


 دین و زندگی دوازدهم فصل چهارم تشریحی

؟تسا صالخا تیوقت ياههار زا کیمادک رگنایب ».تسا هدش عمج ناهانگ زا يرود رد صالخا مامت« :)ع( یلع ماما مالک نیا-1

:دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب » نیهلا بصا نهدیک ینع فرصت الا و هیلا یننوعدی امم ّیلا بحا نجسلا بر لاق « ینآرق ترابع هب هجوت اب-2

؟دبای تاجن یناطیش ماد زا تسناوت هنوگچ فسوی ترضح )فلا

؟دهدیم حیجرت یلمع هچ رب ار نادنز هار فسوی ترضح )ب

؟تسا صالخا ياههویم زا کیمادک هرمث یناطیش ياهماد زا فسوی ترضح نتفای تاجن )ج

؟دناشکیم ییاهزیچ هچ يوس هب ار ناسنا سفن ياوه-3

.دنازوسیم ار .................. و .................. تخرد ۀشیر ..................-4

یگدنب - تدابع - ناطیش .ت      یگدنب - زاین - ناطیش .پ      یگدنب - صالخا - هانگ .ب      صالخا - تدابع - هانگ .فلا

).تسا یفاضا دروم کی پچ تمس رد( دراد طابترا پچ تمس دراوم هب تسار تمس دراوم زا کیمادک-5

صالخا هب ندیسر يارب دنوادخ زا نتسج يرای )فلا

یهلا ياههناشن و تایآ رد رکفت )ب

یقیقح بوبحم رادید )ج

دنوادخ هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا

وا زا نتساوخ کمک و ادخ اب زاینوزار

تمکح زا یتاجرد هب یبایتسد

یندشانفصو شاداپ تفایرد

−1

−2

−3

−4

؟دنکیم هراشا یقالخا نسُح مادک هب ،یهلا تین اب یلمع ماجنا-6

.دیهد حرش ،تسا صالخا تخرد ياههویم زا یکی هک ار تمکح هب یبایتسد-7

)تسا یفاضا دروم کی پچ تمس رد( ؟دراد طابترا پچ تمس دراوم زا کی مادک اب تسار تمس دراوم زا کی ره-8

ادخ هب تبسن تفرعم شیازفا ) صالخا تخرد ياه هویم زا )فلا

یندشان فصو شاداپ تفایرد ) صالخا تیوقت رد هزور ریثأت )ب

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود ) یهلا ياه هناشن و تایآ رد رکفت )ج

وا زا نتساوخ کمک و دنوادخ اب زاین و زار )

1

2

3

4

؟تسا مادک ناسنا رد نآ لوصح تارمث و تسانعم هچ هب تمکح-9

.دینک نایب ار نآ زا هنومن کی و تسیچ صالخا ۀلئسم رد یندشن فصو ياه شاداپ زا دوصقم-10

.دینک نایب صالخا بسک ياه هار زا یکی ناونع هب ار ادخ اب زاین و زار راثآ-11

؟دنتسه  التبم یلکشم هچ هب دنا هتسب دوخ رب ار قح هار هک يدارفا و هتشاد صالخا شیازفا رب يرثا هچ يریذپ قح ۀیحور تیوقت-12

؟تسیچ صالخا تیوقت ریسم رد »ادخ هب تبسن تفرعم شیازفا« هار زا روظنم-13

.دیهد حیضوت ار یلعاف و یلعف نسح-14

؟تسیچ »ُهنِم ٌّرَش ،ِّرَّشلا ُلِعاف َو ؛ُهنِم ٌریَخ ،ِریَخلا ُلِعاف« فیرش ثیدح يانعم-15

.دییامن نایب ار بلق رد صالخا زا دوصقم-16

.دینک نایب ار هشیدنا رد صالخا زا دوصقم-17

؟دور یم رامش هب یلمع هنوگچ )ع( قداص ماما هاگن زا صلاخ لمع-18

.دینک نایب ار صالخا يدربراک و يوغل يانعم-19

.دییامن نایب ار لد رد كرش ذوفن ةرابرد )ص( مرکا ربمایپ لیثمت-20

.دینک نایب ار  »ٌمیقتسُم ٌطاَرِص اَذَه ِینوُُدبْعا ِنأ َو«  و ) / سی( »ٌنیبُم ٌّوُدَع ْمَُکل ُهَِّنإ َناطیَّشلا اوُُدبَْعت ال نأ َمَدآ ِیَنب ای مُکَیِلإ ْدَهْعَآ َْملأ« تایآ ياه مایپ زا دروم هس-21 60

.دییامن نایب ار »ٌنیبُم ٌّوُدَع ْمَُکل ُهَِّنإ َناطیَّشلا اوُُدبَْعت ال نأ َمَدآ ِیَنب ای مُکَیِلإ ْدَهْعَآ َْملأ« ۀیآ يانعم-22
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.دینک نایب ار »یَداُرف و َینثَمِ هللا اوُموَُقت ْنأ ٍۀَدِحاَِوب ْمُکُظِعأ اَمَِّنإ ْلُق« ۀیآ يانعم-23

؟تسا صالخا تیوقت ياه هار زا کی مادک هب یبای تسد ورگ رد یگدنب ریسم هب ناسآ دورو-24

؟تسا مادک يرظن دیحوت ماگ راهچ نایم رد هشیدنا رد صالخا ثحب رد داقتعا نیرتمهم-25

؟تسا هتفای تسد صالخا زا هلحرم مادک هب دنادب ملاع ةدننک هدارا و ربدم ار دنوادخ یسک هکنیا-26

؟دور یم رامش هب دروم مادک صالخا بسک زا هلحرم نیمود-27

؟تسا مادک نآ دراوم و تسا هنوگ دنچ صالخا-28

؟تسا هدش یفرعم میقتسم طارص زیچ هچ »...َناطیَّشلا اوُُدبَْعت ال نأ َمَدآ ِیَنب ای مُکَیِلإ ْدَهْعَآ َْملأ« ۀفیرش ۀیآ رد-29

؟تسا هدش یفرعم یترابع هچ هب »َناطیَّشلا اوُُدبَْعت ال نأ َمَدآ ِیَنب ای مُکَیِلإ ْدَهْعَآ َْملأ« ۀیآ رد ناطیش-30

؟تسا مادک  »...اوُُدبَْعت َال نأ َمَدآ ِیَنب ای مُکَیِلإ ْدَهْعَآ َْملأ«  ۀیآ رد دهع زا دوصقم-31

؟درک طابنتسا ار صالخا ناوت یم »یَداَُرف و َینْثمِ هللا اوُموَُقت ْنأ ٍۀَدِحاَِوب ْمُکُظِعأ اَمَِّنإ ْلُق« ۀیآ رد دوجوم تاملک زا کی مادک زا-32

؟تسا مادک هیصوت کی زا دوصقم »...ٍۀَدِحاَِوب ْمُکُظِعأ اَمَِّنإ ْلُق« ۀیآ رد-33

؟تسا هدش هراشا یهلا تفص مادک هب »...تسادخ يارب طقف مگرم و یگدنز و میاه تدابع و زامن انامه وگب« ۀفیرش ۀیآ رد-34

)هشیدنا - صالخا( .دراد هراشا يدابع لمع کی رد .................. ترورض هب »رارقا دنوادخ هب درادن هک درادن لد / تسا لد دنوادخ هیبنت همه شنیرفآ«-35

)یلعاف - یلعف( .تسا هتفای تسد ..................  نسح هب لمع نآ رد درف هک دهدیم ناشن لمع رد تین ندوب یهلا و تفرعم لامک-36

)یلعاف - یلعف( .دراد .................. نسح ققحت رب تلالد نآ ةویش و ناکم ،نامز ،تیفیک ،تیمک ثیح زا لمع یتسرد-37

)هتفگ ادخ هک هنوگ نامه - یهلا تین اب( .دشاب هدش ماجنا .................. لمع نآ هک تسا نآ هب طونم لمع کی رد یلعف نسح-38

)هشیدنا رد صالخا - بلق رد صالخا( .دبای ققحت .................. تسخن هک تسا مزال دوش صلاخ ادخ يارب لمع هکنیا يارب-39

)داد ماجنا ادخ ياضر يارب اهنت - نارگید شیاتس هب لیم مدع( .دنا هتسناد .................. هب طورشم ار هناصلاخ لمع ،ناش ینارون نایب رد )ع( قداص ماما-40

)ادخ ۀناصلاخ شتسرپ - ناطیش شتسرپ مدع( .تسا هدش یفرعم میقتسم طارص ناونع تحت ..................»...َمَدآ ِیَنب ای مُکَیِلإ ْدَهْعَآ َْملأ« ۀیآ ۀمادا رد-41

)راکشآ نمشد - نمشد نیرت نمشد( .تسا هدش یفرعم .................. ترابع اب ناطیش  »...َمَدآ ِیَنب ای مُکَیِلإ ْدَهْعَآ َْملأ« ۀیآ رد-42

)يرظن دیحوت - یلمع دیحوت( .دراد هراشا دیحوت زا .................. ۀبنج هب »...یَداَُرف َو ینْثمِ هللا اوُموَُقت نأ ٍۀَدِحاَِوب ْمُکُظِعأ اَمَِّنإ لُق« ۀفیرش ۀیآ-43

)راگدرورپ - قلاخ( .تسا نایناهج ..................  هک تسادخ يارب طقف مگرم و یگنز و میاهتدابع و زامن انامه وگب-44

.دینک نییعت ار ریز تارابع یتسردان و یتسرد-45

.ناطیش رکشل ربهار ار يوه و هدرک نایب نامحر يادخ رکشل رالاسهپس ار صالخا )ع( یلع ماما

.تسا صالخا تخرد ياه هویم زا تابجاو ماجنا يارب شالت و اه هانگ زا يرود

.تسا هدش عمج تابجاو ماجنا رد صالخا مامت هک دندومرف )ع( یلع ماما

».دیامزایب ار مدرم صالخا ات درک بجاو ار هزور تهج نادب دنوادخ«

».دش دهاوخ يراج شنابز و لد زا تفرعم و تمکح ياه همشچ ،دهد ماجنا ادخ يارب هناصلاخ ار دوخ ياهراک زور لهچ سکره

)تسا یفاضا دروم کی پچ تمس رد( ؟دراد طابترا پچ تمس دراوم زا کیمادک اب تسار تمس دراوم زا کیره-46

ادخ هب تبسن تفرعم شیازفا )صالخا تیوقت رد هزور ریثات )فلا

یندشان فصو شاداپ تفایرد )ِهن رگد یغرم رب ماد نیا ورب )ب

تابجاو ماجنا يارب شالت و هانگ زا يرود ).تسا لد دنوادخ هیبنت همه شنیرفآ )ج

ناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن )
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:دیهد حیضوت ؟دنکیم اطع دوخ صلاخ ناگدنب هب ار ییاهشاداپ هچ دنوادخ-47

؟تسیچ ناسنا يارب یناطیش ياهماد ندرکهدرتسگ زا ناطیش فده-48

؟دوشیم لمحتم ار يدب راثآ هچ دوش یناطیش ياهماد راتفرگ هک یسک-49

؟تسیچ مزلتسم یناطیش ياهماد ربارب رد تمواقم-50

؟تسا صالخا تارمث زا کی مادک رگنایب »هنایشآ تسا دنلب ار اقنع هک / هن رگد غرم رب ماد نیا ورب« تیب-51

؟تسیچ صالخا تیوقت يارب مدق نیلوا-52

؟تسا هدرک فیصوت تمکح نتشاد هب ار یسک هچ میرک نآرق-53

.دیربب مان ار صالخا ياههویم-54

.دیربب مان ار هار ود نآ .تسا یهار ود رس رب هراومه ناسنا یگدنز-55

.دیربب مان ؟تسا هدش لیکشت ءزج دنچ زا لمع ره دیسیونب-56

؟دوشیم سوه و اوه هدنب يزیچ هچ نتفرگ هدیدان اب هراومه ناسنا-57

.درادن ار .................. اب .................. نداد بیرف ییاناوت هک تسا هدرک رارقا دوخ ناطیش-58

تسادخ هاگشیپ هب .................. و .................. رادید یندشن فصو ياه شاداپ هلمج زا-59

.دراد دوجو ادخ هب نامیا و .................. نایم یمکحم دنویپ-60

.تسا ..................  نسح رگنایب »لمع دصق و فده« و » .................. « نسح رگنایب لمع رهاظ و لکش-61

.دراد صالخا تیوقت رد یصاخ ریثات .................. بجاو لامعا نایم رد-62

.تسا .................. نسح ياراد ،دوش هدروآ اجهب یهلا برق تین هب هک يزامن-63

.تسا .................. نسح ياراد نامهزور ،دوش هدروآ اجهب ادخ ياضر يارب هزور هاگره-64

.دنوشیم .................. بکترم ،دننکیم ریخ راک هکنیا روصت هب .................. ياهناسنا هک دیآیم شیپ هاگ-65

:دیهد خساپ ریز تالاوس هب » مصعتساف هسفن نع هتدوار دقلو « ینآرق ترابع هب هجوت اب-66

؟دوی هدش هدرتسگ یسک هچ طسوت )فلا

؟دوب هچ ماد نیا )ب

؟تسیچ رگنایب »مصعتساف« ینآرق ترابع )ج

:دیهد خساپ ریز تالاوس هب » هنم ٌرش رشلا لعاف و هنم ٌریخ ریخلا لعاف «:دیامرفیم هک )ع( یلع ترضح ثیدح رد رکفت اب-67

؟دراد دوجو صالخا و نخس نیا نیب ياهطبار هچ )فلا

؟تسیچ رگنایب ثیدح نیا )ب

:دیهد خساپ ریز تالاوس هب »میقتسم طارص اذه ینودبعا نا و نیبم ودع مکل هنا ناطیشلا ودبعت ال نا مدا ینب ای مکیلا دهعا ملا« هفیرش هیآ هب تیانع اب-68

؟تسیچ دنوادخ اب نامیپ و دهع زا روظنم )فلا

؟تسیچ تسا هتسب ناسنا اب دنوادخ هک يدهع ود )ب

؟تسا هدش یفن ناطیش یگدنب ارچ )ج

؟تسیچ دراد رارق ناسنا یگدنز ریسم رد هک یهارود قوف ۀیآ ساسارب )د

؟تسیچ میقتسم طارص زا روظنم هیآ نیا رد )ـه

؟تسیچ رگنایب »ینودبعا نا« ترابع )و

:دیهد خساپ ریز تالاوس هب »هلمع نم ریخ نمؤملا ۀین« يوبن ثیدح هب هجوت اب-69

؟تسا هدش هراشا لمع زا نسُح مادک هب ثیدح رد )فلا

؟دنکیم نایب ار يرگید رب نسح مادک مدقت ثیدح نیا )ب

:دیهد خساپ ریز تالاوس هب »يدارف و ینثم هللاوموقت نا هدحاوب مکظعا امنا لق «: هیآ هب هجوت اب-70

؟دوب هچ مدرم يارب ربمایپ زردنا و دنپ نیرتمهم )فلا

؟تسا یتروص هچ هب ادخ يارب مایق ياهیگژیو )ب

.دیسیونب لاثم رکذ اب ؟تسیچ يدرف و یعمج مایق زا دوصقم )ج
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خساپ ریز تالاوس هب »تسا نایناهج راگدرورپ هک تسادخ يارب طقف مگرم و یگدنز و میاهتدابع و زامن انامه وگب« ینآرق هیآ ۀمجرت هب هجوت اب-71

:دیهد

؟تسیچ رگنایب همجرت موهفم )فلا

؟دهد ماجنا ادخ يارب ار شیاهراک همه و تادابع دیاب ناسنا ارچ )ب

؟دهدیم ماجنا یسک هچ يارب ار شیاهتدابع ۀمه ناسنا )ج

:دینک همجرت-72

یدارف و ینثم هللاوموقت نا هدحاوب مکظعا اّمنا لق )فلا

میقتسم طارص اذه ینودبعا نا و نیبم ودع مکل هنا ناطیشلا اودبعت ال نا مدا ینب ای مکیلادهعا ملا )ب

:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب سرد يادتبا تایآ هب هجوت اب-73

؟تسیچ يدرف و یعمج مایق زا دوصقم .فلا

.دیهد حیضوت ؟دینیبیم ياهطبار »دینک مایق ادخ يارب طقف« و »دیتسرپب ارم طقف« ترابع نایم ایآ .ب
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