگی دوازدهم فصل ششم تشریحی

.دینک فیرعت ار یهلا ماع دادما تنس-1

؟دوشیم یمدآ ياهدادعتسا ندناسر روهظ هب بجوم یهلا تنس مادک-2

مادک هب »...دنرتشیب ،دنریمیم ناشرمع دمآرس ۀطساو هب هک یناسک زا دنریمیم هانگ ۀطساو هب هک یناسک« :دیامرفیم هک مالسلاهیلع قداص ماما ثیدح-3

.تسا طبترم یهلا تنس

بضغ رب تمحر تقبس )ب                                  وا یگدنز رد یناسنا لامعا ریثأت )فلا

.تسا .................. ۀجیتن جاردتسا و ءالما تنس ةریاد رد نتفرگ رارق-4

یعامتجا لماوع .ت      ناطیش ۀسوسو .پ     یهلا ةدارا .ب      اهناسنا دوخ لمع .فلا

؟تسا مادک دوشیم اهنارود همه رد اهناسنا همه لماش هک دنوادخ )تنس( نوناق نیرتریگارف و نیرتماع-5

».دنرتشیب ،دننکیم یگدنز یلصا رمع هب هک یناسک زا دنراد زارد یگدنز يراکوکین ببس هب هک یناسک« :دیامرفیم هک )مالسلاهیلع( قداص ماما ثیدح-6

؟تسا یهلا تنس مادک قبط

بضغ رب تمحر تقبس تنس )ب                                              وا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثأت تنس )فلا

؟تسیچ ،تسا هدش يراوخابر راتفرگ هک ياهعماج حالصا هار نیرتمهم-7

.دییامن نایب ،دنراد ار »یگدنز رد لامعا ریثأت« تنس رب تلالد هک يدراوم زا هنومن دنچ-8

؟دینک نایب ار »وا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثأت« تنس-9

.دینک نایب ار »بضغ رب تمحر تقبس« تنس ققحت ياه هولج زا هنومن دنچ-10

؟تسیچ بضغ رب تمحر تقبس تنس زا روظنم-11

.دینک نایب ار يدراوم ؟دنک یم ناحتما ار ناسنا ییاهرازبا هچ اب دنوادخ-12

؟دوش یم طوبرم تنس مادک هب دییوگب و هدرک انعم ار   »هئالب یف دیز ،هنامیا یف دیز املک ،نازیملا هفک ۀلزنمب نمؤملا امنا«   فیرش ثدح-13

؟دیهد حیضوت ار دوخ ياعدم ،صاخ ای تسا ماع یتنس ءالتبا تنس-14

؟تسا مادک یهلا تاناحتما ةرمث و دراد دوجو یهلا و يرشب تاناحتما نیب یتوافت هچ-15

؟دنکیم لمع هنوگچ تنس کی ناونع هب و تسانعم هچ هب تغل رد ءالتبا-16

؟دراد لابند هب ام یگدنز رد ياهرمث هچ ناسنا یگنز رب مکاح نیناوق تخانش-17

؟دراد ام یگدنز رب يرثا هچ تقلخ ناهج نیناوق تخانش-18

مادک هب دییوگب و هدرک نایب ار »َنُوبِسَْکی اُوناک اِمب ْمُهانْذَخَأَف اُوبَّذَک ْنِکل َو ِضْرَْألا َو ِءامَّسلا َنِم ٍتاکََرب ْمِهْیَلَع انَْحتََفل اْوَقَّتا َو اُونَمآ یرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْول َو«  هیآ يانعم-19

؟دراد هراشا یهلا تنس

هراشا یهلا تنس مادک هب دییوگب و هدرک نایب ار »َنوُلَمَْعی اُوناَک اَم َِّالإ ِتَائِّیَّسلا اوُلِمَع َنیِذَّلا ىَزُْجی ََالف َِۀئِّیَّسلِاب َءاَج ْنَمَو اَهْنِم ٌرْیَخ ُهََلف َِۀنَسَْحلِاب َءاَج ْنَم«  ۀیآ يانعم-20

؟دراد

؟دراد هراشا یهلا تنس مادک هب دییوگب و هدرک نایب ار »ٌنِیتَم یِدْیَک َِّنإ ْمَُهل یِلُْمأَو. َنوُمَلَْعی ال ُثْیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس َاِنتَایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَو«  ۀیآ يانعم-21

؟دراد هراشا یهلا تنس مادک هب دییوگب و هدرک نایب ار   »َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو ۚ َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو«   ۀیآ يانعم-22

؟دراد هراشا یهلا تنس مادک هب دییوگب و هدرک نایب ار  »اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو ۚ َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَٰهَو ِءَالُؤَٰه ُّدُِمن الُک«   ۀیآ يانعم-23

؟دراد هراشا یهلا تنس مادک هب دییوگب و هدرک نایب ار  »َنُوَنتُْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوَُقی َْنأ اوُکَرُْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ«   ۀیآ يانعم-24

؟دراد هراشا یهلا تنس مادک هب دییوگب و هدرک نایب ار  "»نوُعَجُْرت انَْیِلإ َو ًَۀنِْتف ِرْیَْخلا َو ِّرَّشلِاب ْمُکوُلَْبن َو ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ ٍسَْفن ُّلُک«   ۀیآ يانعم-25

.دیهد حیضوت یلاثم رکذ اب ؟وا يریگماقتنا ۀجیتن ای تسادخ تمحر و فطل ۀناشن ادخ بضغ-26
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؟تسا جاردتسا و ءالما تنس ۀناشن تمعن روفو تروص هچ رد-27

؟تسیچ یگدنز رد راوگان و تخس ياهدماشیپ یخرب تمکح »نوبسکی اوناک امب مه انذخاف اوبّذک نکل و«  ۀیآ ساسارب-28

.دیربب مان طقف ار یهلا تنس عاونا-29

.دوشیم یگدنز ثداوح ۀمه هب تبسن ام حیحص ..................  بجوم اهناسنا یگدنز رب مکاح نیناوق تخانش-30

.دراد ییازسب ریثأت نارگید اب و تقلخ اب دوخ و ..................  اب نامطبار رد تقلخ ناهج نیناوق تخانش-31

.تسا ..................  ۀناشن نیا و دهدیم شدوخ ةزادنا هب ار دب راک رفیک و ربارب ..................  ار کین راک شاداپ دنوادخ-32

.دنوشیم ..................  راتفرگ جیردت هب و دنهدیم رارق تکاله ضرعم رد ار شیوخ ،دوخ تسد هب ناراکهانگ یخرب-33

.دننکیم هدافتسا ..................  تهج رد تلهم نیا زا نانآ دهدیم تلهم نارفاک هب دنادخ-34

.دنیوگیم ..................  تنس نیا هب هک دنکیم ..................  صاخ روطهب درادیمرب مدق وا هار رد هک ار یناسک دنوادخ-35

.دناسریم ..................  راکدب هچ و راکوکین هچ هعماج دارفا ۀمه هب یهلا ۀعساو تمحر-36

.دریگیم رارق یهلا شیامزآ دروم دنک ..................  سکره-37

.دریگیم رارق ..................  دنک نامیا ياعدا سکره-38

.تسا ..................  ضرعم رد ..................  روما اب ای ..................  روما ۀلیسو هب هراومه دوخ یگدنز رد یناسنا ره-39

؟تسا یهلا تنس مادک رگنایب »ضرالا و ءامسلا نم تاکرب مهیلع انحتفل اوقتاو اونمآ یرقلا لها نا ول و«  ۀیآ-40

.تسا یهلا تنس مادک رگنایب »انلبس مهنیدهنل انیف اودهاج نیذلاو«  ۀیآ-41

؟تسا یهلا تنس مادک رگنایب »کبر ءاطع نم ِءاؤه و ءالؤه دمن الک«  ۀیآ-42

؟تسا یهلا تنس مادک رگنایب »ِءالؤه و ءالؤه دُمن الک«  ۀیآ-43

؟دهد یم رارق شیامزآ دروم ار اهناسنا ياعدا هچ دنوادخ »...اولوقی نا اوکرتی نا سانلا بسحا«  ۀیآ-44

).تسا یفاضا دروم کی پچ تمس رد( دراد طابترا پچ تمس دراوم هب تسار تمس دراوم زا کیمادک-45

صالخا تیوقت ياههار زا )فلا

ادخ هاگشیپ هب برقت و یقیقح بوبحم رادید )ب

.تسا یگشیمه و تباث هک دنوادخ نوناق نیرتماع )ج

ءالتبا تنس-

یهلا ماع دادما تنس - 

یندشنفصو ياهشاداپ تفایرد - 

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود- 
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).تسا یفاضا دروم کی پچ تمس( .دراد طابترا پچ تمس دراوم زا کیمادک اب تسار تمس دراوم زا کی ره دینک صخشم-46

یهلا بضغ رب تمحر تقبس )فلانامیا ياعدا

یهلا دادما )بشالت و تدهاجم

وا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثأت )جربارب  شاداپ

التبا )دهتشذگ ياهراتفر

یهلا قیفوت )ـه

−1

−2

−310

−4

).تسا یفاضا دروم کی پچ تمس( .دراد طابترا پچ تمس دراوم زا کیمادک اب تسار تمس دراوم زا کی ره دینک صخشم-47

ءالتبا )فلامکولبن

جاردتسا و ءالما )بدمن

وا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثأت )جمهل یلمن

یهلا دادما )ديرقلا لها

یهلا قیفوت )ـه

−1

−2

−3

−4
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).تسا یفاضا دروم کی پچ تمس( .دراد طابترا پچ تمس دراوم زا کیمادک اب تسار تمس دراوم زا کی ره دینک صخشم-48

ءالتبا )فلاتاناویح ندرکباریس

یگدنز دوبهب )براکهانگ ناگدنب يوربآ ظفح

رمع شیازفا )جتنس نیرتریگارف و نیرتماع

یهلا قیفوت )دمحر هلص

بضغ رب تمحر تقبس )ـه

−1

−2

−3

−4

).تسا یفاضا دروم کی پچ تمس( .دراد طابترا پچ تمس دراوم زا کیمادک اب تسار تمس دراوم زا کی ره دینک صخشم-49

وا یگدنز رد ناسنا لامعا ریثأت )فلایهلا تیاده و ترصن

جاردتسا و ءالما )بندادتلهم

ءالتبا )جاهدادعتسا روهظ لماع

یهلا ماع دادما )دقح لباقم رد يزرو تجاجل

یهلا قیفوت تنس )ـه

−1

−2

−3

−4

.دینک صخشم ار ریز تالمج یتسردان ای یتسرد-50

.تسا دنمنوناق تقلخ ناهج ،یهلا ياضق ساسارب

.دراد یعیبط ياههدیدپ هب صاصتخا تقلخ ناهج يدنمنوناق

.تسین دارفا نورد زا یهاگآ يارب دنوادخ ناحتما

.تسین دارفا نورد زا دنوادخ یهاگآ يارب ءالتبا تنس

.تسا یهلا ناحتما دهدیم خر ام نوماریپ هک ياهثداح نیرتکچوک

.دوشیم هتخاس اهناسنا تیصخش و تیوه یهلا ناحتما اب

.دروآیم تسدهب ار نامه ،دنکیم شالت نآ يارب و هدرک باختنا ار ایند طقف هک یسک

.تسا نانآ هب دنوادخ فطل ۀناشن راکهانگ ياهناسنا یخرب هب يویند تاذل و ایند ندروآ يور

.تسا یهلا ماع تنس کی دادما تنس

.تسا »دادما و کمک« يانعم هب قیفوت

.دیآیم یهلا تیاده و ترصن لابند هب هک تسا تدهاجم و شالت یهلا قیفوت تنس

.دراد ياهدننکنییعت شقن يریذپقح ۀیحور نتشاد یهلا قیفوت بسک رد

.تسا هدرک بجاو دوخ رب ار تلادع هک هدرک مالعا دوخ ناگدنب هب دنوادخ

.تسادخ بضغ رب تمحر تقبس قادصم راکهانگ ناگدنب يوربآ طفح

.دیامن تبث ار نآً اروف دهدیم نامرف شاهتشرف هب دنوادخ دهدیم ماجنا یکین راک ناسنا یتقو

.دوشیم رگهولج یهلا يالب تروص هب ناسنا دوخ ةدارا و رایتخا اب اهتمعن و اهتلهم جاردتسا و ءالما تنس رد

.تسا جاردتسا و ءالما تنس هانگ رد ناگدشقرغ و نادناعم یگدنز رب مکاح تنس

.تساهناسنا دوخ لمع ۀجیتن جاردتسا و ءالما تنس ةریاد رد نتفرگ رارق

3

الف)

ب)

پ)

ت)

ث)

ج)

چ)

ح)

خ)

د)

ذ)

ر)

ز)

ژ)

س)

ش)

ص)

ض)



.دهدیم شیازفا ار رمع هنشت تخرد هب نداد بآ

.دهدیم شاداپ ربارب  ار کین راک اما دنکیم راتفر ناگدنب اب دوخ لدع اب دنوادخ 10

.دراد لابند هب ار اعد تباجتسا »تاناویح ندرک باریس«

.دینک صخشم ار حیحص ۀنیزگ-51

؟تسا دروم مادک رگنایب  »انما ولوقی نا اوکرتی نا سانلا بسحا«  ینآرق ترابع

ءالتبا تنس )بدادما تنس )فلا

؟تسا دروم مادک رگنایب  »ءالوه و ءالوه دمن الک«  ینآرق ترابع

ءالتبا تنس )بدادما تنس )فلا

؟دوشیم ناشلاح لماش یهلا تنس مادک راکدب هچ و راکوکین هچ دارفا ۀمه

یهلا قیفوت )بدادما )فلا

؟تسا دروم مادک شراک لصاح دهاوخب ار نآ تالمجت و ایند یگدنز هک یسک

.دنهدیم نانآ هب ترخآ رد )ب.دنهدیم نانآ هب ایند نیمه رد )فلا

؟تسا هداد رارق یهلا تنس مادک ةریاد رد ار دوخ دراذگیم قح هار رد مدق »كاپ تین« اب هک یسک

یهلا قیفوت )بءالتبا )فلا

؟تسا یهلا تنس مادک ياههولج زا نمؤم صخش یلاعت و دشر يارب بسانم ۀنیمز داجیا

یهلا قیفوت )بءالتبا )فلا

؟تسا بضغ رب تمحر تقبس ۀنومن دروم مادک

كدنا تدابع شریذپ )بمحر ۀلص )فلا

؟دراد ناسنا یگدنز رد يریثأت هچ یهلا ياهتنس تخانش-52

.دیهد حیضوت لماک ار »ءالتبا و ناحتما« تنس ،یهلا ياه تنس زا-53

؟دراد مان هچ ،دندرک راکنا ای هداد تبثم خساپ ءایبنا يادن هب هک یناسک زا کیره لمع رب مکاح تنس-54

.دیهد حیضوت لاثم رکذ اب یهلا قیفوت بسک رد ار ینورد لماع شقن-55

.دییامن نایب ار یهلا قیفوت تنس ياه هولج زا دروم دنچ-56

؟دراد دادما تنس لیذ یشیامرف هچ دنهاوخب ار نآ تالمجت و ایند یگدنز هک یناسک باب رد میرک نآرق-57

.دینک نایب ار یهلا ماع دادما تنس-58

.دیهد حیضوت لاثم رکذ اب ؟دماجنا یم تنس نیا فقوت هب ایآ و دراد لابند هب ار يدمایپ هچ ءالتبا تنس زا هلحرم کی رد تیقفوم-59
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