


دین و زندگی دوازدهم فصل نهم تشریحی

؟دراد هراشا یمالسا ندمت ياهرایعم زا کیمادک هب »ًۀَمْحَرَو ًۀَّدَوَّم مَُکنَْیب َلَعَجَو اَهَْیِلإ اُونُکَْستِّل اًجاَوَْزأ ْمُکِسُفَنأ ْنِّم مَُکل َقَلَخ َْنأ ِِهتَایآ ْنِمَو« :ۀفیرش ۀیآ-1

؟دوب یلوحت و رییغت هچ دنمزاین ،مالسا رصع هب تیلهاج رصع زا رذگ-2

.دینک نایب ار لطاب ۀهبج و قح ۀهبج ياهیگژیو-3

هراشا هلآوهیلعهللایلص ربمایپ یمالسا ندمت رایعم مادک هب »... ِراّنلا َباذَع انِقَو ًَۀنَسَح ِةَرِخآلا یِف َو ًَۀنَسَحاینُّدلا یِف اِنتآ انَّبَر ُلوَقی نَم مُهنِمَو« :ۀفیرش ۀیآ-4

؟دراد

.دیربب مان ار طسق و لدع ةزوح رد دیدج ندمت تبثم راثآ زا دروم ود-5

؟دیسیونب ار )ص( ربمایپ روحم تلادع ۀعماج ياهیگژیو-6

تلادع - توغاط در و یهلا تموکح ییاپرب( تسا مالسا ندمت ياه هیاپ زا ..................  هیاپ یلجت یمالسا ماظن ۀیاس رد ملاظ زا مولظم یناتس قح تلوهس-7

)مالسا ماظن يروحم

ءالتعا - شمارآ ساسحا( .دور یم رامش هب ..................  ،مدرم دوخ زا ینارسمه تقلخ تیاغ »..ًاجاوزأ مُکِسُْفنأ ْنِم مَُکل َقَلَخ نأ ِِهتایآ ْنِم َو«  ۀفیرش ۀیآ رد-8

)قالخا

هدوب یناساس تموکح رد ..................  دوجو مدرم تمواقم مدع لماع نیرت یلصا هک تفایرد ناوت یم ،ناریا هب ناناملسم یشکرکشل نایرج هب هجوتاب-9

)ینیدریغ تموکح - یتاقبط فالتخا( تسا

زا زیهرپ و لقعت( ..................  زا تسا ترابع نازیم و باتک و نشور لیالد هارمه هب لسر لاسرا تمکح هک میبای یمرد نآرق فیرش تایآ رد تقد اب-10

)لدع ییاپرب يارب یمدرم مایق - ییارگ هفارخ

يارب شالت( .تسا هدش یفرعم داهج نیرترب ناونع هب ربمایپ نایب رد ..................  ،مالسا ندمت زا هیاپ کی ناونع هب تلادع عوضوم هب هراشا لیذ رد-11

)رگمتس ناطلس ربارب رد قح نخس - طسق يرارقرب

)رمالا یلوا و لوسر - لوسر و نآرق( .تسا هدش رما زین .................. زا تعاطا هب ادخ زا تعاطا هب رما رب هوالع »...هللا اوُعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای«  ۀیآ رد-12

و فوخ عفر - ترخآ و ایند تداعس( .تشاد دهاوخ لابند هب ار ..................  حلاص لمع هارمه هب ترخآ و ادخ هب نامیا ،نآرق دنلب میهافم هب تیانع اب-13

)نزح

)تسین ایند هبدودحم ناسنا یگدنز - تسین هللا زج يدوبعم( .دبای یم یلجت ..................  ۀلمج رد مالسا عیفر ندمت ۀیاپ نیلوا-14

/هنیدم - هکم( .داهن انب ار نآ ياه هیاپ ..................  رد و زاغآ ..................  زا يزاس ندمت عوضوم رد ار شیوخ گرزب تلاسر مالسا یمارگ لوسر-15

)هکم - هنیدم

)یگدنز ةویش و شرگن رد رییغت - یندمت میلعت و یقالخا هیکزت( .دوب مدرم یعامتجا و يدرف ..................  دنمزاین مالسا رصع هب تیلهاج رصع زا رذگ-16

.دشیم تفای نآ رد ییاناد و .................. و ..................  زا كدنا رایسب ییاههناشن هک درک زاغآ ياهعماج رد ار دوخ توعد ادخ لوسر-17

.دوب صاخ يرشق ای هقبط هب ..................  ندوبن رصحنم ،یمالسا ةرود یملع گنهرف ياهیگژیو زا یکی-18

.تسا هتفگ نخس .................. و ..................  نایم یگنهامه ةرابرد ،یمالسا گرزب فوسلیف ،اردصالم-19

.دوب .................. و ..................  ةرابرد ،دوب يو تلاسر رگزاغآ و دش لزان )ص( ربمایپ رب هک یتایآ نیلوا-20

.درک انشآ ..................  رد یگدنز اب ار نانآ و درب رتارف ایند یگدنز ةدودحم زا ار اهناسنا قفا ، ..................  هب توعد رانک رد )ص( ادخ لوسر-21

.تشاد ییاناد و ..................  و  ..................  زا كدنا رایسب ییاههناشن هک درک زاغآ ياهعماج رد ار دوخ توعد )ص( ادخ لوسر-22

.دوب اهناسنا تیبرت و دشر ِنوناک ناونعهب ، ..................  هاگیاج ياقترا ،)ص( ربمایپ مهم فادها زا یکی-23

.دیربب مان ار یمالسا ندمت رایعم ود»...مِهیَلَع ٌفوَخ ال َو مِهِّبَر َدنِع مُهُرَجا مُهََلف َاِحلاص َلِمَع َو ِرِخآلا ِمویلا َوِ هللااب َنمآ نَم«  ۀیآ قباطم-24

؟دراد هراشا یمالسا ندمت رایعم مادک هب »... ِطسِقلِاب ساُّنلا َموَقِیل َنازیملاَو َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنأَو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرأ دََقل« :ۀفیرش ۀیآ-25

؟دیسیونب ار )ص( مرکا ربمایپ روحمتلادع ۀعماج ياهیگژیو زا یکی-26
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پایه هاى استوار



ود هک يداقتعا یساسا لصا ود »... َنُونَزَْحی ْمُه َالَو ْمِهْیَلَع ٌفْوَخ َالَو ْمِهِّبَر َدنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهََلف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَو ِهـَّللِاب َنَمآ ْنَم...« :ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-27

.دیسیونب ار ،دنیآیم باسح هب زین یمالسا ندمت رایعم

؟دراد هراشا یمالسا ندمت رایعم مادک هب "»ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل َنازیْملا َو َباتِْکلا ُمُهَعَم اْنلَْزَنأ َو ِتانَِّیْبلِاب انَلُسُر انْلَسَْرأ ْدََقل« ۀفیرش ۀیآ-28

؟دوب هنوگچ تیلهاج رصع رد نز هاگیاج-29

؟درک يرییغت هچ نز تلزنم و هاگیاج ،مالسا هب مدرم ندیورگ اب-30

.دیربب مان ار یمالسا ندمت ياهرایعم-31

؟تخاس ملع قاتشم ار زور نآ عماوج نیرتلهاج زا یکی و تسکش ار تیلهاج ّدس یلماوع هچ هلآوهیلعهللایلص ادخ لوسر نامز رد-32

،دنیآیم باسح هب زین یمالسا ندمت رایعم ود هک يداقتعا یساسا لصا ود  »... ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخالا ِمَویلاَو ِهللاِاب َنَمآ نَم ...«  :ینآرق ترابع هب هجوت اب-33

؟دنامادک

.دیسیونب ،نز هاگیاج ياقترا فده اب اهیلعهللامالس همطاف ترضح دوخ رتخد اب ار ملسوهلآوهیلعهللایلص ادخ لوسر راتفر-34

.دیسیونب ،تسا هدمآ  »... مُهُرَجا مُهََلف ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخآلا ِمَویلاَوِ هللاِاب َنَمآ نَم«  ۀیآ رد هک ار يداقتعا ِلصا ود-35

؟تسکش ار ییارگهفارخ و تیلهاج ّدس ،مالسا ردص رد یلماوع هچ-36

؟دنامادک ،دنراد رارق مه لباقم هشیمه هک ياههبج ود »ْمَُهنَْیب ُءاَمَحُر ِراَّفُْکلا ىَلَع ُءاَّدَِشأ ُهَعَم َنیِذَّلاَوِ َّهللا ُلوُسَر ٌدَّمَحُم« :ۀفیرش ۀیآ هب هجوتاب-37

؟دوب یلوحت و رییغت هچ دنمزاین ،مالسا رصع هب تیلهاج رصع زا رذگ-38

؟دوب هچ مالسا ردص نارود رد مالسا رصع هب تیلهاج زا رذگ يارب یلصا زاین-39

؟دندومن زاغآ هنوگچ ار یمالسا ندمت تمس هب تکرح ادخ لوسر-40

؟درک زاغآ يا هیآ هچ نایب اب ار نآ ربمایپ و تسا مادک یمالسا ندمت رایعم نیلوا-41

؟تشاد ناناملسم یگدنز رب يریثأت هچ ،یمالسا ندمت ياهرایعم زا یکی ناونع هب گرم زا سپ تایح هب رواب-42

؟دراد هراشا یمالسا ندمت زا رایعم مادک هب هیآ نیا هک دییوگب و هدرک نایب ار »مُکنِم ِرمألا ِیلوأ َو َلوُسَّرلا اوُعیطأ وَ هللا اوُعیِطأ اُونَمآ َنیذَّلا اَهیأ ای«  ۀیآ يانعم-43

؟درک هچ رما نیا ءاقترا يارب مرکا ربمایپ و تسیچ یمالسا ندمت رد يروحم تلادع رایعم زا دوصقم-44

؟دییامن نایب هزوح نیا رد داهج نیرترب و یمالسا ۀعماج يروحم تلادع تباب رد ار مرکا ربمایپ نخس-45

؟دینک نایب ار )دنک یم کمک یمالسا ندمت ياهروحم زا یکی ناونع هب تلادع ققحت هب و( هدرک نایب نارازگزامن يارب نآرق هک ییاهرایعم-46

؟تسا داضت رد هعماج رد تلادع ققحت اب نآرق رظنم زا نید ناگدننک بیذکت یگژیو مادک-47

هراشا یمالسا ندمت ياهرایعم زا کی مادک رب و تسانعم هچ هب »طسِقلِاب ُساَّنلا َموقِیل َنازیملا و َبَاتِکلا ُمُهَعَم َانلَزنأ َو ِتَانیَبلِاب َانَلُسُر َانلَسرأ دََقل«  ۀفیرش ۀیآ-48

؟دراد

؟»میتسه اه تموکح رگید زا رتهب مدرم يارب ام« هک تفگ نایناساس رکشل ةدنامرف نخس مادک هب خساپ رد ناناملسم رکشل ةدنامرف-49

؟دومن نایب مالسا زا یفیصوت هچ ،نامز نآ ناریا رد یتاقبط فالتخا رب ینبم ناریارکشل هدنامرف رارقا ندینش اب هللادبع نب ةرهز-50

؟درک یم کمک یمالسا ندمت ياهرایعم زا کی مادک هب وا هاگیاج ایحا و تشاد یهاگیاج هچ مالسا زا شیپ هعماج یعامتجا ماظن رد نز-51

؟دینک نایب دوب زور نآ ۀنامز رد نز هاگیاج شخب قنور هک ار ناشیمارگ رتخد اب مرکا ربمایپ طباور زا ییاه هنومن-52

؟دومرف یم هچ وا هاگیاج فیصوت رد ،دیسوب یم ار دوخ رتخد تسد ادخ ربمایپ یتقو-53

زا کی مادک هب و تسیچ »َنوُرَّکََفتی ٍموَِقل ٍتایَآل َِکلَذ ِیف َِّنإ َۀَمحر َو ًۀَّدَوَم مَُکنَیب َلَعَج َو اَهَیِلإ اُونُکَسِتل ًاجاوزأ مُکِسُفنأ نِم مَُکل َقَلَخ نأ ِِهتایآ نِم َو«  هیآ يانعم-54

؟دراد هراشا یمالسا ندمت ياهرایعم

؟دوب تروص هچ هب نز اب راتفر رد سابع ینب و هیما ینب ياه هرود رد یمالسا هعماج عاضوا-55

)دروم ( ؟دینک نایب ار ماسا ندمت رد نز هاگیاج ءاقترا ياه هناشن زا هنومن دنچ-56 3

؟دینک نایب ار مالسا زا شیپ یلهاج ۀعماج رد رکفت و لقعت ياه هناشن یلجت مدع زا ییاه هنومن-57

؟تسیچ ،دومنیم توعد نآ هب )ص( ربمایپ هک یمالسا ندمت رایعم نیتسخن-58

؟تسا یمالسا ندمت رایعم مادک رگنایب »لوسرلا وعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیذلا اهیا ای«  ۀیآ-59
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؟دهن انب ياهعماج هچ ات هدش هتخیگنارب تلاسر هب ادخ لوسر-60

؟دنادیم هچ ار مدرم يراگتسر لماع ربمایپ-61

؟دوب هچ مدرم توعد يادتبا نامه رد ربمایپ نخس-62
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