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ءایبنا هار

؟تسا ریز نیوانع زا کیمادک هب طوبرم »ناهج شقن نادیم« و »داش رهوگ دجسم« و »دحا هوک« بیترتهب1

یخیرات ياه ناکم و راثآ – یخیرات ياه انب و راثآ- یخیرات ياه ناکمیخیرات ياهناکم – یخیرات ياهناکم – یخیرات ياهناکم

یخیرات ياهانب و راثآ - یخیرات ياهناکم - یخیرات ياهناکمیخیرات ياهناکم - یخیرات ياهناکم - یخیرات ياهانب و راثآ 

صوصخ رد يدنمدوس تاعالطا ياراد« و »دنامدرم و تموکح تابسانم و يرادروشک هویش ةرابرد یتاعوضوم يواح« بیترتهب عبانم زا کیمادک2

يداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا ،یسایس تاعالطا مهم ياههنیجنگ زا یکی« و »یگنهرف و یماظن ،يداصتقا ،يرادا ياهداهن و تالیکشت و روشک ةرادا یگنوگچ

؟»تسا ناریا قطانم و اهرهش ییایفارغج زین و یماظن و

ياهلسلس خیرات – اههمانتسایس – یلحم خیراتياهلسلس خیرات – اههمانزردنا – اههمانتسایس

ياهلسلس خیرات – اههمانتسایس – یلحم خیراتیلحم خیرات  - اههمانتسایس – اههمانتسایس

یتاغیلبت ۀکبش تیلاعف .................. گرم زا سپ .دندناوخیمارف ..................  تموکح هب ار مدرم ،یصاخ درف زا ندرب مسا نودب یسابع نایعاد«3

».تفای شیازفا يریگمشچ زرطهب نایسابع

کلملادبعنبماشه - دمحملآکلملادبعنبماشه - نایسابعدمحمنبناورم - دمحملآدمحمنبناورم - نایسابع

هورگ نیرتمهم و دنتفگیم هچ )ع( یلع ناوریپ هب و دشابیمن دندرکیم تفلاخم و ضارتعا نایوما ربارب رد هک ییاهنیمزرس ءزج هیحان مادک4

.دندوب یهورگ هچ يوما تموکح نافلاخم

یلاوم - نایولع - ماشاهناملسمون - نایعیش - ناریااهناملسمون - نایعیش - قارعیلاوم - نایولع - زاجح

.دشابیمن يوما دض ياهمایق زا دروم مادک و دوب هچ ربمایپ تیب لها صوصخهب هیماینب نافلاخم هب یلاوم شیارگ تلع5

دیز مایق - برعریغ ناناملسم هب تبسن ریقحت و نایوما ییارگبرعراتخم مایق - یعامتجا و یسایس قوقح زا برعریغ ناناملسم ندوب مورحم

جراوخ مایق - برعریغ ناناملسم هب تبسن ریقحت و نایوما ییارگبرعثعشا مایق - یعامتجا و یسایس قوقح زا برعریغ ناناملسم ندوب مورحم

؟تفر رهش مادک هب روظنم نیا هب ربمایپ ؟تفای هار ربمایپ نهذ هب هکم زا جورخ ۀشیدنا لیلد هچ هب6

فئاط -شیرق ياهمیرحت ناوارف ياهیتخسو تالکشمفئاط -.دش دیدشت ناکرشم رازآ ،بلاطوبا تلحر اب

برثی -شیرق ياهمیرحت ناوارف ياهیتخس و تالکشمبرثی -.دش دیدشت ناکرشم رازآ ،بلاطوبا تلحر اب

؟دوب )ص( دمحم ترضح ةرود رد برثی ناقفانم ربهر درف مادک7

مکح نب ناورمهدابع نب دعسرذنم نم بابحّیُبا نب هلادبع

؟تفرگ ماجنا یسابع ۀفیلخ مادک روتسد هب یناسارخ ملسموبا ۀنادرمناوجان لتق8

روصنمنومأممصتعميداه

تافالتخا اسیلک مادک اب یبهذم لئاسم زا یخرب رد هقطنم نیا مدرم و دوب يروتارپما مادک ۀطلس ریز ،ناملسم بارعا ۀلمح ماگنه ماش ۀقطنم9

.دنتشاد یساسا

مور ياسیلک - یقرش مورمور ياسیلک - یبرغ مورهینطنطسق - یقرش مورهینطنطسق - یبرغ مور

؟تفرگ یماظن يورین لیکشت هب میمصت ادخ لوسر تایآ مادک لوزن اب ؟دندوب ییاههورگ هچ هنیدم رهش رد فلاخم ياههورگ دمآرس10

هیزج - نایدوهی و ناقفانمهیزج - نایدوهی و ناکرشمداهج - نایدوهی و ناقفانمداهج - ناقفانم و ناکرشم
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؟دوب یسک هچ دروآ نامیا ناشیا هب ربمایپ ةداوناخ زا جراخ هک يدرف نیلوا و دومن زاغآ یناسک هچ زا شیوخ توعد ،زاغآ رد ربمایپ11

هثراح نب دیز -شیوخ ةداوناخهفاحق یبا نب رکبوبا -شیوخ ةداوناخ

هثراح نب دیز -مشاه ینب هفیاطهفاحق یبا نب رکبوبا -مشاه ینب هفیاط

زا  ..................  هک دوب یصخاش یگژیو ياراد ،دش ثوعبم نانآ نایم رد )ص(دمحم ترضح هک ینامدرم یگنهرف و یعامتجا تیعضو ،یلک روطهب12

.دنتفگیم  ..................  میهاربا ترضح ناوریپ هب .تسا هدرک دای  ..................  تفص اب نآ

ناتسرپ هللا -یتسرپ تب -ربمایپاَفنُح -یلهاج -نآرقناتسرپ هللا -یتسرپ تب -نآرقاَفنُح -یلهاج -ربمایپ

ناتسبرع ةریزج هبش رد یشقن هچ تفص نیا نینچمه ،دوب هدش بارعا رد یتفص هچ ندمآ دوجوهب بجوم ،دوخ ۀلیبق هب بارعا دیدش یگتسباو13

؟تشاد

ناج دح ات هلیبق زا عافد -یتسود هلیبقلیابق نایم رد شمارآ و حلص زورب -بصعت

یپ رد یپ ياهيزیرنوخ و گنج زورب -تیبصعناج دح ات هلیبق زا عافد -يزیتس هناگیب

؟دیشخب ماکحتسا ار نایسابع تلود ياههیاپ ،نافلاخم و نابیقر تسکش اب شتموکح لاس تسیب یط رد یسابع ۀفیلخ مادک14

دیشرلانوراهمصتعمنومأمروصنم

؟تسا مادک برثی رهش ناگرزب اب ،تثعب مهدزیس لاس رد )ص( ربمایپ مود ۀبقع نامیپ تیمها نیرتمهم15

.تفرگ دوخ هب یمجسنم و مظنم لکش یمالسا تعیرش راتخاس.دمآ مهارف برثی هب هکم زا شناوریپ و مالسا ربمایپ یخیرات ترجاهم ۀنیمز

.دیدرگ مهارف برثی رد مالسا شرتسگ ۀنیمز.دش دودحم شیرق رافک اب نایدوهی داصتقا نالک عفانم

؟دندناوخیم هبطخ یناسک هچ مان هب دوخ ورملق ياهرهش رد نایمطاف و تشاد يدج مامتها بهذم مادک جیورت هب تبسن یمطاف تفالخ16

تقو ۀفیلخ - یماما هدزاود عیشتدوخ ناماما - یماما هدزاود عیشتتقو ۀفیلخ - یلیعامسا عیشتدوخ ناماما - یلیعامسا عیشت

تموکح، .................. رخاوا زا .تفای تسد يداصتقا قنور و یگنهرف ییافوکش ،یسایس تردق جوا هب .................. نامز رد نایمطاف تفالخ17

.دش ضرقنم .................. طسوت ماجنارس نایمطاف تموکح .دش يداصتقا نارحب و یسایس فعض راچد نایمطاف

حافس سابعلاوبا - يدهم هللادیبع - رصنتسمیبویا نیدلاحالص - رصنتسم - يدهم هللادیبع

حافس سابعلاوبا - يدهم هللادیبع - لیعامسایبویا نیدلاحالص - رصنتسم - رصنتسم

.داد لیکشت هنیدم رد یناوید هچ و یصخش هچ داهنشیپ هب وا و ددرگیم زاب هفیلخ مادک نامز هب یمالسا نارود رد ناوید سیسات ۀنیشیپ18

دنُج ناوید - یناریا هبزور - نافَعنبنامثعدنُج ناوید - نازمره - باطخنبرمع

جارخ ناوید - یناریا هبزور - نافَعنبنامثعجارخ ناوید - نازمره - باطخنبرمع

ياهشبنج و شروش هب تسد نایسابع هیلع هک ییاهنیمزرس ءزج هنیزگ مادک و دنتفگیم هچ نایسابع ةرود رد كرت نامالغ ناهدنامرف هب19

؟دشابیمن ،دندز هنابلطلالقتسا

ناریا - ءارمالاریمااقیرفآ لامش - ءاولماش - ءارمالاریمارصم - ءاول

؟دشیم قالطا تیصخش مادک هب یناریا هبزور و دشابیمن نایسابع نامرف تحت ياهنیمزرس ءزج هدش هدرب مان نیمزرس مادک20

عَّفَقُم نبا - سلدنایناسارخ ملسموبا - رصمیناسارخ ملسموبا - سلدناعَّفَقُم نبا - رصم

؟تسیچ نایسابع نارود رد همجرت تضهن زا روظنم21

؟دنتشاد یطیارش هچ نارود نیا رد هورگ نیا ،دنتفگیم یناسک هچ هب یلاوم ،هیماینب تموکح نارود رد22

.دینک نایب ار هدر ياهگنج زورب للع23

؟تشاد یعامتجا و یفطاع جیاتن هچ مادقا نیا و ؟دوب هچ ناناملسم نایم يردارب دنویپ يرارقرب زا ادخ لوسر فده24

.دیسیونب ار ياهلسلس ياهخیرات راثآ نیرتهتسجرب25

؟دیدرگ همجرت يربط خیرات باتک یمان هچ اب و هلسلس مادک دهع رد26
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.تسا داشرهوگ دجسم ،ناهج شقن نادیم دننام یخیرات ياهانب و راثآ و ناردلاچ تشد ای و دُحا هوک ،ارِح راغ لثم ،یخیرات ياهناکم1

تالیکشت و روشک ةرادا یگنوگچ صوصخ رد يدنمدوس تاعالطا ياراد و دنامدرم و تموکح تابسانم و يرادروشک هویش ةرابرد یتاعوضوم يواح اههمانتسایس2

.تسا ناریا قطانم و اهرهش ییایفارغج زین و یماظن و يداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا ، یسایس تاعالطا مهم ياههنیجنگ زا یکی یلحم خیرات  - تسا یگنهرف و یماظن ،يداصتقا ،يرادا ياهداهن و

زرطهب نایسابع یتاغیلبت ۀکبش تیلاعف کلملادبعنبماشه گرم زا سپ .دندناوخیم ارف دمحملآ تموکح هب ار مدرم ،یصاخ درف زا ندرب مسا نودب یسابع نایعاد3

.تفای شیازفا يریگمشچ

.دوب يوما تموکح نافلاخم یضارتعا شبنج و هزرابم ۀنحص ناریا و زاجح ،قارع هژیوهب مالسا ناهج فلتخم قطانم4

.دندادیم لیکشت ار يوما تموکح نافلاخم هورگ نیرتمهم یلاوم هارمه هب دندوب فورعم نایولع هب هک )ع( یلع ناوریپ و نایعیش

ار نانآ شیارگ ۀنیمز هک دوب یمهم لماوع زا یکی ،دنتشادیم اور نایناریا صوصخهب ،برعریغ ناناملسم هب تبسن هک ییاهضیعبت و ریقحت و نایوما ییارگبرع5

.دروآ مهارف ربمایپ تیب لها صوصخهب هیماینب تفالخ نافلاخم هب

وربور یساسا عناوم اب هکم رد یمالسا توعد شرتسگ ،ناکرشم رازآ دیدشت اب ،دش رتشیب ادخ لوسر هب تبسن شیرق نارس رازآ و تراسج ،بلاطوبا تلحر اب6

.دش فئاط یهار ربمایپ روظنم نیا هب .تفای هار ناناملسم و ربمایپ نهذ هب هکم زا ترجاهم ۀشیدنا هک دوب یطیارش نینچ رد .دش

.دننیزگرب ناشرهش تسایر هب ار وا دنتشاد دصق برثی مدرم زا ییاههورگ ،ترجه زا شیپ هک هدوب ّیُبا نب هللادبع هنیدم ناقفانم )ربهر( ۀتسدرس7

هنادرمناوجان ،دوب هدرک نایسابع هب هک یگرزب تامدخ دوجو اب ار یناسارخ ملسموبا )یسابع ۀفیلخ نیمود( روصنم .دیسر تفالخ هب روصنم شردارب حاّفَس زا سپ8

.تشک

لئاسم زا یخرب رد اما ،دندوب تیحیسم نییآ وریپ ماش مدرم زا يرایسب .تشاد رارق یقرش مور يروتارپما ۀطلس ریز ،ناملسم بارعا ۀلمح ماگنه ماش ۀقطنم9

.دنتشاد یساسا تافالتخا هینطنطسق ياسیلک اب یبهذم

و هسیسد ناناملسم و ربمایپ هیلع رهش نیا ياههورگ و دارفا زا یخرب ،هنیدم نانکاس زیمآتملاسم یتسیزمه و یسایس داحتا يارب ادخ لوسر ياهشالت دوجو اب10

.دندوب نایدوهی و ناقفانم ،نانآ دمآرس دندرکیم هئطوت

.تفرگ یماظن يورین لیکشت هب میمصت ادخ لوسر ،داهج تایآ لوزن لابندهب ،ترجه تسخن لاس رد

ترضح نآ هک تسا یعیبط .درکیم توعد زیخاتسر زور هب نامیا و هناگی يادخ شتسرپ هب ار دارفا ،یناهنپ يدودح ات و دودحم تروص هب زاغآ رد ربمایپ11

ةدناوخ دنزرف ،هثراح نبدیز زین و تشاد هدهع هب ار وا یتسرپرس ربمایپ ،ماگنه نآ رد هک )ع(یلع ترضح ،)ع(هجیدخ ترضح هک لیلد نیمه هب .دشاب هدرک زاغآ شیوخ ةداوناخ زا ار شتوعد

.دروآ مالسا هک دوب ادخ لوسر ةداوناخ زا نوریب درف نیتسخن هفاحّق یبا نب رکبوبا .دندوب ناگندروآ نامیا نیتسخن ناونع هب ،ادخ لوسر

دای یلهاج تفص اب نآ زا نآرق هک دوب یصخاش یگژیو ياراد ،دش ثوعبم نانآ نایم رد )ص(دمحم ترضح هک ینامدرم یگنهرف و یعامتجا تیعضو ،یلک روطهب12

.دنتفگیم ءاَفنُح میهاربا ترضح ناوریپ هب .تسا هدرک

یپ ياهيزیرنوخ و گنج زورب رد يدایز شقن ،ياهلیبق بصعت .دوب هدش ياهلیبق تیبصع ای بصعت ندمآ دوجوهب بجوم هک ،دوخ ۀلیبق هب بارعا دیدش یگتسباو13

.تشاد ناتسبرع ةریزج هبش یپ رد

.تشاد نایسابع تموکح تیبثت و میکحت رد يدایز شقن یسابع هفیلخ نیمود ،روصنم هللادبع14

ۀنیمز تروص نیا هب و دش هدیمان مود ۀبقع نامیپ هک دندرک دقعنم )ص( ربمایپ اب يرگید نامیپ ،هبقع رد رهش نآ ناگرزب زا نت داتفه تثعب مهدزیس لاس رد15

.دمآ مهارف برثی هب هکم زا شناوریپ و مالسا ربمایپ یخیرات ترجاهم

نایمطاف .درکیم تیامح یعیش ناملاع زا و تشاد يدج مامتها دوخ ۀطلسریز قطانم رد یعیش نییآ جاور و یلیعامسا عیشت بهذم جیورت هب تبسن یمطاف تفالخ16

.دندناوخیم هبطخ دوخ ناماما مان هب دوخ ورملق ياهرهش رد

نارود رخاوا زا .دیسر دوخ تیاهن هب نآ ورملق و تفای تسد يداصتقا قنور و یگنهرف ییافوکش ،یسایس تردق جوا هب رصنتسم نامز رد نایمطاف تفالخ17

.دش ضرقنم یبویانیدلاحالص طسوت ماجنارس نایمطاف تموکح .دش يداصتقا نارحب و یسایس فعض راچد نایمطاف تموکح ،رصنتسم

ار )هاپس( دنُج ناوید ،یناریا ریسا ناهدنامرف زا یکی ،نازمره داهنشیپ هب وا .ددرگیم زاب مود ۀفیلخ باطخنبرمع نامز هب یمالسا نارود رد ناوید سیسات ۀنیشیپ18

.داد لیکشت هنیدم رد

ياهمایق نارود نیا رد .دش جرم و جره راچد نایسابع تموکح نانآ یبایتردق زا سپ و دنتفگیم ءارمالاریما نایسابع ةرود رد كرت نامالغ هاپس ناهدنامرف هب19

.تفرگارف ار رصم و اقیرفآ لامشو ناریا هلمجزا تفالخ ورملق زا یعیسو ياهشخب ،یبلطلالقتسا ياهشبنج و نایسابع دض

عاجش يرکفتم هک ار )یناریا هبزور( عّفَقُم نبا نانآ ریبد و درک علخ دنتشاد هک یمهم بصانم ۀمه زا ،دندوب حافس ینیشناج یعدم هک ار شیاهومع ،تسخن روصنم20

.دناسر لتق هب ،دوب یبرع هب يولهپ نابز زا ییاهباتک مجرتم و

.دوب نایسابع ةرود رد یبرع نابز هب اهنآ ۀمجرت و یمالسا ملاع هب دنه و رصم ،نانوی ،ناریا ياهندمت یگنهرف و یملع راثآ لاقتنا و سابتقا شبنج ،همجرت تضهن زا روظنم21

يداصتقا و یعامتجا ،یسایس قوقح یخرب زا و دنتشاد ناملسم بارعا هب تبسن يرتنییاپ یعامتجا تیعقوم زا هورگ نیا ،دنتفگیم یلاوم ار برعریغ ياهناملسم ،هیماینب تموکح نامز رد22

.دندوب مورحم دوخ

توف زا سپ هک یهورگ - يربمایپ هب دارفا زا یضعب نیغورد ياعدا - ربمایپ توف زا سپ مالسا نید زا ناتسبرع یلاها زا یهورگ ندش جراخ - :زا دنترابع هدر ياهگنج زورب للع23

.دنتشادن لوبق ربمایپ هفیلخ ناونع هب ار رکبوبا ،ربمایپ
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دنویپ رگیدکی اب ،ياهلیبق ياهیگتسباو نتفرگ رظن رد نودب هک درک هیصوت اهنآ هب ،ناناملسم نایم ینید تدحو و یلدمه داجیا فده اب ترجه زا سپ ياههام نیتسخن رد مرکا ربمایپ24

.دیدرگ راصنا و رجاهم ياههورگ نایم یتسود و توخا ثعاب لمع نیا .دنیامن رارقرب يردارب

:هب ناوتیم راثآ نیا نیرتهتسجرب زا25

.هیوبلآ خیرات رد یباسح قاحساوبا زا هیملیدلاۀلودلا رابخا یف یجاتلا باتک –

.نایونزغ خیرات رد یقهیب لضفلاوبا رثا یقهیب خیرات باتک –

نایوفص خیرات رد نامکرت کیب ردنکسا فیلأت یسابع يارآ ملاع خیرات باتک –

.تفرگ ماجنا یمعلب یلعوبا طسوت یمعلب خیرات ناونع اب يربط خیرات زا صیخرت و همجرت نایناماس دهع رد26
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