
  ۷ درس اول: هستی بخش 
۱۱ سؤال های امتحانی 

  ۱۵ درس دوم: یگانۀ بی همتا 
۱۹ سؤال های امتحانی 

   ۲۳ درس سوم: توحید و سبک زندگی 
۲۶ سؤال های امتحانی 

  ۲۹ درس چهارم: فقط برای تو 
۳۲ سؤال های امتحانی 

  ۳۶ درس پنجم: قدرت پرواز 
۴۱ سؤال های امتحانی 

  ۴۵ درس ششم: سنت های خداوند در زندگی 
۵۰ سؤال های امتحانی 

  

۶۶ درس نهم: احکام الهی در زندگی امروز 
۷۰ سؤال های امتحانی 

۷۳ درس دهم: پایه های استوار 

۷۶ سؤال های امتحانی 

  ۵۹ درس هشتم: بازگشت 
۶۲  سؤال های امتحانی 

۵۳ درس هفتم: در گرو کار خویش 

۵۶ سؤال های امتحانی 

 ۸۰ درس یازدهم: عصر شکوفایی 

۸۳ سؤال های امتحانی 

 ۸۵ درس دوازدهم: نگاهی به تمدن جدید 
۸۹ سؤال های امتحانی 

 ۹۲ درس سیزدهم: مسئولیت بزرگ ما 
۹۶ سؤال های امتحانی 

  ۹۹ خالصۀ درس ها 
۱۲۴ نمونۀ امتحان نیم سال اول 
۱۲۶ نمونۀ امتحان نیم سال دوم 
۱۳۱ پاسخ نامۀ تشریحی 
۱۳۷ نمونه امتحان نهایی 



 
 



 

آیۀ ۱۵، فاطر 



آیۀ ۲۹، رحٰمن 

  

آیۀ ۳۵، نور 



«

آیۀ ۱۰۳، انعام
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آیۀ ۶۲، زمر 

آیۀ ۱۰۹، آل عمران 



آیۀ ۲۶، کهف 

آیۀ ۱۶۴، انعام 



سورۂ توحید

آیۀ ۱۶، رعد



(
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آیۀ ۶۴، نساء
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آیۀ ۱۵، فاطر 



آیۀ ۲۹، رحٰمن 

 

آیۀ ۳۵، نور 

 

 



آیۀ ۶۲، زمر 

آیۀ ۱۰۹، آل عمران 

آیۀ ۲۶، کهف 



آیۀ ۱۶۴، انعام 

سورۂ توحید

آیۀ ۱۶، رعد 



 

آیۀ۵۱، آل عمران 
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