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 نياز اول درك هدف زندگي؛10ي  صفحه، درس اول،كتاب سوم-41

)ع( حديث امام صادق ؛83ي  صفحه، درس هفتم،كتاب دوم-42

.كنددهد و به آينده اميدوار مي تكيه و اعتقاد به خدا به انسان آرامش مي؛112ي  صفحه، درس دهم،كتاب دوم-43

داوند زيبايي و آراستگي را دوست دارد و از نپرداختن به خـود و خـود را ژوليـده                    خ ؛136ي   صفحه ، درس دوازدهم  ،كتاب دوم -44

.آيددادن بدش مينشان

.ها هستندساز هدف نيازها، زمينه؛9ي  درس اول صفحه،كتاب سوم-45

... دو سطر آخر آمدن پيامبران ؛33ي  درس سوم صفحه،كتاب سوم-46

امري غيرعادي است، نه غيرعقلي و محالمر طوالني امام  ع،151ي  صفحه،10 درس ،كتاب سوم-47

195ي ، صفحه13كتاب سوم، درس -48

ي دوم، درس اول پيام آيه5ي كتاب سال چهارم، صفحه-49

، درس چهارم36ي كتاب سال چهارم، صفحه-50

ي مردمشدهي سوم جبران حقوق ضايعمرحله، درس پنجم؛ 53ي كتاب سال چهارم، صفحه-51

هاي كاخ اشرافيت جاهلي را فروريخـت و بنـايي باشـكوه بـر           ، درس هفتم؛ رفتار رسول خدا پايه      99ي  كتاب سال چهارم، صفحه   -52

.ي كرامت و فضيلت انساني برپا ساختپايه

، درس نهم؛ سطر چهارم152ي كتاب سال چهارم، صفحه-53

 توانايي← قادر ←قدير -54

»...التجد قوياً «ي ي شريفه؛ آيه131ي كتاب دوم، درس يازدهم، صفحه-55

16ي كتاب سوم، درس دوم، صفحه-56

 كشمكش دچار شـدند بايـد   ي دوم اگر مسلمان در زندگي اجتماعي خود به اختالف و  ؛ پيام آيه  81ي  ، صفحه 6كتاب سوم، درس    -57

... .اختالف خود را پيش خدا و رسول برند و 

»...هو الذي ارسل رسوله «ي  آيه؛114ي كتاب سال چهارم، درس هفتم صفحه-58

ي انتهاي صفحه؛ آيه25ي كتاب سال چهارم، درس سوم، صفحه-59

ي اسـت پـس همـه   ي انسان قرار دادهعهده هدايت را به؛ چون شكران و كفران نعمت61ي كتاب سال چهارم، درس ششم، صفحه    -60

.ها مخاطب هستندانسان
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