


دین و زندگی دوازدهم فصل هشتم تشریحی

.دیسیونب ار ریز دراوم زا کی ره مکح-1

)تسا یفاضا دروم کی ؛بحتسم - مارح - ییافک بجاو - زیاج - بجاو(

محر هلص تیوقت تهج يداش سلاجم رد تکرش )فلا

يژرنا و كاشوپ ،ییاذغ داوم ،نیزنب ،بآ فرصم رد فارسا )ب

یلخاد و یموب یطابترا ياههاگیاپ يارب یمالسا تلود طسوت مزال ياهتخاسریز ندرک مهارف )ج

یگنهرف مجاهت اب هزرابم و یمالسا فراعم و گنهرف شرتسگ روظنم هب يرنه راثآ عاونا عیزوت )د

.دینک صخشم ار ریز دراوم زا کی ره مکح-2

)تسا یفاضا دروم کی ؛مارح - هورکم - بحتسم - بجاو(

یلخاد یطابترا لیاسو زا ندربهرهب )فلا

نید غیلبت روظنم هب يداش سلاجم رد تکرش )ب

یلومعم ياهشزو و اهيزاب رد ندرک يدنبطرش )ج

؟تسیچ دنتسین فیصوت لباق ایند رد هک يورخا تامعن ةرابرد ربمایپ تیاور-3

؟تسیچ ورگ رد نآ موادت و دتفا یم قافتا تقو هچ سفن هیکزت-4

؟تسانعم هچ هب ینیع بجاو-5

.دیربب مان ار رترب گنهرف کی ياهرایعم-6

؟درک هسیاقم يرشب نیناوق اب ار یهلا و ینید ياهدیابن و اهدیاب ناوتیمن ارچ-7

؟دنکیم عنم ار یشزرو هچ مالسا-8

؟دتفایم قافتا ینامز هچ سفن ۀیکزت-9

)ناسنا ترطف هب لمع - ینید یگدنز( دشاب یم ..................  تسا یشیدنا تبقاع و دنمدرخ ناسنا ره يور شیپ هک دامتعا لباق و نئمطم ةویش اهنت-10

؟تسیچ یگدنز دامتعا لباق و نئمطم ةویش اهنت-11

؟تسیچ يدبا ياهتمعن و تداعس هار رس رب گرزب عنام-12

؟تسیچ یمسرریغ و یلومعم ياه يزاب رد يدنب طرش مکح-13

؟دشاب یم بحتسم تروص هچ رد اه نشج و يداش سلاجم رد تکرش-14

؟میربخ اب نآ زا هراومه ام ایآ و تسیچ ماکحا تمکح زا روظنم-15

.دیسیونب ار رامق هب باکترا ءوس راثآ زا هنومن ود-16

؟دومنن تقفاوم ناشیا اب ربمایپ ،دنتشاد یعورشمان ۀتساوخ مدرم تیرثکا هکنآ اب نآ رد هک دینک رکذ ینآرق هنومن کی-17

؟درک هسیاقم يرشب ياهدیابن و اهدیاب اب ار مالسا نید ماکحا ناوت یمن ارچ-18

؟دومرف هچ ربمایپ هب شیوخ يورخا تامعن باب رد دنوادخ-19

:ماکحا-20

)تسا یفاضا دروم کی( بحتسم - مارح - ییافک بجاو - بجاو :دیسیونب ار ریز دراوم زا کی ره مکح

یتسینویهص میژر عفن هب تراجت عون ره

یلخاد دیلوت شیازفا و یتعنص ،یملع تفرشیپ يارب شالت

ناراکشزرو هب دارفا و اه داهن ،اه نامزاس طسوت هزیاج نداد
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هژیو طیارش رد ینید تیبرت و یمالسا گنهرف يالتعا ببس هب یعامتجا و یخیرات ،ینویزیولت و ییامنیس ياه ملیف دیلوت

هبناج کی مدع - »رسیم« و »رمخ« تیّلح لوبق( .تسا »رسیم« و »رمخ« تبسن مالسا يوس زا ..................  رگ تیاکح »ساِّنِلل ُِعفانَم«  ینآرق ترابع-21

)ییارگ

ياه هتساوخ اب اموزل - تسا دارفا يدام ياه هتساوخ در هب فظوم( ..................  نید هک دراد نیا زا ناشن شیوخ موق ربارب رد طول ترضح یگداتسیا-22

)تسین قیبطت لباق اه ناسنا

)دراد - درادن( . ..................  اه ناسنا ياه هتساوخ اب نید نیا قباطت و شریذپ رب تلالد اه نامز ۀمه رد مالسا ندوب ییارجا-23

یگنهامه - ماکحا هب یلمع مازتلا یتخس( .تسا ..................  ،دشاب هتشادن ار یهلا ياه تمعن هب یبای تسد تیلباق یهار ره دوش یم ببس هک یلماع-24

)ماکحا و یهلا تامعن نیب

)نید تیناقح هب نادقتعم - ماکحا هب نالماع( .تسا ..................  تیعضو یلجت »...هللا َنِم یوَقت یلَع َهنایُنب َسََّسا نََمَفا«  فیرش ترابع-25

يراوتسا نامیا( .دنک یم ءاطعا ..................  لیلد هب ار اه شاداپ نیا ادخ ،»...تساه مشچ ینشور ۀیام هک ییاه شاداپ هچ دناد یمن سک چیه« ۀیآ رد-26

)دنداد یم ماجنا دارفا هک ییاهراک - دراد دوجو دارفا رد هک

)تسا ناسنا ترخآ و ایند نماض - تسا ناسنا كرد زا رتارف( . ..................  هک ارچ ؛درک هسیاقم يرشب نیناوق اب ناوت یمن ار مالسا نیناوق و ماکحا-27

)تلع - لولعم( .دور یم رامش هب ..................  »حلفا« ینآرق ترابع ، »اهاکز نم حلفا دق«  ۀفیرش ۀیآ رد-28

)هبوت - هیکزت( .تسا هداتفا قافتا ..................  دوش كاپ اه یگدولآ زا ناسنا کی سفن هک ینامز-29

.دیسیونب ار دروم راهچ ،مینک کمک دوخ روشک گنهرف و داصتقا هب میناوتب هک ییاهراکهار نایم زا-30

؟دنامادک روشک رد یتاقبط ۀلصاف و يداصتقا یگدنامبقع لماوع نیرتمهم زا دروم ود-31

.دیسیونب ار داصتقا ۀصرع رد روشک ندید بیسآ للع زا دروم راهچ-32

.دیسیونب ار تسیز طیحم ندش دعاسمان و نیمز عبانم دح زا شیب فرصم لیالد-33

.دینک نایب ار تسا روشک يداصتقا تالکشم رب ندمآ قئاف همزال اهنآ ققحت هک یفده هس-34

؟تسا هدیدرگ نیمز عبانم و تسیز طیحم يدوبان بجوم زورما رصع یبرغ عماوج رد گنهرف مادک-35

.دیربب مان ،دوشیم ام يزور ندش كاپان ببس هلماعم رد هک ار ییاهراک زا هنومن ود-36

اب هزرابم و .................. ماگنه و دشاب رادروخرب تمالس زا یگدنز رد ات دشاب هتشاد دنمورین و يوق یندب هک دشوکب تسا بوخ یناملسم ره-37

.دنک لمع هنادنمزوریپ ..................

.دننکیم يرود ،دزادنایم رطخهب ار نآ هک يراک ره زا و دنشوکب دوخ .................. و .................. يارب هک دهاوخیم ناناملسم زا مالسا نید-38

.دیهد حیضوت ار »لیبس یفن« هدعاق-39

.تسا هعماج نآ .................. و تیوه ةدنهدناشن و هعماج رب مکاح .................. ،گنهرف-40

.دیهد حرش ار »دنتسه دوخ صاخ تمکح ياراد یهلا تاروتسد« هک ترابع نیا-41

.دیربب مان ار عرش بوچراچ زا جراخ یسنج طابترا ياهنایز-42

؟دوشیم بوسحم تیلهاج نارود هب یتشگزاب هانگ مادک ندش جیار-43

.دیربب مان ،هدوب جیار زین مالسا زا لبق برع مدرم نایم رد هک ار رضاح رصع ياهفارحنا زا دروم ود-44

.دینک نایب ار رامق ندوب مارح لیالد-45

؟تسین راگزاس »يزیرهمانرب نودب و هنالوئسمریغ« یگدنز کی اب ،يورخا تداعس هب ندیسر گرزب فده ارچ-46

؟دنکیم رکذ نآ يارب یفاصوا هچ ،)ص( ربمایپ يارب یتشهب ياهتمعن فیصوت رد دنوادخ-47

؟تسیچ مالسا نید نیناوق و ماکحا فده-48

؟دوب هچ نآرق لوزن نامز رد انز جاور دروم رد نآرق شنکاو-49

؟تسیچ »الیبس ءاس و ًۀشحاف ناک هنا ینّزلا اوبرقت الو« ۀیآ مایپ-50

؟تسیچ نآ رثا و دوشیم بوسحم تیلهاج نارود هب تشگزاب یعامتجا فارحنا مادک ندش جیار-51
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؟تسیچ دروم نیا رد مالسا رظن و دیسیونب ار رامق يریگارف اهروشک زا یخرب رد ياهنومن رکذ اب-52

؟درک ادیپ جاور ناناملسم نیب رد »رامق و بارش«ً اددجم ینامز هچ رد-53

؟تسیچ »ریبک مثا امهیف لق رسیملا و رمخلا نع کنولئسی« ۀیآ مایپ-54

؟دوب هچ هدرکمارح ار بارش و رامق ربمایپ دندینش یتقو ناناملسم هزات شنکاو-55

.دیربب مان طقف ار زورما يایند ریگنماد تافارحنا نیرتمهم-56

؟تسا راوتسا ییاههیاپ هچ رب راوتسا و مکحم یگدنز »ریخ ناوضر و هللا نم يوقت یلع هناینب سّسا نمفا« ۀفیرشۀیآ ساسا رب-57

؟دراد یجیاتن هچ ادخ تاروتسد هب ندرکن دامتعا و ندرکن هیکت-58

؟تسیچ یهلا ياهشاداپ يارب نآرق ریبعت-59

ار  »َنیِملاَّظلا َموَقلا یِدهی َال ُهللاَو َمَّنَهَج ِرَان ِیف ِِهب َراَهناَف ٍراه ٍفُرُج اَفَش یَلَع َُهنایُنب سَّسأ نَم مأ ٌریَخ ٍناَوضِر و ِهللا َنِم یَوَقت یَلَع َُهنایُنب سَّسأ ْنَمَفأ«  ۀیآ يانعم-60

.دیسیونب

؟دوشیم انب ییاههیاپ هچ رب راوتسا و مکحم یگدنز »ٌرْیَخ ٍناَوْضِر َوِ َّهللا َنِم ىَوَْقت ىَلَع َُهنَایُْنب َسََّسأ ْنََمفَأ« :ینآرق ترابع هب هجوتاب-61

)تسا یفاضا دروم کی( ییافک بجاو -بجاو -بحتسم -لالح و زیاج -مارح :دیسیونب ار ریز دراوم زا کیره مکح-62

؟دوش روشک یگتسباو ببس نآ فرصم هک یجراخ ياهالاک دیرخ زا يراددوخ )فلا

؟دنوشیم داسف و فارحنا بجوم هک هدرشف ياهحول و اهملیف غیلبت و شورف و دیرخ )ب

؟نردم و یتنسریغ هاوخ و دشاب کیسالک و یتنس یقیسوم هاوخ ،یقیسوم زا هدافتسا )ج

؟اهيراب ودنب یب و داسف زا هعماج دارفا ندش رود يارب یشزرو ياهيزاب و شزرو تاناکما ندرک مهارف )د

ییافک بجاو ــ مارح ــ بحتسم ــ لالح و زیاج :دینک صخشم ار ریز دراوم زا کی ره ِمکح-63

یلومعم ياهشزرو و اهيزاب رد یتح يدنبطرش )فلا

یهلا ماکحا تیاعر طرش هب ،نید غیلبت تهج يداش سلاجم رد تکرش )ب

نردم و یتنسریغ هاوخ و کیسالک و یتنس هاوخ ،یقیسوم زا هدافتسا )ج

یمالسا فراعم و گنهرف شرتسگ روظنم هب ینویزیولت و ییامنیس ياهملیف غیلبت و عیزوت ،دیلوت )د

)مارح - بحتسم - لالح - بجاو( .دیسیونب ار ریز دراوم زا کی ره مکح-64

يزور و قزر ندروآ تسدهب يارب شالت )فلا

یلومعم ياهشزرو و اهيزاب رد يدنب طرش )ب

ییارگلمجت و يرگیفارشا زا نیلوئسم بانتجا )ج

محر ۀلص بجوم هب یسورع نشج دننام يداش سلاجم رد تکرش )د

)تسا یفاضا دروم کی( بحتسم - مارح - ییافک بجاو - زیاج - بجاو :دیسیونب ار ریز دراوم زا کی ره مکح-65

تلود طسوت یلخاد و یموب یطابترا ياههاگیاپ يارب مزال ياهتخاسریز ندرکمهارف )فلا

نردم و یتنسریغ هاوخ و کیسالک و یتنس یقیسوم هاوخ ،یقیسوم زا هدافتسا )ب

یهلا ماکحا تیاعر طرش هب محر ۀلص تیوقت يارب يداش سلاجم رد تکرش )ج

یلومعم ياهشزرو و اهيزاب رد يدنب طرش )د
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