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یکشزپ تائاتفتسا 

باتک تاصخشم 

 - 1317 یلعدمحمدیس ، یناگرگ ، يولع  هسانشرس : 

.یناگرگ يولع  / یکشزپ تائاتفتسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1395 (ع ،) تیب لها  هیقف  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص 328 يرهاظ :  تاصخشم 

6-15-8363-600-978: لایر 100000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. یلاعلا هلظدم   ) یناگرگ يولع  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  یکشزپ  تائاتفتسا  رگید : ناونع  تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

(. یلاعلا هلظدم   ) یناگرگ يولع  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  یکشزپ  تائاتفتسا  رگید :  ناونع 

اهاوتف یکشزپ --  عوضوم : 

Medicine -- Fatwas عوضوم : 

نرق 14 هعیش --  ياه  اوتف  عوضوم : 

Fatwas, Shiites -- 20th century عوضوم : 

هیلمع هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم : 

.Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc  : * عوضوم

1395 5 فلا BP183/9/ع78 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/3422 ییوید :  يدنب  هدر 

4240752 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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یکشزپ تائاتفتسا 

هزع ماد  یناگرگ  يولع  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

تسرهف

ناکشزپ هژیو  ماکحا 

11 یکشزپ شزومآ 

17 تساجن تراهط و 

23 ینوخ ياههدروآرف  نوخ و 

25 مرحمان رامیب  نامرد  هنیاعم و 

33 نآ دروم  صیخشت  رارطضا و 

35 نارامیب اب  دروخرب  یگنوگچ 

45 همحّزلا قح  نتفرگ 

47 یکشزپ نامرد  صیخشت و  شور 

نآ ماکحا  تاشیامزآ و 

57 هاگشیامزآ شیامزآ و 

نامیاز زا  يریگولج  يروراب ،

63( یعونصم يروراب   ) حیقلت

75 يرادراب زا  يریگولج 

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:6

83 ندرک میقع 

87 نامیاز

89 نینج طقس  نینج و 

تیسنج رییغت  یحارج و 

115 یحاّرج

119 تیسنج رییغت 

اضعا حیرشت  دنویپ و  شورف ، دیرخ ،

125 اضعا دنویپ 

129 اضعا يادها  شورف و  دیرخ و 

135 حیرشت

141 يزغم گرم 

هید نامض و 

147 وراد زیوجت  صیخشت و 

165 تاقیرزت شیامزآ و 

169 اضعا عطق  یحارج و 

177 نامض هید و  هقّرفتم 

179 نامرد هنیزه 

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

وراد

183 وراد فرصم 

نارامیب هژیو  ماکحا 

189 تساجن تراهط و 

193 وضو ماکحا 

203 نآ ماکحا  لسغ و 

207 هدش ادج  ياضعا  تیم و  ّسم 

209 هضاحتسا سافن و  ضیح و 

213 مّمیت

زابناج ضیرم و  زامن  ماکحا 

221 هلبق

223 رازگزامن سابل  تقو و 

225 زامن تابجاو 

229 تعامج زامن 

233 اضق زامن 

هزور ماکحا 

237 دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ 

239 هزور ياضق  هراّفک و 

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:8

241 تسین بجاو  اه  نآ  رب  هزور  هک  یناسک 

ییوشانز جاودزا و 

245 دز مه  رب  ار  جاودزا  دقع  ناوت  یم  اه  نآ  هطساو  هب  هک  ییاه  بیع 

هنیاعم سمل و  هاگن و 

249 مرحمان کشزپ  هب  هعجارم 

253 نامرد هنیاعم و 

255 جاودزا

یکشزپ نادند 

259 یکشزپ نادند 

269 یکشزپ یهاوگ 

271 تماجح هنتخ و 

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:9
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یکشزپ شزومآ 

؟ تسا مزال  يّدح  هچ  ات  دنتسه  ریگرد  نآ  اب  راک  شزومآ و  نیح  رد  هک  یناکشزپ  يارب  یعرش  لئاسم  نتسناد  .1

.تسا بجاو  دنراد  زاین  اه  نآ  هب  ًابلاغ  ناکشزپ  هک  یلئاسم  نتسناد  �ج )

هب طوبرم  یکشزپ  مولع  يریگدای  دادعتسا  هک  ینانز  رب  ایآ  نآ ، رب  طبترم  یناور  راثآ  درم و  ناکـشزپ  هب  نانز  هعجارم  هب  هجوت  اب  .2
؟ تسا ییافک  بجاو  ایآ  تسا ؟ یبجاو  عون  هچ  تسا ، بجاو  رگا  دنریگب ؟ دای  ار  مولع  نیا  هک  تسا  بجاو  دنراد ، ار  نانز 

هک تسا  بوخ  رایسب  رگید  ناهانگ  هب  ندشن  التبم  تروص  رد  اّما  تسین  تباث  ییافک  وحن  هب  ولو  مولع  نیا  يریگدای  بوجو  �ج )
.دوش يراددوخ  مرحمان  هب  هعجارم  زا  ات  دننک  ملع  بسک  هنیمز  نیا  رد 

لاکشا يداع  تلاح  رد  هک  لئاسم  زا  يرایسب  نتخومآ  زا  یعرش  لئاسم  لیلد  هب  دناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟ وجشناد  هفیظو  فیلکت و  .3
یعقاوم رد  هک  مرحمان  ندب  هب  هاگن  لثم  .دنک  زیهرپ  دراد ، یعرش 
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تسا و مزال  وجـشناد  يارب  ینینچ  نیا  لئاسم  يریگارف  دـشاب ، یم  مزال  ناسنا  ناج  تاجن  هکنیا  لیلد  هب  ای  .دـشاب  یم  هنیاعم  همزال 
؟ درادن لاکشا 

وا یقالخا  فارحنا  بجوم  تسین و  وا  يارب  هانگ  ماجنا  زا  ریغ  یهار  دشاب و  هتشاد  مولع  نیا  يریگدای  هب  یعرش  رارطضا  رگا  �ج )
.درادن یعنام  ترورض  عفر  رادقم  هب  دوش  یمن  مه 

ریغ ربـق  شبن  هب  تسین ) ریذـپ  ناـکما  شزومآ  اـهنآ  نودـب  هک   ) ناوختـسا دـسج و  دوبمک  تلع  هب  شزوـمآ  يارب  ناوـت  یم  اـیآ  .4
؟ میتسه ربق  شبن  هب  زاجم  ایآ  دشاب  تیوهلا  لوهجم  ربق  رگا  دومن ؟ مادقا  ناملسم 

ربق شبن  دشابن  نیـشن  ناملـسم  هقطنم  رد  هچنانچ  دـشاب ، هیوهلا  لوهجم  رگا  تسا و  زیاج  وا  ربق  شبن  دـشاب  ناملـسم  ریغ  رگا  �ج )
.تسین زیاج  ّالا  درادن و  یعنام 

تایلمع هلیسو  هب  ای  میبای و  یم  اه  ناتسربق  نابایب و  رد  هک  ار  ییاه  ناوختسا  ناوت  یم  ایآ  ناوختـسا ، دسج و  دوبمک  تروص  رد  .5
هدرک هدافتسا  شزومآ  يارب  نآ  زا  ناملسم ، ریغ  هچ  ناملسم و  هب  قلعتم  هچ  دنوش ، یم  رهاظ  كاخ  حطس  رد  اه  يرادرهش  يراّفح 

؟ مینک نفد  ار  نآ  ای  مییامن  هیده  يرگید  یشزومآ  زکرم  هب  راک ، مامتا  زا  دعب  و 

.تسین زیاج  دشاب  ناملسم  هب  ّقلعتم  رگا  درادن و  یعنام  دشاب  ناملسم  ریغ  هب  طوبرم  رگا  �ج )
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نایوجشناد و يارب  هدش ) هتخاس  ناسنا  ندب  ياضعا  هیبش  هک  کیتسالپ  سنج  زا  یشزومآ  ياه  همسجم   ) ژالوم هاگن  سمل و  ایآ  .6
؟ هن ای  تسا  زیاج  تذل  دصق  نودب  فلاخم ، سنج  دیتاسا 

.درادن یعنام  توهش  نودب  �ج )

یمکح هچ  دوش  هدافتسا  يدرف  ناج  ظفح  يارب  هدنیآ  رد  دراد  لامتحا  تسا و  مرحمان  هب  رظن  سمل و  مزلتسم  هک  ییاه  شزومآ  .7
؟ دراد

لاکـشا تزورـض  رادـقم  هب  دوشن  مه  درف  یقـالخا  فارحنا  بجوـم  دـشابن و  نآ  زا  ریغ  یهار  دـشاب و  یعرـش  رارطـضا  رگا  �ج )
.درادن

نز تروع  هب  هاگن  هزاجا  مازلا ، نیا  ایآ  تسا ، یمازلا  يراتسرپ  یکـشزپ و  نایوجـشناد  يارب  نامیاز  نانز و  ياهدحاو  ندنارذگ  .8
؟ دهد یم  شزومآ  يارب  ار 

.درادن یعنام  رارطضا  عفد  رادقم  هب  هک  دشابن  مه  نآ  زا  ریغ  یهار  دشاب و  یعرش  رارطضا  رگم  تسین  زیاج  �ج )

، ناـمیاز ماـجنا  هب  ترداـبم  رتـخد  رـسپ و  نایوجـشناد  شزومآ  يریگداـی و  تهج  یکـشزپ  شزومآ  زکارم  اـه و  ناتـسرامیب  رد  .9
؟ تسیچ صوصخ  نیا  رد  یلاع  ترضح  رظن  دنیامن  یم  ...و  ژاتروک 

مناخ ناکـشزپ  نایوجـشناد و  تاّصتخم  زا  لامعا  نیا  اریز  دوش  ماجنا  رـسپ  نایوجـشناد  يارب  راـک  نیا  دـیابن  ناـکما  ّدـح  رد  �ج )
.تسا
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ردـق هب  دـیاب  ایآ  ریخ ؟ اـی  تسا  زیاـج  دـشاب ، شزومآ  دـصق  هب  رگا  تسه  یکـشزپ  بتک  رد  هک  ناـیرع  ياـه  سکع  هب  هاـگن  . 10
مه شزومآ  دصق  نودب  ایآ  دشابن  روآ  هبیر  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  شزومآ  يارب  ولو  دـشاب ، روآ  هبیر  رگا  دومن ؟ افتکا  ترورض 

؟ ریخ ای  تسا  زیاج 

دـشابن توهـش  بجوم  رگا  اـما  تسین و  زیاـج  نآ  زا  شیب  دوش و  اـفتکا  ترورـض  رادـقم  هب  دوش  توهـش  هبیر و  بجوم  رگا  �ج 
.تسا رتهب  نآ  كرت  هچ  رگ  درادن  تمرح 

نایوجـشناد اب  نز  دیتاسا  ندرک  یخوش  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  تّذل  دصق  نودب  مرحمان  رـسپ  رتخد و  نایوجـشناد  ندرک  تبحـص  .11
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  دنراد ، روضح  مه  اهدرم  هک  ییوجشناد  سلاجم  رد  نارهاوخ  ینارنخس  دراد ؟ یمکح  هچ  درم 

مه ریغ  اب  ندرک  یخوش  .درادن  لاکـشا  دوشن  توهـش  هبیر و  بجوم  دشاب و  تّذل  دصق  نودب  رگا  مرحمان  اب  ندرک  تبحـص  �ج )
.تسین ههبش  زا  یلاخ  سنج 

ینایوجشناد فیلکت  دشابن ، عرش  ربارب  اه  هاگشیامزآ  ای  یشزومآ  ياه  ناتـسرامیب  ياسؤر  زا  یخرب  تاروتـسد  هک  یتروص  رد  .12
؟ ریخ ای  درک  يوریپ  دیتاسا  نیا  زا  دیاب  ایآ  تسیچ ؟ دنتسه  هنیاعم  رما  رد  دوخ  دیتاسا  تاروتسد  يارجا  هب  فّظوم  هک 

.دشاب یم  هدنهد  روتسد  هدهع  هب  نآ  هانگ  درادن  ناکما  رگا  یلو  دنهد  ماجنا  دیابن  دراد  ناکما  رگا  �ج )
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دننراذگب یلمع  تروص  هب  ار  یکشزپ  ياهراک  اب  ییانشآ  هرود ي  دیاب  هک  نیا  لیلد  هب  نایوجشناد  اه ، ناتسرامیب  زا  یخرب  رد  .13
یم ایآ  نارامیب ، تیاضر  مدـع  تروص  رد  .تسا  ینامرد  روما  يریگدای  اهنت  اه  نآ  دـصق  دـنروآ و  یم  لمع  هب  هنیاعم  ناراـمیب  زا 

زا نایوجشناد  عنام  هچنانچ  دیوگب : رامیب  هب  رگ  نامرد  کشزپ  هک  نیا  دننام  درک ؛ راداو  نایوجـشناد  طسوت  هنیاعم  هب  ار  نانآ  ناوت 
ار ترورـض  رادقم  دروم و  درادن ، لاکـشا  میلعت  ترورـض  تروص  رد  هدش  دای  مادـقا  ایآ  دومن ؟ دـهاوخن  نامرد  ار  وا  دوش ، لمع 

؟ دیهد حیضوت 

یم لتخم  شزومآ  راک  دوشن  ماجنا  تانیاعم  نیا  رگا  هک  دـشاب  يّدـح  رد  رامیب  تفلاخم  رگا  اـما  تسا  مزـال  راـمیب  تیاـضر  �ج )
.درادن لاکشا  رامیب  تیاضر  نودب  هنیاعم  رادقم  نآ  دشابن  مه  رامیب  هب  بیسآ  بجوم  دوش و 

رثا رد  ناـنآ  ناـیم  مـیرح  ندـش  هتـشادرب  رــسپ و  رتـخد و  نایوجــشناد  ناکــشزپ و  ناـیم  رت  کـیدزن  هدرپ و  یب  ياـهدروخرب  .14
؟ دراد یمکح  هچ  سمل ، هاگن و  دننام : نارامیب ؛ عورشمان  ياهدروخرب 

.تسا مارح  عورشمان و  طابترا  قیداصم  زا  مه  نایوجشناد  ناکشزپ و  نایم  ياهدروخرب  مارح و  سمل  هاگن و  مه  �ج )
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ریغ دراوم  رد  هاـگن  سمل و  يرما ، نینچ  تسا و  نآ  نیرت  لـماک  ناـمرد ، نیرتـهب  هک  دـشاب  نیا  ناکـشزپ  دـیتاسا و  هیرظن  رگا  .15
؟ تسا یعرش  یشور  نینچ  هب  لمع  ایآ  دراد ؛ رب  رد  ار  يرورض 

هنیاعم ار  ییاهتمـسق  افرـص  تسا  فظوم  رتکد  تسین و  زیاج  الاو  درادن  لاکـشا  دشاب  سمل  مزلتـسم  ًاعرـش  لماک  نامرد  رگا  �ج :
.تسا نامرد  يارب  یفرع  زاین  يرامیب و  هب  طوبرم  هک  دنک 

نز داتـسا  يوم  زا  یمک  رگا  لاثم ، يارب  تسا ؟ زیاج  يا  هزادـنا  هچ  اـت  سکع  هب  اـی  درم  نایوجـشناد  يارب  نز  دـیتاسا  هب  هاـگن  .16
؟ تسا زیاج  سرد  ندیمهف  يارب  وا  هرهچ ي  هب  رظن  ایآ  دشاب  نوریب 

دوش بانتجا  مارح  هاگن  زا  دیاب  تسین و  زیاج  رارطضا  ترورض و  تلاح  ریغ  رد  �ج :
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تساجن تراهط و 

راک ماگنه  ار  یکـشزپ  لیاسو  ای  تسا  هدیدرگ  فرطرب  نآ  زا  تساجن  نیع  هدش و  سجن  هک  ار  یندب  ای  فرظ  ناوت  یم  هنوگچ  .1
؟ دومن كاپ  ریهطت و  دنک ، یم  يریگولج  نآ  هب  بآ  ندیسر  زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  و 

.درک ریهطت  ار  نآ  ناوت  یم  بآ  اب  طقف  �ج )

تینوی هدافتسا ي  دروم  دیفس  لکلا  هنیاعم ، تخت  دننام : یکـشزپ ؛ فراصم  رد  هدافتـسا  دروم  لیاسو  ندوب  سجن  تسا  مزال  ایآ  .2
؟ دومن يروآدای  يو  هب  رامیب  ندب  سابل و  ندش  سجن  ناکما  هب  هّجوت  اب  ار 

.تسین مزال  �ج )

، دنروآ یم  نوریب  سپس  دننک و  یم  ورف  مندب  لخاد  رد  ار  لوپمآ  ندب ، ِتست  ماگنه  رد  متسه ، يژرلآ  یعون  هب  التبم  بناج  نیا  .3
؟ تسا كاپ  لوپمآ  نزوس  ِرس  ایآ 

.تسا كاپ  الا  تسا و  سجن  دوش  یم  هدید  نوخ  تسا و  نوخ  هب  هدولآ  نزوس  رگا  �ج )
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؟ تسیچ تساجن  تراهط و  ظاحل  زا  دننک  یم  تحارتسا  نآ  يور  ینارامیب  هک  یتخت  روشک و  زا  جراخ  ياه  ناتسرامیب  مکح  .4

.تسا سجن  ًالومعم  �ج )

؛ ینوخ ياه  هدروارف  ایآ  تسا ؟ كاپ  هدش  سجن  ینوخ  ياه  هدروارف  ای  نوخ  اب  تسا و  رُک  زا  رتمک  نآ  بآ  هک  یفرظ  راخب  ایآ  .5
؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، راردا  نوخ ، ياج  هب  طیارش ، نیمه  اب  رگا  تسا ؟ سجن  مرُس ، امسالپ و  دننام :

زا هک  مرـس  امـسالپ و  .تسا  سجن  دـش  عیام  هب  لیدـبت  رگا  یلو  تسا  كاپ  هدـشن  عیام  بآ و  هب  لیدـبت  ات  سجن  زیچ  راـخب  �ج )
.دشاب هتفرگ  تروص  هلاحتسا  رگم  تسا  نوخ  دننامه  مه  راردا  مکح  دنشاب و  یم  سجن  دنتسه  ینوخ  ياه  هدروآرف 

؟ سجن ای  تسا  كاپ  دنام  یم  تسوپ  ای  نخان  ریز  هک  ینوخ  .6

دوش و ریهطت  دـیاب  تسا و  سجن  دوش  یم  عمج  نآ  ریز  رد  كرچ  الومعم  هک  دـشاب  نخان  يادـتبا  نخاـن " ریز   " زا دارم  رگا  �ج )
لیدبت رگا  تسا و  سجن  الا  تسا و  كاپ  دشاب  هدـشن  زاب  نآ  يور  هک  ینامز  ات  دـشاب  تسوپ  نخان و  ریز  یگدرم  نوخ  دارم  رگا 

تسین سجن  دشاب  هدش  کشخ  تسوپ  هب 

؟ ددرگ یم  ندش  سجن  ثعاب  تسا ، نخان  ریز  رد  هک  ینوخ  دننام  ندب ، نوخ  اب  سامت  ایآ  .7

ندش سجن  ثعاب  تسا و  سجن  دوش ، یم  عمج  نآ  ریز  رد  كرچ  الومعم  هک  دـشاب  نخان  يادـتبا  نخان " ریز   " زا دارم  رگا  �ج )
المع هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  نوخ  رگا  هتبلا.ددرگ  یم 
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.دوش یمن  تساجن  بجوم  نا  اب  ندب  سمت  دشاب  هدش  کشخ  تسوپ  تروص  هب  دشابن و  نوخ  رگید 

هبنپ ي هلیـسو ي  هب  ناوت  یم  ایآ  سجن ؟ ای  تسا  كاپ  دیآ  یم  نوریب  نادـند  ندیـشک  ای  مُرـس  ای  لوپمآ  قیرزت  ماگنه  هک  ینوخ  .8
؟ درک كاپ  ار  نآ  ّلحم  یلکلا 

.دوش یمن  كاپ  لکلا  هلیسو  هب  تسا و  سجن  �ج )

: دننام ینامرد ؛ ياهراک  اب  هک  تسا  نینچ  نامرد  ینونک  تیعـضو  .دراد  کچوک  گرزب و  مخز  دنچ  یـصخش  ندـب  زا  یـشخب  .9
نوخ هلیـسو ي  هب  نآ  سّجنت  دوش و  یم  سّجنتم  تسا  هدـش  مخز  هک  يوـضع  همه ي  نامـسناپ ، ندرک و  ینوفعّدـض  ندز ، هیخب 

هویش ي هب  تساجن  نیع  لاوز  ایآ  .دوش  یم  لیاز  ینوفعّدض  ياهوراد  اب  بلاغ  يا  هنوگ  هب  نوخ  هکلب  تسین ، مخز  زا  هدمآ  نوریب 
؟ دوش كاپ  بآ  اب  تسا  مزال  ای  ددرگ  یم  تراهط  ببس  شفک ، هت  زا  نآ  ندرک  فرطرب  دننام  هدش  هتشون 

.دوش یم  كاپ  بآ  اب  طقف  �ج )

ياج نوخ ، ندـش  فرطرب  وش  تسـش و  زا  سپ  هک  يا  هبآ  نوخ  ایآ  دوش ، داـجیا  یگدـیرب  وضو  ّلـحم  زا  یـشخب  رد  هچناـنچ  .10
نآ ریز  رد  ینوـخ  يا  هّکل  دـسرب  رظن  هب  دریگب و  يا  هتـسوپ  ار  نآ  يور  هک  یتروـص  رد  نینچمه  تسا ؟ كاـپ  دریگ  یم  ار  مـخز 

، تسا
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؟ ریخ ای  تفرگ  وضو  سپس  دومن و  كاپ  ار  نآ  ریز  نوخ  درک و  ادج  مخز  يور  زا  ار  هتسوپ  دیاب  نتفرگ  وضو  يارب  ایآ 

ریز نوخ  رگا  تسا و  كاپ  دیآ  یم  نوریب  مخز  زا  هک  يدرز  بآ  یلو  تسا  سجن  هدمآ  نوریب  نوخ  اب  هارمه  هبآ  نوخ  رگا  �ج )
مخز يور  يا  هتسوپ  تروص  هب  گنر  درز  عیام  رگا  هتبلا  .دریگب  وضو  دعب  هدش و  هتسش  نوخ  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  بآدرز  نآ 

.تسین مزال  نا  ریهطت  دشاب ، نآ  ریز  نوخ  دشاب و  هتفرگ  ار 

؟ دراد لاکشا  ناسنا  ندب  هب  یناویح  زا  ای  رگید  یناسنا  هب  ناسنا  ندب  زا  نوخ  لاقتنا  ایآ  .11

.درادن لاکشا  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  ناملسم  ای  تسا  رفاک  درم و  ای  تسا  نز  نوخ  تسین  مولعم  هک  ینوخ  قیرزت  .12

.دشاب ناملسم  ریغ  زا  هک  نآ  ای  دشاب  نز  زا  ولو  درادن  لاکشا  نآ  قیرزت  تسا  نآ  قیرزت  دارم  رگا  �ج )

؟ تسا زیاج  یّنس  هچ  ات  وا  هب  ندرک  هاگن  سنج و  مه  ریغ  ندرک  سمل  .13

.دشابن هنیاعم  ماقم  رد  سمل  زج  يا  هراچ  هار و  هک  يّدح  رد  رگم  تسا  مارح  دشاب  غلاب  رگا  سنج  مه  ریغ  سمل  �ج )

هداد تیّمها  درم  نز و  نارامیب  يزاسادج  هب  هاگ  دنتسه ، يرتسب  امُک »  » تلاح رد  نارامیب  هک  هژیو  تبقارم  شخب  رد  .14
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؟ تسیچ فیلکت  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  .ددرگ  یمن  تیاعر  لومعم  هّجوت  زین  نانآ  ندناشوپ  رد  یّتح  دوش و  یمن 

.درادن هنیمز  نیا  رد  یتیلوئسم  هتفر  امک  هب  صخش  هچ  رگ  تسین  زیاج  مه  امک  تلاح  رد  یتح  اهنآ  سمل  ندرک و  هاگن  �ج )

تـسا مزال  دشاب و  یم  درم  صّـصختم  کشزپ  هب  هعجارم  اهنت  زین  نامرد  هار  دشاب و  هتـشاد  يّداح  دیدش و  محر  درد  ینز  رگا  .15
؟ دراد یفیلکت  هچ  نز  تروص ، نیا  رد  دنک ، هنیاعم  ار  نز  مِحر  نورد  کشزپ ، هک 

.درادن لاکشا  ترورض  ّدح  رد  تسا  درم  صصختم  هب  هعجارم  هار  اهنت  رگا  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  سکع  هب  درم و  کشزپ  نادند  هب  نز  رامیب  عوجر  نادند ، نامرد  هنیمز ي  رد  .16

.دشابن سنجمه  ریغ  هب  عوجر  زج  یهار  رگم  تسین  زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

ای تسا  کشزپ  ندوب  سنج  مه  نارامیب ، هعجارم ي  يارب  كالم  ایآ  یفاک ، هزادنا ي  هب  درم  نز و  ناکـشزپ  دوجو  تروص  رد  .17
؟ يو ندوب  قذاح 

دوـجو تروـص  نیا  رد  هک  دـشاب  صـصختم  کـشزپ  اـب  طـقف  هجلاـعم  ناـکما  رگم  تـسا  سنجمه  کـشزپ  دوـجو  كـالم  �ج )
.تسا كالم  صصختم 
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لمع هبرجت ، هیاپ ي  رب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ناسکی  صّـصخت  اب  درم  نز و  کـشزپ  ناراـمیب ، ناـمرد  يارب  هعماـج  رد  رگا  .18
کـشزپ هب  هعجارم  تروص  نیا  رد  ایآ  دروآ ، یم  يرت  شیب  نانیمطا  رامیب  يارب  یحاّرج  رد  دـشاب و  هتفریذـپ  رت  شیب  درم  کشزپ 

؟ دراد لاکشا  درم 

.تسین زیاج  �ج )

؟ رگید ناعجارم  ای  رامیب  تسا ؟ یسک  هچ  هدهع ي  هب  کشزپ  ندوب  قذاح  نییعت  .19

هب ای  دـنهد و  رظن  نف  نیا  رد  ناگربخ  ّالا  دـهد و  صیخـشت  ار  ندوب  قذاح  دـیاب  وا  دراد  ار  صیخـشت  ییاناوت  رامیب  دوخ  رگا  �ج )
.دوش لمع  مدرم  نیب  ترهش 

؟ دیامن يراددوخ  تسا  هدرک  هعجارم  وا  هب  هک  یسنج  مه  ریغ  رامیب  هنیاعم ي  زا  دناوت  یم  کشزپ  ایآ  .20

نیا رد  هک  دوشن  جاـتحم  مارح  رظن  سمل و  هب  هک  نآ  رگم  دـنک  يراددوخ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  سنج  مه  کـشزپ  رگا  �ج )
.تسین زیاج  ندرک  يراددوخ  تروص 
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ینوخ ياه  هدروآرف  نوخ و 

؟ دراد یمکح  هچ  نوخ  شورف  .1

یغلبم تفایرد  لباقم  رد  نآ  تیکلام  زا  دـی  عفر  ناونع  هب  نآ  هلماعم  اـّما  تسا  سجن  نیع  نوچ  تسین  زیاـج  شورف  ناونع  هب  �ج )
.درادن یعنام 

راخب دوش ؛ هدـناشوج  دـشاب ، ّرُک  زا  رتمک  نآ  رادـقم  دـشاب و  هدـش  سجن  ینوخ  ياه  هدروآرف  ای  نوخ  اب  نآ  بآ  هک  یفرظ  رگا  .2
نآ راخب  دشاب ، راردا  نوخ  ياج  هب  طیارش  نیمه  اب  رگا  تسا ؟ سجن  مرس  امسالپ و  لثم  ینوخ  ياه  هدروآرف  ایآ  تسا ؟ كاپ  نآ 

؟ هن ای  تسا  كاپ 

هدروآرف تسا و  كاپ  راردا  راخب  نینچمه  تسا و  سجن  عیام  نآ  هک  دوش  عیام  هب  لیدـبت  ددـجم  رگم  تسا  كاپ  نآ  راـخب  �ج )
.تسا كاپ  هک  دبای  رییغت  نوخ  تیهام  دوش و  هلاحتسا  رگم  تسا  سجن  مه  ینوخ  ياه 

؟ دراد لاکشا  ناسنا  ندب  هب  یناویح  زا  ای  ، رگید ناسنا  هب  ناسنا  ندب  زا  نوخ  لاقتنا  ایآ  .3

.درادن لاکشا  �ج )
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؟ دراد یمکح  هچ  ناملسم ، ای  تسا  رفاک  درم ، ای  تسا  نز  نوخ  تسین  مولعم  هک  ینوخ  قیرزت  .4

.درادن یعنام  �ج )

تسین و ناملسم  هک  يدرف  نوخ  زا  هدافتـسا  ایآ  تسیچ ؟ دوش ، یم  دراو  یجراخ  ياهروشک  زا  هک  ییاه  نوخ  زا  هدافتـسا  مکح  .5
؟ تسا زیاج  دراد ، دوجو  وا  رد  مارح  لام  فرصم  لامتحا 

.درادن یعنام  اهنآ  زا  هدافتسا  دشاب  هتشادن  یگدولآ  هک  دوش  ّتقد  رگا  �ج )

؟ تسا كاپ  لوپمآ  نیا  نزوس  رس  ایآ  دنروآ ، یم  نوریب  سپس  دننک و  یم  ورف  ندب  لخاد  رد  ار  لوپمآ  ندب ، تست  ماگنه  رد  .6

.دوش بانتجا  اطایتحا  تسا  نزوس  اب  هارمه  ندب  تبوطر  رگا  هتبلا  تسا  كاپ  دشاب  هدشن  نوخ  هب  هدولآ  رگا  �ج )

یلکلا هبنپ  هلیسو  هب  دوش  یم  ایآ  سجن ؟ ای  تسا  كاپ  دیآ ، یم  نوریب  نادند  ندیشک  ای  مرـس  ای  لوپمآ  قیرزت  ماگنه  هک  ینوخ  .7
؟ درک كاپ  ار  لحم 

.دوش یمن  كاپ  لکلا  اب  سجن  لحم  تسا و  سجن  �ج )
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مرحمان رامیب  نامرد  هنیاعم و 

رد رگا  یتح  دـنک ؟ تیاعر  ار  یعرـش  نیزاوم  دـیاب  ایآ  تسیچ ؟ کـشزپ  هفیظو  کـشزپ ، هب  مرحماـن  راـمیب  هعجارم  تروص  رد  .1
زیوجت یعرش و  نیزاوم  تیاعر  تروص  رد  .دشاب  هتشاد  دوجو  هابتـشا  زیوجت  ناکماو  دریگن  تروص  لماک  هنیاعم  تیاعر ، تروص 
نکمم لماک  تانیاعم  هب  جایتحا  نودب  بّرجم ، صّصختم و  ناکشزپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ؟ لوئـسم  یـسک  هچ  هابتـشا  نامرد  و 

؟ دنهدب عاجرا  صصختم  ناکشزپ  هب  ار  رامیب  تسین  مزال  ایآ  دنهدب ، حیحص  صیخشت  دنناوتب  تسا 

صصختم هب  رامیب  عاجرا  ناکما  ای  یعرش و  نیزاوم  تیاعر  هانگ و  زا  بانتجا  ترورض و  رادقم  هب  هنیاعم  ناکما  تروص  رد  �ج )
.دننک هنیاعم  دنناوت  یم  هابتشا  مدع  زا  نانیمطا  یعرش و  ترورض  صیخشت  رادقم  هب  ّالا  دریگ و  ماجنا  راک  نیا  دیاب  مرحم 
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ياه مناخ  دنشاب ، یم  ردان  ًالومعم  هتشر ، ره  رد  مناخ  نیصصختم  تسا و  دایز  رایسب  یکشزپ  مولع  ياه  صصخت  هک  ییاجنآ  زا  .2
اب دـناوت  یم  هک  دـهد  لامتحا  رگا  تسیچ ؟ هعجارم  دروم  کشزپ  هفیظو  تروص  نیا  رد  دـننک ، یم  هعجارم  درم  کـشزپ  هب  راـمیب 

کشزپ هب  ار  رامیب  دیاب  ای  تسا  يراک  نینچ  ماجنا  هب  فّلکم  دنک ، نامرد  دهد و  صیخشت  ار  يرامیب  يرورض  فلتخم و  تانیاعم 
؟ تسیک لوئسم  نامرد ، صیخشت و  رد  ریخأت  عاجرا و  تروص  رد  ایآ  دهد ؟ عاجرا  مناخ 

رگا یلو  دنک  هنیاعم  دناوت  یم  یعرـش  ترورـض  صیخـشت  رادـقم  هب  کشزپ  درم ، کشزپ  هب  رامیب  مناخ  هعجارم  تروص  رد  �ج )
تروص رد  دهد و  عاجرا  نز  کشزپ  هب  ار  وا  رامیب  لوبق  تروص  رد  دهد و  رامیب  هب  رّکذت  دیاب  دسانشب  ار  صصختم  مناخ  کشزپ 

.تسین درم  هّجوتم  یتیلوئسم  مناخ  کشزپ  هب  نز  هعجارم 

هنیاعم هنوگ  ره  تسا  زاجم  کشزپ  نیا  ایآ  دنک ، هعجارم  اتـسور  درم  کشزپ  اهنت  هب  تسا  رطخ  رد  شناج  هک  يرامیب  مناخ  رگا  .3
؟ تسیچ کشزپ  هفیظو  دشابن  رطخ  رد  رامیب  ناج  رگا  دهد ؟ ماجنا  رامیب  دروم  رد  يرورض 

دهد ماجنا  دناد  یم  مزال  رامیب  ظفح  يارب  ًاعرش  دهد و  یم  صیخشت  ترورـض  هک  ار  يا  هنیاعم  هنوگره  تسا  زاجم  کشزپ  �ج )
ماجنا ار  هنیاعم  نآ  دیابن  دـشاب  مارح  سمل  ای  هاگن و  مزلتـسم  مه  هنیاعم  نآ  دـهدن و  صیخـشت  ترورـض  ار  یـصاخ  هنیاعم  رگا  اّما 

.دهد
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؟ تسا هنوگچ  مرحمان  درم  طسوت  ندز  لوپمآ  .4

.درادن لاکشا  مرحم  ندوبن  یعرش و  ترورض  تروص  رد  �ج )

دوش یمن  تردابم  درم  نز و  ياه  ضیرم  يزاسادج  هب  دنتسه ، يرتسب  ییامُک  نارامیب  هک  هژیو  تبقارم  ياه  شخب  زا  یخرب  رد  .5
؟ تسیچ يدراوم  نینچ  رد  یلاعترضح  رظن  دوش ، یمن  هجوت  زین  نارامیب  نیا  ندناشوپ  رد  یتح  و 

هفیظو قبط  زین  سک  ره  دنیامنب و  ار  یعرـش  نوئـش  تیاعر  اهراتـسرپ  اهرتکد و  نیلوئـسم و  ناتـسرامیب  طیحم  رد  تسا  مزال  �ج )
.دیامنب ار  یعرش  نیزاوم  تیاعر  دیاب  ناوت  ّدح  رد  دوخ و  یعرش 

؟ تسیچ درم  رامیب  ندب  اب  نز  راتسرپ  ياه  تسد  سامت  مکح  .6

.دشاب هتشاد  شکتسد  ناکما  ّدح  رد  تسا  مزال  تسین و  زیاج  يرورض  دراوم  ریغ  رد  �ج )

؟ دننک تخل  ار  وا  ندب  دیاب  هک  یلاح  رد  دنک ، یحارج  ار  نز  رامیب  درم  رتکد  تسا  زیاج  ایآ  .7

دراد ناکما  رگا  درادن و  لاکشا  ترورـض  رادقم  هب  دشابن ، نز  رتکد  طسوت  رامیب  هنیاعم  ناکما  دشاب و  یعرـش  رارطـضا  رگا  �ج )
.دشاب هتشاد  شکتسد  دیاب 

؟ دیامن لسغ  تسا  گرم  تلاح  رد  هک  يدرف  سم  زا  دعب  دیاب  یعقوم  هچ  ناتسرامیب  رد  یکشزپ  رداک  .8

ماجنا تیم  ّسم  لسغ  دـیاب  تیم  نآ  ندـب  سم  زا  دـعب  دـشاب ، هتفرگن  ماجنا  لسغ  دوش و  درـس  تیم  درف  ندـب  هک  یناـمز  رد  �ج )
.دریگ
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؟ دراد یمکح  هچ  تسا  مرحمان  هب  رظن  سمل و  مزلتسم  هک  یکشزپ  تانیاعم  .9

.تسین زیاج  یعرش  ترورض  دراوم  ریغ  رد  �ج )

رد ًالومعم  هتشر  ره  رد  مناخ  نیصّصختم  تسا و  دایز  رایسب  یکشزپ  مولع  ياه  صّـصخت  دیـشاب  یم  رـضحتسم  هک  روط  نامه  .10
رطاخ هب  دـیاب  زین  گرزب  کچوک و  ياهرهـش  رد  نیاربانب  .دنـشاب  یم  مک  ردان و  اه  هتـشر  یخرب  رد  زج  هب  ناریا  رد  رـضاح  لاـح 

؟ تسیچ هعجارم  دروم  کشزپ  هفیظو  تروص  نیا  رد  دننک ، هعجارم  درم  کشزپ  هب  کشزپ ، مک  دادعت  و  نارامیب ، دایز  دادعت 

تـسا فّلکم  دـنک ، نامرد  صیخـشت و  ار  يرامیب  يرورـض  فلتخم و  تانیاعم  اب  دـناوت  یم  هک  دـهد  لامتحا  ای  دـناوتب و  رگا  ایآ 
هب رداق  قوف  لیالد  هب  نارامیب  زا  یلیخ  هک  یطیارـش  رد  دـهد ؟ عاجرا  کشزپ  مناخ  هب  ار  يو  دـیاب  ای  دـهد و  ماجنا  ار  يراک  نینچ 

؟ تسین لوؤسم  کشزپ  نیا  يو ، يرامیب  نامرد  صیخشت و  رد  ریخأت  عاجرا و  تروص  رد  ایآ  دنتسین ، راک  نیا 

يارب دراد و  ناوارف  تّقـشم  رگا  یلو  دوش  هداد  عاجرا  دیاب  دشاب  هتـشاد  ناکما  تلوهـس  هب  سنج  مه  کشزپ  هب  هعجارم  رگا  �ج )
هنیاعم سنج  مه  ریغ  کشزپ  دوخ  هک  درادن  لاکـشا  زاین  رادقم  هب  دشابن  رظن  سمل و  نودب  تانیاعم  ناکما  سنج  مه  ریغ  کشزپ 

.دیامن
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دشابن و نز  کشزپ  هک  يدروم  رد  نینج  تشاک  يریگ ، کمخت  یفارگونوس ، دننام  ندش ؛ راد  هّچب  يارب  یکشزپ  تانیاعم  ایآ  .11
ماجنا رتشیب  نانیمطا  اب  درم  کشزپ  هک  دراد  صاخ  تراهم  صصخت و  هب  زاین  نشژکیاورکیم »  » لثم دراوم  یـضعب  رد  دشاب ، رگا  ای 

نز کشزپ  تبون  ات  درک  ربص  دوش ، یمن  مه  ینامز  رظن  زا  دـشابن و  ناتـسرامیب  رد  نز  کشزپ  راک  نیا  ماجنا  نامز  ای  دـهد و  یم 
؟ دراد لاکشا  درم  رتکد  هجلاعم  ایآ  دریگب ، ماجنا  نیعم  نامز  رد  دیاب  دوش و 

نز رتکد  اعقاو  رگم  تسا  لکشم  دش  رکذ  هک  دراوم  نیا  زا  یخرب  رد  رارطضا  قدص  یلو  تسا  زیاج  رارطـضا  دراوم  رد  طقف  �ج )
.دنک رگید  تالکشم  داجیا  وا  يارب  ندرک  ربص  ای  دشابن و 

رد ایآ  دراد و  یمکح  هچ  دـنک ، یم  هدـهاشم  ار  وزاب  یجراخ  حطـس  طـقف  هک  نز  کـشزپ  طـسوت  تنـالپ ،» رون و   » نداد رارق  .12
هب دـناوت  یم  درم  کشزپ  وزاب ، يور  رتم  یتناس  دـنچ  دودـح  لمع  ّلحم  زج  هب  نز  لماک  شـشوپ  شک و  تسد  ندیـشوپ  تروص 

؟ دنک مادقا  راک  نیا 

.درادن لاکشا  دشاب  راک  نیا  رد  مه  یترورض  دشاب و  هتشاد  شکتسد  رگا  �ج )

رطخ ثعاب  هک  يا  هنیمز  ياه  يرامیب  نتـشاد  هقلخلا  صقان  نادنزرف  قلخ  نوچمه  يا ؛ ّهلدا  هب  انب  جوز  کی  رد  هک  یتروص  رد  .13
اّبطا يداهنشیپ  شور  نیرتهب  رگید  فرط  زا  دنک و  يریگـشیپ  یگلماح  زا  دیاب  رابجالاب  اّبطا  صیخـشت  هب  ددرگ ، هجوز  يارب  یناج 

؟ تسا رارطضا  قیداصم  زا  دروم  نیا  ایآ  تسا ، رظن  ای  سمل  مزلتسم  زین 

.دشاب رارطضا  قادصم  تسا  نکمم  دشابن  نیا  زج  یهار  رگا  �ج )
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؟ دزادرپب اه  هلول  نتسب  لمع  هب  شکتسد  اب  دناوت  یم  درم  کشزپ  ایآ  دوش ، زاب  نز  نارایتسد  طّسوت  رامیب  مکش  هک  یتروص  رد  .14
؟ ددرگ یم  هدهاشم  مکش  لخاد  رتشیب  دریگ و  یمن  تروص  مکش  رهاظ  تسوپ و  هب  رظن  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 

.درادن لاکشا  دشاب  رارطضا  رگا  �ج )

مکـش قیرط  زا  لمع  درادـن و  دوجو  اه  مناـخ  تروع  هدـهاشم  رب  یمازلا  چـیه  لـمع  نیح  ( TL  ) یمحر هلوـل ي  نتـسب  تهج  .15
یم تروص  مکـش  هیحان  رد  رظن  سمل و  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ( ؟ درادـن یعنام  درم  کشزپ  طّسوت  لمع  ماجنا  ایآ  دریگ ، یم  تروص 

(. دریگ

.دومن هاگن  سمل و  دوش  یمن  مه  ار  نز  مکش  هکلب  درادن  تروع  هب  صاصتخا  مارح  رظن  سمل و  �ج )

یتناس کی  ات  مین  ياهذفنم  زا  یپوکساراپال »  » لیاسو نداتسرف  و  یپوکساراپال »  » شور رد  رامیب  ندب  ندوب  هدیـشوپ  هب  هّجوت  اب  .16
مناخ طّسوت  لماک  ششوپ  لمع و  طیحم  ندرک  هدامآ  هب  هّجوت  اب   ) درم کشزپ  ایآ  رظن ، سمل و  مدع  رامیب و  مکش  لخاد  هب  يرتم 

؟ دنک مادقا  لمع  نیا  هب  دناوت  یم  اه )

.درادن لاکشا  �ج )

ماـگنه نیا  رد  مییوشب و  هدومن و  ینوفعّدـض  جـنرآ  اـت  ار  ناـمیاه  تسد  میتسه  روبجم  لـمع ، قاـتا  رد  یحاّرج  ماـگنه  نوچ  .17
مرحمان
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؟ دراد یمکح  هچ  یعرش  رظن  زا  راک  نیا  دنیبن  مرحمان  ات  تسین  مه  يزیرگ  هار  تسا و  ناوارف  زین 

.دنا هدش  مارح  راچد  اه  نآ  دننک  هاگن  رگا  دننک و  هاگن  دیابن  نامرحمان  تسین و  یهانگ  امش  يارب  دیتسه  راچان  امش  رگا  �ج )

شکتسد نودب  دیاب  یهاگ  شکتسد و  هلیـسو  هب  یهاگ   ) دهد ژاسام  ار  وا  يرگید  صخـش  دیاب  کشزپ  روتـسد  هب  هک  يردارب  .18
؟ دراد یمکح  هچ  یعرش ، رظن  زا  رما  نیا  دشاب  یم  فارطا  ای  نیتروع  هب  ندز  تسد  ندرک و  هاگن  مزلتسم  راک  نیا  و  دشاب )

.دشاب يرارطضا  رگم  تسا  مارح  �ج )

؟ تسا زیاج  مرحمان  هاگن  ای  سامت  موزل  تروص  رد  یتمالس ، لرتنک  يارب  رامیب  ریغ  دارفا  هنیاعم  ایآ  .19

.تسین زیاج  �ج )

شهوژپ ياهراک  يزابرـس و  مادختـسا ،  ) فلتخم روما  يارب  دنرادن و  يراکـشآ  يرامیب  ای  دنتـسین و  رامیب  هک  يدارفا  تانیاعم  .20
؟ تسا هنوگچ  مرحمان  دارفا  دروم  رد  هلئسم  نیا  دراد ؟ یمکح  هچ  دندرگ ، یم  یفّرعم  کشزپ  هب  ...و )

.تسین زیاج  سنج  مه  ریغ  تانیاعم  رد  �ج )

نز اهدرم و   ) نیعجارم یمامت  يوگخساپ  ما و  هدوب  مق  ینوناق  کشزپ  اهنت  هام ، رویرهش  رد  متسه ؛ ینوناق » کشزپ   » بناج نیا  .21
اه
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طاقن اه  همان  هب  حیحص  خساپ  يارب  تسا ، یهیدب  .مدوب  دنا ) هدوب  رگید  عجارم  ای  یماظتنا  يورین  زا  همان  یفّرعم  ياراد  هک  داسجا  و 
یماظتنا يورین  زا  همان  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  نم  قوف  طیارـش  رد  رگا  .مدرک  یم  هنیاعم  هدـید و  ار  ناگدربمان  ندـب  رد  لاؤس  دروم 

ای ما  هداد  ماجنا  مارح  لعف  مشاب ، هدرک  مالعا  ار  خـساپ  هنیاعم و  ار  ناسنا  کی  تروع  تراکب ، هلازا  ای  طاول  ندـش  ماـجنا  دروم  رد 
؟ زیاج لعف 

.تسا هدش  ماجنا  یمارح  راک  دیا  هدوبن  روبجم  رگا  یلو  هتشادن  لاکشا  دیا  هدوب  راک  نیا  هب  روبجم  يراک  رظن  زا  رگا  �ج )

؟ دهد شرتسگ  سنج  مه  ریغ  رامیب  هب  تبسن  ار  دوخ  تانیاعم  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  يرامیب  نامرد  رد  کشزپ  .22

.تسین زیاج  نآ  زا  شیب  درادن و  یعنام  یعرش  ترورض  ّدح  رد  �ج )

ببـس فیاظو ، نداد  ماجنا  يارب  وا  طسوت  یهاگ  مرـش  هیحان ي  سمل  ندرک و  هاگن  ای  ینوناق  کشزپ  سمل  ندرک و  هاگن  ایآ  .23
؟ دوش یم  نآ  زاوج 

.دنک ءاضتقا  مه  یعرش  ترورض  دشابن و  نآ  زج  يا  هراچ  رگم  تسا  مارح  �ج )
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نآ دروم  صیخشت  رارطضا و 

؟ تسیچ یکشزپ  روما  رد  رارطضا  ّدح  .1

.دوش یم  رامیب  يارب  ناوارف  نایز  ررض و  بجوم  دوشن  ماجنا  رگا  هک  تسا  يرادقم  هب  رارطضا  �ج )

؟ نارگید ای  کشزپ  رامیب ، صخش  تسا : رارطضا  ّدح  صیخشت  عجرم  یسک  هچ  .2

.فرع دراوم  زا  یضعب  رد  کشزپ و  دراوم  یضعب  رد  �ج )

؟ تسا رارطضا  دراوم  وزج  رامیب ، رت  شیب  ّتقد  ای  نانکراک  مزاول ، یناکم ، تاناکما  دوبمک  ایآ  .3

.تسا صصختم  فرع  ای  مدرم و  فرع  هدهع  رب  نآ  صیخشت  دشاب و  رارطضا  دراوم  ءزج  تسا  نکمم  دراوم  زا  یضعب  رد  �ج )

؟ ریخ ای  تسا  رارطضا  ینامرد  تامدخ  تفایرد  يارب  رامیب  ندش  لّطعم  ایآ  .4

.دوش رامیب  ندشن  بوخ  ای  يرامیب و  دیدشت  بجوم  هک  يدراوم  رد  رگم  تسین  رارطضا  �ج )

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:34

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:35

نارامیب اب  دروخرب  یگنوگچ 

هفیظو دـننک ، یم  مالعا  ار  دوخ  راک  جـیاتن  دنتـسه و  قیقحت  لاـح  رد  ناـهج  رد  يرایـسب  ياـه  هورگ  دارفا و  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  .1
ای یقالخا  ای  یملع  ظاحل  زا  اـه  هورگ  نیا  تسا  نکمم  هک  حیـضوت  نیا  اـب  میدـق ؟ اـی  تسا  دـیدج  ياـه  شور  هب  لـمع  ناکـشزپ 

دنک مالعا  ار  نآ  دییأت  مدع  ای  دییأت  ًاعیرـس  هک  درادـن  دوجو  اه  قیقحت  دـییأت  يارب  يدـحاو  عجرم  دنـشابن و  دـییأت  دروم  تقادـص 
؟ تسیچ نانیمطا  مدع  تروص  رد  کشزپ  هفیظو 

شور زا  هدافتسا  دوش و  یم  رامیب  يافـش  بجوم  قیرط  نآ  تسا  نئمطم  هک  دنک  نامرد  یقیرط  هب  تسا  فّلکم  یکـشزپ  ره  �ج )
.دنک لمع  شور  نآ  هب  دیابن  دشابن ، کشزپ  نانیمطا  بجوم  رگا  دیدج  ياه 

هیهت هب  رداق  رامیب  دشاب و  نارگ  رایـسب  ای  دشابن و  سرتسد  رد  رثؤم  يوراد  یلو  دریگ ، تروص  یتسرد  هب  يرامیب  صیخـشت  رگا  .2
؟ دشاب یم  رامیب  يارب  نکمم  قیرط  ره  هب  وراد  نآ  هیهت ي  هب  مزلم  جلاعم  کشزپ  ایآ  دشابن ، نآ  ي 
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باوث ياراد  وکین و  رایسب  لمع  نیا  ناوت  تروص  رد  نکل  تسین  دوخ  رامیب  يارب  یطیارـش  ره  تحت  وراد  هیهت  هب  مزلم  رتکد  �ج )
.تسا میظع 

؟ دینک رکذ  یهقف  رظن  زا  ار  یئاهب  صخش  يارب  تبابط  مکح  .3

.دشابن مه  رتکد  نیا  هب  رصحنم  رامیب  يافش  دوش و  اهنآ  تاداقتعا  نید و  تیوقت  بجوم  رگم  درادن  لاکشا  ًاعرش  �ج )

؟ تسیچ دوش ، یم  اهنآ  سمل  نادرم و  هنیاعم  درم و  ناکشزپ  اب  تبحص  هب  روبجم  هک  ینز  کشزپ  مکح  .4

.درادن لاکشا  یعرش  ترورض  رادقم  هب  �ج )

رد ییاپورا  ياهروشک  رد  نوچ  دـننک و  هنیاعم  تقد  اب  ار  رامیب  ياه  مناـخ  یـضعب  ناکـشزپ  هک  دـنک  یم  باـجیا  تباـبط  راـک  .5
زیاج تروص  نیا  هب  ییاپورا و  ياهروشک  رد  یکشزپ  لغش  هب  نتخادرپ  ایآ  تسا  یلومعم  ، هنیاعم ماگنه  هب  ییور  ياهـسابل  ندروآ 

؟ تسا

.درادن یعنام  راّفک  يارب  تبابط  دوشن  وا  يرکف  یقالخا و  فارحنا  بجوم  هک  یتروص  رد  �ج )

ار رامیب  دـناوت  یم  کشزپ  ایآ  دـندرکن ، لوبق  یلیلد  ره  هب  وا  یلو  ای  راـمیب  یلو  درک  زیوجت  راـمیب  يارب  ار  ییوراد  کـشزپ  رگا  .6
؟ دیامن اهر 

.درادن لاکشا  دشابن  رامیب  هجلاعم  يارب  یهار  دنکن و  هّجوت  رتکد  هنیاعم  نخس و  هب  رامیب  رگا  �ج )
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؟ دراد لاکشا  دنوش ، یم  یناج  یلام و  ررض  ثعاب  مک ، هبرجت  لیلد  هب  هک  یناکشزپ  تبابط  ایآ  .7

رامیب هب  یلام  یناج و  تراسخ  ندمآ  دراو  تروص  رد  اّما  درادـن  یعنام  تبابط  دریگن  تروص  يراگنا  لهـس  هک  یتروص  رد  �ج )
.دنکن قدص  مه  يراگنا  لهس  دریگب و  نامض  زا  تئارب  رگم  دنتسه  نماض 

دنروآ یم  لمع  هب  هنیاعم  نارامیب  زا  دننارذگب  ًالمع  ار  تبابط  اب  ییانشآ  هرود  دیاب  هک  نیا  لیلد  هب  نایوجشناد  اه  ناتـسرامیب  زا  .8
: دییامرفب ًافطل  تسا ، ینامرد  روما  میلعت  مه  ناشدصق  و 

زا رگا  دـیوگب ، جـلاعم  کشزپ  هک  نیا  دـننام  درک ؟ روبجم  هنیاـعم  هب  ار  ناـنآ  ناوت  یم  ناراـمیب ، تیاـضر  مدـع  تروص  رد  فلا )
.دومن مهاوخن  نامرد  ار  وت  يروآ ، لمع  هب  تعنامم  نایوجشناد  هجلاعم 

رامیب تفلاخم  هک  یتروص  رد  الا  دنرادن  ار  رامیب  رابجا  نایوجـشناد و  هب  هجلاعم  ندرپس  ّقح  رامیب  تیاضر  مدـع  تروص  رد  �ج )
راک ماجنا  بجوم  ای  نآ و  رد  ریخأت  اـی  يراـمیب و  دـیدشت  بجوم  مه  نایوجـشناد  شزومآ  دوش و  شزومآ  رما  رد  لـالخا  بجوم 

.تسین طرش  رامیب  تیاضر  تروص  نیا  رد  هک  دوشن  یمارح 

.دییامرفب حیضوت  ار  ترورض  دروم  تسا ، لاکشا  نودب  میلعت ، ترورض  دروم  رد  قوف  مادقا  رگا  ب )

ررض بجوم  دشاب و  هتشاد  دوجو  ترورض  مه  میلعت  يارب  دشاب و  صصختم  تراظن  اب  دریگ و  ماجنا  صصختم  رظن  ریز  رگا  �ج )
.درادن لاکشا  دشابن  رامیب  هب 
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هدافتـسا دروم  دیفـس  لکلا  هنیاـعم ، تخت  لـیبق  زا  ار  یکـشزپ  فراـصم  رد  هدافتـسا  دروم  لـیاسو  ندوب  سجن  دراد  یموزل  اـیآ  .9
؟ میهد رّکذت  يو  هب  رامیب  ندب  سابل و  ندش  سجن  ناکما  هب  هجوت  اب  تینوی و ... 

.تسین بجاو  رامیب  هب  رّکذت  �ج )

مامت میفّظوم  ام  دراذـگ و  یم  ام  رایتخا  رد  ار  ضیرم  هس  اـی  ود  ّیبرم ، هک  تسا  هنوگ  نیا  اـم  راـک  میتسه و  وجـشناد  اـم  فلا : .10
اهراـک زا  یـضعب  رب  دـیاب  زین  یهاـگ  .ترارح و  هجرد  نوخ و  راـشف  ضبن ، نتفرگ  لـثم  میهد ، ماـجنا  ار  ناـنآ  هب  طوبرم  ياـهراک 

غراف زا  دعب  دوش و  یم  بوسحم  ام  سرد  ءزج  اهراک  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .راردا  يارب  يراذگ  دنوُس  لثم  میشاب ، هتـشاد  تراظن 
دراد لامتحا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  میراد ، راکورـس  اه  ضیرم  هنوگ  نیا  اب  هک  میوش  یم  ناتـسرامیب  زا  یـشخب  لوئـسم  یلیـصّحتلا ،

؟ تسیچ هفیظو  دنشاب ، مرحمان  فلاخم و  سنج  زا  ام  نارامیب 

يارب هک  یتروص  رد  اما  دریگ  تروص  دنـشاب ) سنج  مه  رتکد  اب  رامیب  ) تلثامم تیاعر  يارب  یتادـیهمت  دـیاب  ناکما  دـح  اـت  �ج )
یلمع يریگدای  هب  رارطضا  هتشادن و  دوجو  یتیسنج  کیکفت  ناکما  دیشاب و  هتـشاد  اهراک  هنوگ  نیا  هب  زاین  هدنیآرد ، هفیظو  ماجنا 

.درادن تمرح  دشابن  توهش  جییهت  بجوم  مرحمان  ندب  هب  هاگن  نینچمه  دشاب و  زین 
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اه سالک  و  دنک ، یم  حیرشت  ار  درف  ره  یگدنز  لئاسم  نیرت  یـصوصخ  داتـسا  هک  سرد  طیحم  رد  هچ  ناراکمه ، اب  ام  طابترا  ب :
دارفا همه  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دنوش و  یم  رضاح  ضیرم  هنیاعم  يارب  مه  اب  نایوجشناد  هک  ناتـسرامیب  طیحم  رد  هچ  تسا و  طلتخم 

هک نیا  نودب  وجشناد  نارهاوخ  ناردارب و  نیب  ياهدروخرب  هک  دوش  یم  ثعاب  طباور  نیا  و  دنراد ، يریذپ  ریثأت  ناشراک  طیحم  زا 
ناتـسرامیب و نانکراک  ندوب  طلتخم  دـیاش  دـننزب و  فرح  مه  اب  رت  تحار  دارفا  دوش و  رت  کیدزن  دـشاب ، نیب  رد  ییوس  تین  چـیه 

؟ تسا مارح  ذّذلت  دصق  نودب  روبزم ، طباور  ایآ  دشاب ، ّتلع  رب  دیزم  مه  درم  نز و  نارامیب 

دیابن اـهطالتخا  هنوگ  نیا  دـیامنب و  ار  یعرـش  لـئاسم  یعرـش و  دودـح  تاـعارم  دوخ  ناوت  رادـقم  هب  دراد  هفیظو  یـسک  ره  �ج )
هک مارح  ریغ  ياهدروخرب  يراک  جئاوح  عفر  يارب  یعرـش و  ترورـض  رادقم  هب  دوش و  یعرـش  بناوج  تیاعر  رد  یتسـس  بجوم 

.درادن یعنام  دشابن  مارح  هاگن  سمل و  مزلتسم 

بجوم يدراوم  رد  عوضوم  نیا  هب  هجوت  مدـع  تسا و  نآ  نیرت  لـماک  هنیاـعم ، نیرتـهب  هک  دـننک  یم  رکذ  دـیتاسا  زا  يرایـسب  .11
زا يرایسب  هک  دهد  یم  صیخشت  وجشناد  ، لمع موزل  رامیب و  طیارـش  رد  لمأت  اب  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  وجـشناد  هب  داتـسا  ضارتعا 
هب رتشیب  هاگن  سمل و  مزلتـسم  لـماک  تاـنیاعم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسیچ ؟ تروص  نیا  رد  وا  فیلکت  درادـن ، یترورـض  تاـنیاعم 

.تسا رامیب 

هاگشناد تیریدم  نینچمه  داتسا و  دنک و  يراددوخ  مرحمان  هب  سمل  هاگن و  زا  يرورض  ریغ  دراوم  رد  تسا  فّظوم  وجشناد  �ج )
تیاعر ار  یعرش  تاکن  تسا  مزال  ناتسرامیب  و 
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.درادن تمرح  نآ  هب  وجشناد  ترورض  لماک و  تانیاعم  يارب  وجشناد  هب  داتسا  رابجا  تروص  رد  اّما  دنهد  رّکذت  هدرک و 

جنر درد و  تّدم  ندرک  هاتوک  روظنم  هب  ددرگ و  یم  ریبعت  مّحرت  اب  یشکرامیب  مّحرت و  يور  زا  لتق  هب  یـسراف  رد  هک  يزاناتآ  .12
هـس رب  دوش و  یم  هدافتـسا  درادن  دوجو  ناشیدوبهب  ای  افـش و  هب  يدـیما  چـیه  یکـشزپ  ینونک  ملع  ساسارب  هک  تسا  جالعال  رامیب 

: دشاب یم  لیذ  مسق 

؛ دوش هداد  همتاخ  رامیب  یگدنز  هب  کشزپ  فرط  زا  هدنشُک  يوراد  زیوجت  اب  هک  لاّعف : عون 

؛ رضتحم رامیب  نتشاد  هگن  هدنز  اوادم و  همادا  زا  يراددوخ  تروص  هب  یلاعفنا : عون 

.دهد نایاپ  شیوخ  جنررپ  یگدنز  هب  ًاصخش  رامیب  ات  رامیب  سرتسد  رد  دایز  رادقم  هب  ییاهوراد  ندادرارق  اب  میقتسم : ریغ  عون 

؟ تسا لاکشاالب  رکّذلا  قوف  ياه  هار  زا  کی  مادک  زا  هدافتسا  تاحیضوت  نیا  اب 

.دهد رارق  وا  رایتخا  رد  ادمع  ار  نآ  دیابن  تسا  هدنشک  اهوراد  نیا  هک  دنادب  رگا  مه  موس  مسق  رد  تسا و  مارح  لوا  مسق  �ج )

نداد هب  مزلم  کـشزپ  اـیآ  حیـضوت  نیا  اـب  دـنیامن  یم  فـشک  راـمیب  دروـم  رد  ار  یکاـندرد  قیاـقح  ناکـشزپ  تاـقوا  يرایـسب  .13
تاعالّطا نداد  رگا  تسا ؟ هدمآ  تسد  هب  هجلاعم  نایرج  رد  هک  تسا  یتاعالّطا 
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هب رارـسا  نیا  ياشفا  تسین ؟ زیاج  دوش  یم  دیما  نتفر  نیب  زا  بجوم  رگا  یلو  درادن  لاکـشا  دندرگب  نامرد  لابند  هک  دوش  بجوم 
؟ تسا هنوگچ  وا  کیدزن  دارفا 

.درادن لاکشا  دوشن  هنتف  بجوم  رگا  �ج )

جاودزا دقع  خسف  هب  رجنم  هک  يدراوم  زا  ریغ   ) وا يرامیب  زا  هک  یکـشزپ  ایآ  دـنک ، جاودزا  دـهاوخ  یم  يرتخد  اب  یناوج  رـسپ  .14
؟ دراد ار  وا  يرامیب  ياشفا  ّقح  دراد  عالّطا  ...و ) سِلفس  تباید ، لثم  دوش  یم 

.درادن ار  نداد  عالّطا  ّقح  کشزپ  �ج )

يو نایفارطا  رامیب و  هب  رتکد  رگا  تسا  هدـیاف  یب  وا  هجلاعم  تهج  رد  مادـقا  هنوگره  دـناد  یم  بیبط  دراد و  ناطرـس  یـصخش  .15
دننک و یمن  فرـص  هجلاعم  يارب  مه  یناوارف  هنیزه  اّما  دوش ، یم  دراو  نانآ  هب  یناور  تامدص  یحور و  هبرـض  هچرگ  دهد ، عالّطا 

نتـسناد دروم  رد  شناگتـسب  رامیب و  هک  يرارـصا  هب  هّجوت  اب  دییامرفب : دریگ ، یمن  رارق  يرامیب  نامتک  هب  ضارتعا  دروم  مه  بیبط 
؟ تسیچ بیبط  فیلکت  دنراد  تیعقاو 

.درادن لاکشا  نایفارطا  هب  تیعقاو  نتفگ  �ج )

ات هدومن  یفّرعم  سیلپ  تاماقم  هب  ار  وا  دناوت  یم  کشزپ  ایآ  دنزب ، یـشُک  مدآ  هب  تسد  دراد  لامتحا  نامز  ره  هک  ییناور  رامیب  .16
؟ دنراد هگن  رود  مدرم  زا  یعون  هب  ار  وا 

.دوش یفّرعم  سیلپ  تاماقم  هب  هک  تسا  مزال  �ج )
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هداوناخ لابق  رد  جلاعم  کشزپ  هفیظو  دشاب ، هدش  التبم  زدیا  هب  عورشمان  طابترا  قیرط  زا  التبم  درف  رگا  زدیا »  » يرامیب هنیمز  رد  .17
تازاـجم نوناـق  هب  هّجوت  اـب  تسیچ ؟ دـشاب ) هدرکن  جاودزا  رگا   ) هدـنیآ رـسمه  اـی  و  دـشاب ) هدرک  جاودزا  رگا   ) یلعف رـسمه  اـی  و 

توکـس ایآ  دوب ، دـنهاوخ  نوناق  رد  ررقم ، مئارج  لومـشم  دـننک ، شاف  ار  مدرم  رارـسا  رگا  هک  متـسیب ) لصف   ) هّدام 648 یمالسا ،
؟ دهد رارق  رما  نایرج  رد  ار  شناگتـسب  هداوناخ و  ای  و  دیامن ؟ تدـعاسم  ار  وا  دـنک و  هاگن  التبم  رامیب  هب  مّحرت  هدـید  اب  ای  دـیامن ؟

؟ تسیچ فیلکت 

.دوش هداد  رّکذت  وا  هب  دیاب  ددرگ  یم  التبم  رسمه  نتفرگ  رارق  رطخ  رد  بجوم  هک  دراد  نیقی  کشزپ  رگا  �ج )

اهررض زا  یضعب  يولج  دوش و  یم  نشور  ینوناق  مکاحم  يارب  هعماج  رد  یتقیقح  یضیرم ، رارـسا  ياشفا  اب  دنادب  کشزپ  رگا  .18
یم ایآ  ددرگ - یم  مدهنم  فشک و  رّدخم  ّداوم  هکبـش  دـهد  عالّطا  مکاحم  هب  ار  يدرف  دایتعا  رگا  ًالثم  دوش - یم  هتفرگ  هعماج  رد 

؟ دراد دوجو  اه  نآ  تساوخرد  مدع  مکاحم و  تساوخرد  نیب  یقرف  ایآ  دهد ؟ رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  ار  ضیرم  رارسا  دناوت 

.دوش هداد  عالّطا  هک  تسا  مزال  ددرگ ، یم  ررضتم  هعماج  دیوگن  نیلوئسم  يارب  ار  تیعقاو  نیا  رگا  هک  دنادب  هچنانچ  �ج )
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ناگتسب ای  جلاعم  کشزپ  زا  ریغ  رگید  ناکـشزپ  رایتخا  رد  ناوت  یم  ار  دوش  یم  یناگیاب  نآ  رد  رامیب  رارـسا  هک  يا  هدنورپ  ایآ  .19
؟ داد رارق  ضیرم 

دوشن هداد  ضیرم  ناگتـسب  هب  یلو  درادن  لاکـشا  دوش  هداد  رگید  کشزپ  هب  دوش و  هدافتـسا  شزومآ  ای  اوادم  تهج  رد  رگا  �ج )
.دنک اضتقا  یترورض  رگم 

دشاب یم  ضیرم  رارسا  ياشفا  هب  زاجم  تروص  نیا  رد  ایآ  هدیسر ، نارگید  شوگ  هب  يوحن  هب  يرامیب  رارسا  دنادب  کشزپ  رگا  .20
؟ هن ای 

هیـضق زا  علطم  اهنآ  دـنادب  هک  دـیوگب  یناسک  هب  رگم  تسین  زیاج  رامیب  رارـسا  ءاـشفا  دـنکن  اـضتقا  یترورـض  هک  یتروص  رد  �ج )
.دنتسه

يارب يراـمیب  عون  هک  دـنک  اـضتقا  ناـمرد  ترورـض  نکل  دـیامن ، مـالعا  دوخ  ضرم  ياـشفا  زا  ار  دوـخ  یتیاـضران  ضیرم  رگا  .21
؟ تسیچ تروص  نیا  رد  جلاعم  کشزپ  هفیظو ي  دوش ، شاف  شناگتسب 

.درادن لاکشا  تروص  نیارد  دنک و  افتکا  ترورض  رادقم  هب  دیاب  دنک  اضتقا  ترورض  رگا  �ج )

؟ دشاب هنوگچ  دیاب  دنتسه ، التبم  ناطرس  هلمج  زا  میخدب ، ياه  يرامیب  هب  هک  ینارامیب  اب  ناکشزپ  دروخرب  طابترا و  .22

.دهدن تسد  زا  ار  یگدنز  هب  دیما  رامیب  هک  دشاب  يروط  هب  اهدروخرب  دیاب  یتشادهب  بتارم  هب  هّجوت  اب  �ج )
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هنوگ هب  ار  وا  ات  دیامن  یفّرعم  سیلپ  تاماقم  هب  دنزب  یـشُک  مدآ  هب  تسد  دراد  لامتحا  هک  ار  یناور  رامیب  دناوت  یم  کشزپ  ایآ  .23
؟ دریگن رارق  رطخ  ضرعم  رد  یناسنا  ناج  ات  دنراد  هگن  رود  مدرم  زا  يا 

درادن لاکشا  راک  نیا  دراد  مدرم  ناج  نداتفا  رطخ  هب  زا  نانیمطا  رگا  �ج :

رامیب نآ  رارـسا  ندرک  شاف  تروص ، نیا  رد  ایآ  تسا ، هدیـسر  نارگید  هب  يا  هنوگ  هب  رامیب  درف  رارـسا  هک  دنادب  کشزپ  رگا  . 24
؟ تسا زیاج  يو  يارب 

درادن یعنام  دنراد  لماک  عالطا  هک  يدارفا  هب  اما  تسین  زیاج  دنتسین  علطم  زونه  هک  یناسک  هب  رارسا  نیا  نتفگ  �ج :
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همحّزلا قح  نتفرگ 

؟ تسا زیاج  نآ  دننام  تاعانص  یکشزپ و  هفرح  رد  کشزپ  يارب  ترجا  ذخا  ایآ  .1

.تسا زیاج  �ج )

؟ تسا حیحص  موسرم ) شور  قبط   ) يرامیب دوبهب  زا  لبق  تبابط ، قح  تفایرد  ایآ  .2

.درادن لاکشا  ًاعرش  �ج )

رظن هب  دـشاب ، یم  نییعت  لباق  ریغ  يّدام ، ظاحل  زا  لـیبق ) نیا  زا  يدراوم  تلاـکو و  قح  دـننامه   ) تباـبط ّقح  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  .3
تفایرد لباق  یطیارـش  ره  رد  دـنک ، یم  نییعت  تلود  هک  يرادـقم  ایآ  تسیچ ؟ تبابط  قح  نازیم  نییعت  هار  نیرتهب  یلاع  ترـضح 

؟ دوب دهاوخن  نویدم  کشزپ  تسا و 

ساسارب دوخ  قح  هب  مه  رتکد  دوشن و  رّرضتم  رامیب  دشاب و  هنافصنم  رادقم  هب  رگا  دشاب و  هنافـصنم  تبابط  ّقح  تفایرد  دیاب  �ج )
.درادن یعنام  دسرب  دوخ  صّصخت 
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؟ تسیچ تبابط  قح  تفایرد  يارب  شور  نیرتهب  یلاع  ترضح  رظن  هب  .4

.دیامن نیعم  هنافصنم  ار  یّقح  کشزپ  رامیب و  زا  نیفرط  ّقح  ربانب  تبابط  ّقح  يارب  دیاب  تلود  هک  دسر  یم  رظن  هب  �ج )

رامیب هک  ینامرد  هنیزه  هب  تبـسن  کشزپ  ایآ  دباین ، يدوبهب  رامیب  یلو  دهد  ماجنا  رامیب  ياوادـم  رد  ار  دوخ  یعـس  کشزپ ، رگا  .5
؟ تسا نویدم  تیزیو ) قح   ) هتخادرپ ًالبق 

.دوب دهاوخن  نویدم  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  دنریگ  یم  نارامیب  زا  هدـش ) روهـشم  يزیمریز  هب  هک   ) یحارج لمع  همحّزلا  قح  ناونع  هب  ناکـشزپ  هک  یغلبم  .6
؟ مارح ای  تسا  لالح 

.تسا مارح  نآ  تفایرد  دشاب  نوناق  فالخ  رب  رگا  �ج )
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یکشزپ نامرد  صیخشت و  شور 

لوط شیازفا  يارب  طقف  میزاجم  ایآ  دُرم ، دهاوخ  يدوز  هب  ناطرـس  دننام : ییرامیب  رثا  رد  يرامیب  هک  میهد  لامتحا  ای  مینادب  رگا  .1
یهاگ هک  ار  یناـمرد  یمیـش  دـننامه  يا  هضراـعرپ  رایـسب  كاـنرطخ و  یناـمرد  ياـه  شور  هاـتوک ) تدـم  هب  دـنچ  ره   ) يو رمع 

؟ مینک زیوجت  يو  يارب  تسا  هیلوا  يرامیب  زا  رتدیدش  نآ  ضراوع 

یعنام دـشاب  رامیب  دوخ  تیاضر  اب  دوش و  یم  رجنم  رامیب  رمع  لوط  شیازفا  هب  راـک  نیا  دوش  هداد  صیخـشت  هک  یتروص  رد  �ج )
.تسین بجاو  یلو  درادن 

هک نیا  زا  نانیمطا  اـی  يدوبهب  رد  عیرـست  تهج  کـشزپ  مهم ، نادـنچ  هن  ياـه  تنوفع  یخرب  دـننام : ییاـه  يراـمیب  رد  یهاـگ  .2
نامرد هنیزه  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  دـشاب و  رثؤم  دـناوت  یم  اـه  تنوفع  زا  یلیخ  دروم  رد  تسا و  يوق  رایـسب  يو  يزیوجت  يوراد 
تسا یلاح  رد  نیا  تسا و  دیدش  اهنآ  ياهررض  هک  دنک  یم  ییاهوراد  زیوجت  هب  مادقا  دهاکب ، يو  رّرکم  تاعجارم  هنیزه  رامیب و 

نکمم یلو  دنراد ، يرتمک  رایسب  ررض  هک  يرگید  ياهوراد  قیرط  زا  ناوتب  دیاش  هک 
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؟ تسیچ راک  نیرتهب  یـضرف ، نینچ  اب  لاح  .دومن  هدافتـسا  رامیب  هجلاـعم  يارب  دنـشاب  هتـشاد  رب  رد  راـمیب  يارب  يرتشیب  هنیزه  تسا 
؟ رثؤمان ًانایحا  رطخ و  مک  هار  ای  رطخرپ  عیرس و  هار  باختنا 

یلام تیدودحم  رطاخ  هب  رامیب  دوخ  هچنانچ  دوش و  نایب  مه  نآ  ضراوع  دوش و  هداد  لماک  رّکذت  رامیب  هب  عوضوم  نیا  دـیاب  �ج )
.درادن یعنام  رتکد  يارب  نآ  زیوجت  ًاعرش  دورب  ار  رطخ  ُرپ  هار  دشاب  رضاح 

زا دـنیامن و  یم  مالعا  ًامئاد  ار  دوخ  راک  جـیاتن  دنتـسه و  قیقحت  لوغـشم  ناهج  رد  يدایز  رایـسب  ياه  هورگ  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  .3
، دروم ود  ره  ظاحل  زا  یخرب  تقادـص و  یقالخا و  ظاـحل  زا  یخرب  یملع ، ظاـحل  زا  یخرب  تسا  نکمم  اـه  هورگ  نیا  دارفا  یفرط 
زا دشاب و  قبطنم  ًالماک  تایعقاو  اب  قیقحت  هدـش  مالعا  هجیتن  هک  تسین  ینیمـضت  چـیه  رتهب ، ترابع  هب  و  دنـشابن ، دـییأت  لباق  ًالماک 
یم لوط  يدایز  تّدـم  دـشاب ، دوجوم  مه  رگا  ای  درادـن و  دوجو  تاقیقحت  ّدر  ای  دـییأت  دروم  رد  يدـحاو  عجرم  چـیه  رگید  فرط 
یم مالعا  ربتعم  یّتح  تاّلجم  اه و  هناسر  رد  هک  یتاقیقحت  هجیتن  رگا  یطیارـش  نینچ  رد  و  دوش ، هئارا  راک  حیحـص  هجیتن  هک  دـشک 

تروص نیا  رد  دشاب  اه  نآ  لّمکم  ای  دشاب و  ریاغم  میرادن ، نانیمطا  اه  نآ  یعطق  لماک و  هدـیاف  هب  هک  ام  یلبق  ياه  شور  اب  دوش ،
؟ دیدج ای  یلبق  ياه  شور  هب  لمع  تسیچ ؟ ام  هفیظو 

.دوش لمع  دیاب  میدق  شور  هب  تسا  دییأت  دروم  دیدج  شور  هک  دشاب  هدشن  تباث  هک  ینامز  ات  �ج )
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هجلاعم تیفرع  ندوب و  ییالقع  رد  دنشاب ، یم  اراد  ًالمع  هک  ییاه  فعض  اهررـض و  هب  هّجوت  اب  یکـشزپ ، تاماظن  تارّرقم و  ایآ  .4
؟ تسا یفاک 

.دنک یم  تیافک  نآ  هب  لمع  رد  دشاب  یم  هیلقع  تارّرقم  نیا  هک  نیمه  �ج )

: دییامرفب درک  ادیپ  مه  يرگید  يرامیب  هک  یتروص  رد  دنزب  یشُک  مدآ  هب  تسد  دراد  لامتحا  نامز  ره  هک  یناور  رامیب  .5

هجلاعم دروم  ار  وا  هدومن و  ضارعا  وا  دیدج  يرامیب  نامرد  زا  دتفاین ، رطخ  هب  يو  طّسوت  يدارفا  ناج  هک  نیا  يارب  تسا  زیاج  ایآ 
؟ دادن رارق 

دـشاب تالاح  نیا  زا  هدـننک  يریگولج  دـناوت  یم  دـیدج  يرامیب  تسین و  یناور  رامیب  صخـش  يدوبهب  دـیما  هک  یتروص  رد  �ج )
.درادن لاکشا  هجلاعم  زا  ضارعا 

وـضع اه  نآ  ود  ره  دنراد و  رارق  یناج  رطخ  طیارـش  رد  نانآ  ود  ره  هک  دنروایب  هجلاعم  تهج  یکـشزپ  يارب  ار  مودصم  ود  رگا  .6
اهر مزلتـسم  ود ، نآ  زا  کی  ره  هجلاعم  يارب  کـشزپ  مادـقا  تسا و  ناـنآ  یگداوناـخ  بیبط  کـشزپ ، نیا  هک  دنـشاب  يا  هداوناـخ 

هجلاعم هب  نتخادرپ  بیبط  هفیظو  اـج  نیا  رد  دـییامرفب : دُرم  دـهاوخ  رگید  مودـصم  هجیتن  رد  هک  دـشاب  یم  رگید  مودـصم  نتخاـس 
؟ تسا مودصم  ود  نیا  زا  کی  مادک 

هدادن تسا  نانآ  کشزپ  يو  هک  یمودـصم  هداوناخ  ياضعا  هجلاعم  هب  تبـسن  یعرـش  دّـهعت  هنوگ  چـیه  بیبط  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
؟ دشاب
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؟ تسا هنوگچ  مکح  دشاب ، هتشاد  ود  نآ  زا  یکی  هداوناخ  ياضعا  هجلاعم  هب  تبسن  یعرش  دّهعت  هک  یتروص  رد 

شگرم رطخ  لامتحا  یلو  تخـس ، رایـسب  شلاح  دشاب ، یم  نانآ  یگداوناخ  کشزپ  يو  هک  یحورجم  مودـصم و  هک  یتروص  رد 
؟ تسیچ بیبط  هفیظو  تروص  نیا  رد  دشاب  رت  مک  رگید  مودصم  هب  تبسن 

دیامن هجلاعم  ار  مادک  ره  هک  تسا  ریخم  کشزپ  تسا  ناسکی  ود  ره  يارب  رطخ  لامتحا  دنتـسه و  رگیدمه  دننام  ود  ره  رگا  �ج )
تسا رتشیب  یکی  يارب  رطخ  لامتحا  هک  یتروص  رد  دزادرپب و  هجلاعم  هب  هک  تسا  بجاو  تسین و  دهعت  مدع  دهعت و  نیب  یتوافت  و 

.دریگ رارق  هجلاعم  دروم  تسوا  هّجوتم  يرتشیب  رطخ  هک  يدرف  نآ  لّوا  دیاب 

زاربا شور  نیا  اب  جـالع  لـباق  ياـه  يراـمیب  ناـمرد  یکـشزپ و  مولع  رد  مزیتونپیه »  » ملع دربراـک  صوصخ  رد  ار  ناـترظن  ًاـفطل  .7
؟ دییامرف

.تسین زیاج  الا  درادن و  لاکشا  دشاب  ملع  نیا  زا  هدافتسا  هب  يرارطضا  رگا  �ج )

یفرع ییـالقع و  هنوـگ ي  هب  اـیآ  دراد ، لـمع  رد  ییاـه  ناـیز  فعـض و  یکـشزپ ، ماـظن  نیناوـق  تارّرقم و  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  .8
؟ دروآ یمن  کشزپ  هدهع ي  رب  یفیلکت  تسا و  یفاک  تارّرقم  نآ  اب  نامرد  هب  نتخادرپ 

دیاب دشاب  هتشادن  مه  یکـشزپ  ماظن  نوناق  اب  تفلاخم  کلذ  عم  دهد و  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  هفیظو  دناوتب  کشزپ  رگا  �ج )
.دهد ماجنا 
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، ود نآ  زا  یکی  هچنانچ  دنشاب ، هتـشاد  رارق  یناج  رطخ  ضرعم  رد  ود  ره  دنروایب و  یکـشزپ  دزن  نامرد  يارب  ار  مودصم  ود  رگا  .9
اهر مزلتسم  ود ، نآ  زا  کی  ره  نامرد  يارب  کشزپ  مادقا  تسا و  نانآ  یگداوناخ  کشزپ  صخـش  نیا  هک  دشاب  يا  هداوناخ  وضع 

: دیآ یم  نهذ  هب  ریز  ياه  شسرپ  حیضوت ، نیا  اب.دُرم  دهاوخ  رگید  مودصم  هجیتن ، رد  هک  تسا  رگید  مودصم  نتخاس 

؟ تسا مودصم  ود  زا  کی  مادک  نامرد  هب  نتخادرپ  کشزپ ، هفیظو ي 

.دوش نامرد  وا  دیاب  دراد  يرتشیب  تیمها  هک  مادک  ره  �ج )

دّهعت هنوگ  چیه  تسا - نانآ  کشزپ  يو  هک  مودـصم - هداوناخ ي  ياضعا  نامرد  هب  تبـسن  هک  یتروص  رد  کشزپ  هفیظو ي  .10
؟ تسیچ دشاب  هدادن  یعرش 

ياراد رامیب  درف  رگا  اصوصخم  دنک  نامرد  دیاب  دنک  هجلاعم  دناوتب  صخـش  رگا  اذل  دـنک  یمن  كاپ  ار  هلأسم  تروص  دـهعت  �ج )
.دشاب یعامتجا  تیمها 

؟ تسیچ يو  هفیظو ي  دشاب ، هداد  یعرش  دّهعت  ود  نانآ  زا  یکی  هداوناخ ي  ياضعا  نامرد  هب  تبسن  هک  یتروص  رد  .11

.دنک هجلاعم  ار  رامیب  دیاب  دناوتب  رگا  مه  تروص  نیا  ریغ  رد  اما  دنکیم  رت  نیگنس  ار  رتکد  هفیظو  دهعت  �ج )
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، اه ناتـسرامیب  هژیو ي  ياه  شخب  رد  اـه  تخت  دادـعت  تیدودـحم  روشک و  ياـه  ناتـسرامیب  رد  تاـناکما  دوبمک  هب  هّجوت  اـب  .12
هک دوش  يرامیب  گرم  هجیتن  رد  ندـشن و  شریذـپ  ثعاب  رگا  دراد  دوبهب  يارب  يرت  مک  سناـش  هک  يراـمیب  طـسوت  تخت  لاغـشا 

؟ دراد یمکح  هچ  دراد ، ندنام  هدنز  يارب  يرت  شیب  لامتحا 

.دریگب رارق  تخت  زا  هدافتسا  نامرد و  دروم  تسا  رتشیب  وا  تاجن  ناکما  هک  يرامیب  هک  دوش  ماجنا  يروط  دیاب  �ج )

؟ تسا هنوگچ  یکشزپ  روما  رد  ّمها » نایز   » صیخشت .13

.دشاب یم  نف  نآ  رد  نیصصختم  هدهع  هب  �ج )

اب .تسا  هتفر  راک  هب  هدـننک ) تسم   ) یّبط لکلا  ناکدوک ، نالاس و  گرزب  هنیـس ي  ای  یتیوقت  ياـه  تبرـش  زا  یخرب  لومرف  رد  .14
؟ دراد یمکح  هچ  هناخوراد  رد  نآ  شورف  ای  زیوجت  تسین ، ییاهن  هراچ ي  اه  نآ  زا  کی  چیه  هک  نیا  هب  هّجوت 

.تسا مارح  دشابن  نآ  هب  رصحنم  هک  یتروص  رد  نآ  زیوجت  دوش  هدافتسا  هدننک  تسم  رمخ و  داوم  زا  هک  یتروص  رد  �ج )

یعـضوم تروص  هب  يزاـسوراد  یکـشزپ و  رد  دوـش و  یم  هتفرگ  یتعنـص  ییایمیـش و  يریمخت ، عباـنم  زا  هک  کـیلیتا » لـکلا  .» 15
مـس دننام : دـشاب ؛ هتـشاد  ییوراد  هبنج ي  نآ  ندروخ  هک  نیا  زا  معا  یکاروخ - و  هدـننک ) ینوفعّدـض  هدـننک ، کشخ  هدـنیادُز ، )

هب ییوراد  عیام  هدروآرف ي  کی  رد  یعرف  ای  ییزج  تروص  هب  ای  لوناتم  ییادز 
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لکلا زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هیلّوا  داوم  هیهت ي  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دوش ، یم  هدافتـسا  دشاب - هدـش  دراو  ظفاحم  ای  لاّلح  ناونع 
؟ تسیچ نآ  فرصم  مکح  دوش ، یم  هدافتسا 

.درادن لاکشا  درادن ، یگدننک  تسم  تیصاخ  هک  یتعنص  لکلا  زا  هدافتسا  �ج )

دوش و یم  هیهت  ناویح  ای  ناسنا  ياضعا  دننام : سجن ؛ ای  مارح  عبانم  زا  یتایح  يرورض و  ياهوراد  زا  یخرب  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .16
اهوراد و هنوگ  نیا  فرصم  یعرش  مکح  دوش ، یم  دراو  ناملسم  ریغ  یجراخ و  ياهروشک  زا  لومعم  هویش ي  هب  اهوراد  هنوگ  نیا 

ریغ حبذ  هب  دنفسوگ  ای  كوخ  هدور ي  زا  بلاغ  هنوگ ي  هب  هک  ییاه  لوسپک  یتادراو ، نیتالژ  نینچمه  تسیچ ؟ نآ  هلماعم ي  زین 
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، یم  هیهت  یعرش 

رگم تسا  یتادراو  هک  دنادب  رگا  یتح  درادن  لاکشا  نآ  فرصم  دنک  یم  يرادیرخ  ناناملـسم  رازاب  رد  هدننک  فرـصم  رگا  �ج )
لاکـشا ترورـض  باب  زا  نآ  هدافتـسا  دشاب  نآ  هب  رـصحنم  هجلاعم  رگا  هتبلا  تسا  هدش  هیهت  تشوگ  مارح  ناویح  زا  هک  دنک  نیقی 

.درادن

نینچ ندیماشآ  ندروخ و  ایآ  دشاب ، هتشاد  سجن  ای  مارح  زیچ  ندیماشآ  ندروخ و  هب  يرورض  زاین  دوخ  نامرد  يارب  رامیب  رگا  .17
؟ تسا مارح  وا  يارب  يزیچ 

.درادن لاکشا  دشاب  نآ  رد  رصحنم  رگا  �ج )
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نآ ماکحا  تاشیامزآ و 

هراشا
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هاگشیامزآ شیامزآ و 

رگید يازان  رهوش  نز و  يارب  اهنآ  زا  هدافتـسا  مکح  دنام  یم  یقاب  هاگـشیامزآ  رد  اهنآ  زا  يدادعت  هتفای  حاقل  مخت  لاقتنا  زا  دعب  .1
؟ تسیچ اهنآ  يور  رب  کیتنژ  تاعلاطم  دننام  يرگید  یهاگشیامزآ  ياهراک  ماجنا  ای  اهنآ  نتخیر  رود  ای  و 

درادن لاکشا  یهاگـشیامزآ  ياهراک  ماجنا  يارب  يرادهگن  اذل  دننکیم  اهنیا  زا  ضارعا  مرپسا  کمخت و  تابحاص  ابلاغ  نوچ  �ج )
.تسین زیاج  هدافتسا  ازان  رهوش  نز و  يارب  یلو 

ینَم ءانمتـسا  لـمع  اـب  هک  دـنهاوخ  یم  درم  زا  هن  اـی  دوش  یم  راد  هّچب  ناـسنا  دـنمهفب  هک  نیا  يارب  اـه  ناتـسرامیب  زا  یـضعب  رد  .2
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  راک  نیا  ایآ  دهد  رارق  هاگشیامزآ  رایتخا  رد  ار  شدوخ 

دشاب راک  نیا  رب  يرارطضا  ای  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رسمه  تسد  اب  رگم  تسا  مارح  راک  نیا  �ج )

نیا اه ، ناسنا  يور  رب  يریگشیپ  ینامرد و  یـصیخشت و  ياه  شور  ای  ییوراد و  ضراوع  اهرثا و  یبایزرا  ینیلاب ، ییامزآراک  رد  .3
لابق رد  ای  هنابلطواد  تسا  زاجم  درف  دوش ، یم  نآ  هب  طونم  هعماـج  زاـین  ماـظن و  ظـفح  هک  يدراوم  رد  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاع  ترضح  رظن  .دهد  رارق  تاقیقحت  زکارم  رایتخا  رد  ار  دوخ  یهوجو  تفایرد 
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.تسا مارح  دوش ، یم  بوسحم  دوخ  هب  ندز  ررض  اهراک  هنوگ  نیا  ًافرع  رگا  �ج )

رد یکـشزپ  رتشیب  تاعالّطا  بسک  يارب  دـشاب  یم  مه  كانرطخ  هاگ  هک  ینوگاـنوگ  یّبط  ياـه  شیاـمزآ  ناـسنا  يور  ًـالومعم  .4
: دییامرفب .دنهد  یم  ماجنا  اه  نآ  نامرد  ضارما و  صیخشت  تهج 

دوخ يارب  یناج  ياهرطخ  لابقتسا  هب  دهد  رارق  ییاه  شیامزآ  نینچ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هچنانچ  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  يرامیب  رگا 
ایآ .تسا  هدومن  کمک  هدنیآ  رد  ناناملسم  هعماج  ياوادم  هجلاعم و  هب  مه  یکشزپ و  ملع  تفرشیپ  هب  مه  یفرط  زا  یلو  تسا  هتفر 

؟ تسا زیاج  ندادرارق  ییاه  شیامزآ  نینچ  ضرعم  رد  ار  دوخ 

.تسین زیاج  �ج )

ضرعم رد  ار  دوخ  دـناوت  یم  تروص  نیا  رد  ایآ  یعطق ، رکّذـلا  قوف  یکـشزپ  ملع  هب  کمک  یلو  دـشاب  لمتحم  یناـج  ررـض  رگا 
؟ دهد رارق  شیامزآ 

.درادن یعنام  الا  تسین و  زیاج  دشاب  هتشاد  ررض  هب  يوق  لامتحا  رگا  �ج )

هچ دشاب ، لمتحم  رکّذـلا  قوف  کمک  يارب  مه  شیامزآ  هدـیاف  دـشاب و  هتـشادن  یهاگآ  هنوگ  چـیه  دوخ  يارب  یناج  ررـض  هب  رگا 
؟ دراد یمکح 

.تسا لفاغ  اریز  درادن  یمکح  �ج )

ای ررـض  هب  ملع  تروص  رد  ندادرارق  ضرعم  رد  ار  دوخ  مکح  دـییامرفب  دـشاب ، رـشب  دارفا  یمامت  دوس  هب  اـه  شیاـمزآ  هدـیاف  رگا 
؟ دوب دهاوخ  هچ  ررض  هب  ملع  مدع  ای  ررض و  لامتحا 
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.درک هدافتسا  درف  نیا  زا  دیاب  درک  هدافتسا  یمّدلارودهم  رفاک و  ناسنا  زا  دوشب  رگا  �ج )

هب عالّطا  نودب  بیبط  ایآ  دشاب ، هتشادن  رامیب  يارب  يررض  هنوگ  چیه  رکّذلا  قوف  فادها  يارب  قوف  ياه  شیامزآ  هک  یتروص  رد 
؟ دیامن یمادقا  نینچ  دناوت  یم  وا  زا  هزاجا  بسک  نودب  رامیب و 

.تسین زیاج  عالّطا  نودب  طایتحا  ربانب  �ج )

.دییامن نایب  ار  ترورض  نآ  یگنوگچ  دشاب ، زیاج  ییاه  شیامزآ  نینچ  ماجنا  ترورض ، تروص  رد  رگا 

رد مه  نآ  شیامزآ  ناکما  تروص  نیا  رد  دـتفا  یم  قاّفتا  ینیعم  ناسنا  گرم  دوشن  ماـجنا  شیاـمزآ  نیا  رگا  هک  یتروص  هب  �ج )
.درادن لاکشا  دسرن  یناج  ررض  هب  هک  یتروص 

زا رظن  فرص  دوش ، یم  اه  نآ  گرم  ثعاب  و  دوش ، یم  ماجنا  تاناویح  يور  رب  یکشزپ  ملع  تفرـشیپ  تهج  هک  ییاه  شیامزآ  .5
؟ تسا زیاج  یکشزپ  ملع  تفرشیپ  يارب  يراک  نینچ  ایآ  نامض ،

.درادن لاکشا  �ج )

اب دشاب ، یم  زین  كانرطخ  دراوم  یخرب  رد  هک  تسا  ناسنا  يور  رب  ییاه  شیامزآ  ماجنا  هب  رصحنم  یکشزپ  ملع  تفرشیپ  یهاگ  .6
: تسیچ ریز  لئاسم  مکح  هتکن ، نیا  هب  هّجوت 

مه یفرط  زا  یلو  هتفر ، یناج  ياهرطخ  لابقتـسا  هب  ییاه  شیامزآ  نینچ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  اب  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  رامیب  رگا 
هب
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نینچ ضرعم  رد  ار  دوـخ  تسا  زیاـج  اـیآ  هدوـمن ، کـمک  هدـنیآ  رد  ناناملـسم  هعماـج ي  ناـمرد  هب  مه  یکـشزپ و  ملع  تفرـشیپ 
؟ دهد رارق  ییاه  شیامزآ 

.دوش هدافتسا  مدلارودهم  ناملسم و  ریغ  زا  دیاب  تسین و  زیاج  �ج )

يارب ار  دوخ  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  ایآ  .دشاب  یعطق  هدش  دای  یکشزپ  ملع  هب  کمک  یلو  دوش ، هداد  لامتحا  یناج  نایز  رگا  .7
؟ دهد رارق  کشزپ  رایتخا  رد  اه  شیامزآ  نیا  ماجنا 

.درادن لاکشا  دشاب  مک  لامتحا  دح  رد  رگا  �ج )

اب دریذپب ، ار  ییاه  شیامزآ  نینچ  دناوت  یم  ایآ  دشاب ، نمـشد - تسود و  رـشب - دارفا  همه ي  دوس  هب  اه  شیامزآ  هدـیاف ي  رگا  .8
؟ تسا هتشادن  یهاگآ  ای  هتشاد  نآ  لامتحا  ای  نایز  زا  یهاگآ  هک  ضرف  ود  نیا  هب  رظن 

تسا لفاغ  درف  یهاگآ  مدع  تروص  رد  دوش و  هدافتسا  مدلارودهم  ناملـسم و  ریغ  زا  دیاب  تسین و  زیاج  یهاگآ  تروص  رد  �ج )
.درادن یمکح  لفاغ  و 

يو و یهاگآ  نودـب  کشزپ  ایآ  دـشاب ، هتـشادن  رامیب  يارب  ینایز  هنوگ  چـیه  هدـش  دای  فادـها  يارب  شیاـمزآ  هک  یتروص  رد  .9
؟ دیامن یمادقا  نینچ  دناوت  یم  وا  زا  هزاجا  بسک 

.تسین زیاج  طایتحا  ربانب  �ج )

فرـص ددرگ - یم  اه  نآ  گرم  ثعاب  دوش و  یم  ماجنا  تاناویح  يور  رب  یکـشزپ  ملع  تفرـشیپ  يارب  هک  ییاه  شیامزآ  ایآ  .10
؟ تسا زیاج  نامض - زا  رظن 

.درادن لاکشا  دنک  ءاضتقا  یکشزپ  ترورض  رگا  �ج )
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نامیاز زا  يریگولج  يروراب ،

هراشا
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( یعونصم يروراب   ) حیقلت

؟ تسین انز  لمع  هب  هیبش  لمع  نیا  ایآ  و  تسا ؟ زیاج  هسفن  یف  هیبنجا  نز  محر  رد  یبنجا  درم  هفطن  نداد  رارق  ایآ  .1

.درادن ار  انز  مکح  یلو  تسین  زیاج  لمع  نیا  �ج )

کمخت اـب  ندومن  جازتما  تهج  یبنجا  يدرم  مرپـسا  زا  ناوت  یم  اـیآ  دـشابن  مرپـسا  دـیلوت  هب  رداـق  یتـّلع  هب  درم  هک  يدراوم  رد  .2
دولوم لمح  عضو  زا  سپ  ات  درک  لقتنم  رامیب  مناخ  محر  هب  ار  نآ  نینج  لیکشت  زا  سپ  ات  دومن  هدافتسا  هاگـشیامزآ  رد  شرـسمه 
جوزمم هاگـشیامزآ  رد  رامیب  رـسمه  کمخت  اب  ار  یبنجا  درم  مرپسا  ناوت  یم  ایآ  ًانمـض  دوش ؟ يرادـهگن  شرـسمه  رامیب و  طسوت 

؟ دوش لیکشت  اجنامه  رد  نینج  ات  دومن  حیقلت  رامیب  رسمه  محر  لخاد  هب  امیقتسم  هکلب  درکن 

.تسین زیاج  ًاعرش  ام  رظن  زا  یلمع  نینچ  �ج )
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، یلّوا ضرف  رب  یمّود و  ای  تسا  یلّوا  نز  هب  قلعتم  دنزرف  دوش  لقتنم  يرگید  نز  محر  هب  هغضم  ای  هقلع  تلاح  رد  ینینج  هچنانچ  .3
؟ هن ای  تسا  مرحم  سنجمه  ریغ  دراوم  رد  مّود  نز 

یعاـضر رداـم  مکح  رد  تسا  هداد  شرورپ  ار  نینج  هک  مّود  نز  و  لّوا ) نز   ) تسا کـمخت  بحاـص  نز  هب  ّقلعتم  نینج  نیا  �ج )
.تسا

زا کمخت  تشادرب  زین  رهوش و  زا  هفطن )  ) مرپسا نتفرگ  یعونصم ، ینتـسبآ  تهج  یهاگـشیامزآ ، حاقل  ماجنا  رد  هک  ییاجنآ  زا  .4
؟ تسیچ لیذ  دراوم  رد  یلاع  ترضح  كرابم  رظن  دراد ، ترورض  نز  نادمخت 

زا توص ) ءاروام  جاوما  کمک  اـب  يرادربریوصت  هاگتـسد  ینعی   ) یفارگونوس تیادـه  اـب  نز  نادـمخت  زا  کـمخت  تشادرب  فلا )
ترورض اب  و  یتشادهب )  ) لیرتسا ًالماک  طیارش  تحت  لمع  قاتا  رد  نانز و  صـصختم  طسوت  راک  نیا  هک  نز ، نژاو )  ) لبهم قیرط 

.دریذپ یم  ماجنا  نز  تروع  هب  هاگن 

ماجنا مه  سمل  دـننکن و  هاگن  هک  دوش  یم  رگا  اذـل  تسا و  مارح  نز  تروع  هب  ندرک  هاـگن  یلو  درادـن  لاکـشا  لـمع  دوخ  �ج )
.درادن لاکشا  دوشن 

هک  ) مکـش رادج  رد  کچوک  فاکـش  ندرکزاب  ینعی   ) یپوکـساراپال قیرط  زا  یلو  یفارگونوس ، تیادـه  اب  کمخت  تشادرب  ب )
هدافتسا شور  نیا  زا  ندوب ، هنیزهرپ  رطخرپ و  رطاخ  هب  ریخا  ياه  لاس  رد  تسا  رکذ  نایاش  دشاب .) یمن  نز  تروع  هب  هاگن  مزلتسم 

.دوش یمن 

.تسین زیاج  دشاب  كانرطخ  رگا  �ج )
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یم قحلم  هدش  دای  هداوناخ  هب  يدنزرف  نینچ  ایآ  و  دراد ؟ یتروص  هچ  یعرش  رظن  زا  یعونصم  حیقلت  ماجنا  یلاع  ترضح  رظن  هب  .5
هک نیا  هب  هّجوت  اب  ریخ ؟ ای  ددرگ  یم  رادروخرب  یفوتم ) كرتام   ) ثرا زا  يدنزرف  نینچ  ندـش ، قحلم  تروص  رد  ایآ  ریخ ؟ ای  دوش 

هدش ّدلوتم  زین  دعب  هام  ُهن  هدیدرگ و  دـقعنم  توف  زا  دـعب  زور  کی  هفطن  هدومن و  توف  حـیقلت  ماجنا  زا  لبق  زور  کی  هداوناخ  ردـپ 
؟ تسا

یماـمت دـشابن و  مارح  رظن  سمل و  مزلتـسم  هک  یتروص  رد  درادـن  لاکـشا  دوش  ماـجنا  نز  هب  رهوش  زا  رگا  یعونـصم  حـیقلت  �ج )
ثرا ردپ  زا  یلو  دوش  حیقلت  مه  توف  زا  دعب  ردپ  هفطن  درادـن  لاکـشا  دراد و  دوجو  دـنزرف  ردام و  ردـپ و  نیب  قوقح  اه و  تبـسن 

.درب یمن 

کمخت ندومن  دازآ  ای  يزاس و  کمخت  هب  رداق  نآ  هب  طوبرم  دراوم  ای  اه و  نادمخت  رد  لاکشا  ّتلع  هب  نز  نارامیب  زا  يا  هّدع  .6
هتفرگ و رارق  نآ  رد  نینج  دـناوت  یم  درادـن و  یلاکـشا  اه  نآ  محر  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، یم  ازاـن  هجیتن  رد  دنتـسین و  حاـقل  تهج 

جوزمم شرهوش  مرپسا  اب  هتفرگ و  يا  هغیـص  نز  نیا  زا  کمخت  دنک و  هغیـص  ار  ینز  دناوت  یم  مناخ  نیا  رـسمه  ایآ  دـیامن ، دـشر 
؟ دوش گرزب  يرادهگن و  یمئاد  رهوش  نز و  طسوت  نامیاز  زا  سپ  ددرگ و  لقتنم  یمئاد  نز  محر  هب  هلصاح  نینج  دوش و 

.درادن لاکشا  دشابن  مارح  رظن  سمل و  مزلتسم  هک  یتروص  رد  �ج )
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مرپسا هک : وحن  نیدب  میامن ، هدافتـسا  يراجیتسا  محر  زا  دیاب  دنا  هتفگ  ناکـشزپ  .متـسه  محر  دقاف  يدازردام  روط  هب  بناج  نیا  .7
هک منادب  متساوخ  یم  دنهد ، رارق  يرگید  نز  محر  رد  ار  هلـصاح  نینج  هدومن و  جوزمم  هاگـشیامزآ  رد  نم  کمخت  اب  ار  مرـسمه 

نیا ایآ  ًاثلاث : تسیچ ؟ دراد  ار  نینج  يرادـهگن  ناوت  شمحر  هک  ینز  مکح  ًانیاث : هن ؟ ای  دراد  ینعم  یعرـش  تهج  زا  راک  نیا  ًالوا :
هب كدوک  ایآ  ًاسماخ : ریخ ؟ ای  دشاب  دناوت  یم  مرسمه  رهاوخ  ای  مدوخ  رهاوخ  نز ، نیا  ایآ  ًاعبار : هن ؟ ای  دشاب  رسمه  ياراد  دیاب  نز 

؟ هن ای  دوش  یم  بوسحم  ردام  ردپ و  دنزرف  هدمآ  دوجو 

.دشاب امش  رهوش  رسمه  مّود  مناخ  نیا  رگم  تسین  زیاج  . 1 �ج )

.دراد ار  یعاضر  ردام  مکح  مناخ  نیا  لمع  نیا  ماجنا  تروص  رد  هچ  رگ  تسین  زیاج  3 و 4 .

هب تبسن  مه  یمکح  رظن  زا  ناترـسمه و  امـش و  دنزرف  هدمآ  ایند  هب  دنزرف  دشاب  امـش  رهوش  رـسمه  مّود  مناخ  هک  یتروص  رد  . �5
.دوش یم  بوسحم  یعاضر  ردام  مناخ  نآ 

ینَم زا  دـشاب  ازان  يدرم  رگا  دـننک و  یم  يرادـهگن  يزکارم  رد  ار  اهدرم  ینَم  هک  دراد  دوجو  مرپسا  کناب  یبرغ  ياهروشک  رد  .8
عونمم رگا  دراد ؟ لاکـشا  یمالـسا  رظن  زا  راک  نیا  ایآ  دنوش ، یم  دنزرف  بحاص  اه  نآ  دننک و  یم  قیرزت  وا  رـسمه  هب  هناگیب  درم 

؟ تسیچ یلمع  نینچ  هناهاگآ  مکح  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  دنزرف  دوش ، بکترم  هناهاگآان  یناملسم  رگا  لیلد ؟ هچ  هب  تسا 
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هب ّقلعتم  هدمآ  ایند  هب  دنزرف  دوش  ماجنا  هناهاگآ  ای  هناهاگآان  رگا  یلو  دریگب  رارق  نز  محر  رد  رسمه  ینَم  دیاب  تسین و  زیاج  �ج )
.تسا درم  نیا  مه  وا  ردپ  دشاب  مولعم  ینَم  بحاص  هک  یتروص  رد  تسا و  ردام 

؟ دراد یمکح  هچ  شرهوش ، تیاضر  اب  ناملسم  نز  محر  رد  هیوهلا ، لوهجم  ردام  ردپ و  هتفای  حاقل  هفطن  ندومن  دراو  .9

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

یناملسم نز  محر  رد  یکـشزپ  ياه  شور  هب  یعونـصم  حیقلت  یحاّرج و  لمع  قیرط  زا  هیوهلا  لوهجم  يدرم  ینَم  ندومن  دراو  .10
؟ دراد یمکح  هچ  تسا  لمع  نیا  هب  یضار  زین  شرهوش  دشاب و  یم  میقع  شرهوش  هک 

.تسین زیاج  �ج )

دومن روراب  ار  يو  درک و  لقتنم  ینز  محر  هب  ار  وا  هفطن  ناوت  یم  يدودـحم  تّدـم  ات  دـیامن  توف  يدرم  هاگره  یملع  رظن  زا  . 11
: دییامرفب

؟ دراد یمکح  هچ  هجوز  محر  هب  گرم  زا  سپ  جوز  هفطن  لاقتنا  فلا )

.دشابن مارح  رظن  سمل و  بحوم  هکنآ  طرش  هب  هتبلا  درادن  لاکشا  نز  هّدع  ندش  مامت  زا  لبق  ات  �ج )

؟ دییامرف نایب  ...و  ثرا  تراهط و  رظن  زا  ار  دلو  هب  طوبرم  ماکحا  ب )

.درب یمن  ثرا  ردپ  زا  طقف  دشاب و  یم  نز  نیا  موحرم و  نیا  هب  قلعتم  دنزرف  تاهج  یمامت  زا  �ج )
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؟ دراد یمکح  هچ  هیبنجا  نز  محر  هب  گرم  زا  سپ  جوز  هفطن  لاقتنا  . 12

.تسین زیاج  �ج )

دریذپ تروص  یلمع  نینچ  دنریگب و  وا  محر  ضیوعت  رب  میمصت  ناکـشزپ  دشاب و  وا  محر  رطاخ  هب  ینز  ییازان  هک  یتروص  رد  .13
مکح ددرگ ، ضیوـعت  نادـمخت  هارمه  مـحر  هـک  یتروـص  رد  نمـض  رد  تـسیچ ، وا  دـنزرف  مـکح  ددرگ  راد  هّـچب  هلماـح و  نز  و 

؟ تسیچ

نیا رد  هدش  دقعنم  هفطن  اذل  دوش و  یم  بوسحم  وا  ندب  ءزج  درک  لوبق  ار  دنویپ  نز  ندب  دش و  لصاح  دنویپ  هک  نآ  زا  دـعب  �ج )
.دوش یم  بترتم  نآ  رب  نآ  لاثما  تیمرحم و  ثرا و  زا  ماکحا  یمامت  دشاب و  یم  شرهوش  نز و  نیا  هب  ّقلعتم  محر 

؟ تسا مارح  دشاب  میقع  يو  رهوش  هک  یتروص  رد  نز  محر  رد  هناگیب  درم  مرپسا  ندومن  دراو  ایآ  .14

.تسین زیاج  �ج )

هجیتـن رد  درادـن و  ار  حاـقل  يارب  کـمخت  ندومن  دازآ  اـی  يزاـس  کـمخت  ناوـت  نادـمخت ، رد  لاکـشا  دوـجو  رطاـخ  هب  ینز  . 15
یم ایآ  دـنک ، هغیـص  ار  ینز  وا  رهوش  رگا  .دـیامن  دـشر  نآ  رد  دـناوت  یم  نینج  درادـن و  یلاکـشا  وا  محر  هک  یلاح  رد  تسازاـن ،

لقتنم وا  یمئاد  نز  محر  هب  ار  هدـمآ  تسد  هب  نینج  دـنزیمایب و  يو  رهوش  مرپسا  اب  دـنریگب و  يا  هغیـص  نز  زا  ار  کـمخت  دـنناوت 
؟ دوش يراد  هگن  یمئاد  رهوش  نز و  طسوت  هّچب  نامیاز ، زا  سپ  دنزاس و 

محر بحاـص  نز  تسا و  رهوش  هب  ّقلعتم  هّچب  ددرگ و  تاـعارم  مارح  رظن  سمل و  رظن  زا  رگا  درادـن  لاکـشا  قوـف  ضرف  اـب  �ج )
.دراد ار  وا  یعاضر  ردام  مکح 
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راد هّچب  ات  دوش  تیوقت  رگید  ینز  کمخت  اب  دـیاب  تسا و  فیعـض  ینز  کـمخت  هک  تسا  هداد  صیخـشت  صّـصختم  کـشزپ  .16
هّچب دوش ، راد  هّچب  حـیقلت ، زا  سپ  نز  رگا  و  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  نآ  تیوقت  يارب  رگید  نز  هب  هناگیب  نز  کمخت  حـیقلت  اـیآ  .دوش 

؟ دراد ّقلعت  نز  ود  نیا  زا  کی  مادک  هب  هدش  ّدلوتم  ي 

کمخت اب  دوش و  هتفرگ  وا  زا  کمخت  دـعب  دروآرد و  دوخ  ّتقوم  دـقع  هب  ار  هناگیب  نز  نآ  مناـخ  نیا  رهوش  هک  یتروص  رد  �ج )
زا هک  دوش  نیقی  رگم  تسا  ّقلعتم  محر  کـمخت و  بحاـص  نز  هب  هدـش  دـّلوتم  هّچب  .درادـن و  لاکـشا  دوـش  تیوـقت  دوـخ  رـسمه 

.دشاب یم  ود  ره  هب  ّقلعتم  هک  دشاب  هدش  ّدلوتم  هّچب  ود  ره  کمخت 

زا دنـسانشن ، هاوخ  دسانـشب و  ار  وا  رهوش  نز و  هاوخ  دوش ؛ یم  يراد  هگن  مرپسا » کناب   » رد هک  یبنجا  درم  مرپسا  ندومن  دراو  . 17
؟ دراد یمکح  هچ  دوخ  رهوش  تیاضر  اب  تسا  میقع  يو  رهوش  هک  یناملسم  نز  محر  رد  یعونصم  حیقلت  هار 

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  يو  رهوش  تیاضر  اب  ناملسم  نز  محر  رد  سانشان  ردام  ردپ و  هتفای ي  حاقل  هفطن ي  ندومن  دراو  . 18

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

رگا دراد ؟ لاکـشا  تسا  هدرک  توف  هک  يو  رهوش  هدـش ي  دـمجنم  مرپسا  اب  نز  ندرک  روراب  یمالـسا ، تعیرـش  هیاپ ي  رب  ایآ  .19
زا ینز 
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؟ روطچ دشاب  هدرکن  جاودزا  يرگید  درم  اب  اّما  دشاب  هتفرگ  قالط  دوخ  رهوش 

دناوت یمن  دشاب  هتفرگ  قالط  رهوش  زا  نز  رگا  تسا و  طایتحا  فالخ  هّدع  مامتا  زا  دعب  یلو  درادن  لاکـشا  هّدع  مامتا  زا  لبق  �ج )
.دنک هدافتسا  يرادراب  يارب  وا  مرپسا  زا 

تروص يراـک  نینچ  دـنریگب و  وا  محر  ندرک  ضوع  هب  میمـصت  ناکـشزپ  دـشاب و  نز  محر  رطاـخ  هب  ییازاـن  هک  یتروص  رد  .20
؟ روطچ دوش  ضیوعت  نادمخت  هارمه  محر  هک  یتروص  رد  نمض  رد  تسیچ ؟ وا  دنزرف  مکح  دوش ، راد  هّچب  هلماح و  نز ، دریذپ و 

.دشاب یم  شرهوش  نز و  نیا  هب  ّقلعتم  هّچب  تروص  ود  ره  رد  روکذم  ضرف  اب  �ج )

شیادـیپ ثعاب  نز  ِدوخ  تسوپ  زا  يداوم  هار  زا  رگا  هنومن ، ناونع  هب  تسا ؟ زیاج  یطیارـش  هچ  اـب  نویـسانولک )  ) يزاـس هیبش  . 21
ماـجنا ناتـسلگنا  رد  هبترم  نیلوا  يارب  تاـناویح  يور  هک  يراـک  دـننام  تسوا - دوخ  هب  هیبـش  تهج  ره  زا  هک  دـنوش  وا  رد  ینینج 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  هدش -

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

هک شور  نیا  رد  .تسا  دنزرف  تیـسنج  باختنا  هار  هرابرد ي  نآ  عوضوم  هک  ما  هدمآرب  یباتک  همجرت ي  ددص  رد  بناج  نیا  . 22
نامز ندرک  ادیپ  زا  هدافتسا  اب  تسا  فورعم  زلتیش » رتکد  شور   » هب
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محر يوس  هب  دوش و  یم  اهر  نادمخت  زا  نز  هفطن ي  لولـس  هک  یتقو  ینعی  یگدعاق - هخرچ ي  طساوا  رد  نانز  يراذـگ  کمخت 
یبولطم جیاتن  ندش  رتخد  يارب  نآ  زا  شیپ  زور  هس  ود  ای  ندـش  رـسپ  يارب  نامز  نامه  رد  یکیدزن  هب  شرافـس  و  دوش - یم  هناور 

هنیمز رد  راهطا : هّمئا ي  ثیداحا  اه و  تیاور  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  هدـمآ  تسد  هب  دراوم  دـصرد  دون  اـت  داتـشه  دودـح  رد 
یعرش رظن  زا  مومع  حطس  رد  یّتح  نآ  زا  يریگ  هرهب  قیقحت و  نینچ  ندومن  لابند  تسا  هدمآ  ییاه  هراشا  نادنزرف  سنج  باختنا 

؟ دشاب یم  هنوگچ 

.تسا یلامتحا  تسین و  یعطق  روما  نیا  اریز  درادن  لاکشا  �ج )

؟ تسیچ دراد  رهوش  هک  ینز  دروم  رد  يا  هراجا  محر  مکح  .23

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

؟ تسا زیاج  دشاب ، یعرش  رهوش  نز و  زا  کمخت  مرپسا و  هک  یتروص  رد  یهاگشیامزآ  حاقل  ایآ  .24

.درادن لاکشا  دشابن  مارح  سمل  رظن و  بجوم  هک  یتروص  رد  �ج )

دیآ یم  ایند  هب  قیرط  نیا  زا  هک  يدـنزرف  ایآ  و  دریگب ؟ تروص  مرحمان  ناکـشزپ  طّـسوت  راـک  نیا  تسا  زیاـج  اـیآ  زاوج ، ضرف  رب 
؟ دنتسه کمخت  مرپسا و  بحاص  هک  تسا  يرهوش  نز و  هب  قحلم 

کمخت مرپسا و  بحاص  هب  قحلم  دنزرف  یلو  تسین  زیاج  دشاب  مارح  هاگن  سمل و  بجوم  رگا  مرحمان  طسوت  راک  نیا  ماجنا  �ج )
.تسا
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کمخت و بحاص  هب  قحلم  هدمآ  ایند  هب  دنزرف  راک  نیا  ماجنا  ضرف  رب  یلو  تسین  زیاج  دـشاب  مارح  سمل  رظن و  بجوم  رگا  �ج )
.تسا مرپسا 

ییادج هب  روبجم  تسا ، يرورض  حاقل  لمع  يارب  نآ  دوجو  هک  نز  رد  يراذگ  کمخت  مدع  ّتلع  هب  اه  جوز  زا  یضعب  یهاگ  .25
نیا رد  ایآ  دـنوش ، یم  هجاوم  یحور  ییوشانز و  تالکـشم  اب  ندـشن ، راد  هّچب  يراـمیب و  ناـمرد  ناـکما  مدـع  ّتلع  هب  اـی  هدـش و 
محر زا  جراخ  رد  رهوش  هفطن  اب  حاـقل  لـمع  ماـجنا  يارب  يرگید  نز  يراذـگ  کـمخت  زا  یملع  شور  هب  هک  تسا  زیاـج  تروص 

؟ ددرگ لقتنم  نز  نآ  محر  هب  هتفای  حاقل  هفطن  سپس  دوش و  هدافتسا 

.دشابن مه  مارح  سمل  هاگن و  بجوم  دشاب و  درم  نیا  رسمه  مه  رگید  نز  هکنیا  رگم  درادن  تیعورشم  راک  نیا  ام  رظن  هب  �ج )

، دوش لقتنم  وا  محر  هب  سپس  هدش و  حاقل  شرسمه  کمخت  اب  وا  تافو  زا  دعب  دوش و  هتفرگ  رهوش  زا  هفطن  رگا  .26

؟ تسا زیاج  ًاعرش  لمع  نیا  ایآ  ًالوا :

.درادن لاکشا  دشابن  مارح  سمل  رظن و  بجوم  دشاب و  هّدع  مامتا  زا  لبق  رگا  �ج )

؟ دوش یم  قحلم  وا  هب  یعرش  رظن  زا  تسا و  درم  نآ  دنزرف  دوش  یم  ّدلوتم  هک  یکدوک  ایآ  ًایناث :

.تسا درم  نامه  هب  قحلم  هلب  �ج )

؟ درب یم  ثرا  هفطن  بحاص  زا  دیآ  یم  ایند  هب  هک  يدنزرف  ایآ  ًاثلاث :

.درب یمن  ثرا  �ج )
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؟ تسا زیاج  وا  محر  رد  هفطن  ندادرارق  قیرط  زا  دوش ، یمن  راد  هّچب  هک  يدرم  رسمه  هب  مرحمان  يدرم  هفطن  حیقلت  ایآ  .27

.درادن تیعورشم  ام  رظن  هب  �ج )

؛ دنکن يراذگ  کمخت  نآ  ریغ  ای  یگسئای  ّتلع  هب  يرادرهوش  نز  رگا  .28

؟ دوش لقتنم  وا  لّوا  نز  محر  هب  رهوش  هفطن  اب  حیقلت  زا  دعب  رهوش  مّود  نز  زا  یکمخت  تسا  زیاج  ایآ 

.درادن لاکشا  دشابن  مارح  سمل  رظن و  بجوم  رگا  �ج )

؟ ّتقوم ای  دنشاب  مئاد  رسمه  مّود ، نز  ای  وا  هک  نیا  نیب  تسه  یتوافت  دروم  نیا  رد  ایآ 

.دنک یمن  یتوافت  �ج )

؟ محر بحاص  ای  کمخت  بحاص  دوب ؟ دنهاوخ  كدوک  ردام  نز  ود  زا  کیمادک 

.دراد ار  یعاضر  ردام  مکح  محر  بحاص  تسا و  لفط  ردام  کمخت  بحاص  �ج )

تروص رد  هک  يّدح  هب  دشاب  محر  بحاص  نز  کمخت  فعض  رطاخ  هب  رگید  رسمه  کمخت  هب  زاین  هک  یتروص  رد  لمع  نیا  ایآ 
؟ تسا زیاج  زین  دوش ، ّدلوتم  بویعم  كدوک  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  نیا  فوخ  نآ ، اب  رهوش  هفطن  حاقل 

.تسا زیاج  دشابن  مارح  سمل  رظن و  بجوم  رگا  �ج )
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؛ تسا زیاج  هتفر ، ایند  زا  هک  شرهوش  هفطن  اب  نز  حیقلت  لیذ  ياه  تروص  رد  ایآ  .29

؟ هّدع ياضقنا  زا  لبق  یلو  رهوش  تافو  زا  دعب 

.درادن لاکشا  �ج )

؟ هّدع ياضقنا  زا  دعب  وا و  تافو  زا  دعب 

.تسین زیاج  �ج )

؟ دنک حیقلت  شلّوا  رهوش  هفطن  اب  ار  دوخ  تسا  زیاج  ایآ  دیامن ، جاودزا  يرگید  درم  اب  شرهوش  توف  زا  دعب  نز  نآ  رگا 

.تسین زیاج  �ج )

؟ دنک روراب  شلّوا  رهوش  هفطن  اب  ار  دوخ  تسا  زیاج  مّود ، رهوش  توف  تروص  رد  ایآ 

.تسین زیاج  �ج )

درک يرادهگن  هدنز  روط  هب  یصوصخم  ياه  ناکم  رد  دنا  هدش  روراب  محر  زا  جراخ  رد  هک  ار  ییاه  کمخت  ناوت  یم  هزورما  .30
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  داد ، رارق  کمخت  بحاص  محر  رد  ار  اه  نآ  زاین  تروص  رد  و 

.درادن لاکشا  ددرگن  مارح  رظن  سمل و  بجوم  هک  یتروص  رد  �ج )
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يرادراب زا  يریگولج 

؟ دراد یمکح  هچ  محر  هلول  نتسب  هلیسو  هب  يرادراب  زا  يریگولج  .1

ره هک  انعم  نیا  هب  درادن  یعنام  ّتقوم  تروص  هب  ّالا  تسین و  زیاج  ًاعرش  دشاب  یمئاد  تروص  هب  هلول  نتـسب  اب  يریگولج  رگا  �ج )
هک رادقم  نیمه  یلو  دـننک  زاب  ار  نآ  دنـشاب  هتـساوخن  تقو  چـیه  المع  رگا  یتح  دـنیامن  زاب  ار  هلول  دـنناوتب  دنـشاب  هتـساوخ  نامز 

.تسا یفاک  زاوج  يارب  دشاب  ندش  زاب  ناکما 

؟ دنک ندش  هلماح  هب  روبجم  ار  نز  دناوت  یم  رهوش  ایآ  .2

هنوگ هب  دیابن  نز  نکل  دیامن  یگلماح  هب  روبجم  ار  نز  هک  تسین  زیاج  دشاب  نز  يارب  جرح  رـسع و  بجوم  ندـش  هلماح  رگا  �ج )
درم دشاب  هتـشادن  ندب  تمالـس  دوجو  اب  ندش  راد  هچب  يارب  یلیامت  هاگچیه  نز  رگا  اذل  دوش  عیاض  زین  درم  قح  هک  دنک  راتفر  يا 

.دراد رابجا  قح 

؟ تسیچ یمالسا  هعماج  ینونک  طیارش  رد  نآ  ياه  هویش  زین  تیعمج و  لرتنک  سفن  دروم  رد  یلاع  ترضح  رظن  .3

.دوب دهاوخ  یفنم  تاعبت  بجوم  زین  تدم  زارد  رد  یگنهرف و  ظاحل  زا  درادن و  یعرش  تهاجو  ام  رظن  هب  �ج )
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دنناوت یم  اـیآ  تسا - نآ  دـیدشت  ثعاـب  یگلماـح  هک  دـنراچد - نوگاـنوگ  ياـه  يراـمیب  باـصعا و  فعـض  هب  هک  ییاـه  نز  .4
؟ تسا مزال  یهار  ره  زا  يرادراب  زا  يریگولج  يارب  رهوش  نز و  تیاضر  ایآ  دننک ؟ ژاتروک » »

.تسا مزال  رهوش  نز و  تیاضر  تسین  زیاج  ًاعرش  هک  ییاههار  زا  يرادراب  زا  يریگولج  يارب  تسا و  مارح  ژاتروک  �ج )

یناقوف یجراخ  تمـسق  تسوپ  ریز  رتشیب  هک  دوش ، یم  هتـشاک  تسوپ  ریز  رد  هک  تنالپ » رون   » ماـن هب  دراد  دوجو  ییاـه  لوسپک  .5
؟ تسا زیاج  ًاعرش  لمع  نیا  ایآ  تسا  يرادراب  زا  يریگولج  ياه  شور  زا  یکی  نیا  دوش و  یم  هتشاک  وزاب 

.درادن لاکشا  دشاب  هتشادن  یهجوت  لباق  نایز  ررض و  رگا  �ج )

یم اه  نآ  زا  کی  ره  ضراوع  اه و  شور  زا  عالّطا  اب  دارفا  ایآ  دراد ؟ فلتخم  ياه  هار  تیعمج  لرتنک  یگلماـح و  زا  يریگـشیپ  .6
؟ دنیامن باختنا  هنابلطواد  دنناوت 

یمن هیـصوت  اما  درادـن  هانگ  اعرـش  دوشن  مه  مرحمان  مارح  هاگن  سمل و  بجوم  دوشن و  عامتجا  هب  ناـیز  ررـض و  بجوم  رگا  �ج )
.دوش

( دـنور یم  راـک  هب  يرادراـب  زا  يریگوـلج  يارب  هک   ) یمحر نورد  رازبا  هک  تسا  فـالتخا  ناکـشزپ  نیب  هـک  نـیا  هـب  هّجوـت  اـب  .7
زا محر  ياه  هلول  رد  هّدام ) یسنج  لولس  اب  رن  یسنج  لولس  بیکرت   ) هفطن داقعنا  زا  دعب  هک  نیا  ای  دننک  یم  هفطن  داقعنا  زا  تعنامم 

: دییامرفب دندرگ  یم  هفطن  عفد  بجوم  هدرک  يریگولج  محر  رادج  رد  نآ  ینیزگ  هنال 
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؟ تسا هنوگچ  اه  نآ  زا  هدافتسا  دشاب  هتشاد  داقعنا ) زا  دعب  هفطن  عفد   ) مّود تیفیک  هب  نیقی  ناسنا  رگا 

.دراد هید  تسین و  زیاج  دوش  یمئاد  ندش  میقع  بجوم  رگا  �ج )

؟ روطچ دشاب  هتشاد  قوف  تیفیک  ود  نیب  ّکش  ناسنا  رگا 

.درادن لاکشا  دشاب  هتشاد  کش  ای  دوشن و  یمئاد  ندش  میقع  بجوم  رگا  �ج )

زا رهوش  تیاضر  اب  دراد  گرم  رطخ  هک  ییاه  نینج  طقس  هتـساوخان و  يرادراب  زا  يریگولج  يارب  نانز  هک  تسا  موسرم  نینچ  .8
داقعنا زا  تعنامم  ًاتیاهن  نانآ  لمع  هک  لوپمآ  و  هلژ ، مرک و  مگارفاـید و  کـهالک  يد و  وی - يآ -  صرق ، دـننام : یلیاـسو  داوم و 

، دـنریگ یم  هرهب  لزع  شور  و  کیتسالپ ) شـشوپ   ) مودـناک زا  نارـسمه  تیاضر  اـب  نادرم  دـننک و  یم  هدافتـسا  دـشاب ، یم  هفطن 
؟ دییامرف موقرم  ار  روکذم  دراوم  یعرش  مکح  تسا  یعدتسم 

لاکـشا دشابن  یمئاد  ندش  میقع  ای  مارح  رظن  سمل و  بجوم  دـشاب و  هتـشادن  ییانتعا  لباق  نایز  ررـض و  روکذـم  دراوم  رگا  �ج )
.تسین يا  هدیدنسپ  لمع  عومجم  رد  هچ  رگ  درادن 

طّـسوت لـمع  نیا  ماـجنا  اـیآ  دریگ ، یم  تروص  رظن  سمل و  رـضاح  لاـح  رد  يد  وی - يآ - نتـشاذگ  يارب  هک  نیا  هب  هّجوـت  اـب  .9
؟ تسا زیاج  نز  کشزپ 

.دنک اضتقا  يرارطضا  ترورض و  رگم  تسین  زیاج  �ج )
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هدش هدیـشوپ  یّبط  شکتـسد  اب  کشزپ  تسد  هک  یتروص  رد  ای  تسا  رامیب  ندـب  اب  تسوپ  میقتـسم  سمل  سمل ، زا  روظنم  ایآ  .10
؟ دوش یمن  بوسحم  سمل  دشاب ،

.دوش یمن  بوسحم  سمل  �ج )

نتـشاذگ ای  یگلماح  ّدض  ياه  صرق  زیوجت  ياضاقت  ینتـسبآ  زا  يریگولج  يارب  دنزرف  هدزاود  ات  جـنپ  نتـشاد  اب  هک  ییاه  نز  .11
؟ هن ای  تسا  زیاج  هلیسو ، ندادرارق  صرق و  ندروخ  ایآ  دنیامن ، یم  محر  نورد  هلیسو 

.درادن لاکشا  دوشن  یمئاد  ندش  میقع  بجوم  رگا  �ج )

اب دنناوت  یم  ایآ  دننک ، هدافتـسا  ...و  صرق  لثم  یگلماح  ّدض  يداع  لیاسو  زا  دنناوت  یمن  الاب  هب  دنزرف  جنپ  نتـشاد  اب  هک  ییاه  نز 
؟ دننک يریگولج  ینتسبآ  زا  محر  ياه  هلول  نتسب 

.تسین زیاج  الا  درادن و  لاکشا  دوشن  مارح  هاگن  سمل و  بجوم  ای  دوشن و  یمئاد  ندش  میقع  بجوم  رگا  �ج )

ببـس دراد و  تافانم  یگلماح  اب  هک  دنتـسه  بلق  هیّلک و  يرامیب  مکـش ، یگراپ  لثم  فلتخم  ياه  يراـمیب  هب  ـالتبم  هک  ییاـه  نز 
؟ دننک يریگ  شیپ  یگلماح  زا  محر  ياه  هلول  نتسب  اب  دنناوت  یم  ایآ  ددرگ ، یم  اه  نآ  يرامیب  دیدشت 

.درادن لاکشا  دنشاب  روبجم  دنک و  قدص  رارطضا  رگا  �ج )
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« ژاتروک  » دنناوت یم  ایآ  دنراچد  تسا ، اه  نآ  دیدشت  بجوم  یگلماح  هک  فلتخم  ياه  يرامیب  باصعا و  فعض  هب  هک  ییاه  نز 
؟ تسا مزال  قیرط  ره  هب  ینتسبآ  زا  يریگولج  يارب  رهوش  نز و  تیاضر  ایآ  دننک 

.درادن لاکشا  رهوش  تیاضر  اب  یگلماح  زا  يریگولج  یلو  رهوش  تیاضر  اب  ولو  تسین  زیاج  ژاتروک  �ج )

تیلوئـسم ًاعرـش  ایآ  دـننک  یم  هدافتـسا  مودـناک  زا  اـی  دـنزیر و  یمن  محر  نورد  ار  دوخ  ینَم  لازنا ، عقوم  رد  نادرم  زا  یـضعب  .12
؟ هن ای  دنراد 

.تسا هورکم  دشاب  یضاران  نز  رگا  هچ  رگ  درادن  لاکشا  �ج )

هچ دهدن ، هزاجا  هجو  چیه  هب  دوشن و  دعاقتم  يو  رگا  موزل  تروص  رد  تسا ؟ مزال  رهوش  نذا  يرادراب  زا  يریگولج  يارب  ایآ  .13
؟ درک دیاب 

رـسع و نز  يارب  یگلماح  رگا  دیامنب و  ار  نز  لاح  تاعارم  هک  تسا  مزال  مه  درم  يارب  ًاعرـش  هک  نانچمه  تسا  مزال  هزاجا  �ج )
.دنک یگلماح  هب  راداو  ار  وا  درادن  قح  مه  درم  دوش  یم  یتمالس  نتفر  نیب  زا  ای  يرامیب و  دیدشت  بجوم  ای  دراد و  دیدش  جرح 

يریگولج هفطن  داـقعنا  زا  رهوش  نذا  اـب  دـناوت  یم  نز  دـشاب ، رداـم  يارب  یتارطخ  زورب  بجوم  ندـش  راد  هّچب  هک  یتروص  رد  .14
؟ دنک

.درادن لاکشا  �ج )
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هک يرادراب  ّدض  ياه  صرق  لثم  دنراد ؛ ررـض  هک  دـهدب  حیحـص  لامتحا  ای  دـنادب  ناسنا  هک  يرادراب  ّدـض  لیاسو  زا  هدافتـسا  .15
؟ دشاب یم  هنوگچ  تسا ، قورع  بلق و  بّرخم 

.تسین زیاج  نآ  زا  هدافتسا  تسا  ءانتعا  لباق  ررض  رگا  �ج )

یتّقوم راک  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دـنک  هدافتـسا  يرادراب  ّدـض  صرق  زا  لمح  زا  يریگولج  يارب  رهوش  نذا  نودـب  نز  هاگره  . 16
؟ دراد یهجو  هچ  دوش ، یمن  زین  ندش  میقع  بجوم  تسا و 

.تسین زیاج  رهوش  تیاضر  نودب  دنک  ار  راک  نیا  دیدم  تدم  هب  دهاوخب  ای  دوش و  رهوش  قح  عییضت  بجوم  رگا  �ج )

کی دودح  ياه  شرب  اب  ینعی  دریگ ؛ رارق  هدافتـسا  دروم  دناوت  یم  یپوکـساراپال »  » شور ( TL  ) یمحر ياه  هلول  نتسب  تهج  .17
؟ دراد یمکح  هچ  هسفن  یف  لمع  نیا  مکش ، يور  زا  رتم  یتناس  مین  ات 

.تسین زیاج  دشابن  ندش  زاب  ناکما  هک  ددرگ  یم  درم  مئاد  ندش  میقع  بجوم  رگا  �ج )

زا نیا  ایآ  ددنبب ؟ ار  دوخ  ياه  هلول  دناوت  یم  نز  ایآ  دراد ، یناج  رطخ  شیارب  ندش  هلماح  هک  دنیوگب  یمناخ  هب  ناکشزپ  رگا  . 18
؟ تسا رارطضا  قیداصم 

.درادن لاکشا  دشابن  هلول  نتسب  زج  یهار  دراد و  یناج  رطخ  نز  يارب  یگلماح  رگا  �ج )
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مکح مکـش ، ندوب  زاب  هب  هّجوت  اب  تسا  هدش  زاب  شمکـش  هتفرگ و  رارق  یحاّرج  لمع  تحت  يرامیب  ّتلع  هب  هک  تسا  یمناخ  . 19
رظن سمل و  هلأسم  زاـب  اـیآ  دـشاب  راـمیب  هیلّوا  لکـشم  یحاّرج  لوؤسم  درم ، کـشزپ  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هنوگچ  اـه  هلول  نتـسب 

؟ ریخ ای  دوش  یم  حرطم 

.درادن لاکشا  دنک  زاب  ار  نآ  دشاب  هتساوخن  هک  نآ  ولو  دشاب  هلول  ندش  زاب  ناکما  رگا  �ج )

؟ تسا طرش  رسمه  رظن  تسالپورون  تشاک  يارب  ایآ  . 20

دشاب راک  نیا  هب  راچان  دراد و  ررض  وا  يارب  یگلماح  هک  دشاب  یصاخ  يرامیب  راچد  نز  اعقاو  رگم  تسا  طرش  �ج )

رد ندـش  هلماح  تروص  رد  اریز  دوشن  هلماح  نز  هک  تسا  هدـش  مـالعا  یطیارـش  قبط  یکـشزپ  ربتعم  یملع  عباـنم  هب  هّجوت  اـب  . 21
ياـه هلول  نتـسب  هب  زاـجم  صخـش  اـیآ  دراوم  نیا  رد  .دـیآ  یم  شیپ  نینج  يارب  یتالکـشم  اـی  دراد  رارق  یمـسج  تارطخ  ضرعم 

؟ دشاب یم  یمحر 

.درادن لاکشا  دشابن  محر  ياه  هلول  نتسب  زج  یهار  رگا  �ج )
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ندرک میقع 

؟ تسا طرش  فرط  تیاضر  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  تسا  ندش  میقع  نآ  همزال  هک  درم  نز و  ياه  هلول  نتسب  .1

.تسین زیاج  درم  نز و  هلول  یمئاد  نتسب  �ج )

؟ تسا یکی  مادک  اب  مّدقت  ّقح  دوش  هداد  هزاجا  درم  ای  نز  ياه  هلول  نتسب  هک  یتروص  رد  .2

.تسا مدقم  دشابن  مئاد  ندش  میقع  بجوم  هک  مادکره  �ج )

زین نیـشیپ  ياه  نامیاز  هک  يدراوم  رد  هژیو  هب  دـنراد ، هقلخلا  صقان  نادـنزرف  ندروآ  ایند  هب  يارب  دـعاسم  هنیمز  هک  یناوناـب  رد  .3
؟ تسا زیاج  یگلماح  مئاد  عطق  ایآ  دنک ، تباث  ار  عوضوم  نیا 

.درادن لاکشا  ندشن  هلماح  يارب  تبقارم  اما  تسین ، زیاج  دشاب  محر  هلول  نتسب  ندرک و  میقع  اب  هارمه  رگا  �ج)

؟ هن ای  تسا  زیاج  ینامرد  یمیش  ایآ  حیضوت  نیا  اب  دوش ، یم  مئاد  یمیقع  ثعاب  نایاقآ  رد  ینامرد ، یمیش  . 4

.دشاب یعرش  ترورض  رگم  تسین  زیاج  �ج )
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؟ تسیچ فیلکت  دزاس  میقع  ار  نانز  نادرم و  دیلاوم  لرتنک  يارب  دش  فّظوم  تلود  فرط  زا  یکشزپ  رگا  .5

.تسین لالح  دریگیم  هک  ار  یلام  درادن و  ار  راک  نیا  ماجنا  قح  �ج )

مکح ناونع  تیعمج ، فراعتم  ریغ  دشر  زا  يریگولج  دیلاوم و  لرتنک  تهج  اه  هلول  نتسب  و  یموتکزاو »  » يارب یعرـش  زاوج  ایآ  .6
؟ تسا وغل  لباق  ترورض  نتفر  نیب  زا  اب  هتشاد و  ار  یتموکح )  ) هیوناث

.دوش یمن  فرطرب  نآ  تمرح  نیوانع  نیا  اب  تسا و  مارح  اعرش  اه  هلول  نتسب  یموتکزاو و  �ج )

لباق ریغ  ًابیرقت  دریگ و  یم  تروص  اه  نآ  دوخ  تیاضر  اـب  نادرم و  ندرک  ازاـن  میقع و  يارب  هک  یموتکزاو »  » لـمع ماـجنا  اـیآ  . 7
؟ تسا طرش  رسمه  تیاضر  ایآ  و  هن ؟ ای  دراد  لاکشا  تسا ، تشگرب 

درادن نآ  تمرح  رد  يریثأت  رسمه  تیاضر  تسا و  مارح  اعرش  لمع  نیا  �ج )

میقع بجوم  هک  نیا  ولو  دننک  یم  تردابم  دوخ  ياه  هلول  نتـسب  هب  دنراد و  دنزرف  دـنچ  هک  یناسک  اب  هطبار  رد  ار  ناترظن  ًافطل  . 8
؟ دیسیونب دوش ، اه  نآ  یمئاد  ندش 

.تسین زیاج  ندرک  میقع  محر و  هلول  یمئاد  نتسب  �ج : 
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نیـشیپ ياه  نامیاز  هک  يدراوم  رد  هژیو  هب  دنراد ؛ صقن  هک  ینادنزرف  ندروآ  ایند  هب  يارب  دعاسم  هنیمز ي  هک  یناوناب  دروم  رد  .9
؟ تسا زیاج  یگلماح  یگشیمه  عطق  ایآ  دنک ، تباث  ار  عوضوم  نیا  زین 

.دنیامن یمئاد  ندرک  میقع  هب  مادقا  دنرادن  قح  دنوشن  هلماح  هژیو  ياهتبقارم  قیرط  زا  دنناوتب  هچنانچ  �ج )

؟ دشاب یم  زیاج  يرما  دوش ، یگشیمه  یمیقع  ثعاب  درم  نارامیب  يور  رب  ینامرد  یمیش  هک  یتروص  رد  ایآ  .10

.درادن لاکشا  دشاب  يرورض  رامیب  هجلاعم  يارب  ینامرد  یمیش  هک  یتروص  رد  �ج )

میقع ثعاب  لمع  نیا  هک  یلاح  رد  دننک ؛ مادقا  دوخ  ياه  هلول  نتـسب  هب  دنناوت  یم  دنتـسه  دـنزرف  دـنچ  بحاص  هک  یناسک  ایآ  .11
؟ دوش یم  اه  نآ  یگشیمه  ندش 

.تسین زیاج  �ج )
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نامیاز

؟ دنک کمک  دناوت  یم  درم  ایآ  دنک ؛ کمک  لمح  عضو  رد  امام  هب  ات  دشابن  ینز  هک  یتروص  رد  نامیاز ، ماگنه  .1

دیابن دراد  ناکما  هک  ییاج  ات  دشاب و  مراحم  زا  درم  دراد  ناکما  هک  ییاج  ات  هتبلا  درادن  لاکشا  ترورض  رارطضا و  رادقم  هب  �ج )
.دنک هاگن  نز  یلسانت  تلآ  هب 

لّمحت ار  يرت  مک  درد  ات  دنوش  نیرازس  هک  دنراد  رارصا  دننک  نامیاز  یعیبط  شور  هب  دنناوت  یم  هک  رادراب  ياه  مناخ  زا  یخرب  .2
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دننک ،

.تسین زیاج  نیرازس  دشاب  یعیبط  شور  ناکما  هک  یتروص  رد  �ج )
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نینج طقس  نینج و 

؟ تسا زیاج  دنشاب ، یم  نینج  طقس  يارب  ًارصحنم  هک  ییاهوراد  شورف  ایآ  .1

.دراد تمرح  تسین و  زیاج  �ج )

نیب زا  ردام  یگلماح ، نایاپ  ات  دننک  ربص  دوشن و  هجلاعم  رگا  تسا و  هلماح  هک  ینز  هتفرشیپ  ناطرس  هجلاعم  يارب  تسا  زیاج  ایآ  .2
؟ دومن نینج  طقس  دور ، یم 

.درادن لاکشا  طقس  دراد  دوجو  ردام  ندرم  هب  یفرع  نانیمطا  رگا  �ج )

: دییامرفب ددرگ ، یم  ردام  گرم  بجوم  ردام  مکش  رد  نینج  ندنام  هک  دهد  یعطق  صیخشت  بیبط  رگا  .3

؟ دنامب ملاس  ردام  ات  تسا  زیاج  ردام  مکش  رد  نینج  ندرب  نیب  زا  ایآ 

.درادن لاکشا  ردام  مکش  رد  نینج  ندرب  نیب  زا  ای  طقس و  روکذم  ضرف  اب  �ج )

؟ دریمب ردام  دنامب و  ملاس  هّچب  ات  داهن  یقاب  لاح  نامه  هب  ار  ردام  ناوت  یم  ایآ 

تسا طایتحا  فالخ  �ج )
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هک حیـضوت  نیا  اب  تسیچ ؟ فیلکت  دـشاب ، راک  رد  هّچب  مه  ردام و  گرم  لامتحا  مه  لاح ، نامه  هب  رداـم  ندراذـگ  یقاـب  رد  رگا 
؟ تسا يواسم  ود  ره  يارب  یتمالس  گرم و  لامتحا 

.درک يرگید  يادف  ار  مادکچیه  ناوت  یمن  دشاب  انتعا  لباق  لامتحا  دوش و  هداد  مه  یتمالس  لامتحا  رگا  �ج )

.دیهد حیضوت  ًافطل  دراد ؟ قرف  نآ  زا  دعب  و  حور » جولو   » زا لبق  نینج  هب  تبسن  قوف  مکح  ایآ 

.تسا رتکیدزن  طایتحا  اب  دنهد  ماجنا  حور  جولو  زا  لبق  ار  طقس  رگا  هچرگ  دنک  یمن  توافت  دش  زیاج  طقس  هک  يدراوم  رد  �ج )

صوصخم هاگتـسد  رد  اـی  هژیو و  ياـه  تبقارم  تحت  وا  ندومن  گرزب  عـقوم و  زا  رتدوز  رداـم  محر  زا  نینج  ندروآ  نوریب  اـیآ  .4
؟ تسا زیاج  روتابوکنا ) )

درادن لاکشا  دشاب  ردام  نینج و  تحلصم  هب  رگا  �ج )

ادـیپ دـنزرف  هک  راب  ره  نینج  ياقب  تروص  رد  ردام  يارب  رطخ  دوجو  زا  عالّطا  تروص  رد  نیدـلاو  هک  دـهد  لامتحا  بیبط  رگا  . 5
؟ تسیچ بیبط  هفیظو  تروص  نیا  رد  دومن  دنهاوخ  يو  طقس  هب  مادقا  دننک ،

نیدـلاو لمع  لاـبق  رد  کـشزپ  دـشاب و  یعطق  رداـم  يارب  گرم  رطخ  رگم  درادـن  ار  دـنزرف  ندرب  نیب  زا  طقـس و  قح  بیبط  �ج )
.دوشن هداد  عالطا  الا  درادن و  لاکشا  عالطا  دهد  صیخشت  ترورض  رگا  اذل  تسین  لوئسم 
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نانآ دهد  یم  دایز  لامتحا  نیدلاو  هب  نداد  عالّطا  تروص  رد  هک  دشاب  یم  وضع  صقن  ياراد  نینج ، هک  دش  هّجوتم  یبیبط  رگا  . 6
دراد یمک  رایـسب  يدوبهب  لامتحا  هک  دنوش  نینج  رد  يوضع  صقن  ثعاب  هجلاعم  ماقم  رد  مه  دیاش  دنیامن و  نینج  طقـس  هب  مادقا 

دییامرفب تفرگ ، دـهاوخن  رارق  نینج  تیعـضو  زا  نانآ  هب  عالّطا  مدـع  هب  تبـسن  نیدـلاو  تیاکـش  ضرعم  رد  دـهد  عالّطا  رگا  اـّما 
؟ تسیچ بیبط  هفیظو 

دهد عالطا  اهنآ  نیدلاو  هب  دناوت  یم  .ترورض  صیخشت  تروص  رد  درادن و  ار  نینج  نتشک  قح  بیبط  �ج :

رارق يژولویدار  يرادرب  سکع  هعشا  لباقم  تبون  ود  رد  دشاب ؛ یم  رادراب  هدوبن  صّخـشم  هک  ههام  دودح 5/1  رد  يرادراب  نز  . 7
میقتـسم رثا  نینج  رب  نیقی  روـط  هب  ًاـنئمطم و  دـنیوگ  یم  ناکـشزپ  هدـیدرگ و  یگداوناـخ  یتحاراـن  دروـم  هعـشا  رظن  زا  هک  هـتفرگ 

هعـشا نیا  زا  یـشان  ضراوع  رگید  وضع و  صقن  ياراد  نینج  هک  دنا  هداد  يوق  لامتحا  يژولویدار  لوؤسم  ناکـشزپ و  هتـشاذگ و 
؟ هن ای  تسا  زیاج  نینج  طقس  ایآ  قوف  بلاطم  هب  هّجوت  اب  دوب ، دهاوخ  رضم 

تسا مارح  نینج  طقس  �ج)

هک دـهد  یم  خر  ولق ) راهچ   ) ولق دـنچ  یگلماح  هک  دـیآ  یم  شیپ  یهاگ  دریگ ، یم  تروص  هک  ییازان  ياه  ناـمرد  هب  هّجوت  اـب  .8
اب ًارثکا 
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هزورما هک  ییاه  شور  زا  یکی  .دنور  یم  نیب  زا  هدیـسرن و  رمث  هب  اه  نینج  دـشاب و  یم  هارمه  ياه 5 و 6  هام  رد  سردوز  نامیاز 
اه نینج  هیقب  ات  دشاب  یم  ییادتبا ) زور  ات 60   50 رد  ) یگلماح لّوا  ياه  هام  رد  اه  نینج  نیا  دادـعت  شهاک  دوش  یم  ماجنا  ایند  رد 

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  سّدقم  عرش  رظن  زا  ینامرد  شور  نیا  ایآ  دسرب ، رمث  هب  یگلماح  دنیامن و  دشر  دنناوتب 

درادن لاکشا  دشاب  رگید  ياه  نینج  دشر  دصق  هب  حور و  ندش  هدیمد  زا  لبق  لمع  نیا  هکیتروص  رد  �ج )

دهاوخ يرانک  هب  یتشوگ  هّکت  دـننام  دـّلوت  زا  سپ  هک  دـشاب  یم  هقلخلا  صقان  نینج  هک  هدـش  مولعم  نینج ، زا  يرادرب  سکع  اب  .9
: فصو نیا  اب  .دوب  دهاوخ  یناسنا  روعش  كرد و  هنوگره  دقاف  دشاب و  هتشاد  دناوت  یمن  یتیلاعف  هنوگ  چیه  داتفا و 

؟ دومن طقس  ار  نینج  درب و  نیب  زا  ار  يو  نآ ) زا  دعب  ای  حور  جولو  زا  لبق   ) لاح نامه  رد  تسا  زیاج  ایآ 

تسا مارح  لمع  نیا  �ج :

دریمب رتدوز  ات  دادن  ماجنا  يو  نامرد  دروم  رد  یمادقا  هنوگ  چیه  هک  تسا  زیاج  ایآ  دش  ضیرم  سپس  دمآ و  ایند  هب  لفط  نیا  رگا 
؟ دوش تحار  مه  جنر  درد و  زا  اسب  هچ  و 

.دریگ تروص  يو  نامرد  يارب  شالت  دیاب  تسین و  زیاج  �ج :
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یمیـش تسا  زیاـج  اـیآ  كدوک  يارب  ررـض  دوجو  تروص  رد  دراد ، یناـمرد  یمیـش  هب  زاـین  هدوب و  هلماـح  هک  يراـمیب  مناـخ  .10
ای درک  طقـس  ار  نآ  ناوت  یم  دوش ، هداد  صیخـشت  هقلخلا  صقان  دـّلوت  زا  لبق  كدوک  رگا  زاوج ، تروص  رد  هن ؟ اـی  دوش  یناـمرد 

؟ هن

؟ هن ای  تسا  طرش  رهوش  تیاضر  ًانمض 

طقـس يارب  رهوش  تیاضر  تسا و  مارح  اعرـش  كدوک  طقـس  اّما  درادـن و  یعنام  ًاعرـش  دراد  ینامرد  یمیـش  هب  يرابجا  رگا  �ج )
.درادن رابتعا  نینج 

تارطخ دروم  رد  يرادراب ، زا  يریگولج  يارب  نامیاز  نانز و  صّصختم  ناکشزپ  هک  یتروص  رد  ایآ  رارطـضا ، دراوم  نییعت  رد  .11
؟ دنک یم  تیافک  دننک  رطخ  مالعا  یمناخ  هب  نینج  يارب  یمسج  یناج و  یلامتحا 

تسا زیاج  طقس  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  زرحم  ردام  يارب  گرم  رطخ  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  طقف  نینج  طقس  �ج )

جراخ دنک ، یم  طقـس  دهد و  شرورپ  دوخ  بویعم  محر  رد  ار  نآ  دـناوت  یمن  هک  ینز  مکـش  زا  ار  نینج  دـنناوت  یم  ناکـشزپ  .12
: دییامرفب دوش ، ّدلوتم  یعیبط  روط  هب  ات  هداد  همادا  دوخ  دشر  هب  نینج  اج  نآ  رد  هک  هداد  رارق  يرگید  نز  ملاس  محر  رد  هدومن و 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  دوش ) یم  رهوش  کی  هب  ّقلعتم  هفطن  هک   ) دشاب لّوا  نز  رهوش  رسمه  مه ، مّود  نز  رگا  ایآ 

تسا زیاج  �ج )
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؟ دشاب یم  زیاج  راک  نیا  ایآ  دشاب  یبنجا  هناگیب و  لّوا  نز  رهوش  اب  مّود  نز  هک  یتروص  رد 

تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

؟ دییامرف نایب  ار  نآ  دراد  قرف  حور  جولو  زا  دعب  ای  حور  جولو  زا  لبق  راک  نیا  ماجنا  رگا 

.دنک یمن  توافت  �ج )

رد دوش و  لقتنم  يرگید  نز  محر  هب  نآ  رد  حور  ندش  هدیمد  زا  دعب  ای  هغضم و  ای  هقلع  تروص  هب  هک  یلاح  رد  نینج  هچنانچ  .13
؟ یمّود ای  تسا  یلّوا  نز  دنزرف  دازون  ایآ  دوش ، ّدلوتم  دبای و  شرورپ  دشر و  محر  نآ 

.دشاب یم  لوا  نز  دازون  �ج)

عرـش طّـسوت  یگدـناوخ  دـنزرف  رب  دومن و  لوبق  يدـنزرف  هب  ار ، رگید  یجوز  زا  هدـش  دـّلوتم  دـنزرف  ناوت  یم  هک  ییاـج  نآ  زا  .14
دنچ ای  دشاب  هزور  کی  دناوت  یم  دولوم  ینعی  درادن –  یگدناوخ  دنزرف  رد  یتیمها  دولوم  ّنس  تسا و  هدش  هتشاذگ  هحص  سّدقم 

دنزرف ناوت  یم  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اذـل  رتدوز –  یّتح  ای  ههام و  تفه  ای  دـشاب  هدـمآ  ایند  هب  ههام  ُهن  دـناوت  یم  هلاس 
کمخت و  رهوش ) مرپـسا   ) رهوش هفطن  زا  لـصاح  نینج  ناوت  یم  اـیآ  رگید  تراـبع  هب  دومن ؟ زاـغآ  ینینج  نارود  زا  ار  یگدـناوخ 

نامه رد  نینج  ندش  لیکشت  هفطن و  داقعنا  زا  سپ  ار  شرسمه 
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نینج ناوت  یم  اـیآ  دـشاب ، زیاـج  هلأـسم  نیا  رگا  .دـیامن  لوـبق  يدـنزرف  هب  ار  وا  يرگید  جوز  داد و  یگدـناوخ  دـنزرف  هب  لّوا  زور 
؟ دیامن گرزب  ار  وا  ّدلوت  زا  سپ  هک  داد  رارق  شا  هدناوخ  ردام  محر  رد  ار  هدش  لیکشت 

تسین زیاج  �ج )

: دییامرفب دنهد ، یم  دشر  ار  نآ  هداد و  رارق  شیامزآ  هلول  رد  لووا )  ) نز کمخت  اب  ار  مرپسا )  ) درم ینَم  یهاگشیامزآ  رد  اّبطا  .15

حور بحاص  لماک و  لفط  ات  دیاب  دنک و  یم  ادیپ  ار  نینج  طقـس  مکح  هک  نیا  ای  دـنکفا  رود  ناوت  یم  ار  هتفای  دـشر  هفطن  نآ  ایآ 
؟ دومن تظفاحم  يو  زا  دوش  یم 

.تسا مزال  تظفاحم  طایتحا  ربانب  �ج )

هدـهع هب  دوش  تخادرپ  دـیاب  هک  یتروـص  رد  هدوـمن و  تخادرپ  نینج  طقـس  هید ي  دـیاب  اـیآ  دـشابن ، زیاـج  نآ  ندـنکفا  رود  رگا 
؟ تسیک

.دنک تخادرپ  دیاب  تسا  نتفر  نیب  زا  لماع  هک  یسک  دوش و  هتخادرپ  دیاب  اطایتحا  هید  �ج )

؟ دییامن نایب  ًافطل  دراد ؟ قرف  جولو  زا  دعب  ای  حور  جولو  زا  لبق  نآ  ندنکفا  رود  ایآ 

.تسا طایتحا  فالخ  مه  حور  جولو  زا  لبق  نآ  ندرب  نیب  زا  یلو  تسا  رت  مزال  طایتحا  حور  جولو  زا  دعب  �ج )
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اب دـیاب  یتبـسن  هچ  نز  نآ  دراد ؟ لاکـشا  ایآ  دـنهد ، لاقتنا  رگید  نز  محر  هب  تسا  نز  درم و  کـی  هب  ّقلعتم  هک  ار  ینینج  رگا  . 16
؟ دشاب هتشاد  درم 

تسا زیاج  دوشن  مارح  سمل  هاگن و  مزلتسم  هکیتروص  رد  دوخ  نز  محر  هب  درم  هفطن  لاقتنا  افرص  تسین و  زیاج  راک  نیا  �ج )

تیثـیح وربآ ، ظـفح  لـیبق  زا  دـشاب ؛ ناـیم  رد  ...و  جرح  رـسع و  رارطـضا و  زا  ریغ  يرگید  ياـه  هزیگنا  هک  نینج  طقـس  مـکح  .17
؟ تسیچ ...و  یگداوناخ 

دراد هرافک  تسا و  مارح  �ج)

؟ تسا هنوگچ  نایوجشناد  نداد  شزومآ  روظنم  هب  هاگشیامزآ  رد  نینج  يرادهگن  .18

دوش كرت  دیاب  تسا و  لاکشا  لحم  دشاب  نآ  رد  حور  ندش  هدیمد  زا  دعب  رگا  اما  درادن  لاکشا  حور  جولو  زا  لبق  ات  �ج )

يو مادقا  هک  یلاح  رد  هدش ، هتساوخان  يرادراب  هب  التبم  ّتقوم  حاکن  نمض  رد  هک  دیامن  اعّدا  کشزپ  هب  هعجارم  اب  یمناخ  رگا  .19
رما نیا  ياشفا  نونکا  و  تسا ، هدوب  شنایفارطا  هداوناخ و  دارفا  ریاس  عالّطا  نودـب  راظنا و  زا  رود  یلو و  هزاجا ي  اب  ّتقوم  حاکن  هب 

تالکـشم راچد  هدـنیآ  رد  زین  دـنزرف  تخاس و  دـهاوخ  راد  هّکل  تّدـش  هب  ار  شدوخ  هداوناخ و  یعامتجا  تیثیح  يرادراـب  رثا  رد 
؟ یگهام دنچ  ات  زاوج  تروص  رد  تسا ؟ زیاج  کشزپ  يارب  شدوخ  ياضاقت  اب  وا  نینج  طقس  ایآ  دش ، دهاوخ  یعامتجا  یحور و 

دراد هرافک  هید و  تسین و  زیاج  ضرف  نیا  رد  نینج  طقس  �ج :
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دنک طرـش  رگا  ایآ  و  دوش ؟ تخادرپ  یـسک  هچ  طسوت  دیاب  همزال  هید ي  دوش ، یم  نینج  طقـس  ثعاب  کشزپ  هک  يدراوم  رد  .20
نآ تسا  بجاو  وا  رب  هید  هک  يدرف  طرش ، نیا  لوبق  اب  رگا  تسا ؟ یفاک  هید  عفر  تهج  طرش  نیا  ایآ  تسین ، يو  هدهع  هب  هید  هک 

؟ دوب دهاوخ  نویدم  کشزپ  تروص  نیا  رد  ایآ  دنکن ، تخادرپ  ار 

درادن ییانعم  تئارب  دشاب  مارح  دراوم  زا  طقس  رگا  دزادرپب و  ار  هید  کشزپ  دیاب  �ج :

، هدش طقـس  هک  دـنناد  یمن  اّما  دنتـسه  یـضار  ود  ره  رهوش  نز و  عوضوم  نیا  زا  هدومن و  نینج  طقـس  بیبط  هلیـسو ي  هب  ینز  .21
دیاب یـسک  هچ  هب  تسا و  ردـقچ  شا  هید  تروص  نیا  رد  .تسا  هدوب  زور  تّدم 55  لمح  هک  دـنناد  یم  طقف  هقلع ، ای  تسا  نینج 

؟ داد

دنرب یمن  ثرا  هید  زا  ردام  ردپ و  دوخ  دنهدب و  هچب  هثرو  هب  ار  هید  دیاب  تسا و  هقلع  زور  �ج)55 

کشزپ هب  هرفاک  نز  رگا  .تسا  هدش  دقعنم  دنتـسه  باتک  بحاص  اه  نآ  يود  ره  هک  هرفاک  نز  محر  رد  رفاک  درم  زا  يا  هفطن  .22
تسین و زیاج  رگا  ًایناث  هن ؟ ای  تسا  زیاج  کشزپ  نیا  يارب  هّچب  نیا  ندرک  طقـس  ًالّوا  دـنک ، طقـس  ار  هّچب  دـهاوخب  دـنک و  هعجارم 

؟ ریخ ای  تسا  بجاو  وا  رب  هید  دش ، طقس  رشابم  داد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  ناملسم  کشزپ 

.دهدب ار  رفاک  هید  دیاب  کشزپ  دنتسه  رفاک  ود  ره  ردام  ردپ و  رگا  تسا و  بجاو  هید  تسین و  زیاج  نینج  طقس  �ج )
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هدومن و طقس  هتبلا  هک  هدمآ  دوجو  هب  اه  نآ  زا  مه  هّچب  کی  دنا و  هتشاد  هطبار  مه  اب  یتّدم  هدش و  انشآ  یبنجا  درم  اب  هک  ینز  .23
ای دراد  هید  هدرک  طقـس  هک  ار  یعورـشمان  هچب  نآ  هک  دنادب  دنک و  هبوت  دـهاوخ  یم  الاح  دراد ، شرهوش  زا  مه  يرگید  ياه  هّچب 

؟ تسا رادقم  هچ  شا  هید  دراد  رگا  و  هن ؟

.دزادرپب ار  وا  هید  دیاب  هدرک  طقس  ار  وا  یهام  هچ  رد  هکنیا  ساسا  رب  دراد و  هرافک  هید و  نینج  طقس  �ج )

يارب هلماح  ِنز  رگا  : » دراد یم  ررقم  تسا ، ارجإلا  مزال  هدیـسر و  نابگن  ياروش  ياـهقف  دـییأت  هب  هک  تاریزعت  نوناـق  هّدام 91  . 24
.تسوا هدهع  رب  نینج  هید  دیامن ، نینج  طاقسا  هب  ترشابم  ًادماع ، ًاملاع و  مه  بیبط  دنک و  هعجارم  هلباق  ای  بیبط و  هب  نینج  طقس 

لاس هس  ات  هام  شـش  هب  دنک ، ییامنهار  نینج  طاقـسا  لیاسو  هب  ار  وا  رگا  دوش و  صاصق  دـیاب  دـشاب ، هدـیمد  نینج  رد  حور  رگا  و 
لاـح ره  رد  دنتـسین و  لـئاق  یقرف  نآ  ریغ  حور و  لولح  نیب  نینج  دروم  رد  هعیـش  ياـهقف  هک  نیا  هب  رظن  دوش .» یم  موکحم  سبح 

اب ندوب  یفنم  تروص  رد  ریخ ؟ ای  دـشاب  یم  عرـش  اب  قبطنم  روکذـم  ینوناق  هّدام  ایآ  دوش ، یمن  صاصق  توبث  بجوم  نینج  طـقس 
؟ تسیچ مکح  رودص  رد  یضاق  فیلکت  نآ ، اب  نابهگن  ياروش  تفلاخم  مدع  هب  هّجوت 

.درادن ار  ندومن  مکح  قح  یضاق  تساهقف و  مکح  فالخ  صاصق  هب  مکح  �ج )
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ناـیب ار  راـنید  ره  یلاـیر  لداـعم  هوحن  ًاـفطل  تخادرپ ؟ ار  نآ  یلاـیر  لداـعم  ناوت  یم  اـی  تسا  نیعتم  ـالط )  ) راـنید رد  هید  اـیآ  .25
.دییامرف

.دوش یم  لایر  هب  لیدبت  هبساحم و  كوکسم  يالط  ینعی  رانید  هب  لّوا  هلحرم  رد  هید  �ج )

هدرک كرت  مهافت  نتـشادن  رطاخ  هب  ار  رگید  کی  راب  دـنچ  تسا و  هدرک  جاودزا  یـصخش  اب  شیپ  لاس  راهچ  کـیدزن  مرتخد  .26
ار شرهوش  زا  ندش  ادج  دصق  نوچ  تسا و  هلماح  مرتخد  هک  تسا  مین  هام و  کی  کیدزن  .دنا  هدرک  یتشآ  هطساو  اب  هرابود  دنا و 

؟ تسا زیاج  ههام  مین  کی و  نینج  طقس  ضرف ، نیا  اب  ایآ  دنک ، طقس  دهاوخ  یم  دراد 

.دراد ار  یشک  مدآ  مکح  تسا و  مارح  �ج )

؟ تسیچ نآ  ندرک  طقس  مکح  دشاب ، هدش  هدیمد  نینج  رد  حور  هک  یتروص  رد  .27

.تسا مارح  �ج )

يا هزات  شور  کیتنژ ، یثرا و  ياه  يرامیب  زورب  زا  يریگولج  يارب  دـنا  هتـسناوت  ناصّـصختم  یکـشزپ ، ملع  ياه  تفرـشیپ  اـب  .28
نیزگیاج زا  شیپ  دـشر و  هیلّوا ي  لحارم  نامه  رد  مخت ، ندـمآ  دـیدپ  حاقل و  زا  سپ  زور  ود  یکی  شور ، نیا  رد  .دـنیامن  عادـبا 

يا هژیو  کیتنژ  يرامیب  هک  یتروص  رد  دـننک و  یم  یـسررب  هاگـشیامزآ  رد  دـندروآ و  یم  نوریب  محر  زا  ار  نآ  محر ، رد  ندـش 
هتشاد
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صقان نادازون  شیاز  کیتنژ و  يرامیب  ندـمآ  دـیدپ  عنام  راک ، نیا  اـب  دـننک و  یم  يریگولج  محر  هب  نآ  ندـنادرگ  زاـب  زا  دـشاب 
محر رد  یعیبط  روط  هب  ار  دـشر  لحارم  هیقب  اـت  دـننک  یم  لـقتنم  رداـم  محر  هب  ندوب  ملاـس  تروص  رد  ار  نآ  دـنوش و  یم  هقلخلا 

؟ تسا زیاج  محر  هب  مخت  ندنادرگن  زاب  هدش و  رکذ  يریگ  شیپ  ایآ  .دنراذگب 

.دوش هداد  نآ  هید  دیاب  یلو  دننادرگنرب  محر  هب  دوش  یم  هقلخلا  صقان  دازون  ندمآ  ایند  هب  بجوم  هک  دنراد  نیقی  رگا  �ج )

ماجنا ياضاقت  دوخ  دـنزرف  سنج  باختنا  يارب  تسردـنت  دارفا  تسین و  کـیتنژ  ياـه  يراـمیب  زورب  لکـشم  دراوم ، یخرب  رد  .29
؟ تسیچ ییاه  شیامزآ  نینچ  مکح  دنراد ، ار  کیتنژ  ياه  شیامزآ 

.درادن لاکشا  دشاب  هتشادن  ینایز  ررض و  تاشیامزآ  هنوگ  نیا  رگا  �ج )

صیخـشت ربانب  تسا ، هدـش  رادراب  هک  تسا  زور  هاجنپ  کیدزن  تسا و  دـنق  ضرم  راچد  بناـج  نیا  رـسمه  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  .30
نتـشاد هب  هّجوت  اب  یلو  دـنک ، تحارتسا  هام  تفه  تّدـم  دـیاب  يرگید  کشزپ  رظن  هب  انب  دـنک و  نینج  طقـس  دـیاب  ینوناق  کـشزپ 

؟ تسیچ فیلکت  تسین ، رودقم  وا  يارب  مّود  ضرف  دنزرف ، راهچ 

.درادن لاکشا  طقس  تروص  نیا  رد  هک  دهد  یم  ناج  ردام  اعطق  دریگن  تروص  طقس  رگا  هکنآ  رگم  تسا  مارح  نینج  طقس  �ج )
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زیاج دور ، یم  نیب  زا  ردام  دـننک  ربص  یگلماح  نایاپ  ات  دوشن و  نامرد  رگا  هک  يرادراـب  نز  هتفرـشیپ ي  ناطرـس  ناـمرد  يارب  .31
؟ دننک طقس  ار  نینج  تسا 

.درک طقس  ار  نینج  دوش  یم  دوش  یم  ردام  گرم  بجوم  رگا  �ج )

هدومن و توف  يا  هثداح  رثا  رد  زین  شلّوا  رسمه  زا  وا  دنزرف  تسا و  هدش  دیهش  بناج  نیا  رسمه  لّوا  رهوش  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .32
رسمه تسا و  هدش  یگدرسفا  یحور و  تالکشم  راچد  هتـساوخان ، يرادراب  ندمآ  شیپ  اب  تسا و  يا  هژیو  تایحور  ياراد  نونکا 

نآ زا  زور  جـنپ  تسیب و  هب  کیدزن  هک  ار  ینینج  ناوت  یم  لکـشم  ّلـح  يارب  اـیآ  دـننیب ، یم  بیـسآ  یعطق  تروص  هب  وا  نینج  اـی 
؟ دومن طقس  تسا ، هتشذگ 

.تسین زیاج  طقس  الا  تسا و  زئاج  طقس  دوش  ردام  رگم  بجوم  نینج  دوجو  رگا  �ج )

: دییامرفب لاح  ددرگ ، یم  ردام  گرم  ثعاب  محر  رد  نینج  ندنام  هک  دهد  یعطق  صیخشت  کشزپ  رگا  .33

؟ دنامب ملاس  ردام  ات  تسا  زیاج  ردام  محر  رد  نینج  ندرب  نیب  زا  ایآ 

.تسا زیاج  روکذم  ضرف  اب  �ج )

؟ دریمب ردام  دنامب و  ملاس  نینج  ات  تشاذگ  لاح  نامه  هب  ار  ردام  ناوت  یم  ایآ 

.تسا مّدقم  ردام  �ج )
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؟ تسیچ فیلکت  دشاب ، نینج  ردام و  گرم  لامتحا  لاح ، نامه  هب  ردام  ندرک  اهر  رد  رگا 

.تسا مّدقم  ردام  دشاب  ییالقع  گرم  لامتحا  رگا  �ج )

يراک نینچ  رد  ترشابم  ایآ  ندوبن ، زیاج  تروص  رد  تسا ؟ زیاج  دشاب  هتشاد  نایز  ردام  يارب  هک  یتروص  رد  نینج  طقـس  ایآ  .34
؟ تسا هانگ 

.دشاب هتشاد  دوجو  نینج  ياقب  تروص  رد  ردام  گرم  هب  نانیمطا  رگم  تسا  مارح  �ج )

رظن دازون  تیلولعم  هب  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  لامتحا  اب  یکشزپ  نویسیمک  هک  نیا  هب  طورشم  یگهام  راهچ  زا  شیپ  نینج  طقس  .35
؟ تسا هنوگچ  دشاب ، هتشاد 

.دومن طقس  ار  نینج  ناوت  یمن  تالامتحا  نیا  اب  �ج )

زیاج نینج  طقـس  تروص  نیا  رد  ایآ  دـیآ ، ایند  هب  لولعم  تروص  هب  هشیمه  يارب  نینج  رگناـمرد ، کـشزپ  هتفگ ي  هب  اـنب  رگا  .36
؟ تسا

.تسین زیاج  نینج  طقس  �ج )

صوـصخم هاگتـسد  رد  اـی  هژیو  ياـه  تـبقارم  ریز  نآ  دـشر  ررقم و  دـعوم  زا  رتدوز  رداـم ، مـحر  زا  هـفطن  ندروآ  نوریب  اـیآ  .37
؟ تسا زیاج  روتابوکنا ) )

.درادن لاکشا  دنک  ءاضتقا  یترورض  رگا  �ج )
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هب يزغم و  دیدش  یگدید  بیسآ  راچد  نینج  هک  دش  صّخشم  یفارگونوس  هب  مرسمه  هعجارم ي  رگنامرد و  کشزپ  روتـسد  هب  .38
کشزپ صیخشت  هب  انب  .دنیوگ  یم  لافسنانآ »  » نآ هب  یکـشزپ  حالطـصا  رد  هک  درادن  يزغم  جسن  یّتح  تسا و  هداتفا  بقع  تّدش 

یم ایآ  ضرف  نیا  اب  لاح  .دوش  یم  توف  دـص  رد  دـص  كدوک  دریگب ، تروص  یعیبط  نامز  رد  لـمح  عضو  هک  یتروص  رد  یّتح 
؟ دومن جراخ  يا  هلیسو  اب  ار  تسا  یمتح  نآ  گرم  لمح ، عضو  اب  دراد و  هام  تشه  کیدزن  هک  ار  ینینج  ناوت 

.تسین زیاج  الا  درادن و  لاکشا  طقس  دشاب ، ردام  يارب  یناج  رطخ  بجوم  نآ  دوجو  تسا و  یعطق  رما  نیا  رگا  �ج )

دوـش و وا  يارب  گرم  رطخ  داـجیا  بجوـم  ددرگ و  رداـم  يارب  یـسفنت  لکـشم  ثعاـب  تیلوـلعم  دـننام : یتاـهج ؛ هب  نینج  رگا  .39
، دوشن وا  گرم  ثعاب  نینج  طقـس  هک  نیا  ضرف  اب  دـننادب ؛ هتـسباو  نینج  طقـس  هب  ار  گرم  رطخ  عفر  ردام و  نامرد  مه  ناکـشزپ 

؟ تسا زیاج  ینامرد  نینچ  ایآ  دنامب ، هدنز  تسا  نکمم  دوش و  یم  يراد  هگن  هاگتسد  رد  تسا  ههام  شش  نوچ  هکلب 

.درادن لاکشا  روکذم  ضرف  اب  �ج )

یمسالات هب  التبم  نینج  ياراد  ینوناق  کشزپ  یهاوگ  کیتنژ و  يژولوتاپ و  زکرم  ياه  شیامزآ  دانتسا  هب  بناج  نیا  رسمه  .40
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يرگید زیچ  روشک  یمسالات  نارامیب  هب  ندش  هفاضا  هعماج و  يارب  نایز  ررض و  هداوناخ و  يارب  باذع  زج  نآ  ّدلوت  تسا و  روژام 
؟ تسیچ راک  نیا  یعرش  مکح  دیامن ، نینج  طقس  تسا  رتهب  رگ ، نامرد  کشزپ  دیدحالص  هب  انب  درادن و  رب  رد 

.تسا مارح  نینج  طقس  �ج )

، كدوک هب  ریگ  مشچ  نایز  ندـش  دراو  تروص  رد  .دراد  زاین  ینامرد  یمیـش  هب  دوخ  نامرد  يارب  تسا و  رادراب  يرامیب  مناخ  .41
، دوش هداد  صیخـشت  هقلخلا  صقان  دـّلوت ، زا  شیپ  كدوک  رگا  زاوج ، تروص  رد  هن ؟ ای  دوش  ینامرد  یمیـش  ردام  تسا  زیاج  اـیآ 

؟ تسا طرش  زین  رهوش  تیاضر  ایآ  هن ؟ ای  درک  طقس  ار  نآ  ناوت  یم 

هدش ادیپ  ترورض  رگا  یلو  تسین  زیاج  روکذم  فصو  اب  ینامرد  یمیش  درادن  دوجو  ینامرد  یمیش  رب  يروف  یترورض  رگا  �ج )
.دهد تیاضر  رهوش  رگا  یتح  تسین  زیاج  نینج  طقس  یلو  تسا  زیاج  دشاب 

یمـسج و یناج ، ياهرطخ  یگلماح ، دروم  رد  نامیاز  نانز و  صّـصختم  ناکـشزپ  تسا  یفاـک  اـیآ  رارطـضا ، دراوم  نییعت  رد  .42
؟ دننک مالعا  نز  هب  ار  نینج  یلامتحا  تالکشم 

.دروآ تسد  هب  دناوت  یم  فّلکم  دوخ  صّصختم ، ياه  هتفگ  زا  ار  رارطضا  رب  میمصت  یلو  درادن  لاکشا  مالعا  �ج )
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سّدقم عرـش  رد  یگدناوخ  دنزرف  لصا  تفریذـپ و  يدـنزرف  هب  ار  رگید  درم  نز و  زا  هدـش  هداز  دـنزرف  ناوت  یم  هک  اج  نآ  زا  .43
دنزرف ناوت  یم  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  درادن ، یگدـناوخ  دـنزرف  رد  یتیمها  لاس  نس و  تسا و  هدـش  هتفریذـپ  مالـسا 

( رـسمه کمخت  مرپسا و   ) رهوش هفطن ي  زا  لصاح  نینج  ناوت  یم  ایآ  رگید ، ترابع  هب  دومن ؟ زاغآ  نینج  نارود  زا  ار  یگدـناوخ 
لوـبق يدـنزرف  هب  ار  وا  يرگید  درم  نز و  داد و  یگدـناوخ  دـنزرف  هـب  لّوا  زور  ناـمه  رد  نـینج  لیکـشت  ندـش و  هـفطن  زا  سپ  ار 

، دـّلوت زا  سپ  ار  وا  اـت  داد  رارق  هدـناوخ  رداـم  محر  رد  ار  هدـش  لیکـشت  نینج  ناوت  یم  اـیآ  دـشاب ، زیاـج  هلأـسم  نیا  رگا  دـنیامن ؟
؟ دهد شرورپ 

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

تیثیح وربآ و  ظفح  دننام  يارب  ینعی  دشاب  نایم  رد  جَرح  رسُع و  رارطـضا و  زا  ریغ  يرگید  ياه  هزیگنا  رگا  نینج  طقـس  مکح  .44
؟ تسیچ دشاب  یگداوناخ 

.تسین زیاج  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  نایوجشناد  شزومآ  روظنم  هب  هاگشیامزآ  رد  نینج  يراد  هگن  .45

.درادن لاکش  دشابن  نینج  نتشک  مزلتسم  رگا  �ج )
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يو مادقا  هک  یلاح  رد  هدش ؛ هتساوخان  يرادراب  راچد  ّتقوم ، حاکن  نمـض  رد  هک  دیامن  اعّدا  کشزپ  هب  هعجارم  اب  یمناخ  رگا  .46
ياشفا نونکا  تسا و  هدوب  يو  نایفارطا  هداوناخ و  رگید  دارفا  یهاگآ  نودـب  ناگدـید و  زا  رود  یلو و  هزاجا ي  اب  ّتقوم  حاکن  هب 

راـچد هدـنیآ  رد  زین  دـنزرف  تخاـس و  دـهاوخ  راد  هّکل  تّدـش  هب  ار  شا  هداوناـخ  وا و  یعاـمتجا  تیثـیح  يرادراـب ، رثا  رد  رما  نیا 
دنچ ات  زاوج ، تروص  رد  تسا ؟ زیاج  کشزپ  يارب  يو  ياضاقت  اب  وا  نینج  طقـس  ایآ  دش ؛ دـهاوخ  یعامتجا  یحور و  تالکـشم 

؟ تسا زیاج  یگهام 

.تسین زیاج  نینج  طقس  �ج )

رد نینج  دـیامن و  زیوجت  یلوپمآ  وا  دـننک و  هعجارم  کشزپ  هب  رگید  کی  قفاوت  اـب  رهوش  نز و  هفطن ، ندـش  هتـسب  زا  سپ  رگا  .47
هدومن قیرزت  ار  لوپمآ  هک  یسک  کشزپ و  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دنتسه ؟ راک  هانگ  رهوش  نز و  ایآ  دوش ؛ طقس  لّوا  هتفه ي  ود  نامه 

؟ دزادرپب هید  دیاب  ایآ  دراد ، طقس ) يارب  لوپمآ   ) عوضوم نیا  هب  ملع  .تسا 

اذـل دـنا  هدرک  طقـس  هب  رما  رداـم  ردـپ و  دوخ  نوچ  اـما  دزادرپب  ار  هید  دـیاب  کـشزپ  دراد و  هاـنگ  تسا و  مارح  نینج  طقـس  �ج )
.دراد مه  ار  نانآ  زا  تراسخ  تفایرد  قح  کشزپ 

دنک و هعجارم  ناملسم  کشزپ  هب  ناملسم  ریغ  نز  رگا  تسا ، هدش  هتسب  ناملسم  ریغ  نز  محر  رد  ناملـسم  ریغ  درم  زا  يا  هفطن  .48
؟ هن ای  تسا  زیاج  کشزپ  يارب  نینج  ندرک  طقس  دنک ، طقس  ار  نینج  دهاوخب 
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؟ ریخ ای  تسا  بجاو  وا  رب  هید  ایآ  دشاب ، هتشاد  تسد  طقس  رد  دهد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  ناملسم  کشزپ  دشابن و  زیاج  رگا 

.دراد نانآ  زا  ار  هید  تفایرد  نینج و  ردام  ردپ و  هب  هعجارم  قح  اما  تسا  بجاو  کشزپ  رب  هید  تسا و  مارح  �ج )

هید هن و  ای  دراد  هید  ایآ  تسا ، هدرک  طقـس  ار  دوخ  عورـشمان  هّچب ي  هدش و  هلماح  هناگیب  درم  اب  عورـشمان  هطبار ي  رثا  رب  ینز  .49
؟ تسا رادقم  هچ  يو  ي 

.ددرگ صّخشم  نآ  هید  ات  دییامن  نیعم  ار  نینج  تّدم  دیاب  دراد و  هید  �ج )

يارب هلماح  نز  رگا  : » دراد یم  رّرقم  تسا  ارجالا  مزال  هدیـسر و  نابهگن  ياروش  ياهقف  دییأت  هب  هک  تاریزعت  نوناق  هّدام ي 91  .50
هدهع رب  نینج  هید ي  دزادرپب ، نینج  طاقـسا  هب  دـمع  یهاگآ و  يور  زا  مه  کشزپ  دـنک و  هعجارم  هلباق  ای  کشزپ  هب  نینج  طقس 

هـس ات  هام  شـش  هب  دهد ، ناشن  وا  هب  ار  نینج  طاقـسا  لیاسو  رگا  دوش و  صاصق  دیاب  دشاب ، هدیمد  نینج  رد  حور  رگا  تسوا و  ي 
ره رد  دنتـسین و  لیاق  یقرف  نآ  ریغ  حور و  لولح  نایم  نینج ، دروم  رد  هعیـش  ياهقف  هک  نیا  هب  رظن  دوش ،» یم  موکحم  سبح  لاس 

یفنم تروص  رد  ریخ ؟ ای  تسا  عرـش  رب  قبطنم  هدـش  دای  ینوناق  هّدام ي  اـیآ  دوش ، یمن  صاـصق  توبث  بجوم  نینج  طقـس  لاـح ،
؟ تسیچ مکح  رودص  رد  یضاق  فیلکت  نآ ، اب  نابهگن  ياروش  تفلاخم  مدع  هب  هّجوت  اب  خساپ  ندوب 

هب مکح  دـناوت  یمن  یـضاق  دـشاب و  هدـش  هدـیمد  نآ  رد  حور  رگا  یتح  تسا  طایتحا  فالخ  نینج  طقـس  لباقم  رد  صاصق  �ج )
.دهد صاصق 
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؟ تسا یفاک  ییاهنت  هب  کشزپ  رظن  ایآ  شرا ، نییعت  رد  تسیچ ؟ اه  تحارج  رد  شرا  نییعت  كالم  .51

.تسا دانتسا  لباق  نانیمطا  دروم  کشزپ  رظن  �ج )

یّلک فعض  هدعم و  یتحاران  ینوخ ، مک  دیدشت  زا  سرت  ینامسج و  بسانمان  تیعضو  هب  هّجوت  اب  متـسه  رادراب  ینز  بناجنیا  .. 52
.دینک نایب  ار  یعرش  مکح  ًافطل  .متسه  نینج  طقس  هب  لیام  ندب 

.تسین زیاج  اذل  دومن و  نینج  طقس  زاوج  هب  مکح  ناوت  یمن  دراوم  نیا  اب  �ج )

؟ تسا زیاج  يداصتقا  تالکشم  رثا  رب  نینج  طقس  ایآ  .53

.دیشکن تشیعم  یتخس  رطاخ  هب  ار  ناتنادنزرف  قاَْلمِإ .» هَیْشَخ  ْمُکدَالْوَأ  اُوُلتْقَت  َالَو   » دیامرف یم  نآرق  رد  تسا و  مارح  �ج )

رد دراد و  وا  يارب  یناج  رطخ  لامتحا  يرادراب  رارمتـسا  هک  تسا  هتفگ  نز  هب  یگلماح  لّوا  ياه  هام  رد  هنیاعم  زا  دـعب  کشزپ  .54
هداد نینج  طقـس  روتـسد  کشزپ  لیلد  نیمه  هب  دش و  دهاوخ  ّدلوتم  هقلخلا  صقان  شدنزرف  دنک ، ادـیپ  همادا  یگلماح  هک  یتروص 

؟ تسا زیاج  نآ  هب  حور  ندش  هدیمد  زا  لبق  نینج  طقس  ایآ  و  تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  تسا ،

صقان هناهب  هب  نینج  طقـس  اما  درادـن  لاکـشا  حور  ندـیمد  زا  لبق  طقـس  تسا  دایز  ردام  يارب  یناج  رطخ  لامتحا  ًاـعقاو  رگا  �ج )
.تسین زیاج  دنزرف  ندوب  هقلخلا 

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:109

ار يرادراـب  نارود  رد  نینج  صقاوـن  دـیدج ، ياـه  هاگتـسد  اـه و  شور  زا  هدافتـسا  قـیرط  زا  دـنناوت  یم  صّـصختم  ناکـشزپ  .55
طقـس ایآ  دنوش ، یم  هجاوم  نآ  اب  یگدنز  نارود  رد  ّدلوت  زا  دـعب  هقلخلا  صقان  دارفا  هک  یتالکـشم  هب  هّجوت  اب  دـنهد و  صیخـشت 

؟ تسا زیاج  تسا ، هداد  صیخشت  هقلخلا  صقان  ار  نآ  نانیمطا ، دروم  صّصختم و  کشزپ  هک  ینینج 

.درب نیب  زا  ار  ناسنا  کی  هک  دوش  یمن  لیلد  تقلخ  صقن  �ج )

یم لوط  زور  لهچ  ًابیرقت  هک  هقلع  هلحرم  هب  ندیـسر  زا  لبق  هدـش ، ّرقتـسم  محر  رد  هک  يا  هدـش  دـقعنم  هفطن  ندرب  نیب  زا  اـیآ  .56
 - هقلع 3 محر 2 -  - 1 رد هتفای  رارقتـسا  هفطن  تسا : مارح  نینج  طقـس  لیذ  لحارم  زا  کیمادـک  رد  ًالوصا  و  تسا ؟ زیاـج  دـشک ،

(. حور ندیمد  زا  لبق   ) ماظع هغضم 4 - 

.دشاب ردام  يارب  گرم  رطخ  رگم  تسین  زیاج  هلحرم  زا 4  مادک  چیه  رد  �ج )

دوخ نادـنزرف  هب  يرامیب  لقان  هجیتن  رد  دنـشاب و  یم  بویعم  نژ  ياراد  هدوب و  ینوخ  ياه  يرامیب  هب  التبم  اه ، جوز  زا  یـضعب  .57
نایاپ ات  ّدلوت  ودب  زا  یناکدوک  نینچ  تسا و  دایز  رایـسب  دنوش ، دیدش  ياه  يرامیب  هب  التبم  ناشنادـنزرف  هک  نیا  لامتحا  دنتـسه و 

يا هبرض  نیرتکچوک  اب  تسا  نکمم  هراومه  یلیفومه  نارامیب  ًالثم  .درب  دنهاوخ  رس  هب  يراب  تّقشم  عضو  رد  ًامئاد  رمع ،
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يرادراب لّوا  ياه  هتفه  رد  يرامیب  نیا  صیخـشت  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ایآ  لاح  .دـنوش  جـلف  توف و  هب  رجنم  دـیدش  يزیرنوخ  راـچد 
؟ تسا زیاج  يدراوم  نینچ  رد  نینج  طقس  ایآ  تسا  نکمم 

.تسین زیاج  دراوم  نیا  رد  نینج  طقس  �ج )

نآ مکح  دـشاب ، هتـشاد  رطخ  رداـم  یگدـنز  يارب  يرادراـب  همادا  هک  یتروـص  رد  و  دراد ؟ یمکح  هچ  هـسفن  یف  نـینج  طقـس  .58
؟ تسیچ

.درادن لاکشا  طقس  دشاب  زرحم  ردام  يارب  یناج  رطخ  هک  یتروص  رد  یلو  تسا  مارح  نینج  طقس  �ج )

ادیپ یحاّرج  لمع  هب  زاین  صّـصختم  کشزپ  صیخـشت  ساسارب  دوش و  شیاه  نادـند  ای  هثل  هجلاعم  هب  روبجم  يرادراب  نز  رگا  .59
؟ تسا زیاج  وا  يارب  نینج  طقس  دوش ، یم  محر  رد  نینج  صقن  ثعاب  هعشا  اب  يرادربسکع  یشوهیب و  هک  نیا  هب  هّجوتاب  ایآ  دنک ،

.دریگ ماجنا  لاح  نامهرد  الا  دهد و  ماجنا  یگلماح  زا  دعب  ات  دنک  ربص  دیاب  دراد  ناکما  هچنانچ  تسا و  مارح  نینج  طقس  �ج )

، دشاب كانرطخ  ردام  یگدنز  يارب  لاح  نامه  هب  محر  رد  نآ  ندنام  یقاب  دشاب و  یمتح  توم  هب  فرـشم  محر ، رد  نینج  رگا  .60
نز یلو  دناد ، یمن  زیاج  ار  روکذم  تلاح  رد  نینج  طقس  هک  دشاب  یـسک  دِّلقم  نز  نآ  رهوش  رگا  لاح  تسا ؟ زیاج  نآ  طقـس  ایآ 

؟ تسیچ تلاح  نیا  رد  درم  فیلکت  دناد ، یم  زیاج  ار  نآ  هک  دشاب  یسک  دِّلقم 

دنک طقس  ار  نینج  دناوت  یم  نز  دهدیم  ار  طقس  هزاجا  مناخ  دیلقت  عجرم  رگا  �ج )
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نویـسیمک هیرظن  هک  نیا  رب  طورـشم  دـییامرف ؟ ناـیب  یگهاـمراهچ  زا  لـبق  نینج  طقـس  دروم  رد  ار  دوخ  رظن  تسا  دنمـشهاوخ  .61
.دشاب دازون  تیلولعم  دصرد  زا 50  شیب  لامتحا  اب  یکشزپ 

.درک طقس  ار  نینج  ناوت  یمن  تالامتحا  نیا  اب  �ج )

نیا ضرف  اب  دشاب  وا  يارب  گرم  رطخ  لامتحا  ددرگ و  ردام  يارب  یسفنت  لکشم  ببـس  تیلولعم  یـصقان و  رطاخ  هب  نینج  رگا  .62
ایآ دنامب  هدنز  تسا  نکمم  دوش و  یم  يرادهگن  هاگتسد  رد  تسا  ههام  شش  نوچ  هکلب  دش ، دهاوخن  وا  گرم  ببس  شطقس  هک 

؟ مارح ای  تسا  زیاج  يا  هجلاعم  نینچ 

.درادن لاکشا  نینج  طقس  روکذم  ضرف  اب  �ج )

ود نامه  رد  دـیامن و  زیوجت  یلوپمآ  رتکد  دـننک و  هعجارم  رتکد  هب  رگید  کی  قفاوت  اـب  رهوش  نز و  دوش و  هتـسب  يا  هفطن  رگا  .63
يارب لوپمآ   ) عوضوم نیا  هب  ملع  مه  نز  لوپمآ  رتکد و  هک  نیا  هب  ملع  اب  تسه ؟ رهوش  نز و  رب  یهانگ  ایآ  دوش ، طقـس  لّوا  هتفه 

؟ دییامرف نایب  ار  نآ  رادقم  ًافطل  دراد ؟ هراّفک  لمع  نیا  ایآ  دنراد ، طقس )

هچ رگ  هتبلا  دنهدب  دیاب  ردـپ  ردام و  تسا و  نینج  نیا  هید  يدوخن  يالط 18 لاقثم  تسیب  دراد و  هید  تسا و  مارح  راـک  نیا  �ج )
.دشاب یم  زین  نآ  یعرش  نامض  شریذپ  تقیقح  رد  اهنآ  رارصا  ردام و  ردپ و  تساوخرد  نکل  تسا  رشابم  هدهع  رب  هید  اتاذ 
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؟ تسیک هدهع  رب  نآ  تخادرپ  تسا و  ردقچ  دوش  طقس  ًادمع  هک  یتروص  رد  دراد ، رمع  مین  هام و  ود  هک  ینینج  هید  رادقم  .64

دیاـب هدرک  طقـس  ار  هّچب  سکره  دوش و  یم  لاـقثم  یـس  هعماـج ، رد  دوـجوم  يـالط  اـب  هک  تسا  ـالط  لاـقثم  لـهچ  نآ  هید  �ج )
.دنک تخادرپ 

شا هنایهام  یگنانز  تداع  زا  تسا  زور  جـنپ  هام و  هس  تّدـم  هک  میدـش  هّجوتم  مرـسمه  یگنانز  تداع  هب  هّجوت  اب  لبق  يدـنچ  .65
نیا ات  دشن ، لصاح  يا  هجیتن  اّما  داد ، ماجنا  یتاقیرزت  میدرک و  هعجارم  رتکد  هب  هبترم  دـنچ  .تسا  هداتفا  بقع  تداع  درذـگ و  یم 
شش ياراد  نوچ  ام  دمآ و  دهاوخ  ایند  هب  جلف  امش  هّچب  هتفرگ  ماجنا  تاقیرزت  هب  هّجوت  اب  تفگ : وا  .میتفر  یکشزپ  دزن  هرخالاب  هک 

میدرک و هعجارم  صّصختم  کشزپ  هب  هصالخ  میورب ، نانز  کشزپ  دزن  متفرگ  میمصت  متـسه ، رگراک  رفن  کی  نم  میدوب و  دنزرف 
؟ تسیچ ام  فیلکت  میدرک ، طقس  دوب  ههام  کی  دودح  رد  هک  ار  نینج  نیفرط  تیاضر  اب 

طقس هّچب  نیا  نارهاوخ  ردارب و  هب  هک  تسا  يدوخن  يالط  لاقثم  هک 20 دیزادرپب  ار  هّچب  نیا  هید  دیاب  تسا و  مارح  لمع  نیا  �ج )
.دسر یم  هدش 
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تیسنج رییغت  یحارج و 

هراشا
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یحاّرج

؟ روطچ دوب  رارطضا  رگا  درک ؟ یموتکزاو  ار  وا  ناوت  یم  دریگ  رارق  یحارج  لمع  تحت  يرگید  يرامیب  ّتلع  هب  يرامیب  رگا  .1

.دشاب هتشاد  دوجو  یعرش  رارطضا  رگم  تسین  زیاج  یموتکزاو  �ج )

درد و اب  هدش و  ریگ  نیمز  رمع  نایاپ  ات  دنهدن  ماجنا  يو  ياپ  يور  یحاّرج  هچنانچ  تسا ، هتسکش  شیاپ  ناوختـسا  هک  یـصخش  .2
: دییامرفب دوش  یم  هداد  يدوبهب  لامتحا  دنک  لمع  رگا  و  دربب ، رس  هب  دیاب  جنر 

؟ دشاب یم  لمع  يارب  مادقا  يو  فیلکت  يدوبهب  لامتحا  دصرد  دنچ  اب 

ندرک كرت  هفیظو  نداد  گرم  لامتحا  دصرد  دنچ  اب  دشابن ، دیعب  مه  گرم  لامتحا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  طیارش  لمع و  هچنانچ 
؟ دشاب یم  لمع 

ییالقع لامتحا  دیاب  مه  يدـعب  ضرف  رد  دـهد و  ماجنا  دـیاب  تسا  دـنمدوس  وا  يارب  یحارج  لمع  هک  دوش  هداد  لامتحا  رگا  �ج :
.دنک مادقا  دیابن  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  گرم  ناکما  هک  دوش  هداد  يوق 
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يو ندش  بوخ  لامتحا  مه  کشزپ  دیامن ، یم  هعجارم  کشزپ  هب  هجلاعم  تهج  تسا ، یناور  دـیدش  یتحاران  راچد  هک  يرامیب  .3
دورب و نیب  زا  رامیب  نیا  يزغم  تایح  دهد ، یم  لامتحا  ندرک  لمع  تروص  رد  اّما  دناد  یم  یحاّرج  لمع  هب  مادـقا  رد  ًارـصحنم  ار 

فیلکت دـنزب ، تسد  یحاّرج  لمع  هب  دـناوت  یم  بیبط  تروص  نیا  رد  اـیآ  دـیآرد ، اـمغا »  » لاـح هب  اـی  جـلف و  راـمیب  هشیمه  يارب 
؟ تسیچ

دنک لمع  نآ  قبط  دراد  رتشیب  لامتحا  مادک  ره  دوش  هدیجنس  تالامتحا  دیاب  �ج :

ار جـنر  درد و  دنرـضاح  يرگید  هیجوت  ره  ای  سرت  ّتلع  هب  دنـشاب  یم  یحاّرج  لمع  دـنمزاین  هک  غلاب  لـقاع و  ناراـمیب  زا  یخرب  .4
، دناد یم  کشزپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنهد و  یمن  لمع  هزاجا  زین  رامیب  ناهارمه  یّتح  دنهدن ، لمع  هب  نت  یلو  دـنیامن ، لّمحت 

ضرف نیا  اب  دوش ، یم  ریگ  نیمز  رمع  نایاپ  ات  هک  دـش  دـهاوخ  یـضراوع  راچد  ای  دُرم  دـهاوخ  يدوز  هب  رامیب  تروص  نیا  ریغ  رد 
، دـننک رداص  ار  يا  هزاجا  نینچ  يو  ناگتـسب  رامیب  تفلاخم  مغر  یلع  رگا  دـنزب ؟ یحاّرج  لـمع  هب  تسد  دـناوت  یم  کـشزپ  اـیآ 

؟ تسیچ بیبط  فیلکت 

رگم تسا  طایتحا  فالخ  رامیب  تیاضر  نودـب  یحارج  لمع  تسین و  بجاو  کـشزپ  يارب  یحارج  لـمع  روکذـم  ضرف  اـب  �ج )
.دشاب یحارج  كرت  تروص  رد  رامیب  گرم  هب  نانیمطا 
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: دییامرفب دشاب ، يو  ياه  نایرش  زا  یکی  نتفاکش  هب  رصحنم  دوجوم  هار  اهنت  یمودصم  گرم  ای  تایح  صیخشت  يارب  رگا  .5

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  راک  نیا  ماجنا  ایآ 

؟ ریخ ای  دشاب  یم  هید  تخادرپ  مزلتسم  ترورض  تروص  رد  لمع  نیا  ماجنا  ایآ 

؟ تسیک هدهع  هب  دوش ، تخادرپ  هید  دیاب  رگا 

.درادن هید  درادن و  یعنام  دشاب  راک  نیا  ماجنا  هب  راچان  رتکد  رگا  �

زا سپ  دوشن  ای  دوش  لمع  هچ  رامیب  هک  يروط  درادن ، وا  ندنام  هدنز  رد  يریثأت  رامیب  يور  یحاّرج  لمع  هک  دراد  نیقی  یکشزپ  .6
؟ هن ای  دیامن  یحاّرج  هب  مادقا  ناتسرامیب  نیلوئسم  ای  رامیب  ناهارمه  رارصا  هب  انب  تسا ، زیاج  ایآ  دُرم ، دهاوخ  یهاتوک  تّدم 

.دشاب روبجم  اعرش  رگم  تسین  زیاج  �ج :

یعرـش مکح  تسا  دنمـشهاوخ  دـنهد ، یم  ماجنا  ییابیز  روظنم  هب  نایاقآ  یّتح  اه و  مناـخ  زا  یـضعب  هک  ینیب  یحاّرج  دروم  رد  .7
؟ دییامرف نایب  ار  ینیب  یحاّرج  لمع 

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  ییابیز  يارب  یحارج  �ج )
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تیسنج رییغت 

یسنج تالیامت  اهنآ  رد  دنراد و  ار  ّثنوم  سنج  ياه  یگژیو  یناور  یحور و  تاهج  زا  یلو  دنتسه  رّکذم  رهاظ  رد  دارفا  یخرب  .8
لمع ماجنا  قیرط  زا  نانآ  هجلاعم  ایآ  .دـنتفا  یم  داـسف  هب  دـننکن  تیـسنج  رییغت  هب  ترداـبم  رگا  دراد و  دوجو  لـماک  روط  هب  هناـنز 

؟ تسا زیاج  یحارج 

دشاب هتشاد  ار  لباقم  سنج  تالیامت  هک  نیا  فرـص  تسین و  زیاج  دوش  تیـسنج  رییغت  بجوم  یحاّرج  لمع  هک  یتروص  رد  �ج )
.تسین تیسنج  رییغت  زّوجم 

قحلم نیسنجلا » يدحا   » هب ار  اه  نآ  ات  تسا  نکمم  نانآ  يارب  لمع  رد  تیـسنج  رییغت  هک  یثنخ  صاخـشا  نادرم و  نانز و  يارب  .9
دنراد تیسنج  رییغت  هب  لیامت  نکلو  دوش  یم  هدید  اه  نآ  رد  ینـشور  هب  ندوب  نز  ای  درم  راثآ  هک  ینادرم  نانز و  نینچ  مه  دننک و 

- دننک یم  هدهاشم  ار  فلاخم  سنج  تانکـس  راتفر و  تاکرح و  هلمج  زا  فلاخم و  سنج  راثآ  زا  یـضعب  دوخ  رد  هک  نیا  يارب  -
.دییامرف نایب  ًاحورشم  ار  باوج  ًافطل  هن ؟ ای  تسا  زیاج  تیسنج  رییغت  ایآ  و  هن ؟ ای  تسا  زیاج  تیسنج  رییغت  ایآ  تاحیضوت  نیا  اب 
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.درادن لاکشا  یحارج  لمع  وا  یتیسنج  تیعضو  ندش  نشور  يارب  لکشم  ياثنخرد  یلو  تیسن  زیاج  تیسنج  رییغت  �ج :

هیرهم تخادرپ  اـه و  نآ  جاودزا  مکح  دوش ، درم  هب  لیدـبت  دـهد و  تیـسنج  رییغت  جاودزا  زا  سپ  هدرک ، جاودزا  هک  ینز  رگا  .10
؟ تسا هنوگچ 

دزادرپب دیاب  درم  ار  هیرهم  یلو  تسا  لطاب  جاودزا  �ج )

رییغت ود  ره  رگا  لاح  تسا ؟ هنوگچ  اـه  نآ  جاودزا  مکح  دـهد  تیـسنج  رییغت  درم  رگا  دـنا ، هدرک  جاودزا  مه  اـب  يدرم  نز و  .11
؟ تسا هنوگچ  دنهد  تیسنج 

دزادرپب دیاب  جوز  ار  هیرهم  یلو  تسا  لطاب  اهنآ  جاودزا  �ج :

: دوش یم  ماجنا  فده  ود  اب  یلسانت  ياضعا  رد  یحاّرج  لمع  .12

.سکع هب  نز و  هب  درم  ندرک  لیدبت  دننام  درف ، تیسنج  رییغت 

.یعقاو سنج  ندومن  راکشآ 

؟ تسا زیاج  اه  نآ  زا  کی  مادک  حیضوت  نیا  اب 

.تسا مارح  لّوا  تروص  یلو  درادن  لاکشا  مّود  تروص  ام  رظن  هب  �ج )

وا هیرهم ي  جاودزا و  مکح  دوـش ، درم  هب  لیدـبت  دـهد و  تیـسنج  رییغت  جاودزا  زا  سپ  هچناـنچ  تسا ؛ هدرک  جاودزا  هـک  ینز  .13
؟ تسا هنوگچ 

.درب یم  ار  رهم  مامت  تسا  هدش  لوخد  رییغت  زا  لبق  وا  هب  رگا  تسا و  لطاب  وا  جاودزا  �ج )
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؟ تسا هنوگچ  اه  نآ  جاودزا  مکح  دهد ، تیسنج  رییغت  درم  رگا  دنا ، هدرک  جاودزا  مه  اب  يدرم  نز و  .14

.دهدب ار  شرسمه  رهم  مامت  دیاب  هدرک  لوخد  شرسمه  اب  رییغت  زا  لبق  رگا  تسا و  لطاب  تیسنج  رییغت  نامز  زا  جاودزا  �ج )

؟ تسا هنوگچ  اه  نآ  جاودزا  مکح  دنهد ، تیسنج  رییغت  ود  ره  رهوش ، نز و  رگا  .15

هغیـص هک  تسا  نآ  طایتحا  هدوب  نامزمه  رگا  یلو  تسا  لطاب  اه  نآ  جاودزا  هدوبن  نامزمه  ود  نیا  تیـسنج  رییغت  ناـمز  رگا  �ج )
.دهد قالط  ار  وا  یلعف  درم  هک  نآ  رگم  دنک  جاودزا  رگید  سک  اب  هک  درادن  قح  یلعف  نز  دوش و  ءارجا  هرابود  حاکن 

درب و یم  رـس  هب  رمع  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  یلو  تسا  هدـشن  يزغم  گرم  راچد  هک  يرامیب  ياه  هیّلک  ای  بلق  تسا  زیاـج  اـیآ  .16
دوش و هتـشادرب  يویلک  ای  یبلق  نارامیب  هدافتـسا ي  يارب  وا  ّیلو  هزاجا ي  اب  دنام ، یمن  هدنز  رگید  هک  دنناد  یم  رگنامرد  ناکـشزپ 

؟ دریگب رارق  هدافتسا  دروم 

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

نیا رد  دز ، دنویپ  يرگید  ندب  هب  ار  نز  کی  نادمخت  ناوتب  اضعا  ریاس  دـننام  هک  ددرگ  مهارف  ناکما  نیا  یکـشزپ  رظن  زا  رگا  .17
اب ددرگ  دنزرف  بحاص  جاودزا  رثا  رد  مّود  نز  رگا  تروص ،
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تثارو رظن  زا  یعیبط  هنوگ ي  هب  تسا ، لّوا  نز  کمخت )  ) نادمخت ياه  لولس  اب  مرپسا )  ) درم حاقل  لصاح  هفطن ، هک  نیا  هب  هّجوت 
مراحم مّود و  نز  رهوش و  مراحم  هلأسم ي  یعرش ، رظن  زا  لاح  .تسا  لّوا  نز  هب  ّقلعتم  نآ  دصرد  هاجنپ  یـصخش ، تایـصوصخ  و 

؟ ود ره  ای  مّود  نز  ای  تسا  رارقرب  لّوا  نز  ناگتسباو  اب  مراحم  هطبار ي  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  دنزرف 

رارقرب مود  نز  هب  تبـسن  مراحم  هطبار  دنکیم و  ادیپ  ار  مود  نز  وضع  مکح  مود  نز  ندب  هب  ندش  قحلم  دنویپ و  لوبق  زا  دعب  �ج )
.دشاب یمن  زیاج  لمع  نیا  هتبلا  تسا 

نآ رب  رـس  ماکحا  ندوب ، زیاج  تروص  رد  دـننزب ؟ دـنویپ  يرگید  ناـسنا  هب  ار  یناـسنا  رـس  تسا  زیاـج  اـیآ  ناـکما ، تروص  رد  .18
؟ تسا يدیدج  صخش  ای  ندب  بحاص  ماکحا  ای  دوش  یم  يراج 

درف ندب  مکح  ناکما  تروص  رد  دشابن و  نیا  زج  یهار  دشاب و  یعرش  رارطضا  رگم  تسین  زیاج  ناملسم  ناسنا  رس  ندز  دنویپ  ج )
.دراد ار  هدش  هدز  دنویپ 
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اضعا حیرشت  دنویپ و   ، شورف دیرخ ، 

هراشا

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:124

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:125

اضعا دنویپ 

تـساجن تهج  زا  عوطقم  وضع  مکح  دننز ، دنویپ  ندب  زا  يرگید  ياج  هب  دننک و  عطق  ار  ندب  زا  يوضع  یحاّرج ، لمع  رد  رگا  .1
؟ تسیچ تراهط  و 

.دراد ار  تساجن  مکح  دنویپ  زا  لبق  ات  اّما  دراد  ار  تراهط  مکح  ندب ، طسوت  دنویپ  لوبق  دنویپ و  زا  دعب  �ج )

ضراوع راچد  يو  رود ، ای  کیدزن  هدنیآ  رد  تسا ، هدنز  هک  یصخش  زا  وضع  دنچ  ای  کی  نتشادرب  اب  دهد  لامتحا  کشزپ  رگا  .2
، دشابن سرتسد  رد  زین  يرگید  دروم  دشاب و  راک  نیا  هب  هتـسباو  يرگید  رامیب  ناج  تاجن  یفرط  زا  دش و  دهاوخ  دـیدش  ای  فیفخ 

؟ تسا زیاج  يراک  نینچ  هدنهد ، دنویپ  صخش  هب  یلامتحا  ضراوع  زا  نداد  یهاگآ  نودب  ایآ 

ایآ يو ، رد  رد  يا  هضراع  داجیا  تروص  رد  دوش ، جراخ  شندب  زا  يدنویپ  وضع  يو  لیامت  اب  دوش و  هداد  عالطا  يو  هب  رگا  لاح 
؟ تسا لوؤسم  کشزپ 
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نودب رگا  هچرگ  دشاب  وا  تیاضر  نودب  ای  دشاب  وا  تیاضر  اب  هاوخ  تسین  زیاج  ًاعرـش  ناملـسم  درف  ندب  زا  وضع  ندرک  ادج  �ج )
.دوب دهاوخ  نماض  کشزپ  دشاب  درف  تیاضر 

؟ دز دنویپ  ناسنا  هب  كوخ  ندب  ياضعا  زا  ناوت  یم  ایآ  .3

.دراد ار  تراهط  مکح  دش  لوبق  ناسنا  ندب  طسوت  دنویپ  هک  نآ  زا  دعب  درادن  یعنام  �ج )

کمک ناونع  هب  ینیب و  شوخ  اب  میزاجم  ایآ  درک ، دهاوخ  در  ار  وضع  دنویپ  رامیب  ندب  هک  میهد  لامتحا  ای  میشاب و  نئمطم  رگا  .4
؟ مینزب دنویپ  رامیب  نآ  هب  ادج و  ار  يوضع  يرگید  هدرم  ای  هدنز  درف  ندب  زا  رامیب ، هب 

تسین زیاج  هدنز  درف  طسوت  وضع  يادها  ای  ناملسم و  هدُرم  درف  زا  وضع  ندرک  ادج  �ج )

؟ درک هدافتسا  ناسنا  يارب  نیعلا  سجن  ای  تشوگ و  لالح  ای  تشوگ  مارح  تاناویح  ياضعا  زا  اضعا  دنویپ  يارب  ناوت  یم  ایآ  �

.درادن یعنام  �ج )

تسا حیحـص  ایآ  دنزب ، دنویپ  دوخ  هب  ار  يوضع  نیعلا ، سجن  ناویح  ای  محللا  لوکأم  ناویح  زا  دنمزاین  ریغ  ای  دنمزاین  ناسنا  رگا  .5
.دییامن نایب  ار  نآ  تساجن  تراهط و  مکح  هن ؟ ای 

دراد ار  ناسنا  دوخ  ندب  مکح  دنویپ  نتفرگ  زا  دعب  درادن و  لاکشا  �ج :
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؟ تسیچ نآ  یّلک  مکح  دز ؟ دنویپ  ناویح  هب  ار  ناسنا  ندب  زا  يوضع  ناوت  یم  ایآ  .6

تیسن زیاج  �ج :

زا دعب  لبق و  هدش  هدیُرب  وضع  مکح  دشاب ، ناملـسم  وضع  هدنریگ  صخـش  دشاب و  رفاک  تسا ، وضع  هدنهد ي  هک  یـصخش  رگا  .7
؟ تسیچ نآ ، رد  حور  ندش  هدیمد 

دراد ار  ناملسم  ناسنا  ندب  مکح  دنویپ  لوبق  زا  دعب  یلو  تسا  سجن  دنویپ  لوبق  زا  لبق  ات  �ج :

هدنز رگید  هک  دنناد  یم  جـلاعم  ناکـشزپ  درب و  یم  رـس  هب  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  يرامیب  ياه  هیّلک  ای  بلق  تسا  زیاج  ایآ  .8
؟ دنهد رارق  هدافتسا  دروم  هتشادرب و  يویلک  ای  یبلق  نارامیب  هدافتسا  يارب  وا  یلو  هزاجا ي  اب  ار  دنام  یمن 

تسین زیاج  �ج :

یم بوسحم  ناسنا  ندب  ءزج  دشاب ، هدیمد  نآ  رد  تایح  هچنانچ  دوش ، هدز  دنویپ  ناسنا  ندـب  رهاظ  هب  تیم  يازجا  زا  یئزج  رگا  .9
؟ هن ای  تسا  يراج  نآ  رب  ترورض  ماکحا  زامن  لاح  رد  تسا ، رطضم  نآ  لمح  رد  ناسنا  نوچ  تایح ، لولح  زا  لبق  و  هن ؟ ای  دوش 

لاکـشا نآ  اب  ندناوخ  زامن  تسا و  سجن  نآ  زا  لبق  یلو  دراد  ار  هدنز  ناسنا  مکح  حور  ندش  هدـیمد  دـنویپ و  لوبق  زا  دـعب  �ج :
درادن
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ضراوع راچد  ار  يو  رود  ای  کیدزن  هدـنیآ  رد  تسا ، هدـنز  هک  یـصخش  زا  وضع  دـنچ  ای  کی  نتـشادرب  اب  میهد  لاـمتحا  رگا  .10
، دشابن سرتسد  رد  زین  يرگید  دروم  دشاب و  راک  نیمه  هب  هتسباو  رگید  رامیب  ناج  تاجن  یفرط  زا  درک و  میهاوخ  دیدش  ای  فیفخ 

وـضع يو  لیامت  اب  میهد و  عالّطا  يو  هب  رگا  میهد ؟ ماجنا  ار  يراک  نینچ  وضع ، هدنراد  صخـش  نداد  یهاگآ  نودـب  میزاجم  ایآ 
؟ دراد یمکح  هچ  مینک  جراخ  شندب  زا  ار  يدنویپ 

تسا مارح  تسین و  زیاج  �ج )

حیحـص لمع  نیا  ایآ  دوش ، راد  هّچب  نز  نآ  و  دننزب ، دـنویپ  تسا  ازان  هک  ینز  هب  یحاّرج  لمع  هلیـسو  هب  ار  ینز  نادـمخت  رگا  .11
؟ دشاب یم  یسک  هچ  هب  قلعتم  هّچب  تّحص ، تروص  رد  و  ریخ ؟ ای  تسا 

.تسا محر  هدننک  لوبق  نز  هب  قلعتم  هچب  دش  ماجنا  رگا  یلو  تسین  زیاج  راک  نیا  �ج )

.تسا بسانم  طایتحا  هچ  رگ  دراد  ار  رس  �
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اضعا يادها  شورف و  دیرخ و 

؟ تسا زیاج  هدُرم ، ای  هدنز  ناسنا  هیلک  شورف  دیرخ و  ایآ  . 1

رد هک  دشاب  هدش  ادج  درف  ندب  زا  رگید  ضراوع  هطـساو  هب  رگم  تسین  زیاج  نآ  شورف  دیرخ و  دشاب  ناملـسم  درف  هیّلک  رگا  �ج )
دی عفر  ناونع  هب  دـشاب  رفاـک  درف  هیّلک  رگا  درک و  تفاـیرد  یهجو  داد و  يرگید  هب  ار  نآ  ناوت  یم  دـی  عفر  ناونع  هب  تروـص  نیا 

.تسا سجن  نیع  نوچ  تسین  زیاج  نآ  شورف  دیرخ و  اّما  درادن  یعنام 

؟ دنک هدافتسا  نمؤم  ياه  ناسنا  ناج  ظفح  تهج  يو  ندب  ياضعا  زا  دناوت  یم  تیم ، تیصو  ای  هزاجا  نودب  ناتسرامیب  ایآ  . 2

.دشاب هتشاد  یگتسب  تیم  نیا  وضع  هب  صوصخم  رامیب  نیا  ندنام  هدنز  هک  نآ  رگم  تسین  زیاج  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  ثراو  نادقف  تروص  رد 

.رامیب نیا  تایح  فقوت  تروص  رد  رگم  تسین  زیاج  ًاقلطم  ناملسم  ندب  ياضعا  زا  هدافتسا  �ج )

؟ تشاد دهاوخ  یمکح  هچ  اهنآ  عالطا  مدع  ثراو و  دوجو  تروص  رد 

نآ رب  فقوتم  رامیب  تایح  رگا  هتبلا  ریخ  ای  دنـشاب  یـضار  ثراو  هاوخ  تسین  زیاج  ًاـقلطم  ناملـسم  ندـب  ياـضعا  زا  هدافتـسا  �ج )
.دشاب روصتم  مه  يرگید  هار  دشابن و 
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؟ دراد یمکح  هچ  نارامیب  هب  دنویپ  يارب  هدنز  ناسنا  ندب  زا  يوضع  شورف  دیرخ و  . 3

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

یتوافت صاصق  ای  دـح  نیب  ایآ  تروص  نیا  رد  و  دـشورفب ؟ ار  دوخ  ياضعا  دـناوت  یم  دوش ، مادـعا  تسا  رارق  هک  یـصخش  ایآ  . 4
؟ دراد دوجو 

.دنک یمن  یتوافت  تسین و  زیاج  �ج )

؟ تسا زیاج  يرگید  هب  دنویپ  نانآ و  یحاّرج  و  هیّلک ) لثم   ) ندب ياضعا  يادها  ای  شورف  ایآ  . 5

.تسا مارح  �ج )

(. مشچ بلق و  شورف  دننام  ( ؟ تسا زیاج  صخش  دوخ  گرم  زا  دعب  اضعا  نیا  زا  هدافتسا  يارب  راک  نیا  ایآ  . 6

.تسین زیاج  �ج )

تسا و ّرثؤم  یلومعم  تروص  هب  صخـش  رمع  لوط  رد  مینادب  هک  یتروص  رد  ندب  ياضعا  زا  يوضع  شورف  ای  نداد  هیدـه  ایآ  . 7
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  دوش ، یم  رمع  ندش  هاتوک  ثعاب 

.تسین زیاج  �ج )

نیا زا  گرم  زا  سپ  وا  تسرپرس  یلو  دنهد ، هیده  نارگید  هب  ار  يو  ياضعا  دوخ  تافو  زا  سپ  هک  دنک  تیصو  یـصخش  رگا  . 8
؟ میهد ماجنا  وا  تسرپرس  هزاجا ي  نودب  ار  راک  نیا  میناوت  یم  ایآ  دشاب ، یضاران  راک 

.دنهد هزاجا  مه  وا  ءایلوا  رگا  یتح  تسا  لطاب  تیصو  تسین و  زیاج  راک  نیا  ام  رظن  هب  �ج )
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- يزغم گرم  هضراع ي  تروص  رد  شیوخ - ندب  ياضعا  تشادرب  يارب  ار  دوخ  تیاضر  تایح ، نامز  رد  دناوت  یم  ناسنا  ایآ  . 9
؟ دیامن مالعا  اضما  اب  دنمزاین  ناملسم  ياه  ناسنا  هب  دنویپ  يارب 

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

تروص رد  دز ؟ دنویپ  تسا  دنمزاین  هک  يرامیب  هب  ار  دراد  دنویپ  لباق  ياضعا  هک  یسانشان  صخش  دسج  ياضعا  ناوت  یم  ایآ  . 10
؟ درک دیاب  هچ  دهدن ، تیاضر  نآ  هب  دوش و  تفای  هدُرم  ّیلو  رگا  دنویپ ،

.دنهدب تیاضر  مه  ءایلوا  دیاب  درادن و  لاکشا  دشاب  وضع  نیا  دنویپ  هب  فقوتم  رامیب  ندنام  هدنز  رگا  �ج )

صخـش هب  ندرم  زا  سپ  ار  يو  ندـب  زا  يوضع  هک  دـنهد  تیاضر  وا  يایلوا  یلو  دـنکن ، اضعا  يادـها  هب  تیـصو  یـسک  رگا  . 11
؟ دراد یمکح  هچ  دننزب ، دنویپ  دنمزاین  ریغ  ای  تایح  يارب  دنمزاین 

نیا رب  فقوتم  رامیب  تایح  اعقاو  رگم  دنک  یمن  تیافک  دنهدب  تیاضر  مه  ءایلوا  رگا  اذل  تسین و  زیاج  وضع  دنویپ  ام  رظن  هب  �ج )
.دوشن تفای  مه  رفاک  درف  زا  يوضع  دشاب و  دنویپ 

دوخ تایح  نامز  رد  دـنم ، هقالع  دارفا  نآ  یط  هک  تسارجا  لاح  رد  یحرط  نانطومه  ناعون و  مه  هب  کـمک  يارب  نونکا  مه  . 12
اه ناتـسرامیب  یعیبط ، گرم  ای  هثداح  ندمآ  شیپ  تروص  رد  ات  دنیآ  یم  رد  بلق  مشچ و  دننام : وضع ؛ يادها  نمجنا  تیوضع  هب 

صوصخ نیا  رد  یعرـش  رظن  دننزب ؛ دنویپ  دـنمزاین  صخـش  هب  هتـشذگرد  صخـش  زا  دـنمزاین  دارفا  يارب  ار  اضعا  نیا  دنـشاب  زاجم 
؟ تسیچ

.درادن یعرش  تهاجو  راک  نیا  ام  رظن  هب  �ج )
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راک نیا  ایآ  دـشاب ، نآ  هب  لیام  يو  ّیلو  تافو ، زا  سپ  یلو  دـشاب ، یـضاران  نارگید  هب  دوخ  ياـضعا  دـنویپ  زا  یـصخش  رگا  . 13
؟ تسا زیاج 

.تسین زیاج  �ج )

اب ناوت  یم  يو  گرم  زا  سپ  ایآ  دشاب ، هتشادن  اضعا  دنویپ  دروم  رد  یقفاوم  ای  فلاخم  رظن  دوخ  یگدنز  لوط  رد  یـسک  رگا  . 14
؟ دز تسد  يراک  نینچ  هب  وا  یلو  هزاجا ي 

.دشابن دنویپ  نیا  زا  ریغ  یهار  دشاب و  راک  نیا  رب  فقوتم  يرامیب  تایح  رگم  تسین  زیاج  �ج )

یب هک  ندـب  ندومن  هّکت  هّکت  تروص  هب  ناـسنا - دـسج  رب  تیاـنج  ندوـب  عورـشمان  رظن  زا  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  ناـیم  اـیآ  . 15
؟ دراد دوجو  یتوافت  دشاب ، یم  هتشذگرد  هب  یمارتحا 

رادـقم یلو  تسین  زیاج  دراد و  یهن  زا  ود  ره  دراد و  دوجو  هید  ناملـسم  ریغ  ای  دـشاب  ناملـسم  هچ  تیم  رب  تیاـنج  تهج  زا  �ج )
.تسا توافتم  ناملسم  ریغ  ناملسم و  هید 

ای تسا  یفاک  يزغم  گرم  هب  التبم  نارامیب  وضع  عطق  زاوج  يارب  وضع ، دنویپ  هب  دنمزاین  ناسنا  ناج  تاجن  ترورـض  اهنت  ایآ  . 16
؟ تسا مزال  وضع  بحاص  تیصو  یلبق و  هزاجا ي 

گرم رامیب  وضع  دـنویپ  يارب  دوشن  تفای  مه  رفاـک  وضع  دـشاب و  فقوتم  وضع  دـنویپ  رب  راـمیب  کـی  تاـیح  رگا  اـم  رظن  هب  �ج )
.دشاب یم  مه  تیاضر  رد  طایتحا  هچرگ  دنک  یم  تیافک  تسا  هدرم  اعرش  هک  يزغم 
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درک ادج  هاگتسد  زا  ار  رامیب  رسمه ، تیاضر  اب  ناوت  یم  ایآ  تفر ، دهاوخ  ایند  زا  يرامیب  درف  هک  دهد  صیخـشت  کشزپ  رگا  . 17
؟ دیآ شیپ  رامیب  يارب  ناسآ  دوز و  گرم  ات 

.تسین زیاج  راک  نیا  دوش  هداد  تبسن  هاگتسد  هدننک  ادج  صخش  هب  ًافرع  گرم  هک  یتروص  رد  �ج )

نارگید هب  هیّلک ) لثم   ) ار دوخ  ندـب  ياضعا  رهوش ، نذا  نودـب  شرتخد  هیزیهج  هیهت  ای  شاعم و  رارما  يارب  دـناوت  یم  نز  اـیآ  . 18
؟ دشورفب

رهوش هزاجا  اب  یتح  تسا  مارح  راک  نیا  �ج )

ادـها دوش ) یم  صخـش  رد  بیع  صقن و  داجیا  بجوم  هک  مشچ  لثم   ) ندـب هسیئر  ياـضعا  زا  کـیدزن  ماوقا  هب  ناوت  یم  اـیآ  . 19
؟ دهد رارق  تسا  هدومن  جاودزا  هک  شرتخد  رایتخا  رد  ار  دوخ  ندب  ياضعا  دناوت  یم  ردام  ایآ  و  دومن ؟

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

ای دنـشورفب ، نارگید  هب  ار  ...و  هیّلک  دننام : دوخ  ندـب  ياضعا  دـنناوت  یم  دنتـسه ، مادـعا  هب  موکحم  یلیالد  هب  هک  یناسک  ایآ  . 20
؟ دنهد هیده 

.تسا مارح  ام  رظن  هب  �ج )

هتفر ایند  زا  لماک  روط  هب  هک  یناسنا  وضع  ءادها  ّقح  ثاّرو  ایآ  تسا و  حیحص  گرم  زا  دعب  وضع  ءادها  هب  ندرک  تیصو  ایآ  . 21
؟ دنراد ار  هدش  يزغم  گرم  راچد  ای 

يا هدـنز  ناـسنا  تاـیح  هدرک و  توـف  یـسک  رگا  یلو  درک  ادـها  ار  وا  ياـضعا  ناوـتیمن  تسا  هدـش  يزغم  گرم  يدرف  رگا  �ج )
.درادن لاکشا  دشاب  تیم  ندب  وضع  يادها  رب  فقوتم 
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؟ هن ای  تسا  زیاج  توف  زا  دعب  مشچ  تایح و  نامز  رد  هیّلک  شورف  دیرخ و  . 22

.توف زا  دعب  هچ  تایح و  نامز  رد  هچ  دروم  ود  ره  رد  تسین  زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

مکاح زا  نآ  لابق  رد  ات  دهدب  رطـضم  صاخـشا  هب  ار  دوخ  ندـب  ياضعا  ای  وضع  دـهاوخب  دوش و  موکحم  مادـعا  هب  يدرف  رگا  . 23
« موکحم  » هب ار  مادعا  زا  فیفخت  عرش  مکاح  رگا  دهد ؟ فیفخت  ار  وا  مادعا  مکح  دناوت ، یم  عرش  مکاح  ایآ  دریگب ، یفیفخت  عرش 

؟ تسا حیحص  طرش  نیا  ایآ  دیامن ، طرش 

.دوش یمن  مکح  رد  فیفخت  بجوم  اذل  درادن  تیعرش  طرش  نیا  �ج )

هـضراع تروص  رد  شندب  ياضعا  تشادرب  يارب  ار  دوخ  تیاضر  یتراک  ياضما  اب  دوخ  تایح  نامز  رد  دـناوت  یم  ناسنا  ایآ  . 24
؟ دیامن مالعا  دنمزاین  ناملسم  ياه  ناسنا  هب  دنویپ  تهج  يزغم ، گرم 

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )
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حیرشت

؟ دهدب هید  دیاب  هدرک ، حیرشت  ار  یناملسم  دسج  هک  یسک  ایآ  .1

فقوتم رامیب  کی  ناج  تاجن  هکنیا  لثم  دنک  اضتقا  یعرش  ترورـض  رگم  دراد  مه  هید  تسین و  زیاج  ناملـسم  ندب  حیرـشت  �ج )
.درک افتکا  یعرش  ترورض  رادقم  هب  دیاب  هک  دشاب  نیا  رب  فقوتم  یقح  قاقحا  ای  دشابن و  يرگید  هار  دشاب و  راک  نیا  رب 

؟ درادن یلاکشا  اهنآ  ندرک  هعطق  هعطق  ایآ  دوش ، یم  هدافتسا  ناملسم  نایناریا  هب  ّقلعتم  داسجا  زا  یهاگ  حیرشت ، نلاس  رد  .2

.تسین زیاج  �ج )

حیرـشت ار  هدُرم  دـسج  ناوت  یم  هثرو  نذا  اب  ایآ  روطچ ؟ دـشاب  هدرک  تیـصو  شدوخ  رگا  تسا ؟ زیاـج  هدُرم  دـسج  حیرـشت  اـیآ  .3
یم ایآ  دـبای ، تاجن  يو  رامیب ، ندـب  هب  شبلق  لثم  هدُرم ؛ دـسج  زا  یتمـسق  دـنویپ  اب  دـشاب و  رطخ  رد  يرگید  درف  ناج  رگا  دومن ؟

؟ دومن حیرشت  ار  هدُرم  ندب  ناوت  یم  یتروص  هچ  رد  لک  رد  دومن ؟ حیرشت  ار  هدُرم  ندب  ناوت 

.تسین زیاج  مه  دنهدب  نذا  هثرو  ای  دشاب و  هدرک  تیصو  شدوخ  رگا  یّتح  تسین  زیاج  هیلوا  قیرط  هب  �ج )
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دنک ءاضتقا  یعرش  ترورض  رگا  اذل  .درادن و  لاکشا  دشاب  تیم  نیا  زا  دنویپ  حیرـشت و  هب  فّقوتم  رامیب  نیا  ناج  تاجن  رگا  �ج )
.تسا زیاج  حیرشت 

جاتحم هک  يرامیب  هب  ار  اضعا  نیا  ناوت  یم  ایآ  دـشاب ، سرتسد  رد  دراد ، يدـنویپ  لباق  ياـضعا  هک  هیوهلا  لوهجم  يدـسج  رگا  .4
؟ دز دنویپ  تسا ،

تسین زیاج  وا  ءاضعا  دنویپ  حیرشت و  دوش  لوهجم  دسج  مالـسا  هب  مکح  دنتـسه و  ناناملـسم  اتداع  هک  دشاب  یقطانم  رد  رگا  �ج )
.دنک اضتقا  یعرش  ترورض  اعقاو  رگم 

راک نیا  زا  دوش و  ادیپ  یّفوتم  ّیلو  ًادعب  رگا  دـشاب ، یم  وضع  دـنویپ  هب  هتـسباو  ناملـسم  رامیب  ناج  تاجن  هک  قوف  هلأسم  ضرف  رد 
؟ درک دیاب  هچ  دشاب ، یضاران 

نیب رد  مه  رفاک  هدرم  دـسج  دـشابن و  روصتم  مه  يرگید  هار  دـشاب و  دـنویپ  نیا  رب  فقوتم  ناملـسم  راـمیب  ناـج  تاـجن  رگا  �ج )
.تفرگ تیاضر  ّیلو  زا  دیاب  ًادعب  درادن و  لاکشا  دشابن 

ایآ دننزب ، دنویپ  دنمزاین  ریغ  ای  دنمزاین  یـصخش  هب  ار  تیم  ندـب  زا  يوضع  دـنهاوخب  تیم  يایلوا  اّما  دـنکن ، تیـصو  یناسنا  رگا  .5
؟ تسیچ شمکح  دنشورفب  رگا  دننکب ؟ ار  يراک  نینچ  دنناوت  یم 

.تخورف ناوت  یمن  ار  تیم  ءاضعا  تسین و  زیاج  �ج )

هب هدُرم  هک  ییاه  هّچب  نادازون و  رـس  زا  میا  هدـش  روبجم  میتسه ، نآ  ماجنا  لوغـشم  هک  یتاقیقحت  حرط  کی  اـب  طاـبترا  رد  ًاریخا  .6
اه نآ  نینج  رمع  زا  هام  راهچ  زا  شیب  ًاضعب  و   ) دنیآ یم  ایند 
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لکشم نیا  اب  میفاکشب و  رتم  یتناس  ات 2  هزادنا 1  هب  دیاب  ار  اه  نآ  رس  طسو  ًارابجا  راک  نیا  يارب  مینک و  يرادرب  هنومن  درذگ ) یم 
ًانمـض دییامرفب ، دروم  نیا  رد  ار  دوخ  حیرـص  رظن  میدنمـشهاوخ  اذل  تسا ، مارح  ناملـسم  دـسج  حیرـشت »  » هک میا  هدـش  ور  هب  ور 

رظن دروـم  بورکیم  هب  تسا  نکمم  تروـص  نیا  رد  بلغا  تسا و  بجاو  يرورـض و  يرادرب  هنوـمن  نـیا  هـک  میوـش  یم  روآداـی 
ایآ و  میریگب ، تایح  ياهزور  نیلّوا  ای  ردام و  مکـش  رد  ار  نادازون  ریم  گرم و  يولج  يدودـح  اـت  میناوتب  مینک و  ادـیپ  یـسرتسد 

؟ دراد تیم  سم  لسغ  هّچب  نیا  ندب  هب  ندز  تسد 

ندز تسد  .تسین و  زیاج  ّالا  درادن و  لاکشا  دشاب  مزال  قیقحت  هوحن  نیا  ًافرع  هک  دشاب  تیم  نیا  حیرشت  يارب  یترورـض  رگا  �ج )
.دراد تیم  ّسم  لسغ  هچب  نیا  ندب  هب 

نآ یط  هک  تسا  ارجا  لاـح  رد  یحرط  روشک  ناـنطو  مه  ناـعون و  مه  هب  کـمک  يارب  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  رد  نونکا  مه  .7
تروص رد  ات  دـنیآ ، یم  رد  ...و  هیّلک  بلق ، مشچ ، لیبق  زا  وضع  يادـها  نمجنا  تیوضع  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  دـنم ، هقالع  دارفا 
یگدنز هب  ار  وا  دننزب و  دنویپ  دنمزاین  صخش  هب  ار  یّفوتم  صخش  ياضعا  دنشاب ، زاجم  اه  ناتسرامیب  یعیبط ، گرم  ای  هثداح  زورب 

؟ تسیچ صوصخ  نیا  رد  یلاع  ترضح  رظن  دننک ؟ راودیما 

.درادن تیعرش  راک  نیا  ام  رظن  هب  �ج )
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دنویپ ایآ  دـشاب ، راک  نیا  هب  لیام  يو  ّیلو  شتاـفو  زا  سپ  اـّما  دـشاب ، یـضاران  نارگید  هب  دوخ  ياـضعا  دـنویپ  زا  یـصخش  رگا  .8
؟ تسا زیاج  شیاضعا 

.دشاب راک  نیا  رب  فقوتم  يدرف  تایح  رگم  تسین  زیاج  دشاب  یضار  مه  یّفوتم  دوخ  رگا  ام  رظن  هب  �ج )

ناوت یم  شگرم  زا  سپ  ایآ  تسا ، هتـشادن  شیاضعا  دنویپ  دروم  رد  یقفاوم  ای  فلاخم  رظن  شا  یگدـنز  لوط  رد  یـصخش  رگا  .9
؟ داد ماجنا  ار  يراک  نینچ  يو  یلو  هزاجا  هب 

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

ینوناـق کـشزپ  هب  تسا ، كوکـشم  ناـشگرم  ّتلع  هک  یناـسک  اـی  يا و  هتکـس  یناـهگان و  ياـه  گرم  صیخـشت  يارب  ًاریخا  .10
صوصخ رد  ار  كرابم  رظن  میدنماضاقت  دننک ، یم  یفاکش  دبلاک  ار  هدُرم  توم ، تیفیک  صیخشت  يارب  یهاگ  دننک و  یم  هعجارم 

؟ دییامرف موقرم  یفاکش  دبلاک  لمع 

حیرـشت ّالا  درادـن و  لاکـشا  دـشاب  يرورـض  ییاضق  ماکحا  تهج  زا  راک  نیا  دـشاب و  توف  تیعـضو  ندـش  نشور  يارب  رگا  �ج )
.تسین زیاج  ترورض  نودب 

؟ دراد دوجو  دَسَج  حیرشت  زاوج  مدع  رد  عیشت  لها  ننست و  لها  نیب  یتوافت  ایآ  .11

.تسا يراج  یناملسم  ره  دروم  رد  مکح  نیا  تسین و  یتوافت  �ج )
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، رّدـخم ّداوم  قاچاق  یقالخا ، داسف  دادـترا ، رطاخ  هب  هک  ار  يا  همانـسانش  ناملـسم  ناملـسم - رهاظ  هب  دارفا  دَـسَج  ناوت  یم  ایآ  .12
؟ دومن حیرشت  دنا ، هدش  مادعا  ...و  یسایس  لئاسم 

.تسین زیاج  دراوم  یقاب  یلو  درادن  لاکشا  دنشاب  دترم  رگا  �ج )

؟ مییامن حیرشت  ار  نآ  میزاُجم  ایآ  باتک  لها  ای  رفاک  ای  تسا  ناملسم  کی  دَسَج  تسام ، رایتخا  رد  هک  يدَسَج  مینادن  رگا  .13

.درادن لاکشا  دشاب  ناملسم  ریغ  دلب  رد  دسج  رگا  یلو  تسین  زیاج  تسا  ناناملسم  هقطنم  ای  روشک و  ینعی  دلب  رد  رگا  �ج )
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يزغم گرم 

نودـب و  دـنهد ، یمن  خـساپ  یجراخ  یلخاد و  تاکیرحت  هب  تشگزاـب ، لـباق  ریغ  يزغم  تاـعیاض  لـیلد  هب  ناراـمیب  زا  يدادـعت  .1
رد تیعضو  نیا  .درادن  دوجو  ًاقلطم  هراشا ، دروم  ياه  تیلاعف  تشگزاب  لامتحا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دنشاب  یم  سّفنت  دقاف  هاگتسد 

نایالتبم ياضعا  زا  ناوت  یم  قوف  طیارش  زارحا  تروص  رد  ایآ  تاحیضوت  نیا  اب  .دوش  یم  هدیمان  يزغم » گرم   » یکشزپ حالطصا 
؟ درک هدافتسا  رگید  نارامیب  ناج  تاجن  يارب  يزغم » گرم   » هب

.تسین زیاج  اذل  دنتسین و  هدُرم  هدشن  درس  ناشندب  هک  ینامز  ات  دارفا  نیا  ام  رظن  هب  �ج )

یفاک يزغم » گرم   » هب التبم  نارامیب  وضع  عطق  زاوج  يارب  وضع ، دنویپ  هب  دـنمزاین  ناناملـسم  ناج  تاجن  ترورـض  فرـص  ایآ  .2
؟ تسا مزال  وضع  بحاص  تیصو  یلبق و  نذا  ای  تسا 

گرم ام  ّیلو و  تیاضر  اب  یّتح  دوش  هتـشادرب  ناملـسم  ءاضعا  تسین  زیاـج  فّقوت  تروص  رد  یّتح  دـشاب  هدرمن  صخـش  اـت  �ج )
.مینک یمن  یّقلت  گرم  ار  يزغم 
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لاح دنز ، یم  وا  بلق  طقف  تسا ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ّسح  ییانیب و  ییاونش و  روعش و  كرد و  يزغم  بیسآ  رثا  رد  یـصخش  .3
: دییامرفب

؟ ریخ ای  تسا  هدنز  مالسا  ماکحا  رظن  زا  یصخش  نینچ 

.دراد ار  هدنز  ماکحا  �ج )

؟ دزادرپب لماک  هید  دیاب  دشُکب  طیارش  نیا  رد  ار  صخش  نیا  یسک  ایآ 

.درادن صاصق  هچرگ  دشاب  هتشاد  هید  هک  تسین  دیعب  �ج )

؟ تشادرب ار  يو  ياضعا  زا  يوضع  ناوت  یم  ایآ  یعضو  نینچ  رد 

.تسین زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

بجاو راک  نیا  ماجنا  ایآ  تشاد ، هاگن  هدنز  یتّدم  يارب  ناوتب  ار  ینارامیب  نینچ  نیگنس  رایسب  ياه  هنیزه  فرص  اب  هک  یتروص  رد 
؟ تسا

.تسین مزال  دشاب  جرح  رسع و  بجوم  رگا  �ج )

ای تسا  طرـش  صخـش  نیا  ثراو  هزاجا  ایآ  دومن و  راـک  نیا  فرـص  دـیاب  ار  يو  لاوما  زا  رادـقم  هچ  اـت  ندوب  بجاو  تروص  رد 
؟ درک دیاب  هچ  راغص  ثراو  نتشاد  تروص  رد  و  ریخ ؟

.دنیامنب يا  هنیزه  تسین  مزال  دنام  یمن  هدنز  هک  دنراد  نیقی  رگا  �ج )
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؟ دتفیب راک  زا  مه  وا  بلق  ات  داهن  یقاب  لاح  نامه  هب  ار  رامیب  نیا  ناوت  یم  ایآ 

.درادن لاکشا  دتفیب  راک  زا  بلق  هکنیا  ات  وا  ندرک  اهر  دراد  ییالاب  هنیزه  درادن و  ناکما  وا  هجلاعم  افرع  رگا  �ج )

زا ار  رامیب  رـسمه ، تیاضر  هب  انب  دوش  یم  اـیآ  تفر ، دـهاوخ  اـیند  زا  راـمیب  هک  دـهد  صیخـشت  کـشزپ  يراـمیب ، دروم  رد  رگا  .4
؟ دشاب هتشاد  تحار  عیرس و  یگرم  ات  درک  ادج  هاگتسد 

زیاج دوش  یم  دنتسم  هاگتسد  هدننک  ادج  درف  هب  گرم  افرع  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  ققحم  گرم  هاگتسد  ندرک  ادج  اب  رگا  �ج )
دـشابن هاگتـسد  هدـنرادرب  صخـش  هب  دنتـسم  گرم  دراد و  رارق  گرم  راضتحا و  تلاحرد  یعیبط  تلاـح  هب  راـمیب  رگا  یلو  تسین 

.درادن لاکشا 
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هید نامض و 

هراشا
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وراد زیوجت  صیخشت و 

دنوش یم  مالعا  یکشزپ  مولع  فلتخم  ياه  هبنج  رد  يدیدج  تاقیقحت  جیاتن  ای  تایفـشک  زور ، ره  یّتح  ای  هام و  ای  لاس ، ره  رد  .1
دنهد و یم  داهنشیپ  اه  يرامیب  عاونا  يارب  ار  يرثؤم  ییاذغ  داوم  ای  دیدج و  ياهوراد  دیدج ، ینامرد  ای  یـصیخشت  ياه  شور  هک 

.دنوش یم  یفّرعم  هدیاف  یب  رضم و  رثؤم ، ریغ  ًالماک  یلبق  داوم  ای  اهوراد  ای  اه  شور  یخرب 

؟ دشاب یم  لوئسم  دنا  هدوب  حرطم  هتشذگ  رد  هک  ییاه  شور  زا  یشان  هدوهیب  ياه  هنیزه  ای  ضراوع  لابق  رد  کشزپ  ایآ 

.تسین لوئسم  تسا  هدرکن  يراگنا  لهس  دیدج  تاعالطا  بسک  رد  رگا  �ج )

هاگ نآ  ددرگن ، علّطم  هاگ  چیه  يو  دسرن و  کشزپ  هب  دـیدج  تاعالطا  یناسر ، عالطا  یفاک  تاناکما  دوجو  مدـع  رطاخ  هب  رگا  .2
؟ تسیک هدهع  رب  یلبق  ياه  شور  ندوب  هدیاف  یب  تیلوئسم 

.درادن یتیلوئسم  �ج )
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ياه شور  هب  دسر  هچ  تسین ، ریذپ  ناکما  ییوجـشناد  نارود  رد  زین  یلبق  ياه  شور  نامه  لماک  ندرپس  رطاخ  هب  هک ، نیا  هب  رظن 
نیا رد  دزادرپب ؟ اه  نآ  يریگارف  هب  دراد  تقو  هک  يّدح  رد  طقف  ات  دـیامن  افتکا  یلبق  ياه  شور  هب  دـناوت  یم  کشزپ  ایآ  دـیدج ،

؟ تسوا هدهع  رب  یتیلوئسم  ایآ  دوشن ، دیدج  مهم  لئاسم  هّجوتم  رگا  تروص 

بـسک عالطا  نامرد  دیدج  ياه  هویـش  مولع و  زا  دناوتب  رگا  یلو  درادن  نامـض  دـشابن  دـیدج  يریگ  عالّطا  ناکما  افرع  رگا  �ج )
نماض هک  تسین  دیعب  دوش  هدوهیب  یفاضا و  هنیزه  ای  تراسخ  بجوم  دـنک و  افتکا  قباس  شور  نامه  هب  دـنک و  یتسـس  یلو  دـنک 

.دشاب

رد يرامیب  نالف  نامرد  دیوگب  ای  تسا  دیفم  يرامیب  نالف  يارب  وراد  نیا  دـیوگب  دـنک و  زیوجت  ار  ییوراد  ای  شور  کشزپ  رگا  .3
کـشزپ وراد ، ضراوع  ای  ریثأت  مدع  تروص  رد  ایآ  دنک ، وراد  نآ  فرـصم  هب  راداو  ار  رامیب  هک  نآ  نودـب  تسا ، وراد  نالف  ورگ 

؟ تسا نویدم  ای  لوؤسم 

هحلاصم رد  طایتحا  هچرگ  دوب  دـهاوخن  نماض  لوئـسم و  دـشاب  هدرکن  يراگنا  لهـس  نآ  لاثما  هنیاعم و  روما  رد  کشزپ  رگا  �ج )
.تسا

؟ دراد ار  رامیب  ندرک  اهر  ّقح  کشزپ  ایآ  دندرکن ، لوبق  ار  طرش  وا ، ّیلو  ای  رامیب  رگا  قوف  ضرف  رد 

.دنک اهر  ار  ضیرم  دناوت  یم  �ج )
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هنوگ چـیه  يو  یحارج ، ندوب  قفومان  هنوگره  تروص  رد  هک  دـشاب  یطیارـش  ياضما  هب  روبجم  رامیب  یحارج ، لمع  زا  لبق  رگا  .4
یلبق ياضما  هب  هّجوت  اب  ناوت  یم  یحارج ، رد  لالتخا  هنوگره  تروص  رد  ایآ  درادـن ، ناتـسرامیب  ینامرد و  رداک  رب  یقوقح  قح و 

؟ دنرادن هدهع  رب  یعرش  تیلوئسم  چیه  ینامرد  رداک  دش ، یعّدم  رامیب 

مه ءاضما  رگا  یتح  دراد  تنامـض  دـنا  هدرک  يراـگنا  لهـس  تباـبط  راـک  رد  یکـشزپ  میت  اـی  کـشزپ و  هک  دوش  تباـث  رگا  �ج )
.دنریگب

اهنآ اـب  ار  قوف  طورـش  اـی  تفرگ و  هزاـجا  يو  غلاـب  ناـشیوخ  زا  ناوت  یم  اـیآ  دـشاب ، شوـه  یب  ًـالماک  راـمیب  رگا  قوـف  ضرف  رد 
؟ تشاذگ

هزاجا دوش  یم  هعجارم  وا  هب  رامیب  ياهراک  يارب  افرع  هک  غلاب  ناشیوخ  زا  دشابن  نکمم  رگا  دوش و  هتفرگ  ّیلو  زا  هزاجادـیاب  �ج )
.دوش هتفرگ 

ياضما هزاجا و  تهج  دشاب  يو  دنواشیوخ  هک  یغلابان  ای  غلاب  صخـش  چیه  رـضاح  لاح  رد  دـشاب و  شوه  یب  ًالماک  رامیب ، رگا  .5
ماجنا هزاجا  نودـب  ار  ینکمم  مادـقا  هنوگره  یکـشزپ  هفیظو  قبط  ناوت  یم  ایآ  دـشاب ، يروف  رطخ  رد  دـشابن و  سرتسد  رد  طورش 

لوئـسم دهدن ، ماجنا  يراک  چیه  ندش ، نویدم  گرم و  عیرـست  هب  کمک  نامرد و  ریثأت  مدع  زا  سرت  ّتلع  هب  کشزپ  رگا  و  داد ؟
يو جـلاعم  کشزپ  هب  طلغ  هب  ار  گرم  ّتلع  یلو  تسا ، هدیـسر  ارف  یـصخش  لجا  تسا  هدـش  هدـهاشم  یهاگ  اریز  ( ؟ دوب دـهاوخ 

(. دنهد یم  تبسن 

هک هداد  صیخـشت  کشزپ  رگا  الا  درادـن و  لاکـشا  نآ  ماجنا  دـنکیم  کمک  گرم  رد  ریخأت  ای  ناـمرد و  هب  رتکد  مادـقا  رگا  �ج )
.دوب دهاوخن  لوئسم  درادن  ریثأت  نامرد 
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هدـیاف یب  تسا  نکمم  اه  شور  نیا  هک  دوش  رّکذـتم  وا  ّیلو  ای  دوخ  رامیب  هب  یلمع  ره  ماـجنا  زا  لـبق  یلک  روط  هب  یکـشزپ  رگا  .6
، یصیخشت ياه  شور  روتسد ، هنیاعم ، هنوگره  زا  لبق  کشزپ ، بلاطم ، نیا  رکذ  اب  و  دنـشاب ، هتـشاد  وا  يارب  یـضراوع  ای  دنـشاب و 
، دیامن لوبق  یلیلد  ره  هب  رامیب  دنک و  تیلوئسم  بلـس  یلامتحا  ضراوع  تاراسخ و  لابق  رد  دوخ  زا  ًالماک  وراد ، زیوجت  ینامرد و 
یصیخشت و ياه  شور  زا  یشان  ضراوع  ای  و  هدوهیب ، ياه  هنیزه  ربارب  رد  دهد  ماجنا  ار  یهابتشا  ًاوهس  هک  یتروص  رد  کشزپ  ایآ 

(. دنکب زین  ار  دوخ  شالت  رثکادح  يو  هک  یتروص  رد  ( ؟ تسا لوئسم  ینامرد ،

.تسین لوئسم  تسا  هدرکن  يراگنا  لهس  نامرد  رد  هچنانچ  ضرف  نیا  اب  �ج )

دارفا یخرب  يارب  ًانئمطم  هک  دنهد  یم  ار  ...و  نکسا  یت  یس  یفارگویدار ، ماجنا  روتسد  اه  يرامیب  رثکا  صیخشت  يارب  ناکـشزپ  .7
زا یلیخ  رد  ًانمض  دنتسه  هدننک  کمک  هشیمه  اّما  دنوشن  یعطق  صیخـشت  ثعاب  تاشیامزآ  نیا  تسا  نکمم  اّما  دنـشاب ، یم  رـضم 

نیا رد  دشاب ، هدـننک  کمک  هشیمه  دـناوت  یم  اّما  دوشن ؛ یعطق  صیخـشت  ثعاب  تاشیامزآ  نیا  تسا  نکمم  یهاگ  هچ  رگ  دراوم ،
؟ نازیم هچ  ات  دراد ؟ یتیلوئسم  اه  شیامزآ  ضراوع  لابق  رد  کشزپ  ایآ  تروص 

.درادن تنامض  دوش  ماجنا  تاروتسد  هنوگ  نیا  هک  تسا  مزال  درادن و  دوجو  ررض  یب  ياه  هار  رگا  �ج )
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یم یفارگویدار  هب  روتـسد  يرامیب  ّدر  ای  شـصیخشت  زا  ندرک  لصاح  نانیمطا  ای  طایتحا و  لیلد  هب  اهنت  کشزپ  تاـقوا ، یهاـگ  .8
ایآ دراد ، یفارگویدار  هب  زاین  يراـمیب  ّدر  اـی  دـییأت و  هک  تروص  نیا  رد  .دـنک  فشک  ار  یلاـمتحا  یفخم  يراـمیب  کـی  اـت  دـهد ،

؟ تسا لوئسم  نامرد  هدوهیب  هنیزه  یلامتحا و  ضراوع  داجیا  رد  کشزپ 

.تسین نماض  �ج )

رامیب رد  دیدش  ای  فیفخ  ضراوع  ثعاب  راک  نیا  اّما  دسر  یم  رظن  هب  يرورـض  ینامرد  یمیـش  دنویپ ، زا  سپ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .9
؟ تسا لوئسم  نآ ، ضراوع  داجیا  رد  دشاب ، یم  دنویپ  ّدر  مدع  لیلد  هب  راک  نیا  ماجنا  هب  روبجم  هک  یکشزپ  ایآ  ددرگ ، یم 

.تسین نآ  ضراوع  لوئسم  دشاب  رصحنم  هار  هک  یتروص  رد  �ج )

؟ تسیک هدهع  هب  یلامتحا  ضراوع  تیلوئسم  دوشن ، رّکذتم  مه  يو  دنکن و  لاؤس  رامیب  يرادراب  زا  کشزپ  رگا  .10

دیاب هک  دشاب  هتـشاد  وا  يرادراب  يارب  یـضراوع  تسا  نکمم  هک  دنادن  ًالـصا  رامیب  هک  نآ  رگم  تسا  رامیب  دوخ  هدهع ي  هب  �ج )
.دیامن لاؤس  کشزپ 

، تسا رـضم  هدریـش  ای  رادراب  ياه  مناخ  يارب  يو  یـصیخشت  شور  اـی  وراد  هک  دـشاب  هدرک  شومارف  اـی  دـنادن و  کـشزپ  رگا  .11
؟ تسا دح  هچ  رد  ردام  ای  نینج  رد  هضراع  داجیا  تروص  رد  کشزپ  تیلوئسم 

.تسا نماض  دوش  دراو  تراسخ  نینج  ای  رامیب  هب  هک  یتروص  رد  �ج )
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ًادعب اّما  دنک  هیـصوت  يرادراب  مناخ  هب  هدـش  هتخانـش  رـضم  ریغ  ًالماک  رـضاح  لاح  رد  هک  ار  ینامرد  شور  ای  وراد  کشزپ  رگا  .12
دهاوخ هدهع  هب  یتیلوئسم  هلصاح  ضراوع  لابق  رد  کشزپ  ایآ  دنا ، هدوب  رضم  ًالماک  نینج  ای  ردام  يارب  لامعا  نیا  دوش  صخـشم 

؟ تشاد

.تسین نماض  تسا  هتشادن  يریصقت  رگا  �ج )

لمع کـی  اـب  میناد  یم  یفرط  زا  .دـش  دـهاوخ  راـمیب  گرم  ثعاـب  يدوز  هب  يراـمیب ، کـی  هک  میتسه  نئمطم  تاـقوا  یهاـگ  .13
نیا اب  رگا  تسیچ ؟ يدراوم  نینچ  رد  ام  هفیظو  دورب ، ایند  زا  دـعوم  زا  رتدوز  اـی  دـنک  ادـیپ  يدوبهب  راـمیب  اـی  تسا  نکمم  یحاّرج 
ًالماک راک  هجیتن  یهاگ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ( ؟ هچ مینکن  مادـقا  رگا  میتسه ؟ نویدـم  ایآ  مینک ، کـمک  راـمیب  گرم  عیرـست  هب  راـک 

( .تسا صّخشمان 

هدرکن ادیپ  دوبهب  يرامیب  هک  نآ  تروص  رد  درادن و  لاکشا  یحاّرج  لمع  دنکیم  ادیپ  دوبهب  رامیب  هک  دوش  هداد  لامتحا  رگا  �ج )
.تسین نماض  کشزپ  هدش  عیرست  گرم  رد  و 

راک هب  وراد  دنچ  ای  کی  دنا  هدش  داجیا  يا  هتخانشان  لماوع  ّتلع  هب  هک  ییالاب  نوخ  راشف  دننام : اه  يرامیب  یخرب  نامرد  يارب  .14
دارفا رد  اهوراد  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح  دـنوش ، یم  هدرب  راـک  هب  يرگید  ياـهوراد  ریثأـت ، مدـع  تروص  رد  دـنوش و  یم  هدرب 

رثؤم يدعب  ياه  نامرد  يرگید  صخش  رد  هیلّوا و  ياه  نامرد  یصخش  رد  تسا  نکمم  دنتسین و  رثؤم  یگمه  فلتخم 
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اهوراد ضراوع  ای  یفاضا  هنیزه  لابق  رد  جـلاعم  کشزپ  ایآ  دنتـسه ، یّـصاخ  ضراوع  ياراد  اهوراد  زا  کی  ره  یفرط  زا  دنـشاب و 
؟ تسا لوؤسم 

.تسین روما  هنوگ  نیا  رد  جلاعم  کشزپ  يارب  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  �ج )

دهد یم  لامتحا  هک  ییاهوراد  دـناوت  یم  کشزپ  اـیآ  دنـشابن ، سرتسد  رد  یتّلع  ره  هب  ّرثؤم ، ًـالماک  ياـهوراد  هک  یتروص  رد  .15
هک يا  هدوهیب  هنیزه  ای  اهوراد و  نیا  یلامتحا  ضراوع  لابق  رد  کشزپ  ایآ  تیقفوم ، مدع  تروص  رد  دـنک ؟ زیوجت  ار  دنـشاب  رثؤم 

؟ تسا نویدم  لوئسم و  هدش  لیمحت  رامیب  رب 

.تسین رّوصتم  کشزپ  يارب  یتیلوئسم  دشاب  ّرثؤم  رامیب  دوبهب  رد  دناوت  یم  اهوراد  نیا  هک  دوش  هداد  ییالقع  لامتحا  رگا  �ج )

ای دـیدشت  يراـمیب  دریگن و  تروص  مزـال  ياوادـم  هجیتن  رد  و  ددرگن ، نکمم  يراـمیب  صیخـشت  تاـناکما ، دوبمک  رثا  رد  رگا  .16
؟ تسا لوئسم  جلاعم  ِکشزپ  ایآ  دوش ، گرم  هب  رجنم 

.درادن یتیلوئسم  جلاعم  کشزپ  تسا  هدوبن  هدرک ، یط  جلاعم  کشزپ  هک  یهار  نامه  زج  یهار  هک  یتروص  رد  �ج )

اذل دـهدن و  صیخـشت  ار  رامیب  يرامیب  دـنک و  شومارف  ار  اه  يرامیب  مئالع  عاونا و  عوضوم ، یگدرتسگ  رطاخ  هب  کشزپ  رگا  .17
هجیتن رد  تسیچ و  يرامیب  نیا  يارب  بسانم  يوراد  دنادن 
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؟ تسا لوؤسم  يّدح  هچ  رد  کشزپ  ددرگ ، گرم  هب  رجنم  ای  دیدشت و  يرامیب  هک  یتروص  رد  دنکن ، زیوجت  ییوراد  ًالصا 

.درادن یتیلوئسم  دوش  یمن  هداد  تبسن  وا  هب  گرم  ای  يرامیب و  دیدشت  هدوبن و  وا  يارب  وجتسج  ناکما  رگا  �ج )

و اهوراد ، اه ، يرامیب  یمامت  ندرپس  رطاـخ  هب  يریگارف و  ناـکما  ًاـعقاو  هک  یکـشزپ  مولع  داـیز  رایـسب  یگدرتسگ  هب  هّجوت  اـب  .18
، سناژروا ریغ  هچ  سناژروا و  دراوم  رد  هچ  دوخ ، سدـح  هب  اـنب  یـشومارف ، ّتلع  هب  کـشزپ  رگا  درادـن ، دوـجو  اـه  نآ  ضراوـع 
ای هدوهیب  هنیزه ي  لّمحتم  ار  رامیب  هک  دـیامن  رثؤم  ریغ  ییوراد  زیوجت  هب  مادـقا  ًاوهـس  رامیب ، مـالآ  نیکـست  اـی  ناـج  تاـجن  تهج 

؟ تسا نویدم  لوئسم و  کشزپ  ایآ  تروص  نیا  رد  دنک ، یبناج  ضراوع 

يریثأت وراد  کلذـعم  دـهدب  مه  ار  وراد  رد  ریثأـت  لاـمتحا  درادـن و  دوجو  کـشزپ  يارب  راـک  نیا  زج  یهار  هک  یتروص  رد  �ج )
درادن یتیلوئسم  کشزپ  دشاب  هتشادن 

، هضراع داجیا  تروص  رد  تسا ، رـضم  هک  دهد  ماجنا  ار  یتامادـقا  ای  دـیامن  زیوجت  ار  ییوراد  رامیب ، رارـصا  هب  انب  کشزپ  رگا  .19
؟ تسیک لوئسم 

الا درادن و  تیلوئسم  تشاذگ  رامیب  دوخ  هدهع ي  هب  دش و  میلـست  رگا  یلو  دوش  میلـست  رامیب  رارـصا  دروم  رد  دیابن  کشزپ  �ج )
.دوب دهاوخ  لوئسم 
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، بت دننام :  ) دنوش یم  رامیب  رازآ  ثعاب  هک  ییاه  يرامیب  ياوادم  نیکست و  يارب  هکلب  رامیب  ناج  تاجن  يارب  هن  ییوراد ، رگا  .20
رد ّرثؤم ، ياهوراد  رثکا  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  یلو  دـنّرثؤم  اـهوراد  نیا  هک  میهد  لاـمتحا  دوش و  فرـصم  ...و ) مخز  درد ، شراـخ ،
رد ایآ  دنـشاب  یم  رتدـب  مه  هیلوا  يرامیب  زا  ضراوع  نیا  ًاهاگ  هک  دنـشاب ، یم  يدایز  ضراوع  ياراد  تّدـم  زارد  ای  تّدـم  هاـتوک 

؟ تشاد دهاوخ  هدهع  هب  یتیلوئسم  کشزپ  رامیب  رد  یضراوع  زورب  تروص 

.ددرگ زیوجت  تفریذپ  رگا  دوش و  هداد  حیضوت  رامیب  يارب  وراد  نیا  فرصم  زا  یشان  ضراوع  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیاب  �ج )

، کشزپ زیوجت  اب  دنّرضم و  هک  دشاب  یم  یّـصاخ  ياهوراد  ای  وراد  فرـصم  هب  هتـسباو  رامیب  ناج  تاجن  هک  میهد  لامتحا  رگا  .21
؟ تسا لوئسم  کشزپ  ایآ  دوش ، ضراوع  نیا  زا  دروم  دنچ  ای  کی  راچد  صخش 

.تسین ضراوع  لوئسم  کشزپ  دراد و  یضراوع  ًالومعم  اهوراد  همه  �ج )

تاشیامزآ تاناکما ، دوبمک  تقو و  دوبمک  الاب ، هنیزه  دننام : یلیالد  هب  اّما  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  شیامزآ  ناکما  تصرف و  رگا  .22
؟ تسا لوئسم  کشزپ  ایآ  تروص  نیا  رد  دوش ، هضراع  راچد  صخش  دریگن و  تروص  مزال 

کـشزپ ياه  يراگنا  لهـس  زا  هدـیدرگ  راچد  راـمیب  هک  یـضراوع  نیا  اـفرع  هک  دوش  ثعاـب  تاـشیامزآ  نتفرگن  ماـجنا  رگا  �ج )
.دوب دهاوخ  لوئسم  کشزپ  دوش  بوسحم 
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هتـشادن دوجو  صاخ  ییوراد  هب  درف  تیـساّسح  نییعت  تهج  ینامز  دشاب و  رطخ  رد  رامیب  ناج  تسا  نکمم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .23
نیا لابق  رد  جلاعم  کشزپ  ایآ  دوش ، گرم  ای  دیدش  ضراوع  راچد  دنک و  ادـیپ  تیـساّسح  نآ  هب  رامیب  وراد ، زیوجت  اب  رگا  دـشاب ،

؟ تشاد دهاوخ  یتیلوئسم  ضراوع ،

.درادن یتنامض  کشزپ  دوش  یم  ماجنا  اسب  هچ  يا  هقباس  هنوگ  چیه  نودب  ضراوع  نیا  ًالومعم  نوچ  �ج )

؟ ریخ ای  تسا  نماض  کشزپ  ایآ  دوش  وضعلا  صقان  ای  هتفر  ایند  زا  کشزپ  ياطخ  رثا  رد  رامیب  رگا  . 24

.تسا نماض  �ج )

لومرف رد  لافطا ، یّتح  نالاسگرزب و  هنیس  ياه  تبرش  زا  یضعب  نینچمه  دنراد ، یتیوقت  هبنج  طقف  هک  ییاه  تبرش  زا  یـضعب  . 25
یمکح هچ  هناخوراد  رد  اه  نآ  شورف  اـی  ناکـشزپ  هلیـسو  هب  اـه  نآ  زیوجت  تسا  هتفر  راـک  هب  هدـننک ) تسم   ) یّبط لـکلا  اـه  نآ 

.دشاب یمن  درف  هب  رصحنم  هراچ  اه  نآ  زا  مادک  چیه  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دراد ؟

تسین مارح  نآ  زیوجت  شورف و  دشاب  هتفرن  راک  هب  نآ  رد  رمخ )  ) بارش ًافرع  هک  یتروص  رد  �ج )

، دشاب یمن  هناخوراد  يّدصتم  ای  زاسوراد  هدهع  هب  هخسن ،) نودب  ياهوراد  يانثتـسا  هب   ) نوناق قبط  رب  وراد  زیوجت  هک  نیا  هب  رظن  �
رارطضا لاح  هب  يرامیب ، هچنانچ 
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بقاوع رد  زاسوراد  ایآ  ددرگ ، رامیب  توف  ای  حرج و  صقن ، هب  رجنم  وراد ، ندادن  تروص  رد  تیروف -  هب  هّجوت  اب  دـنک -  هعجارم 
؟ تسا روصق  هب  مهّتم  قوف ،

.تسین رّصقم  دنک  لمع  نوناق  قبط  رگا  �ج )

زاسوراد دوجوم  نیناوق  قبط  هدـش و  راذـگاو  جـلاعم  کشزپ  هدـهع ي  هب  وراد  زیوجت  يراـمیب و  صیخـشت  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  .26
ریغ ای  یملع  ریغ  زیوجت  زا  یـشان  هّرـضم  بقاوع  ای  ضراوع  هب  تبـسن  زاسوراد  اـیآ  دـشاب ، یم  يزیوجت  يوراد  لـیوحت  هب  فّظوم 

زا یملع  عالّطا  هب  هّجوت  اب  قوف و  حرـش  هب  هّجوت  اب  ایآ  تسا ؟ نماض  ًاعرـش  هریغ ، ییوجدوس و  ساـسا  رب  زیوجت  ًاـنایحا  يرورض و 
؟ دشاب یم  هّمذلا  يرب  يدعب  هبّقرتم  ضراوع 

.درادن یتیلوؤسم  زاسوراد  کشزپ  هدومن ، زیوجت  جلاعم  کشزپ  رگا  �ج )

بیبط رامیب ، ندـش  فلت  تروص  رد  ایآ  دـشاب ، هداد  هجلاعم  هزاجا  صـصختم  قذاح و  بیبط  هب  راـمیب  یلو  اـی  راـمیب  هچناـنچ  . 27
؟ تسا نماض 

.تسا نماض  دشاب  هدرکن  ءاربا  ًالبق  دشاب و  بستنم  کشزپ  هب  رامیب  ندش  فلت  رگا  �ج )

؟ تسا نماض  بیبط  ایآ  دوش ، دراو  رامیب  هب  یبیسآ  قذاح ، بیبط  تسردان  صیخشت  هطساو  هب  رگا  .28

.تسا نماض  دشاب  هدرکن  مه  يراگنا  لهس  دشاب و  هدرکن  ءاربا  ًالبق  هک  یتروص  رد  �ج )
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؟ تسا هنوگچ  نآ  مکح  دشاب ، هدومن  يراگنا  لهس  صیخشت  رد  کشزپ  هچنانچ 

.تسا نماض  �ج )

دنسیون و یم  ار  هخسن  هک  تسا  هنوگ  نیمه  نامرد  هجلاعم و  هویش  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دسیونب ، طلغ  ار  هخسن  قذاح  بیبط  رگا  .29
: دییامرفب دوش ، دراو  رامیب  هب  يا  همدص  رگا  هجیتن  رد  .دنک  یم  هدافتسا  هیهت و  ار  وراد  وا  دنهد و  یم  رامیب  هب 

؟ تسیک هدهع  هب  هید  باوج  ندوب  تبثم  تروص  رد  دوش ؟ تخادرپ  يا  هید  دیاب  ایآ 

.تسا هید  نماض  دشاب  کشزپ  هّجوتم  مه  ریصقت  دشاب و  هدرکن  همذ  ءاربا  رگا  �ج )

؛ دـنوش یم  راـمیب  رازآ  ثعاـب  هک  يدرد  ياوادـم  نیکـست و  تهج  هکلب  راـمیب ، ناـج  تاـجن  يارب  هن  ییاـهوراد ، اـی  وراد  رگا  .30
رثکا هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  دنّرثؤم ، اهوراد  نیا  هک  میهد  لامتحا  ای  مینادـب  دـنوش و  فرـصم  ...و  مخز ، درد ، شراخ ، بت ، دـننامه 

هک هضراع  داجیا  کشزپ و  زیوجت  تروص  رد  دنـشاب ، یم  يدایز  ضراوع  يراد  تّدـم  زارد  ای  هاـتوک  یناـمز  رد  ّرثؤم ، ياـهوراد 
زیوجت نیرتشیب  نیرت و  عیاش  هک  تسا  رکذ  نایاش  تشاد ؟ دـهاوخ  هدـهع  هب  یتیلوؤسم  کشزپ  ایآ  تسا ، يراـمیب  زا  رتدـب  یهاـگ 

.دراد یناوارف  تیمها  اذل  دریگ و  یم  تروص  يدراوم  نینچ  رد  وراد 

زیوجت تفریذـپ  رامیب  رگا  دـنک و  زیوجت  ار  وراد  رامیب  تیاضر  اب  دـهد و  رکذـت  دوخ  رامیب  هب  ار  دراوم  نیا  رتکد  تسا  مزال  �ج )
.دوش
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يور شیامزآ  رازاب ، هب  وراد  دورو  زا  لـبق  ییاـهن ، لـحارم  زا  یکی  دـیدج ، ياـهوراد  هعـسوت  فشک و  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  .31
ًاضعب زین  جیار  ياهوراد  دروم  رد  نینچمه  دشاب و  یم  وراد  نآ  ضراوع  رثا و  یبایزرا  روظنم  هب  رامیب  ای  ملاس  بلطواد  ياه  ناسنا 

يور بولطمان  ضراوع  هب  رجنم  رما  نیا  هچنانچ  دوش ، ماجنا  اه  ناسنا  يور  تسا  مزال  دـیدج  ياـهرثا  قیقحت  یـسررب و  روظنم  هب 
؟ تسا ناقّقحم  هدهع  رب  يا  هّمذ  شیامزآ  تحت  دارفا  ندوب  بلطواد  مغر  یلع  ایآ  ددرگ ، دارفا  نیا 

هدهع هب  يا  هّمذ  دنـشاب  هدرک  هاگآ  یلامتحا  ضراوع  زا  مه  ار  بلطواد  دنا و  هدرب  راک  هب  ناققحم  ار  دوخ  شالت  یمامت  رگا  �ج )
.تسین ناققحم 

هـضراع داجیا  تروص  رد  کشزپ  ایآ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  وراد  کی  تیـساّسح  نییعت  ناـکما  يزورما ، مولع  هب  هّجوت  اـب  رگا  .32
؟ تسا لوئسم 

.تسین لوئسم  �ج )

یّصاخ ياهوراد  فرصم  هب  هتسباو  رامیب  ناج  تاجن  هک  میهدب  لامتحا  ای  مینادب  رگا  يزورما ، مولع  هب  هّجوت  اب  یّلک و  روط  هب  .33
ای کی  راچد  صخش  کشزپ ، زیوجت  اب  تشاد و  دهاوخ  دوجو  ناگمه  يارب  يوق  لامتحا  هب  تاّرضم  نیا  دنتسه و  رـضم  هک  تسا 

؟ تسا لوئسم  کشزپ  ایآ  دوش ، ضراوع  نیا  زا  دروم  دنچ 

.دوب دهاوخن  لوئسم  کشزپ  دشاب  یم  وراد  نیا  زا  هدافتسا  هب  رامیب  ناج  تاجن  رگا  �ج )
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نآ يارجا  هک  لومعم  شور  قبط  نآ ، هدـننک  داجیا  هتخانـشان  لـماوع  ّتلع  هب  ـالاب ، نوخ  راـشف  دـننامه  اـه  يراـمیب  یخرب  رد  .34
هدرب راک  هب  يرگید  ياهوراد  ریثأت ، مدع  تروص  رد  دوش و  یم  هدرب  راک  هب  وراد  دنچ  ای  کی  تسا ، يرورـض  زور  مولع  ساسارب 

هیلوا و ياه  نامرد  يارب  یصخش ، رد  تسا  نکمم  دنتسین و  ّرثؤم  یگمه  فلتخم  دارفا  رد  اهوراد  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دوش  یم 
ایآ دنتـسه ، یّـصاخ  ضراوع  ياراد  اهوراد  زا  کی  ره  رگید ، فرط  زا  و  دنـشاب ، ّرثؤم  رخآ  ياه  نامرد  يارب  يرگید  صخـش  رد 

ضراوع ای  هفاضا  هنیزه  لابق  رد  دـنک ، یم  شیامزآ  رامیب  دروم  رد  بیترت  هب  ار  فلتخم  ياـهوراد  تقیقح  رد  هک  جـلاعم  کـشزپ 
؟ تسا لوئسم  اهوراد 

روصتم کشزپ  يارب  یتیلوئـسم  تسین  تاشیامزآ  نیا  ریثأـت  هجیتن  ندروآ  تسد  هب  اـی  راـمیب و  هجلاـعم  يارب  یهار  اـفرع  رگا  �ج )
.تسین

دهد یم  لامتحا  هک  ار  ییاهوراد  دـناوت  یم  کشزپ  ایآ  دنـشابن ، سرتسد  رد  یتّلع  ره  هب  ّرثؤم  ًالماک  ياهوراد  هک  یتروص  رد  .35
رب هک  يا  هدوهیب  هنیزه  ای  اهوراد  نیا  یلامتحا  ضراوع  لابق  رد  کـشزپ  اـیآ  تیقفوم ، مدـع  تروص  رد  دـنک ؟ زیوجت  دنـشاب  ّرثؤم 

؟ تسا نویدم  لوئسم و  هدش ، لیمحت  رامیب 

.درادن یتیلوئسم  کشزپ  تسین  اهوراد  نیا  زیوجت  زج  یهار  هک  یتروص  رد  �ج )
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بیسآ رامیب  دهدب و  رامیب  هب  ار  وراد  نآ  مه  راتسرپ  دهدب و  راتسرپ  هب  رامیب  يارب  ار  یهابتشا  يوراد  روتـسد  قذاح  بیبط  رگا  .36
: دییامرفب دنیبب 

؟ تسیک هدهع  هب  دوش  هداد  دیاب  هک  یتروص  رد  دوش ؟ تخادرپ  دیاب  ینامض  ایآ 

؟ تسیچ مکح  قوف  دروم  هب  تبسن  يراگنا  لهس  تروص  رد 

لهـس هاوخ  هدش  هتفگ  ضرف  اب  تسا و  نماض  هدش  هداد  تبـسن  وا  هب  لمع  نیاو  دشاب  وا  هب  دنتـسم  هابتـشا  افرع  هک  یـسک  ره  �ج )
قدـص يراگنا  لهـس  دـشاب و  هدرک  همذ  ءاربا  رگم  دـشاب  یم  نماض  کشزپ  دـشابن  راک  رد  يراگنا  لهـس  ای  دـنک  قدـص  يراگنا 

.دنکن

ياه مناخ  يارب  يو  صیخـشت  شور  ای  وراد  هک  دـشاب  هدرک  شومارف  ای  دـنادن و  عوضوم  یگدرتسگ  هب  هّجوت  اـب  کـشزپ  رگا  .37
؟ تسا دح  هچ  رد  ردام  ای  نینج  يارب  هضراع  داجیا  تروص  رد  کشزپ  تیلوئسم  تسا ، رضم  هدریش  ای  رادراب 

کـشزپ رامیب  هب  تراسخ  ندـمآ  دراو  هعجارم و  مدـع  تروص  رد  دـیامن و  هعجارم  هطوبرم  بتک  هب  وراد  زیوجت  زا  لبق  دـیاب  �ج )
.دوب دهاوخ  نماض 

اّما دنک ، هیصوت  يرادراب  مناخ  هب  هدش  هتخانـش  رـضم  ریغ  ًالماک  رـضاح  لاح  رد  هک  ار  یـصیخشت  شور  ای  وراد و  کشزپ  رگا  .38
هک روط  نامه  هدوب ، رضم  ًالماک  نینج  ای  ردام  يارب  ددرگ  صّخشم  ًادعب 
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؟ تشاد دهاوخ  هدهع  رب  یتیلوئسم  دراوم ، نیا  زا  لصاح  ضراوع  لابق  رد  کشزپ  ایآ  تسا ، هداد  خر  یکشزپ  خیرات  رد  دروم  نیا 

.درادن یتنامض  روکذم  ضرف  اب  کشزپ  �ج )

ره هب  تسا و  رادراب  هک  دـنادب  دوخ  هچ  يو - یگلماح  زا  کشزپ  شـسرپ  دروم  رد  رامیب  مناـخ  یفنم  باوج  اـیآ  یّلک  روط  هب  .39
؟ دنک یم  تیلوئسم  عفر  يزیوجت  ياهوراد  یلامتحا  ضراوع  لابق  رد  جلاعم  کشزپ  زا  تسا - رادراب  هک  دنادن  هچ  دیوگن و  یتّلع 

.درادن یتنامض  �ج )

کشزپ رامیب ، نتـشذگرد  تروص  رد  ایآ  دشاب ، هداد  نامرد  هزاجا ي  صـصختم  رهام و  کشزپ  هب  رامیب  ّیلو  ای  رامیب  هچنانچ  .40
؟ تسا نماض 

.تسین نماض  دشاب  هتفرگ  همذ  تئارب  دشاب و  هدرکن  یکشزپ  رما  رد  يراگنا  لهس  رگا  �ج )

يراگنا لهـس  صیخـشت  رد  کشزپ  هچنانچ  دوش ، دراو  یبیـسآ  رامیب  هب  رهاـم ، کـشزپ  تسرداـن  صیخـشت  هطـساو ي  هب  رگا  .41
؟ تسا هنوگچ  نآ  مکح  دشاب ، هدومن 

.تسا نماض  �ج )

هیهت و ار  وراد  رامیب ، دسیونب و  يروآ  نایز  هابتشا و  هخسن ي  يراگنا ، لهس  يور  زا  ای  هابتـشا  هب  رهام  ریغ  ای  رهام  کشزپ  رگا  .42
رامیب هید  دیاب  ایآ  دوش ، دراو  يا  همدص  يو  هب  دنک و  فرصم 
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؟ هناخوراد ای  کشزپ  تسیک ؛ هدهع ي  رب  هید  تروص ، نیا  رد  دوش ؟ تخادرپ 

یلو دـنک  تخادرپ  وا  ار  هید  دـیاب  دوش  هداد  تبـسن  کشزپ  هب  ًافرع  هدراو  همدـص  دـشاب و  هدرک  يراگنا  لهـس  کـشزپ  رگا  �ج )
.تسا هدرک  فرصم  ار  وراد  ًادمع  رامیب  دوخ  اریز  تسا  ندرک  هحلاصم  طوحا 

هضراع ندروآ  دیدپ  تروص  رد  دشاب ، هتشادن  دوجو  اهوراد  زا  یخرب  تیـساّسح  نییعت  ناکما  یکـشزپ ، شناد  هب  هّجوت  اب  رگا  .43
؟ تسا لوؤسم  کشزپ  ایآ  رامیب ، رد 

.تسین نماض  کشزپ  روکذم  ضرف  اب  �ج )

هک تسا  يا  ژیو ه  ياهوراد  فرـصم  هب  هتـسباو  يرامیب  ناج  تاجن  هک  میهدـب  لامتحا  ای  مینادـب  رگا  زورما ، شناد  هب  هّجوت  اب  .44
نیا اب  دراد ، دوجو  زین  دـننک  یم  فرـصم  اهوراد  نآ  زا  هک  ینارامیب  رت  شیب  يارب  دایز  لامتحا  هب  اـه  ناـیز  نیا  تسا و  راـب  ناـیز 

؟ تسا لوئسم  کشزپ  ایآ  دوش ، یفلتخم  ضراوع  راچد  صخش  دنک و  زیوجت  کشزپ  رگا  حیضوت ،

تـسین روآ  تنامـض  کشزپ  يارب  وراد  یبناـج  ضراوع  دـشاب  وراد  نیا  هب  هتـسباو  راـمیب  ناـج  تاـجن  هک  روکذـم  ضرف  اـب  �ج )
.دنک هّمذ  ءاربا  رگا  ًاصوصخ 

هک ار  ییاهوراد  دـناوت  یم  کشزپ  ایآ  دـشابن ، سرتسد  رد  یتّلع  ره  هب  .دـنراد  یلماک  یـشخبرثا  هک  ییاهوراد  هک  یتروص  رد  .45
لامتحا
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اهوراد هنوگ  نیا  یلامتحا  ضراوع  ربارب  رد  کشزپ  ایآ  تیقفوم ، مدع  تروص  رد  دـنک ؟ زیوجت  ار  تسا  شخبرثا  یمک  دـهد  یم 
؟ دشاب یم  راکهدب  لوئسم و  تسا  هدش  لیمحت  رامیب  رب  هک  يا  هدوهیب  هنیزه ي  ای 

.دشاب یمن  لوئسم  روکذم  ضرف  اب  �ج )
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تاقیرزت شیامزآ و 

رد هابتشا  ناکما  یفرط  زا  تسا و  ریذپ  ناکما  شیامزآ  هلیسو ي  هب  تالالتخا  ای  اه  يرامیب  يرایسب  صیخشت  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .1
لوئـسم کشزپ ، هابتـشا  هجلاعم  هجیتن  رد  هاگـشیامزآ و  هابتـشا  تروص  رد  دراد ، دوجو  هشیمه  اـه  شیاـمزآ  ریـسفت  هاگـشیامزآ و 

؟ تسیک یلامتحا  ضراوع  تاراسخ و 

يروصق رگا  یلو  دنتسه  لوئسم  دنا  هدرک  روصق  هک  مادک  ره  دنشاب  هدرک  روصق  دوخ  هفیظو  رد  بیبط  ای  هاگـشیامزآ و  رگا  �ج )
.تسین یتنامض  دشاب ، هدوبن 

.تسا زیاج  ایآ  دوش  هدافتسا  قیرزت  یعون  ای  ناهد  قیرط  زا  ناسنا  راردا  دشاب  مزال  ناسنا  هجلاعم  يارب  رگا  .2

درادن لاکشا  ترورض  تروص  رد  �ج :

هید دیاب  هک  يدرف  نامض  مدع  ای  نامض  دروم  رد  دییامرفب : دنک ، توف  نآ  هطـساو  هب  رامیب  دوش و  قیرزت  يرامیب  هب  یلوپمآ  رگا  .3
؟ تسا هنوگچ  مکح  لیذ  هوجو  رد  دزادرپب 
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.دشاب هدرک  هابتشا  قیرزت  رد  وا  هتفرگ و  تروص  قیرزت  هوحن  هب  انشآ  صخش  طسوت  لوپمآ  قیرزت 

.دهدب رگ  قیرزت  صخش  دیاب  ار  یفوتم  صخش  هید  �ج )

.دشاب هتفرگ  ماجنا  قیرزت  هوحن  هب  انشآ  ریغ  صخش  طسوت  لوپمآ 

.دزادرپب رگ  قیرزت  صخش  دیاب  ار  یفوتم  صخش  هید  �ج )

.تسا هدوب  راک  رد  يراگنا  لهس  نکیلو  هدوب ، قذاح  بیبط  طسوت  قیرزت 

.دزادرپب دیاب  کشزپ  ار  هید  �ج )

هب ًانئمطم  هک  دـهد  یم  ...و  نکـسا  یت  یـس  يرادرب ، سکع  روتـسد  کشزپ  ینامـسج ، تالالتخا  اـه و  يراـمیب  زا  يرایـسب  رد  .4
صیخـشت ثعاب  اه  شیامزآ  نیا  تسا  نکمم  یهاگ  هچرگ  دراوم ، زا  یلیخ  رد  ًانمـض  .دشاب  یم  رـضم  دارفا  یخرب  يارب  صوصخ 

ضراوع داجیا  تروص  رد  کشزپ  تیلوئـسم  قوف ، ضرف  رد  لاح  ره  هب  دنـشاب ، هدننک  کمک  هشیمه  دنناوت  یم  اّما  دنوشن ، یعطق 
؟ تسا يّدح  هچ  ات  اه  شیامزآ 

.تسین کشزپ  هّجوتم  یتیلوئسم  هتشاد  ترورض  رامیب  يارب  نآ  لاثما  اه و  يرادرب  سکع  نیا  رگا  �ج )

رگا تسا ، رـضم  دارفا  یخرب  يارب  هک  دهد  یم  ...و  نکـسا  یت  یـس  يرادرب ، سکع  روتـسد  کشزپ  اه ، يرامیب  زا  يرایـسب  رد  .5
شور
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طرـش اه  نآ  اب  ای  تفرگ و  هزاجا  يو  غلاب  ناشیوخ  زا  ناوت  یم  ایآ  دـشاب ، شوهیب  مه  راـمیب  دـشابن و  قیرط  نیا  زا  ریغ  هب  هجلاـعم 
؟ دومن

.تسین کشزپ  هّجوتم  یتیلوئسم  رگید  دنریگب  مه  هزاجا  دشاب و  هتشاد  ترورض  رگا  �ج )

ًانایحا و   ) دوش یم  لیمحت  رامیب  هب  هک  يا  هنیزه  دننام  يرگید ، لیالد  هب  اّما  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  شیامزآ ، ناکما  تصرف و  رگا  .6
مزال ياه  شیامزآ  دریگ ، یم  رامیب  زا  هک  یتقو  ای  درادـن و  دوجو  اـم  يارب  هک  یتاـناکما  تسین ،) هنیزه  نآ  لّـمحت  هب  رـضاح  يو 

؟ تسا لوئسم  کشزپ  ایآ  تروص  نیا  رد  دوش ، هضراع  راچد  صخش  دریگن و  تروص 

تـسا هدـش  دراو  رامیب  هب  تراسخ  تسا و  هدرکن  مادـقا  کلذـعم  هتـسناد و  یم  مزال  يرورـض و  ار  تاشیامزآ  کـشزپ  رگا  �ج )
.تسین کشزپ  يارب  یتنامض  تسا  هتشادن  يا  هراچ  مه  کشزپ  هتشادن و  ار  نآ  ناوت  رامیب  دوخ  رگا  یلو  تسا  نماض 
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اضعا عطق  یحارج و 

گرم زا  دـعب  درک  تیـصو  ناوت  یم  ایآ  دراد ؟ یهجو  هچ  دوش ، گرم  رد  عیرـست  بجوم  ندـب  ياضعا  هیدـه  يراذـگاو و  رگا  .1
دروم صخـش  ندب  ياضعا  شورف  يزغم ، گرم  تروص  رد  دنهد ؟ هیدـه  ای  دنـشورفب  نارگید  هب  ار  صخـش  ندـب  ياضعا  يزغم ،

؟ دراد یمکح  هچ  رظن 

.تسین زیاج  يزغم  گرم  رد  مه  نآ  تیصو  یّتح  تسین  زیاج  ام  رظن  هب  �ج )

؟ دشاب یم  هید  تخادرپ  مزلتسم  دنویپ ، تهج  هدنز  درف  ندب  زا  وضع  نتشادرب  ایآ  .2

.دشاب یم  هید  مزلتسم  تسا و  مارح  �ج )

؟ دراد هید  يو  رب  تحارج  ندومن  دراو  ای  اضعا ، عطق  ای  تیم و  رس  ندیرب  ایآ  .3

.دراد هید  دراوم  همه  رد  �ج )
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یم ّقلعت  نآ  هب  هید  ایآ  دراد و  یتروص  هچ  هدنز  ناسنا  ندب  هب  نآ  دنویپ  رـضتحم و  ناملـسم  ندب  يازجا  زا  یـضعب  ندومن  ادـج  .4
؟ ریخ ای  دنک  یم  قرف  ازجا  هب  تبسن  هید ، ّقلعت  تروص  رد  و  ریخ ؟ ای  دریگ 

.دراد صاصق  اسب  هچ  ای  هید  تسا و  مارح  دشاب  راضتحا  لاح  رد  دنچره  ناملسم  ندب  ءازجا  ندومن  ادج  �ج )

: دییامرفب دوش ، رامیب  هب  بیسآ  ندش  دراو  بجوم  هک  یحاّرج ، لمع  رد  بیبط  يراگنا  لهس  هرابرد ي  .5

؟ تسا هید  تخادرپ  نماض  بیبط  ایآ 

.تسا نماض  دوش  ققحم  يراگنا  لهس  هچنانچ  �ج )

لهس بیبط  ایآ  دوش ، ادیپ  رامیب  يارب  دّدجم  نامرد  یحاّرج و  لمع  هب  زاین  یلبق  یحاّرج  لمع  رد  يراگنا  لهـس  هطـساو ي  هب  رگا 
؟ تسا یفاک  هید  نامه  ای  دزادرپب  ار  اه  نآ  هنیزه ي  دیاب  راگنا 

.تسا یفاک  هید  نامه  �ج )

؟ دوب دهاوخ  یلتق  هنوگچ  لتق ، دوش ، رامیب  توف  هب  رجنم  بیبط  يراگنا  لهس  رگا 

.دراد هید  تسا و  دمع  هبش  �ج )

دوخ دیتاسا  ییامنهار  روضح و  اب  دیاب  تسخن  ياه  لاس  رد  هژیو  هب  نارایتسد  یتلود ، یکشزپ  ینامرد و  یشزومآ ، زکارم  رد  .6
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عورش ار  راک  امـش  تسا : هتفگ  داتـسا  هک  دیما  نیا  اب  ای  دوخ ، داتـسا  هزاجا  اب  رایتسد  هک  یتروص  رد  .دنیامن  یحاّرج  لمع  هب  مادقا 
هک دوش  دراو  رامیب  هب  یبیسآ  یحاّرج  لمع  رثا  رد  دوشن و  رضاح  داتـسا  یلو  دننک  عورـش  ار  یحاّرج  لمع  میآ ، یم  مه  نم  دینک ،

؟ تسیک لوئسم  تسا ، داتسا  روضح  مدع  زا  یشان 

.تسا نماض  مه  ناشیا  دشاب  بیسآ  نیا  داجیا  بجوم  داتسا  روضح  مدع  ًافرع  رگا  تسا و  نماض  حاّرج  کشزپ  ًائادتبا  �ج )

دراو رامیب  هب  یبیـسآ  لمع ، نمـض  رد  تسا و  هدرک  يرامیب  یحاّرج  لمع  هب  مادـقا  يراگنا  لهـس  نودـب  رهام ، قذاـح و  یبیبط  .7
: دییامرف نایب  لیذ  هوجو  رد  ار  بیبط  نامض  مدع  ای  نامض  دراوم  ًافطل  .تسا  هدیدرگ 

دراو رامیب  هب  یبیـسآ  لمع ،  نمـض  رد  تسا و  هدرک  يرامیب  یحارج  لمع  هب  مادقا  يراگنا  لهـس  نودـب  رهام ،  قذاح و  یبیبط  .8
: دییامرف نایب  لیذ  هوجو  رد  ار  بیبط  نامض  مدع  نامض و  دراوم  افطل  .تسا  هدیدرگ 

.دشاب هدومن  لمع  هب  مادقا  يو  ناگتسب  ای  رامیب  زا  نذا  نودب 

.تسا نماض  �ج )

.دشاب هدرک  تلفغ  نتفرگ  نذا  زا 

.تسا نماض  �ج )
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.دوش رامیب  ناج  نداتفا  رطخ  هب  بجوم  مه  ریخأت  دشاب و  هتشادن  رامیب  ناگتسب  هب  یسرتسد  نذا  يارب  دشاب و  امغا  لاح  رد  رامیب 

.تسین نماض  دشاب  هتشادن  يراگنا  لهس  رگا  �ج )

؟ تسیچ مکح  ددرگ ، رامیب  زا  يوضع  ندش  لیطعت  ای  وضع و  صقن  بجوم  ریخأت  رگا  قوف ، دروم  رد 

.تسین نماض  �ج )

؟ تسا یسک  هچ  هدهع  رب  دوش  هداد  دیاب  هید  قوف  دراوم  رد  رگا  .9

تسیک هدهع ي  هب  هید  نآ  دوش ، هداد  رامیب  هب  هید  دیاب  قوف  دراوم  رد  رگا 

.تسا حاّرج  کشزپ  هدهع  هب  �ج )

فراعت رطاخ  هب  نتفرگن  نذا  هک  ییاج  دننام  دوشن ، بیبط  هّجوتم  نامـض  ات  تفرگ  نذا  دیاب  رامیب  هجلاعم  يارب  هک  يدراوم  رد  .10
: دییامرفب ددرگ ، ریصقت  یتالابم و  یب  بجوم  ناذیتسا  رب  ءانب  نتفرگ و  نذا  رد 

؟ دوش هتفرگ  نذا  مه  لفط  زا  دیاب  ای  تسا  یفاک  زیمم  لفط  ّیلو  زا  نذا  ایآ 

؟ دوش هتفرگ  نذا  مه  لفط  زا  دیاب  ای  تسا  یفاک  زیمم  لفط  یلو  زا  نذا  ایآ 

.تسین مزال  زیمم  لفط  دوخ  زا  نذا  ّیلو ، زا  نذا  دعب  �ج )
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؟ تسا راک  رد  یتیولوا  ای  بیترت  ایآ  .تفرگ  نذا  دیاب  رامیب  ِناسک  زا  کی  مادک  زا  هیلع ، یمغم  رامیب  يور  یحاّرج  لمع  دروم  رد 

.تسا تیم  روما  هزاجا  رد  ءایلوا  بیترت  نامه  ساسا  رب  نآ  بیترت  �ج )

نتفرگ يارب  مه  عرش  مکاح  هب  یسرتسد  هن و  ای  دراد  ّیلو  ایآ  تسین  صّخشم  هک  مودصم  ریغص  لفط  ای  هیلع  یمغم  رامیب  دروم  رد 
؟ تسیچ فیلکت  دوش ، ماجنا  دیاب  يروف  مه  هجلاعم  دنتسین و  رضاح  مه  نینمؤم  لودع  درادن و  دوجو  نذا 

.دشاب هتشاد  تبابط  رد  يراگنا  لهس  دیابن  دهد و  ماجنا  ار  یحاّرج  لمع  دیاب  بیبط  تئارب  مالعا  زا  دعب  �ج )

لمع کی  اب  هک  میناد  یم  یفرط  زا  دروآ  دـهاوخ  رد  اپ  زا  يدوز  هب  ار  رامیب  درف  يرامیب ، کی  هک  میتسه  نئمطم  تاقوا  یهاگ  .11
یتلاح نینچ  رد  ام  هفیظو  .دورب  ایند  زا  دـعوم  زا  رتدوز  یّتح  ای  دـنک و  ادـیپ  یبسن  دوبهب  رامیب  ای  تسا  نکمم  یحاّرج  لثم  ینامرد 

لوئـسم ایآ  مینکن ، نامرد  هب  مادـقا  رگا  نینچمه  میتسه ؟ نویدـم  ایآ  مینک ، کمک  رامیب  گرم  عیرـست  هب  راک  نیا  اب  رگا  تسیچ ؟
.تسا صخشمان  ًالماک  راک  هجیتن  یهاگ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  میتسین ؟

.دنتسین نویدم  دنرادن و  یحاّرج  لمع  هب  تبسن  يا  هفیظو  تسا  صخشمان  تروص  نیا  هب  لمع  هجیتن  ًاعقاو  رگا  �ج )
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دیدش ای  فیفخ  ضراوع  ثعاب  لمع  نیمه  دسر و  یم  رظن  هب  يرورـض  ینامرد  یمیـش  اضعا ، دنویپ  زا  دعب  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .12
؟ تسا لوئسم  نآ  ضراوع  داجیا  رد  تسا ، دنویپ  ّدر  مدع  تهج  راک  نیا  ماجنا  هب  روبجم  هک  یکشزپ  ایآ  ددرگ ، یم  رامیب  رد 

.تسین لوئسم  دشاب ، هدومن  باجیا  ترورض  رگا  �ج )

و ریخ ؟ ای  تساه  نآ  هدـهع  هب  هید  ایآ  دورب ، ایند  زا  ناکـشزپ  یهّجوت  یب  ای  يراگنا و  لهـس  رثا  رد  ناتـسرامیب  رد  ضیرم  رگا  .13
؟ تسا رادقم  هچ  نز  درم و  هید  رادقم  تسا ، تبثم  باوج  رگا 

درم و رد  رتش  رفن  هید 100  رادقم  تسا و  دارفا  ای  درف  نآ  هدهع  هب  هید  دوش  هداد  ناکـشزپ  ای  کشزپ  هب  لتق  تبـسن  ًافرع  رگا  �ج )
.تسا نز  رد  نآ  فصن 

؟ دوش یم  طقاس  ای  تسا  تباث  هید  اضعا ، عطق  زاوج  دروم  رد  ایآ  .14

.صاصق لثم  دشاب  قح  هب  وضع  نآ  عطق  رگم  دوش  تخادرپ  نآ  هید  دیاب  تسین و  طقاس  هید  �ج )

؟ تسا هید  تخادرپ  مزلتسم  دنویپ ، تهج  هدنز  درف  ندب  زا  يوضع  نتشادرب  ایآ  .15

.تسین کشزپ  هدهع  هب  هید  دنکن  هید  تساوخرد  دشاب و  یضار  وضع  هدنهد  درف  دوخ  رگا  یلو  تسین  زیاج  لمع  نیا  �ج )

درف ياضعا  زا  یکی  عطق  ای  یگداتفا  راک  زا  ثعاب  يراـگنا  لهـس  یتّقد و  یب  رثا  رد  یناـمرد  زکارم  زا  یکی  رد  هک  یتروص  رد  .16
يرامیب
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رادقم هچ  اضعا  هید  دییامرفب  دراد ؟ هید  ایآ  دننک ، عطق  ًاهابتـشا  ار  يرامیب  ياضعا  زا  يوضع  لمع  قاتا  رد  هابتـشا  رثا  رد  ای  دـنوش 
؟ تسا

.میئامن صخشم  ار  نآ  هید  ات  هدش  عطق  يوضع  هچ  هک  دوش  صخشم  دیاب  دراد و  دوجو  هید  �ج )

نآ مکح  ددرگ ، یـسک  وضع  دنچ  نداتفا  راک  زا  ثعاب  دـمع  هب  ای  يراگنا  لهـس  رثا  رد  یـصخش  ای  کشزپ و  هک  یتروص  رد  .17
؟ تسا هنوگچ 

.دراد هید  تسا و  نماض  �ج :

.دراد صاصق  دشاب  هدهع  هب  رگا  دراد و  هید  دشاب  يراگنا  لهس  رگا  �ج )

؟ دراد هید  ایآ  دوش ، يرامیب  وضع  نتخادنا  راک  زا  ندرک و  جلف  ثعاب ، يراگنا  لهس  يور  زا  یکشزپ ، رگا  .18

.دراد هید  �ج )
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نامض هید و  هقّرفتم 

یم یلیـس  يو  هب  یهاگ  الثم  تخاس -  دراو  يو  هب  يدایز  ياهدرد  اه و  كوش  تسا  مزال  راـمیب  ندروآ  شوه  هب  يارب  یهاـگ  .1
تابثا نامـض و  بجوم  یلامعا  نینچ  ایآ  دننکیم -  قیرزت  لوپما  وا  ناوختـسا  هب  ای  دنـشکیم و  یّـسح  یب  نودب  ار  وا  نادند  ای  دننز 

؟ دوش یم  هید 

یم یلیـس  يو  هب  یهاگ  ًالثم  تخاس -  دراو  يو  هب  يدایز  ياهدرد  اه و  كوش  تسا  مزال  راـمیب  ندروآ  شوه  هب  يارب  یهاـگ  .2
نامـض و بجوم  یلامعا  نینچ  ایآ  دننک -  یم  قیرزت  لوپمآ  وا  ناوختـسا  هب  ای  دنـشک و  یم  یّـسح  یب  نودب  ار  وا  نادـند  ای  دـننز 

دوش یم  هید  تابثا 

.درادن هید  رارطضا ، دوجو  تروص  رد  �ج )

زا دعب  شیرامیب  نامرد  فشک  زا  سپ  وا  دّدـجم  يایحا  و  تسا ، جالعال  يرامیب  هب  التبم  هک  یناسنا  نداد  رارق  دامجنا  تلاح  رد  .3
؟ دراد یمکح  هچ  لاس ، نیدنچ 

.تسا لکشم  نآ  زاوج  دنکیم و  یعونصم  گرم  قدص  افرع  اریز  تسا  لکشم  �ج )
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؟ دراد مه  اب  یتوافت  هچ  درم  نز و  هید  .4

یم درم  هید  فصن  نز  هید  دش  رتدایز  هید  ثلث  زا  رگا  یلو  تسا  مه  دـننام  هدیـسرن  لماک  هید  موس  کی  هب  ات  درم  نز و  هید  �ج )
.دوش

؟ تسا مادک  وضع  نآ  هب  دنمزاین  درف  هب  تیم  ياضعا  دنویپ  رد  کشزپ -  ای  رامیب  زا  هدش -  هتفرگ  هید  فرصم  دراوم  .5

.دوش فرصم  وا  ءایلوا  هزاجا  اب  تیم  دوخ  دروم  رد  دیاب  �ج )

دـنک و یمن  هاگآ  ضرم  نآ  زا  ًاتلفغ  ای  ًادـمع  ار  جـلاعم  کشزپ  تسا و  زدـیا  دـننام  یکلهم  يرـسم و  يرامیب  هب  ـالتبم  يراـمیب  .4
؟ دراد یتیلوئسم  رامیب  ایآ  .دنک  توف  دوش و  يرامیب  نآ  هب  التبم  هجلاعم ، نایرج  رد  کشزپ 

یم کشزپ  هب  تیارـس  بجوم  وا  يرامیب  هک  دنادب  افرع  رگا  نینچمه  تسا  نماض  دنک  یمن  هاگآ  ار  کشزپ  تین  نیا  اب  رگا  �ج )
.تسا نماض  مه  زاب  دنکن  رادربخ  ار  وا  دوش و 

؟ دزادرپب ار  نآ  دیاب  یسک  هچ  دریگ ، یم  ّقلعت  هید  رگا  و  دریگ ؟ یم  ّقلعت  اضعا  نآ  هب  هید  ایآ  ندب ، ياضعا  هیده  تروص  رد  .5

هدرک ادج  ار  اضعا  هک  يرـشابم  درف  دهدب و  هید  دـیاب  دـننک  ادـج  ار  ءاضعا  رگا  تسین و  زیاج  ام  رظن  هب  ندـب  ياضعا  هیدـه  �ج )
ار هید  دـیاب  راک  نیا  هب  رمآ  درف  هک  تسا  هدوب  راچان  راـیتخا  نودـب  رـشابم  هدرک و  راـک  نیا  هب  رما  ار  وا  يرگید  رگم  تسا  نماـض 

.دهدب
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نامرد هنیزه 

هیهت هب  رداق  رامیب  دشاب و  نارگ  رایـسب  ای  دشابن و  سرتسد  رد  ّرثؤم  يوراد  یلو  دریگ ، تروص  یتسرد  هب  يرامیب  صیخـشت  رگا  .1
؟ دشاب یم  رامیب  يارب  نکمم  قیرط  ره  هب  وراد  نآ  هیهت  هب  مزلم  جلاعم  کشزپ  ایآ  دشابن ، نآ 

.تسین کشزپ  طسوت  وراد  هیهت  يارب  یبوجو  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  کشزپ  يوس  زا  راک  نیا  هب  مادقا  تسا ، نوناق  فالخ  يرگید  همیب  هچرتفد  رد  رامیب  يوراد  نتشون  .2

.تسین زیاج  ًاعرش  �ج )
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وراد

هراشا
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وراد فرصم 

؟ تسا سجن  دوش ، یم  هدرب  راک  هب  تاقیرزت  زا  سپ  ینوفع ، ّدض  يارب  هک  یلکلا  ایآ  .1

سجن تسا  یگدننک  تسم  تیصاخ  ياراد  هک  یلکلا  تسا و  كاپ  دور  یم  راک  هب  ینوفع  دض  يارب  ابلاغ  هک  یتعنص  لکلا  �ج )
.تسا مارح  و 

شزامن ایآ  .دناوخ  یم  زامن  نآ  اب  دلام و  یم  تروص  هب  کشزپ  زیوجت  اب  ار  دوش  یم  هتخاس  دیفـس  لکلا  اب  هک  ار  يدامپ  رامیب ، .2
؟ تسا حیحص 

.تسین زیاج  نآ  اب  ندناوخ  زامن  تسا و  سجن  دوش  یم  هدافتسا  یکاروخ  تهج  هک  تسا  یلکلا  رگا  �ج )

الب اه  هثل  ناهد و  ياه  بورکیم  نتـشُک  زین  ناهد و  دـب  يوب  ندومن  فرطرب  يارب  لکلا  يوتحم  ياـهوش  ناـهد  زا  هدافتـسا  اـیآ  .3
اه نآ  ندرب  ورف  تسا و  ناهد  ندرک  زیمت  يارب  یکـشزپ  رظن  زا  روکذـم  ياهوش  ناهد  هک  حیـضوت  نیا  اب  ( ؟ ریخ اـی  تسا  لاکـشا 

؟ تسا رضم 

.دشاب یم  كاپ  تسا  ناهد  يوشتسش  يارب  افرص  دشابن و  یگدننک  تسم  تیصاخ  ياراد  رگا  �ج )
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؟ تسا كاپ  دوش  یم  هدافتسا  تاقیرزت  يارب  هک  یتعنص ) لکلا  هن   ) یّبط لکلا  ایآ  .4

.تسا كاپ  الا  تسا و  مارح  سجن و  تسا  هدننک  تسم  تسا و  یکاروخ  هک  تسا  یلکلا  نامه  رگا  �ج )

؟ تسا زیاج  ًالثم 10 )%  ) دنا هدش  طولخم  لکلا  يرادقم  اب  هک  ییاهوراد  زا  هدافتسا  ایآ  .5

سجن مارح و  تسا  هدـننک  تسم  نآ  عـبط  دوـش و  یم  هدافتـسا  كاروـخ  تهج  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  یلکلا  زا  نآ  رد  رگا  �ج )
.تسا

؟ تسیچ دنا  هدش  هتخاس  لوسپک )  ) یعونصم ای  یعیبط  نیتالژ  زا  هک  یتیوقت  ياهوراد  زا  هدافتسا  مکح  .6

.دشاب یم  مارح  هدش  هدافتسا  هدشن  حبذ  یعرش  حبذ  هک  تشوگ  لالح  ناویح  ای  تشوگ و  مارح  ناویح  زا  رگا  �ج )

زیاج نآ  لامعتـسا  اـیآ  دوش  یم  هتفرگ  كوخ ، سیاـبرکنب  زا  ًاـنایحا  دوش  یم  قیرزت  دـنق  يراـمیب  هجلاـعم  رد  هک  نیلوسنا  هّداـم  .7
؟ تسا

.تسا مارح  نآ  هدافتسا  دشاب  هدشن  هلاحتسا  رگا  �ج )

گرم هک  درد  عفر  ای  یتقوم  يدوبهب  يارب  نیروپس » ولکیـس   » ای نیدودیز »  » ای و  دیئرتسا » وکیتروک  : » دننام ییاهوراد  زا  هدافتـسا  .8
؟ دراد یمکح  هچ  دنزادنا  یم  ولج  يا  هظحالم  لباق  روط  هب  ار 

.تسین زیاج  نآ  هدافتسا  دناد  یم  كانرطخ  قلطم  روط  هب  ار  اهوراد  نیا  سانشراک  فرع  هک  تسا  یتروص  هب  رگا  �ج )
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يارب تسا  هدرک  هیـصوت  يو  رتکد  دراد و  هارمه  هب  ار  یلّمحت  لباق  ریغ  هدنـشُک و  درد  هک  تسا  یتخـس  يرامیب  هب  التبم  يرامیب  .9
بارش ندیشون  هک  نآ  دوجو  اب  لاح  .دوش  یم  شدرد  فیفخت  ثعاب  هک  دروخب  ياچ  اب  بارـش )  ) یکـسیو راب  ود  يزور  شمارآ 

؟ تسا زیاج  نآ  ندیشون  ایآ  تسا  رامیب  درد  نّکسم  اّما  تسا  مارح 

.تسا مارح  �ج )

لباق هک  هدـش  لولحم  رگید  ییوراد  اب  وراد  نیا  یلو  تسا  لکلا  ياراد  هک  منزیم  متروص  هب  ار  ییوراد  کشزپ ، روتـسد  هب  اـنب  .10
؟ تسا سجن  وراد  نیا  ایآ  تسین ؛ ندروخ 

.تسا كاپ  تسین  یگدننک  تسم  تیصاخ  ياراد  تسین و  یکاروخ  نا  رد  هتفر  راک  هب  لکلا  رگا  �ج :

مارح و دـشاب  یم  مه  هدـننک  تسم  هدـش و  هدافتـسا  كاروـخ  تهج  هک  یلکلا  زا  هک  دـنک  نیقی  رگا  تسین  سجن  یلکلا  ره  �ج )
.دشاب یم  مه  سجن 

؟ تسا تراهط  هب  موکحم  تسا  اه  نآ  تسد  عونصم  دوش و  یم  فرصم  عیب و  نیملسم  رازاب  رد  هک  ییوراد  ایآ  .11

.تسا تراهط  هب  موکحم  �ج )

بـط و رد  دوـش و  یم  هـتفرگ  یعانـص  ییایمیــش و  يریمخت ، عباـنم  زا  هـک  ار  کـیلتا » لـکلا   » زا هدافتــسا  تساـجن  تـمرح و  .12
ییوراد هبنج  نآ  ندروخ  هک  نیا  زا  معا  یکاروخ ، و  هدننک ) ینوفعّدض  هدننک ، کشخ  هدنیادز ،  ) یعـضوم تروص  هب  يزاسوراد 

هدروآرف کی  رد  یعرف  ای  یئزج و  تروص  هب  ای  لوناتم و  ییادز  مس  لثم  دشاب ، هتشاد 
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يرایسب رد  زین  هیلّوا  ّداوم  هیهت  رد  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال  دییامرف ؟ نییعت  دشاب ، هدش  دراو  ظفاحم  ای  لاّلح  ناونع  هب  عیام  ییوراد 
.دراد دوجو  لکلا  اب  سامت  ینعی  دوش ؛ یم  فرصم  لکلا  دراوم 

یمن مه  یتواـفت  تسا و  سجن  مارح و  دـشاب  هدـننک  تسم  هک  يزیچ  ًاـفرع  یلو  تسین  مارح  سجن و  دوخ  يدوـخ  هب  لـکلا  �ج )
.دوش یم  فرصم  يدراوم  هچ  رد  هک  دنک 

یم هیهت  ناویح  ای  ناسنا  تایعفد  ای  اضعا  لثم  سجن  ای  مارح  عبانم  زا  یتایح  يرورـض و  ياهوراد  زا  یخرب  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  .13
رد اهوراد  هنوگ  نیا  فرصم  یعرش  مکح  دنوش ، یم  دراو  ناملـسم  ریغ  جراخ و  ياهروشک  زا  اهوراد  هنوگ  نیا  ًالومعم  دندرگ و 
ریغ حـبذ  دنفـسوگ  ای  كوخ ، هدور  زا  ًـالومعم  اـه  لوسپک  یتادراو  نیتـالژ  نینچمه  تسیچ ؟ اـه  نآ  يور  رب  هلماـعم  زین  ناـسنا و 

؟ تسیچ نآ  مکح  دوش ، یم  هیهت  یعرش 

نیا زا  هدافتـسا  دوش  یم  هیهت  هدـشن  یعرـش  حـبذ  هک  تشوگ  لـالح  ناویح  اـی  تشوـگ و  مارح  تاـناویح  زا  هک  دـینادب  رگا  �ج )
.تسا مارح  اه  نآ  ندروخ  تسین و  زیاج  ّالا  دنک و  زاوج  هب  مکح  رارطضا  رگم  تسا  مارح  اهوراد 

ندـیماشآ ندروخ و  ایآ  دـشاب ، هتـشاد  سجن  ای  مارح  زیچ  ندـیماشآ  ای  ندروخ  هب  مربم  زاـین  دوخ  ياوادـم  تهج  يراـمیب  رگا  .14
؟ تسا مارح  وا  يارب  يزیچ  نینچ 

تسا مارح  ّالا  درادن و  لاکشا  دشاب  مارح  ئش  نیا  ندیماشآ  ای  ندروخ و  رب  فقوتم  وا  ياوادم  رگا  �ج )
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نارامیب هژیو  ماکحا 

هراشا
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تساجن تراهط و 

؟ دنا سجن  اه  تسوپ  هنوگ  نیا  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  اه  نآ  هباشم  روما  ای  نادند و  ندیشک  ای  مخز  ای  تسوپ  ندنک  .1

.تسا سجن  دنک  یم  درد  داجیا  ندنَک  ماگنه  ینعی  تسا  ناج  ياراد  هدش  هدنَک  تسوپ  رگا  �ج )

نآ يال  نوخ  نکل  دوش ، یم  هدیشک  بآ  تسا ،) ینوخ   ) تسا زمرق  نآ  يال  تسا و  زاب  نآ  مخز  هناهد  هدش و  هدیرب  هک  یتسد  .2
؟ دراد یمکح  هچ  ددرگ ، یم  رب  نوخ  نآ  يور  زا  هک  یبآ  دور ، یمن  نیب  زا 

.تسا كاپ  دوش  یم  باسح  ندب  نطاب  زا  رگا  �ج )

.تسا كاپ  دوش ، کلهتسم  ناهد  بآ  رد  دیایب و  نوریب  اه  نادند  يال  زا  هک  ینوخ  دیا : هدومرف  لئاسملا  حیضوت  رد  .3

؟ دوش یم  زین  اه - هنوگ  یلخاد  تمسق  نابز و  ریظن  ناهد - ياه  نوخ  رگید  لماش  مکح  نیا  ایآ 

.دوش یم  دراوم  نیا  یمامت  لماش  �ج )
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تـسا سجن  بآ  نیا  ایآ  دـنک ، یم  درز  سیخ و  ار  اّکتم  هک  دـیآ  یم  نوریب  یگنر  درز  بآ  متـسه ، باوخ  هک  یتقو  مناـهد  زا  .4
؟) تسا نوخ  لثم  نآ  يدرز  نوچ  )

.تسا كاپ  تسا  نآ  لخاد  نوخ  هک  دیرادن  نیقی  رگا  �ج )

؟ دوش یم  كاپ  يراج  ای  رُک  بآ  ندروخ  اب  هدش ، سجن  نآ  زا  نوریب  تساجن  ای  ناهد  نوخ  هطساو  هب  هک  یناهد  يال  .5

.دوش یم  كاپ  �ج )

اب دروخرب  اب  هک  تسا  نطاب  ءزج  ایآ  دـننک ، یم  ُرپ  ار  نادـند  نآ  اب  هک  يّداوم  زین  تباـث و  ریغ  تباـث و  زا  معا  یعونـصم  نادـند  .6
؟ دوش ریهطت  دیاب  نآ  ریغ  ای  نوخ  اب  دروخرب  تروص  رد  هک  نآ  ای  درادن ، ریهطت  هب  زاین  تساجن 

.تسا مزال  ریهطت  تسا  ندروآ  نوریب  لباق  هک  ینادند  رد  اطایتحا  �ج )

؟ درک ریهطت  ار  نییاپ  هب  ندرگ  زا  ناوت  یم  ایآ  دوش  سجن  ندب  مامت  تسه ، رس  رد  هک  یمخز  هطساو  هب  رگا  .7

.درادن یعنام  �ج )

هدـش و هتـسب  هک   ) یگدـیُرب ّلحم  مخز و  يور  ایآ  نآ ، ندیـشک  بآ  زا  سپ  دوش ، مخز  اـی  هدـیُرب و  ییاـج  ناـسنا  ندـب  زا  رگا  .8
هب نیقی  تسا و  گنر  زمرق  ای  يا  هوهق  هاگ  و  دوش ، یم  کشخ 
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؟ تسا كاپ  میشکب  بآ  ار  نآ  ًاددجم  یکشخ ، لاح  نامه  رد  رگا  تسا ؟ سجن  تسین ) نآ  ندوب  نوخ 

.تسا كاپ  تسه ، نآ  رد  ینوخ  هک  دشاب  هتشادن  نیقی  رگا  �ج )

تسا كاپ  دراد ؟ یمکح  هچ  نآ  ّلحم  ددرگ ، شزوس  بجوم  هک  دوش  ادج  نآ  زا  یتسوپ  ای  هدیشارخ ، ناسنا  ندب  زا  ییاج  رگا  .9
؟ ریخ ای 

.دشاب هدمآ  نوریب  نوخ  هک  دنک  نیقی  رگم  تسا  كاپ  نآ  لحم  �ج )

اب ما ، هدومن  هعجارم  رتکد  هب  یعونـصم  يوم  زا  هدافتـسا  میمرت و  تهج  تسا ، هتخوس  مرـس  يولج  ياهوم  رثکا  هک  بناـج  نیا  .10
؟ سجن ای  دنتسه  كاپ  دنیآ ، یم  جراخ  زا  اهوم  هک  نیا  هب  هّجوت 

.تسا كاپ  �ج )

دش لصو  نآ  هب  گنلیش  بآ  هک  نآ  زا  سپ  دوش ، سجن  ای ...  لوب  اب  رگا  هدش ، شورفم  گنـس  ای  رجآ  اب  هک  ناتـسرامیب  فک  .11
؟ تسا هنوگچ  لیلق  بآ  هلیسو  هب  روکذم  دروم  ریهطت  دوش ؟ عمج  نآ  هلاسغ  هک  تسا  زاین  ای  ددرگ ؟ یم  كاپ 

بآ اب  رگا  اما  تسین  مزال  هلاسغ  بآ  ندرک  عمج  دوش و  یم  كاپ  نآ  هب  گنلـش  بآ  ندیـسر  اب  دوش  ریهطت  رک  بآ  اـب  رگا  �ج )
.دوش هتخیر  هاچ  لخاد  بآ  نیا  دیاب  دوش  هتسش  لیلق 
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؟ هن ای  دنوش  یم  كاپ  نیمز  هلیسو ي  هب  ایآ  دنشاب ، سجن  رچلیو  خرچ  ياه  کیتسال  و  یعونصم ، ياپ  اصع ، هت  رگا  .12

.دوش یم  كاپ  �ج )
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وضو ماکحا 

وضو و مکح  تسا ، هداد  تسد  زا  گنج  رد  ار  شتسد  ود  ره  ای  و  هتسکش ، شتسد  ود  ره  ای  و  هدش ، مخز  شتـسد  هک  یـصخش  .1
؟ تسا هنوگچ  شندناوخ  زامن  مّمیت و 

ار وا  يرگید  ات  دریگب  کمک  دیاب  درادن  تسد  ًالـصا  رگا  دنک و  يا  هریبج  ممیت  دیاب  هدش  مخز  ای  هتـسکش  وا  تسد  ود  رگا  �ج )
.دهد وضو  ای  مّمیت 

یم ایآ  دنک ، حسم  ار  دوخ  رـس  تسار و  ياپ  دناوت  یمن  اذـل  تسا ، هتفرگ  چـگ  یگتـسکش  رثا  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  یـصخش  .2
؟ دریگب بیان  دیاب  هک  نیا  ای  دنک  حسم  پچ  تسد  اب  مه  ار  تسار  ياپ  پچ و  تسد  اب  ار  دوخ  رس  دناوت 

.دریگب بئان  تسین  مزال  دنک و  حسم  پچ  تسد  اب  �ج )

هک ییاج  ات  دریگ ، یم  وضو  ّبترم  دنک و  یم  ساسحا  يداب  دوخ  هاگ  نمیشن  فارطا  رد  دریگ  یم  وضو  هک  نیا  زا  دعب  یصخش  .3
؟ دوش یمن  وضو  نالطب  ثعاب  نیقلت ، لئاسم و  هنوگ  نیا  ایآ  دریگ ، یم  وضو  هبترم  دنچ  زامن  ره  يارب 
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بجوم تاکرح  هنوگ  نیا  دـینکن و  هّجوت  اهداب  نیا  هب  اذـل  تسا و  هدـش  ریبعت  ناطیـش  تاحفن  هب  تایاور  رد  اهداب  هنوگ  نیا  �ج )
.دوش یمن  وضو  نالطب 

هک مهد  یم  يوق  لامتحا  زامن  هب  لاغتشا  وضو و  زا  دعب  صاخ ، تیعضو  لیلد  هب  متـسه ، یعاخن  عطق  نازابناج  زا  هک  بناج  نیا  .4
؟ تسیچ نم  زامن  وضو و  مکح  موشن  هّجوتم  ار  نآ  جورخ  رگا  دوش ، یم  جراخ  هرطق  هرطق  روط  هب  راردا 

ره يارب  وضو  کی  دنک و  یم  تیافک  دناوخب و  زامن  لاح  نامه  اب  درادن  ار  ندیمهف  ناکما  تسا و  یگشیمه  تلاح  نیا  رگا  �ج )
.دریگب دیاب  زامن 

ءاشع زامن  طسو  رد  هدناوخ ، ار  برغم  زامن  هاگ  ًالثم  ( ؟ تسا هنوگچ  شزامن  دنک ، لرتنک  ار  شا  هدعم  داب  دـناوت  یمن  هک  یـسک  .5
.دییامن نایب  ار  فیلکت  لماک  هداس و  تروص  هب  ًافطل  دوش ) یم  لطاب  شیوضو 

هاگ چیه  هک  تسا  يروط  هب  رگا  یلو  دناوخب  ار  زامن  دریگب و  وضو  دیاب  دریگب  وضو  کی  زامن  ره  يارب  هک  دراد  ناکما  رگا  �ج )
رگا یلو  دریگب  وضو  زامن  نیب  رد  دراد  ناکما  رگا  دیاب  دوش  یم  جراخ  زامن  ره  رد  هدعم  داب  دناوخب و  لماک  زامن  کی  دـناوت  یمن 

.دنک یم  تیافک  رادقم  نیمه  دریگب و  وضو  کی  زامن  ره  يارب  درادن  ناکما 

.دییامرفب ار  دوخ  رظن  ًافطل  دنریگب ؟ وضو  دیاب  هنوگچ  ندناوخ  زامن  يارب  دنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياپ  ای  تسد  هک  یصاخشا  .6

هدش عطق  رگا  مه  اپ  حسم  رد  دیوشب و  دیاب  ار  هدنام  یقاب  رادـقم  تسا و  طقاس  نآ  نتـسش  هدـش  عطق  هک  تسد  زا  رادـقم  ره  �ج )
.تسا طقاس  نآ  حسم 

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:195

؟ دنریگب وضو  یتروص  هچ  هب  دیاب  رفن  ود  نیا  درادن ، جنرآ  زا  ار  شتـسد  يرگید  صخـش  و  درادن ، چم  زا  ار  دوخ  تسد  یناوج  .7
؟ دشکب اجک  زا  ار  شیاپ  حسم  دیاب  درادن  اپ  وناز  زا  يرگید  صخش  نینچمه 

بآ ریز  ار  تسد  نییاپ  هب  الاب  زا  رگید  تسد  نتـسش  يارب  تسا و  طقاس  تسد  نآ  نتـسش  درادـن  تسد  جـنرآ  زا  هک  یـسک  �ج )
شیاپ هک  یـسک  دیوشب و  دیاب  ار  نآ  یقاب  تسا  عطق  شتـسد  چم  زا  هک  یـسک  دنک و  اپ  رـس و  حـسم  تسد  کی  نامه  اب  دریگب و 

.تسا طقاس  اپ  نآ  حسم  هدش  عطق 

؟ تسیچ مّمیت  وضو و  دروم  رد  وا  فیلکت  دشاب ، هدش  عطق  جنرآ  ای  چم  ات  وا  تسد  ود  هک  یسک  .8

عطق چم  زا  تسد  ود  ره  رگا  مّمیت  رد  دنک و  رـس  اپ و  حسم  تسد  رـس  اب  دیوشب و  دیاب  ار  هدنام  یقاب  رادقم  نامه  وضو  يارب  �ج )
حـسم ار  تروص  نآ  اب  دلامب و  كاخ  هب  ار  جنرآ ) ات  چم  عارذ (  طایتحا  اب  دعب  دـلامب و  كاخ  هب  ار  تروص  دـیاب  لّوا  دـشاب  هدـش 

.دنک حسم  تسار  عارذ  اب  ار  پچ  عارذ  مه  دعب  پچ و  عارذ  اب  ار  تسار  عارذ  دعب  دیامن و 

هک دییامرفب  تسا  دنمشهاوخ  ما  هتشاذگ  نآ  ياج  هب  یعونـصم  ياپ  رـضاح  لاح  رد  هدش و  عطق  وناز  ریز  هیحان  زا  نم  پچ  ياپ  .9
یم هتـسشن  ار  زاـمن  لـیلد  نیمه  هب  دوـش  یمن  مخ  هجرد  زا 90  رتشیب  وناز  هیحان  رد  اـپ  نیا  ًانمـض  هن ؟ اـی  دراد  مزـال  حـسم  اـپ ، نیا 

؟ ما هدرک  لمع  تسرد  دوخ  هفیظو  هب  ایآ  مناوخ ،

ناکما رگا  یلو  درادن  لاکشا  ندناوخ  هتسشن  درادن  ناکما  ندناوخ  زامن  هداتسیا  رگا  تسین و  مزال  اپ  نیا  حسم  �ج )
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.دیهد ماجنا  دیناوتن  لماک  ّدح  هب  ار  عوکر  هک  نآ  ولو  دیناوخب  زامن  هداتسیا  دیاب  دراد 

یم ترجا  دزم و  تساوخرد  مه  بیان  مریگب و  بیان  دیاب  مریگب  وضو  مدوخ  مناوت  یمن  يرامیب  هطـساو  هب  هک  متـسه  یـصخش  .10
؟ تسیچ نم  هفیظو  هک  دییامرفب  دنک ،

.دیریگب بئان  هک  تسا  بجاو  دیشاب  هتشاد  ار  بئان  دزم  نداد  ناکما  دشاب و  نتفرگ  بئان  ناکما  امش  يارب  رگا  �ج )

نیا نم  لاؤس  لاح  مراد ، بیان  هب  جایتحا  وضو  يارب  و  منک ، یم  یگدنز  نازابناج  هاگشیاسآ  رد  هک  متسه  يزابناج  بناج  نیا  .11
؟ مّمیت ای  وضو  تسیچ ، ما  هفیظو  دشاب  لکشم  بیان  نتفرگ  راتسرپ ، لنسرپ و  یمک  هطساو  هب  رگا  هک  تسا 

.دینک مّمیت  تسا  لکشم  ًافرع  دهدب و  وضو  ار  امش  هک  تسین  یسک  رگا  �ج )

ود ره  يارب  يرادقم  راک  نیا  دـننک و  کمک  ار  نم  رفن  دـنچ  دـیاب  مریگب  وضو  مدوخ  مناوت  یمن  تیلولعم  رطاخ  هب  بناج  نیا  .12
؟ مّمیت ای  تسا  وضو  نم ، هفیظو  دییامرفب  دراد  تّقشم  هدنهد  وضو  مدوخ و  فرط ،

.دینک مّمیت  دشاب  هتشاد  دوجو  تّقشم  ًافرع  رگا  �ج )

دریگب یسامترا  يوضو  رگا  یلو  دریگب  بیان  وضو  زا  یتمـسق  يارب  دیاب  دریگب  یبیترت  يوضو  دهاوخب  رگا  هک  تسا  یـصخش  .13
؟ تسیچ شا  هفیظو  درادن  بیان  هب  يزاین 

.تسا مّدقم  یسامترا  �ج )
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ًافطل ما ، هدومن  هعجارم  رتکد  هب  یعونـصم  يوم  زا  هدافتـسا  میمرت و  تهج  و  تسا ، هتخوس  مرـس  يولج  ياهوم  رثکا  بناج  نیا  .14
؟ دییامرفب ار  یعونصم  ياهوم  لسغ  حسم و  یعرش  مکح 

مه لسغ  رد  دوش و  حسم  یعونـصم  يوم  يور  رب  دراد و  ار  هریبج  مکح  ّالا  دوش و  حسم  دیاب  دشاب  تسوپ  حـسم  ناکما  رگا  �ج )
.دوش هتسش  وم  نامه  تسین  رس  تسوپ  نتسش  ناکما  رگا 

؟ تسش ار  نآ  ریز  دیاب  لسغ  وضو و  عقوم  رد  ایآ  تسا ، هدیبسچ  نآ  هب  یلو  هدشن ، ادج  ندب  زا  هدنک و  تسد ، تسوپ  .15

.دوش هتسش  دیاب  تسین  تّقشم  بجوم  نآ  ریز  نتسش  رگا  تسش و  ار  تسوپ  نآ  دیاب  �ج )

چگ یگتـسکش ، رثا  رب  نم  تسار  تسد  هک  نیا  هب  هّجوـت  اـب   ) دزیرب مناتـسد  يور  دریگب و  ار  هباـتفآ  یـسک  رگا  وـضو  رد  اـیآ  .16
؟ ریخ ای  دوش  یم  ادیپ  یلاکشا  میوضو  رد  ایآ  مریگب ، وضو  مه  نم  و  تسا ) هتفرگ 

.درادن لاکشا  دیرادن  نتفرگ  وضو  هنوگ  نیا  زج  یهار  رگا  �ج )

ناتشگنا و زا  هک  نیا  يارب  نینچمه  دریگب ؟ وضو  دیاب  هنوگچ  هدش ، هتفرگ  چگ  ای  یچیپ  دناب  چم  ات  شتسد  ود  ره  هک  یصخش  .17
؟ دشکب حسم  دیاب  هنوگچ  هدافتسا  دناوت  یمن  دوخ  تسد  فک 

.دوش هدافتسا  تسد  قاس  زا  حسم  يارب  دوش و  ماجنا  يا  هریبج  دیاب  هدش  هتفرگ  چگ  ای  یچیپ  دناب  هک  یعضاوم  نآ  �ج )

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:198

ات و  ما ، هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  تسار  ياپ  فک  زا  یتمسق  هباّبس و  تسش و  تشگنا  ود  و  متـسه ، یلیمحت  گنج  نازابناج  زا  .18
.دییامرف نایب  ار  بناجنیا  فیلکت  ما ، هداد  ماجنا  رگید  تشگنا  هس  يور  رب  ار  اپ  حسم  وضو  نتفرگ  عقوم  رد  نونک 

.دیدومرف لمع  هفیظو  هب  امش  �ج )

ممکـش پچ  تمـس  هب  ار  مگرزب  هدور  زا  یتمـسق  یحاّرج ، رثا  رب  ما و  هتفرگ  رارق  شکرت  تباـصا  دروـم  مکـش  هیحاـن  زا  هدـنب  .19
؟ ریخ ای  ددرگ  یم  وضو  ندش  لطاب  ثعاب  هدعم  داب  عوفدم و  جورخ  ایآ  ددرگ  یم  جراخ  مکش  زا  عوفدم  دنا و  هتخود 

.دوش یم  وضو  نالطب  بجوم  �ج )

شیاسآ رد  دناوت  یم  ایآ  دنک ، تکرـش  هعمج  تعامج و  زامن  رد  دهاوخب  هک  یتروص  رد  تسا  راتفرگ  سلـس  هب  هک  يزابناج  .20
؟ دریگب وضو  زامن  يرازگرب  ياج  رد  دیاب  ای  دیآ  نوریب  زامن  يارب  دیامن و  مّمیت  ای  دریگب  وضو  هاگ 

زاـمن دـشاب  هتـشادن  ناـکما  رگا  دریگب و  وضو  ناـمز  ناـمه  رد  دـیاب  دریگب  وـضو  زاـمن  هماـقا  ناـمز  رد  هک  دراد  ناـکما  رگا  �ج )
.دنک هداعا  وضو  اب  ار  زامن  ًاطایتحا  دناوخب و  ار  تعامج 

مّمیت وضو و  دیاب  هنوگچ  تسا ، هداد  تسد  زا  گنج  رد  ار  نآ  ای  هتسکش  وا  تسد  ود  ره  ای  هدش  مخز  يو  تسد  هک  یصخش  .21
؟ دناوخب زامن  دزاسب و 
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هریبج يوضو  دیاب  دراد  ناکما  رگا  هتسکش  وا  تسد  هک  یسک  .دریگب و  يا  هریبج  يوضو  دیاب  هدش  مخز  وا  تسد  هک  یسک  �ج )
تسد هک  یسک  دنک و  مّمیت  درادن  ناکما  مه  نیا  رگا  دهد و  وضو  ار  وا  یـسک  هک  دریگب  بئان  دیاب  درادن  ناکما  رگا  دریگب و  يا 

.دنک حسم  تسد  هدنام  یقاب  اب  دریگب و  بآ  ریز  وضو  ناونع  هب  دیاب  هدنام  یقاب  جنرآ  زا  رت  نییاپ  زا  هک  رادقم  ره  هدش  عطق  وا 

تسار ياپ  رـس و  دناوت  یم  ایآ  دنک ، حسم  زین  ار  دوخ  رـس  تسار و  ياپ  دناوت  یمن  دنا و  هتفرگ  چگ  ار  یـصخش  تسار  تسد  .22
؟ دریگب بیان  دیاب  ای  دنک  حسم  بچ  تسد  اب  ار 

.دنک حسم  مه  ار  تسار  ياپ  رس و  حسم  پچ  تسد  اب  �ج )

هب دریگ ؛ یم  وضو  یپ  رد  یپ  تسا و  هدـش  جراـخ  وا  زا  يداـب  هک  دـنک  یم  ساـسحا  دریگ  یم  وضو  هک  نیا  زا  سپ  یـصخش  .23
؟ دوش یمن  وضو  نالطب  ثعاب  اه  نیقلت  لیاسم و  هنوگ  نیا  ایآ  دریگ ، یم  وضو  هبترم  دنچ  زامن ، ره  يارب  هک  يا  هنوگ 

نیقی ناسنا  رگا  طقف  دوش و  یمن  وضو  نالطب  ثعاـب  اـه  نیقلت  هنوگ  نیا  دـینکن و  هّجوت  یناطیـش  ياـه  هسوسو  هنوگ  نیا  هب  �ج )
.دنک یم  لطاب  ار  وضو  دعقم ) فارطا  ياه  شرپ  هن   ) هدش جراخ  وا  هدعم ي  زا  يداب  هک  دنک 

يوق لامتحا  ندناوخ ، زامن  نتفرگ و  وضو  زا  سپ  صاخ ، تیعضو  لیلد  هب  متسه و  یعاخن  عطق  نازابناج  زا  بناج  نیا  .24
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؟ تسا هنوگچ  نم  زامن  وضو و  مکح  موشن ، نآ  جورخ  هّجوتم  رگا  دوش ، یم  جراخ  راردا  نم  زا  هرطق  هرطق  هک  مهد  یم 

.تسا حیحص  لاح  نامه  اب  امش  زامن  وضو و  دیرادن  ار  يریگولج  ناکما  رگا  �ج )

؟ دنک حسم  یعونصم  تسد  اب  دناوت  یم  تسا  هدش  عطق  چم  زا  يو  تسد  هک  یسک  ایآ  .25

.دنک حسم  رگید  تسد  اب  �ج )

مزال یعونـصم  ياپ  حـسم  ایآ  منک ، یم  هدافتـسا  یعونـصم  ياپ  زا  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدـش  عطق  وناز  ریز  زا  نم  پچ  ياپ  .26
ایآ مناوخ ، یم  هتسشن  ار  زامن  لیلد ، نیمه  هب  دوش و  یمن  مخ  هجرد  زا 90  رت  شیب  وناز  هیحان ي  رد  اپ  نیا  نمض  رد  ریخ ؟ ای  تسا 

؟ ما هدرک  لمع  تسرد  دوخ  هفیظو ي  هب 

.دیا هدرک  لمع  دوخ  هفیظو ي  هب  دیناوخب  زامن  هداتسیا  دیناوت  یمن  هک  یتروص  رد  دوش و  حسم  تسین  مزال  یعونصم  ياپ  �ج )

وش و تسـش و  زا  سپ  دـشاب و  یم  هارمه  يزیر  نوخ  اب  هک  تسا  یمخز  دوش  یم  هتـسش  وضو  ماگنه  هک  ییاـضعا  رد  یهاـگ  .27
دوش و یم  کشخ  زور  دنچ  زا  سپ  دوش و  یم  هتخل  نوخ  نیا  دـیآ ، یم  نوریب  نوخ  يرادـقم  مخز  ياج  زا  ًالومعم  ندیـشک  بآ 

نیا هب  هّجوت  اب  تسا ؟ سجن  دراد و  ار  نوخ  مکح  مه  زاب  مخز  نیا  ایآ  دیآ ، یم  رد  هایس  يا و  هوهق  گنر  هب 
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دیاـب هچ  لـسغ  نتفرگ و  وضو  يارب  ندوب ، سجن  تروص  رد  دـنک ، یم  يزیر  نوخ  مینک  زاـب  ار  هدـش  داـی  مخز  میهاوخب  رگا  هک 
؟ درک

؟ تسیچ يو  هفیظو ي  دشکب ، بآ  حسم  يارب  ار  نآ  دناوتن  درف  دشاب و  سجن  اپ  يور  رگا  .28

.دنک حسم  ار  نآ  يور  دزادنیب و  اپ  يور  كاپ  هچراپ  کی  ینعی  دهد  ماجنا  يا  هریبج  حسم  دیاب  �ج )

یم ایآ  دراد ، ناـیز  يو  يارب  بآ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وا  یگتـسکش  تحارج و  هدـش و  حورجم  اـپ  هیحاـن ي  زا  هک  یـصخش  .29
؟ تسا حیحص  لسغ  نیا  ایآ  دنک ؟ لسغ  دشکب و  اپ  رد  مامح  بآ  ندیسر  زا  عنام  ناونع  هب  ار  باروج  دننام  یکیتسالپ  دناوت 

.تسا ندرک  لسغ  هنوگ  نیا  امش  هفیظو  دنیوگ و  یم  يا  هریبج  لسغ  ار  لسغ  هوحن ي  نیا  �ج )

هب دـشاب و  یم  سجن  اـه  مخز  زا  يا  هراـپ  تسا و  هتفرگ  رب  رد  لـماک  هنوگ ي  هب  ار  وضو  وضع  دـنچ  هریبـج ، هک  يدراوـم  رد  .30
لامتحا ای  دشاب  یم  یـصخش  ای  یمومع  یتخـس  ياراد  يا  هریبج  يوضو  نتفرگ  مُرـس  لصو  دـننام : ینوریب ؛ تخـس  طیارـش  رطاخ 

راب نایز  ای  یـصخش  ای  یمومع  یتخـس  ياراد  يا  هریبج  يوضو  هک  يدراوم  رد  ایآ  تسیچ ؟ فیلکت  دراد ، دوجو  مخز  يارب  نایز 
؟ تسا یفاک  مّمیت  دشاب ،

.تسا یفاک  مّمیت  تسا  تّقشم  بجوم  هریبج  رگا  �ج )
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نآ ماکحا  لسغ و 

؟ ریخ ای  دشاب  یم  بنج  ایآ  دوش  جراخ  ینَم  توهش  نودب  یصخش  زا  رگا  .1

.دنک تبانج  لسغ  دیاب  تسا و  تبانج  بجوم  ینَم  جورخ  �ج )

نارگید هک  یعقوم  رد  اّما  مشاب  یمن  لسغ  لمع  ماجنا  وشتـسش و  هب  رداق  دوخ  هک  متـسه  یجلف  ریگ و  نیمز  صخـش  بناـج  نیا  .2
لسغ تین  ندب ، پچ  تسار و  فرط  ندرگ و  رـس و  يور  هب  بآ  نتخیر  اب  لکـش  نامه  هب  دنیوش  یم  هدیناباوخ و  نیمز  يور  ارم 

؟ تسا حیحص  عضو  نیا  اب  لسغ  ایآ  منک ، یم 

.تسا حیحص  �ج )

دجـسم لخاد  دناوت  یم  ایآ  و  ود ؟ ره  ای  مّمیت و  ای  تسا  بجاو  وا  رب  لسغ  دوش  ُبنُج  هدـش ، هتفرگ  چـگ  وا  ياپ  مامت  هک  یـسک  .3
؟ ریخ ای  دوش 

.درادن لاکشا  مه  دجسم  هب  دورو  ممیت  لسغ و  زا  دعب  دیامنب و  مه  مّمیت  ًاطایتحا  تسا و  بجاو  هریبج  لسغ  �ج )
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ای هدش  ُبنُج  هک  دهد  یمن  صیخـشت  عاخن ) عطق  رطاخ  هب   ) لرتنک مدع  ّتلع  هب  اّما  دنک  یم  توهـش  ساسحا  دوخ  رد  هک  یـسک  .4
؟ هن ای  دراد  بنُج  مکح  یصخش  نینچ  ایآ  هن ؟

نانیمطا بجوم  داجیا  نئارق  رگا  درادن و  ار  تبانج  مکح  تسا  ینم  تبوطر  هک  دراد  کش  ای  دوشن  جراخ  وا  زا  یتبوطر  رگا  �ج )
.دنتسه بنج  دوش  ینم  جورخ  هب 

یمن دـننیب و  یم  دوخ  لوب  نایم  رد  يا  هّداـم  باوخ ، زا  ندـش  رادـیب  زا  دـعب  دوخ  لوب  صوصخم  هسیک  رد  یعاـخن  عطق  ناردارب  .5
ای دنیامن  لسغ  دیاب  ایآ  تسیچ ؟ هفیظو  رگید ، زیچ  ای  تسا  ینَم  دنناد 

.تسین بجاو  لسغ  �ج )

دنا هدش  بنُج  هک  دنناد  یمن  لرتنک  مدع  هطـساو ي  هب  اّما  دننیب ، یم  جیهم  هرظنم ي  اب  جیهم  باوخ  یهاگ  یعاخن ، عطق  ناردارب  .6
؟ هن ای  دنتسه  لسغ  هب  فّلکم  ایآ  هن ؟ ای 

.تسین بجاو  لسغ  تسا  ینم  تبوطر  هک  دنراد  کش  ای  دننیب  یمن  ار  یتبوطر  رگا  �ج )

يا هریبج  لسغ  دـییامرفب  دـنکب  يا  هریبج  لسغ  دـیاب  دـنا  هتفگ  تسین و  لسغ  هب  رداـق  شپچ  ياـپ  یگتـسکش  ّتلع  هب  یـصخش  .7
؟ تسا هنوگچ 

رت تسد  درادـن  ناکما  مه  نیا  رگا  دـنک و  یم  تیافک  نامه  دزیرب و  نآ  يور  بآ  دـشکب و  اـپ  يور  کـیتسالپ  کـی  دـیاب  �ج )
.دشکب دناب  ای  چگ  نامه  يور 
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اب دازوـن ، يروراـب  تهج  ناشنارـسمه  هب  ندوـمن  حـیقلت  اـی  شیاـمزآ  يارب  اـه  ناتـسرامیب  رد  یعاـخن  عـطق  زاـبناج  ناردارب  ینَم  .8
؟ دنیامن لسغ  دیاب  دوش ، یم  ماجنا  یشوهیب  تلاح  رد  هک  ینَم  نآ  نتفرگ  زا  سپ  ایآ  دوش ، یم  هتفرگ  صوصخم  یهاگتسد 

.تسا بجاو  لسغ  �ج )

.تسین دوهشم  نآ  رد  ینَم  ندش  جراخ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دننک ؟ لسغ  دیاب  عامج  زا  سپ  یعاخن  عطق  زابناج  ناردارب  ایآ  .9

.دشابن دوهشم  ینم  جورخ  هک  نآ  ولو  دنک  لسغ  دیاب  تسا و  هدش  بنج  دوش  یم  لصاح  عامج  رگا  �ج )

؟ تسا بنُج  ًامئاد  صخش  نیا  ایآ  دنک ، لرتنک  ار  دوخ  دناوت  یمن  و  دیآ ، یم  نوریب  ینَم  ًامئاد  يرامیب ، ّتلع  هب  یصخش  زا  .10

.دناوخب زامن  دوز  دنک و  لسغ  دیاب  زامن  يارب  تسا و  بنج  ًامئاد  �ج )

؟ دراد لسغ  هب  زاین  نآ  سم  ایآ  تسا ، هدشن  ادج  ندب  زا  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  راکـشآ  ناوختـسا  اه  یگتـسکش  زا  یخرب  رد  .11
؟ تسیچ نآ  مکح  ناوختسا ، ندش  ادج  تروص  رد 

.دراد تیم  سم  لسغ  ًاطایتحا  هدنز  ناسنا  زا  هدش  ادج  ناوختسا  سم  .درادن و  لسغ  نآ  سم  هدشن  ادج  ندب  زا  رگا  �ج )
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؟ دراد زاین  لسغ  هب  نفد - ماگنه  رد  هدنز - ای  هدُرم  ناسنا  ندب  زا  هدش  ادج  وضع  ایآ  .12

تسا و بجاو  لسغ  دشاب  ناوختسا  رب  لمتـشم  رگا  یلو  درادن  لسغ  دشابن  ناوختـسا  رب  لمتـشم  رگا  تیم  زا  هدش  ادج  هعطق  �ج )
هدش ادج  مکح  نامه  هدنز  درف  زا  هدش  ادج  هعطق  مکح  بجاو  طایتحا  ربانب  دراد و  لسغ  اطایتحا  مه  تیم  زا  هدش  ادـج  ناوختـسا 

.دراد ار  تیم  زا 

؟ سجن ای  دشاب  یم  كاپ  تسا  هتفر  ایند  زا  هک  یسک  ندب  .13

.تسا سجن  تیم  لسغ  زا  لبق  ات  �ج )

سم هک  یتروص  رد  دنا ، هدش  ینوفعّدـض  طقف  دـنا و  دادـن ه  لسغ  ار  اه  نآ  هک  یناگدرم  ياه  ناوختـسا  یملع  هعلاطم ي  رد  .14
؟ تسیچ هفیظو  درک ، لسغ  هشیمه  ناوتن  هچنانچ  لاح ، ددرگ ، یم  بجاو  تیم  سم  لسغ  دوش ،

.دوش هدافتسا  شکتسد  زا  هک  تسا  نآ  هار  نیرتهب  دوش و  یم  بجاو  تیم  سم  لسغ  �ج )

لـسغ یتروص  هچ  رد  دنک ، یم  ادیپ  سامت  اه  نآ  اب  يو  تسد  یهاگ  دنک و  یم  یفاکـش  دبلاک  ار  ناگتـشذگرد  هک  یکـشزپ  .15
؟ دوش یم  بجاو  وا  رب  تیم  سم 

.دوش یم  بجاو  تیم  سم  لسغ  دندادن  هناگ  هس  ياه  لسغ  ار  تیم  رگا  �ج )
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هدش ادج  ياضعا  تیم و  ّسم 

؟ كاپ ای  تسا  سجن  دوش  عطق  ناسنا  ندب  زا  يوضع  رگا  .1

.تسا سجن  �ج )

؟ سجن ای  تسا  كاپ  شندب  ایآ  هتفر  ایند  زا  هک  یناسنا  .2

.تسا سجن  تیم  ندب  تیم  هناگ  هس  ياه  لسغ  زا  لبق  �ج )

؟ دوش یم  بجاو  تیم  ّسم  لسغ  یتروص  هچ  رد  .3

.دوش یم  بجاو  تیم  سم  لسغ  دوش  سم  دشاب و  هدش  درس  تیم  ندب  هک  یتروص  رد  �ج )

؟ تسیچ رفاک ، ای  تسا  ناملسم  هب  ّقلعتم  میناد  یمن  هک  یناسنا  ناوختسا  مکح  .4

نیملـسم دلب  رد  رگا  مه  نآ  تسا  تساجن  دارم  رگا  دوش  نفد  دـیاب  تسا  نیملـسم  دـلب  رد  رگا  دـشاب  نفد  ثیح  زا  دارم  رگا  �ج )
تـشوگ نودب  رگا  .درادـن  تیم  سم  لسغ  ناوختـسا  سم  تسا  تیم  سم  لسغ  ثیح  زا  دارم  رگا  تسا و  سجن  ّالا  كاپ و  تسا 

.دوش ماجنا  تیم  سم  لسغ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچرگ  دشاب 
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هدرم ياه  ناوختسا  هشیمه  دیاب  لیلد  نیمه  هب  ناگدرم  ياه  ناوختـسا  یملع  هعلاطم  هب  راچان  متـسه و  یکـشزپ  يوجـشناد  هدنب  .5
.دییامرفب ییامنهر  ار  هدنب  نونکا  منک ، لسغ  ًامئاد  مناوت  یمن  میامن و  سم  ار  هدش  ینوفعّدض  طقف  دنا و  هدادن  لسغ  هک  ار  يا 

طایتحا ربانب  دشاب  هدیبسچن  نآ  هب  تشوگ  تسا و  ناوختسا  طقف  رگا  انمـض.تسین  بجاو  لسغ  دییامن  سم  شکتـسد  اب  رگا  �ج )
.دییامن تیم  سم  لسغ  بجتسم 

هدنز ناسنا  ندب  زا  هدش  ادج  وضع  اب  یهاگ  و  هدُرم ، ناسنا  ندب  زا  هدش  ادـج  وضع  اب  نامتـسد  ًاضعب  دـنویپ  ای  حیرـشت  ماگنه  رد  .6
؟ دومن تیم  ّسم  لسغ  دیاب  یتروص  هچ  رد  دنک ، یم  ادیپ  سامت 

وـضع دشاب و  هدنز  ناسنا  زا  هدـش  ادـج  وضع  رگا  یلو  تسا  بجاو  تیم  سم  لسغ  دوش  سم  تیم  زا  هدـش  ادـج  وضع  رگا  �ج )
.دهد ماجنا  تیم  سم  لسغ  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  تسا  ناوختسا  ياراد 

اه نآ  اب  مه  متسد  یهاگ  .منک  یفاکش  دبلاک  یلیالد  هب  دنا ، هتفر  ایند  زا  هک  ار  يدارفا  دیاب  ًاضعب  هک  متـسه  یکـشزپ  بناج  نیا  .7
؟ تسیچ رادُرم  ندش  سجن  طرش  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  لاح  دنک ، یم  ادیپ  سامت 

اب رگم  دوش  یم  بجاو  تیم  سم  لسغ  دوش  هدز  تسد  وا  ندب  هب  رگا  تسا و  سجن  وا  ندب  دشاب  هدشن  هداد  لسغ  تیم  رگا  �ج )
.دراد ار  رادرم  مکح  لسغ  زا  لبق  مه  تیم  ندب  دشاب و  شکتسد 
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هضاحتسا سافن و  ضیح و 

ار نانآ  هنایهام ي  تداع  دنا ، هدیسر  یگسئای  نس  هب  هک  یناوناب  يارب  صوصخم  ییاه  صرق  زیوجت  اب  ناکـشزپ ، زا  یخرب  ًاریخا  .1
، رگید ترابع  هب  و  دننیب ، یم  نوخ  نیعم  تّدم  هب  نیعم و  خیرات  رد  هام  ره  رد  یگـسئای ، زا  لبق  لثم  هک  دـننک  یم  میظنت  يوحن  هب 

یم رارمتـسا  ار  هناهام  تداع  دروآ ، یم  شیپ  ناوناـب  يارب  هناـیهام  تداـع  عطق  هک  ییاـه  يراـمیب  تالکـشم و  زا  يریگولج  يارب 
؟ هضاحتسا مکح  ای  دراد  ار  ضیح  مکح  یعرش  رظن  زا  ینوخ  نینچ  دنهد ،

.دراد ار  هضاحتسا  مکح  تسا  یگسئای  نس  زا  دعب  رگا  �ج )

هداد ماجنا  ار  محر  هلول  نتـسب  لمع  تسا ، هدوب  زور  تفه  نیعم  خیرات  رد  هک  ضیح  نامز  تّدم  صرق و  زا  هدافتـسا  هب  هّجوت  اب  .2
ایآ درک ، ادیپ  همادا  زور  هدزاود  دودح  دش و  رتشیب  زور  تفه  زا  یلو  دش ، عورـش  ینیعم  خیرات  رد  ضیح  روکذم ، لمع  زا  دعب  ما ،

.دییامرف ییامنهار  ًافطل  لمع ؟ حرج  حرق و  يزیر  نوخ  ای  تسا  هضاحتسا  هب  موکحم  دشاب ، یم  زور  جنپ  هک  تّدم  هفاضا 
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ار ضیح  لاـمعا  مه  هک  تسا  مزـال  زور  تفه  زا  دـعب  زور  هس  تّدـم  رد  یلو  دراد  ار  هضاحتـسا  مکحزور  هد  زا  دـعب  نوـخ  �ج )
دنک لمع  هضاحتسا  هب  مه  دنک و  تاعارم 

؟ تسا طرش  سافن  ققحت  يارب  نینج  ندوب  حور  يذ  هک  نیا  ای  تسا ، سافن  لسغ  ایآ  تسیچ ؟ نینج  طقس  زا  دعب  لسغ  .3

.دوش ماجنا  سافن  لسغ  دیاب  هدش  طقس  هّچب  تسا و  هدش  دقعنم  نینج  هچنانچ  تسین و  طرش  سافن  رد  نینج  ندوب  حور  يذ  �ج )

(. دننک یم  جراخ  ردام  يولهپ  زا  ار  هّچب  نیرازس  رد  اریز  ( ؟ هضاحتسا ای  تسا  سافن  دنیب ، یم  ینیرازس  نز  هک  ینوخ  .4

.تسا سافن  نوخ  �ج )

، هلیسو نیا  دیدج  عون  زا  دننک ، یم  هدافتـسا  ( I.U.D  ) یمحر لخاد  ياهرازبا  زا  يرادراب ، زا  يریگـشیپ  يارب  ناوناب  زا  يا  هّدع  .5
نیا هلأسم  لاح  دوش ، یم  هدافتـسا  زین  يزیر  نوخ  نازیم  ندرک  مک  يارب  دنراد ، نیگنـس  هناهام  تداع  هک  ییاه  مناخ  يارب  ًالومعم 

، تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تداع  هلیسو  نیا  يراذگراک  زا  سپ  هدوب ، هیددع  هیتقو و  هناهام  تداع  ياراد  ًالبق  یمناخ ، هک  تسا 
و دـنیب ، یم  کل  طقف  رتشیب  رتمک و  اـی  زور  ات 20  تّدـم 15  نآ  زا  دـعب  و  تسا ، كاپ  ًالماک  هام  کـی  زا  شیب  هک  تروص  نیا  هب 
رد ینوخ  ياه  هگر  تروص  هب   ) دنیب یم  نوخ  زور  کی  ًالثم  هک  تروص  نیا  هب  دـنیب ، یمن  نوخ  مه  رـس  تشپ  زور  هس  هاگ  چـیه 

هرابود تسا ، كاپ  زور  ود  ای  کی  سپس  حشرت ،)
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هفیظو .دش  دهاوخ  كاپ  ًالماک  یک  هک  دناد  یمن  مه  ًاقیقد  و  دنیب ، یم  کل  هرابود  و  تسا ، كاپ  زور  دنچ  سپس  و  دنیب ، یم  کل 
هنوگچ لسغ  يارب  بسانم  نامز  و  دـیامن ، طایتحا  ای  و  دـنک ، باسح  ضیح  دـیاب  هک  ییاهزور  تادابع  ماـجنا  تهج  زا  مناـخ  نیا 

ضیح مادـک  چـیه  ًالـصا  ای  و  دـیامن ؟ طایتحا  اهزور  نیا  ماـمت  رد  دـیاب  اـی  دـهد ، رارق  ضیح  دـیاب  ار  اـهزور  نیا  همه  اـیآ  تسا ؟
هتشاد ینیب  کل  مه  رس  تشپ  زور ، ای 3  زور  نیا 2  طسو  رد  ًاضرف  رگا  نینچ  مه  .دـییامرف  نایب  ار  مکح  ًافطل  دوش ؟ یمن  بوسحم 

رـس تشپ  لّوا  زور  هس  هک  نیا  نودب  ینیب ، هکل  طقف  مک و  رادقم  تروص  هب   ) اه نوخ  عومجم  ضرف  هب  هک  یتروص  رد  ای  و  دشاب ،
؟ دراد یمکح  هچ  دشکب ، لوط  رتمک  ای  زور   10 دشاب ) مه 

زا دعب  دراد و  ار  ضیح  مکح  دـشاب  هدولآ  دـنک  یم  یـسراو  ار  دوخ  تقو  ره  هک  يروط  هب  دـشاب  هدولآ  یلاوتم  زور  هس  رگا  �ج )
رادـقم کی  زور  رد  هکلب  دـنیب  یمن  نوخ  یلاوتم  زور  هس  رگا  یلو  دراد  ار  ضیح  مکح  دـنیبب  مه  کل  رگا  زور  هد  ات  زور  هس  نیا 

.دراد ار  هضاحتسا  مکح  اه  نوخ  نیا  مامت  دوش  یم  كاپ  دنیب و  یم  کل 

تسا ضیح  هب  موکحم  دوش ، یم  جراخ  نوخ  عفد  يداع  يارجم  زا  هک  ینوخ  دنا ، هتشادرب  یحاّرج  لمع  کی  یط  ار  ینز  محر  .6
؟ حورج حورق و  ای  هضاحتسا  ای 

.دنک ضیح  هب  نیقی  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ینئارق  رگم  تسا  حورج  حورق و  نوخ  ًارهاظ  �ج )
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؟ دراد یلسغ  هچ  هدرک ، ینامرد  طقس  هب  مادقا  نینج  گرم  ّتلع  هب  هتفه  زا 20  سپ  هک  يا  هلماح  مناخ  .7

.دهد ماجنا  دیاب  سافن  لسغ  �ج )
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مّمیت

؟ تسا هنوگچ  شماجنا  هوحن  و  تساجک ؟ رد  یتباین  مّمیت  دروم  .1

.دهد مّمیت  ار  وا  هک  دریگب  تباین  تهج  ار  یسک  دیاب  دنک  مّمیت  دناوتن  شدوخ  صخش  رگا  �ج )

یم بیان  ایآ  دوش ، یم  هتسب  هلصافالب  اه  تسد  نیمز  هب  تسد  فک  ود  ندز  زا  دعب  دوش  یمن  زاب  رایتخا  اب  شتسد  چم  هک  یسک  .2
؟ دیامن حسم  ار  دوخ  تروص  سپس  دنک و  كاپ  ار  شتسد  كاخ  هدرک و  زاب  ار  شتسد  دناوت 

.درادن لاکشا  �ج )

زامن يارب  شفیلکت  دـشابن  نکمم  بیان  نتفرگ  رگا  دریگب ، مّمیت  ای  وضو  دـناوت  یم  بیان  کـمک  هب  اـهنت  هک  عاـخن  عطق  زاـبناج  .3
؟ تسیچ

نامه هب  صقان  تروص  هب  یتح  درادن  وضو  ممیت و  ناکما  هجو  چیه  هب  رگا  دـنک و  ممیت  ای  دریگب و  وضو  دـناوت  یم  روط  ره  �ج )
.دننک هداعا  هرابود  وا  يارب  ار  اهزامن  ات  دنک  تیصو  تسا  رتهب  دناوخب و  ار  زامن  تراهط  نودب  تروص 
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مناوتیم وضو  نیا  اب  ایآ  هتشاد ، ررـض  نم  يارب  بآ  هک  مدش  هجوتم  وضو  زا  دعب  دراد  ررـض  میارب  بآ  هک  متـسنادیمن  بناج  نیا  .4
؟ مناوخب زامن 

یم وضو  نیا  اب  ایآ  هتـشاد ، ررـض  نم  يارب  بآ  هک  مدش  هّجوتم  وضو  زا  دـعب  دراد  ررـض  میارب  بآ  هک  متـسناد  یمن  بناج  نیا  .5
مناوخب زامن  مناوت 

.دناوخب ار  زامن  سپس  دیامنب و  مه  ممیت  اطایتحا  اما  دناوخب  زامن  وضو  نامه  اب  دناوتب  ارهاظ  هچرگ  �ج )

؟ دنک مّمیت  ای  دریگب  وضو  دیاب  دشاب  هتشاد  ررض  یسک  يارب  وضو  ياضعا  زا  یتمسق  هب  بآ  ندناسر  رگا  .6

.دریگب يا  هریبج  يوضو  دیاب  �ج )

؟ دنک مّمیت  دناوت  یم  لامتحا  تروص  رد  ایآ  دراد ، ررض  وا  يارب  بآ  هک  دهدب  لامتحا  یصخش  رگا  .7

.دنک مّمیت  دیاب  دهد  یم  يوق  لامتحا  رگا  �ج )

میارب بآ  مدـیمهف  زامن  زا  لبق  یلو  مدرک  مّمیت  وضو ، ياـج  هب  اذـل  دراد  ررـض  میارب  بآ  لامعتـسا  هک  متـشاد  نیقی  بناـج  نیا  .8
؟ ریخ ای  مناوخب  زامن  مناوت  یم  مّمیت  نیا  اب  ایآ  درادن  ررض 

.دناوخب زامن  دریگب و  وضو  دیاب  �ج )
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؟ تسیچ شا  هفیظو  دوش  بوخ  رترید  ای  دوش  لصاح  تّدش  وا  ضرم  رد  ای  دوش  ضیرم  دریگب  وضو  رگا  هک  دسرتب  یسک  رگا  .9

.دنک مّمیت  دیاب  دراد  ییالقع  سرت  رگا  �ج )

درگ هک  نیا  يارب  مه  مّمیت  زا  دراد و  ررض  شمشچ  يارب  بآ  هک  هدومن  شرافس  رتکد  هدش و  لمع  وا  مشچ  کی  هک  یصخش  .10
؟ دراد یتروص  هچ  شزامن  مّمیت  وضو و  نودب  دنک ، يراددوخ  دورن  وا  مشچ  هب  كاخ  و 

.دشاب هتشادن  كاخ  هک  دنزب  گنس  هب  ار  تسد  دنک و  مّمیت  دیاب  �ج )

ملاس شتروص  تسد و  یلو  تسین  نتفرگ  وضو  ای  تراهط  هب  رداق  درادـن و  سح  نییاـپ  هب  رمک  زا  تسا و  جـلف  هک  یحورجم  .11
؟ دناوخب زامن  دنک و  مّمیت  تسا  زاجم  ایآ  تسا 

وـضو دـیاب  دـنک  کمک  ار  وا  وضو  رد  هک  دریگب  بئان  دـناوت  یم  رگا  یلو  دـنک  مّمیت  درادـن  مه  ار  نتفرگ  بئان  ناکما  رگا  �ج )
.دریگب

یچیپ دناب  تسد  فک  ای  دنزب  نیمز  رب  ار  عراز  دیاب  ایآ  مّمیت  رد  حسم  يارب  تسا ، یچیپ  دناب  شتـسد  فک  تشپ و  هک  یـسک  .12
؟ ار هدش 

.دنزب نیمز  هب  دناب  اب  ار  تسد  فک  نامه  اذل  دراد و  ار  هریبج  مکح  �ج :

.دنزب نیمز  هب  دناب  اب  ار  تسد  فک  نامه  اذل  دراد و  ار  هریبج  مکح  �ج )
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هب یلو  هدـنام ، یقاب  نآ  یلاخ  ياج  طـقف  هدـمآ و  نوریب  هقدـح  زا  هک  هدروخ  هراـپمخ  شکرت  يروط  بناـج  نیا  تسار  مشچ  .13
یم ایآ  مهد ؟ ماجنا  مّمیت  وضو و  هنوگچ  دـییامرفب  ًاـفطل  ما  هتـسب  ار  نآ  يور  هدـشن ، بوخ  زونه  هک  یتاـحارج  تاحّـشرت و  ّتلع 

؟ مشکب مشچ  هب  عنام  يور  زا  ار  دوخ  تسد  مّمیت  رد  مناوت 

دیوشب ار  تروص  هداد و  رارق  نآ  يور  رب  ار  يا  هچراپ  ینعی  دـهد  ماجنا  يا  هریبج  يوضو  دراد  يا  هریبج  يوضو  ناکما  رگا  �ج )
.دهد ماجنا  يا  هریبج  مّمیت  ّالا  و 

؟ تسیچ زامن  يارب  ما  هفیظو  منک  مّمیت  مریگب و  وضو  مناوت  یمن  تروص  چیه  هب  هک  متسه  يزابناج  بناج  نیا  .14

نودب درادن  ناکما  مه  نیا  رگا  دهدب و  مّمیت  ای  دهدب و  وضو  ار  امـش  ات  دیریگب  بئان  دیاب  دـیراد  ار  نتفرگ  بئان  ناکما  رگا  �ج )
.دیناوخب زامن  تراهط 

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  لسغ  ای  وضو  ماگنه  تسا ، هتفرگ  چگ  تسا و  هتسکش  شیاپ  هک  یسک  .15

.دهد ماجنا  يا  هریبج  لسغ  وضو و  �ج )

تراهط رب  اقب  يارب  دناوت  یم  ایآ  دـیامن ، مّمیت  هک  تسا  روبجم  وضو ، ياضعا  زا  یـضعب  هب  هدراو  تاحارج  ّتلع  هب  هک  یـسک  .16
؟ دنک مّمیت  هرابود  دیاب  هک  نیا  ای  دناوخب ، زامن  مّمیت  نآ  اب  و  دنک ، مّمیت  تسا ) هدیسرن  زامن  تقو  هک  نیا  اب  )

.دنک یم  تیافک  مّمیت  نامهو  درادن  لاکشا  �ج )
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فرط رب  ار  نوخ  نیع  دـناوت  یم  ایآ  دـشابن ، نکمم  شریهطت  و  دـشاب ، يا  هدـش  کشخ  نوخ  هدـننک  مّمیت  تسد  فک  رد  رگا  .17
؟ دنک مّمیت  تسد  تشپ  اب  دیاب  ای  دنک ، مّمیت  هدرک ،

.دنک مّمیت  نآ  تشپ  اب  مه  تسد و  فک  اب  مه  �ج )

؟ تسا اجک  رد  هنوگچ و  یتباین  مّمیت  .18

.دهد مّمیت  ار  وا  دیاب  بئان  درادن  مّمیت  ناکما  صخش  دوخ  هک  یتروص  رد  �ج )

ياه تسد  تروص و  یلو  دنرادن ، ار  وضو  ای  تراهط  ناوت  سح و  نییاپ ، هب  رمک  زا  دنتـسه و  جلف  زیزع  نازابناج  زا  يا  هتـسد  .19
؟ دنناوخب زامن  دننک و  مّمیت  دنناوت  یم  يدارفا  نینچ  ایآ  تسا ، ملاس  اه  نآ 

.دننک مّمیت  دنرادن  وضو  ناکما  رگا  �ج )

هتـسب وا  ياپ  رب  هک  ار  یچگ  یلو  درادن ، نایز  وا  ياپ  يارب  بآ  لسغ  ای  وضو  ماگنه  تسا و  هدـش  هتـسکش  يو  ياپ  هک  یـسک  .20
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  دشاب  هتشاد  تقشم  دنک و  بارخ  ار  تسا  هدش 

اب هدیـشک و  نآ  يور  یکیتسالپ  هسیک  کی  دـیاب  لسغ  دـیامن و  حـسم  ار  هچراپ  يور  هتخادـنا و  نآ  يور  هچراپ  کـی  دـیاب  �ج )
.دهد ماجنا  يا  هریبج  لسغ  دوش و  هتخیر  هسیک  نآ  يور  بآ  هتسب و  خن  ای  شک 
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زابناج ضیرم و  زامن  ماکحا 

هراشا
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هلبق

ناش هفیظو  دنباوخب ) دنناوت  یمن  ولهپ  تشپ و  تلاح  هب  ، ) دـنناوخب زامن  لاح  نامه  رد  هدـیباوخ و  ور  هب  دـنروبجم  هک  ینازابناج  .1
؟ دشاب یم  هچ  هلبق  زامن و  يارب 

هک دـنناوخب  يروط  هک  دراد  ناـکما  رگا  یلو  دـنک  یم  تیاـفک  دـنناوخب  زاـمن  لاـح  ناـمه  هب  دنـشاب  روبجم  هک  یتروص  رد  �ج )
.دنناباوخب تروص  نامه  هب  ار  وا  دیاب  دشاب  هلبق  رب  ور  وا  تروص 

ررض تمشچ  يارب  نوچ  یهدب  ناکت  ار  ترـس  دیابن  هدرک  شرافـس  رتکد  هدومن و  یحاّرج  لمع  ار  شمـشچ  کی  هک  یـصخش  .2
حیحـص شزامن  ایآ  تسا  هدناوخ  زامن  دـشاب  هلبق  هب  ور  هک  نیا  نودـب  تراهط و  نودـب  و  ینک ، مّمیت  يریگب و  وضو  دـیابن  دراد و 

؟ تسا

مّمیت يارب  یهار  هنوگ  چیه  ًاعقاو  رگا  دننک و  كاخ  نودب  گنس  يور  رب  ممیت  دیاب  دراد  ررـض  مشچ  يارب  كاخ  افرـص  رگا  �ج )
دنک و تاعارم  ار  هلبق  دیاب  یلو  دناوخب  زامن  تراهط  نودب  دیاب  دشاب  هتشادن  دش  هتفگ  هک  تروص  نیا  هب  یّتح 
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.دنک اضق  ای  هداعا  هداد  ماجنا  تراهط  نودب  هک  ار  يزامن  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دهد و  ماجنا  ار  دوجس  عوکر و  هراشا  اب 

، دـناوخب هتـسشن  رگا  یلو  دوـش  یم  فرحنم  هلبق  زا  دوجـس  عوـکر و  لاـح  رد  دـناوخب ، هداتـسیا  ار  زاـمن  رگا  هک  تسا  یـصخش  .3
؟ تسا مّدقم  کی  مادک  دوش ، یمن  فرحنم 

تـشپ ای  تسا و  پچ  تسار و  زا  شیب  رگا  یلو  دنناوخب  زامن  هداتـسیا  تسا  رـصتخم  رادقم  هب  تسار  پچ و  هب  فارحنا  رگا  �ج )
.تسا مّدقم  دناوخب  زامن  هتسشن  دوش  یم  هلبق  هب 

يارب شفیلکت  تسین ، مه  هلبق  يوس  هب  تخت  تهج  رییغت  ناکما  هدوب و  زجاع  دوخ  هدیباوخ و  ناتـسرامیب  تخت  يور  هک  یـسک  .4
؟ تسیچ زامن 

.دناوخب زامن  تروص  نامه  هب  دنک  هدامآ  وا  يارب  ار  هلبق  تهج  هک  تسین  یسک  رگا  �ج )
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رازگزامن سابل  تقو و 

؟ ریخ ای  دراد  یعنام  زامن  يارب  تسا ، زابناج  ردارب  تسد  هب  هک  ییاصع  ای  راد  خرچ  یلدنص  ندوب  سجن  ایآ  .1

.درادن یعنام  �ج )

؟ ریخ ای  دشاب  یم  زامن  يارب  عنام  یعونصم  ياپ  ای  تسد  ندوب  سجن  ایآ  دناوخ  یم  زامن  یعونصم  تسد  اپ و  اب  یسک  رگا  .2

.تسا ریهطت  رد  طایتحا  دنک  ریهطت  دناوتب  رگا  یلو  تسا  حیحص  زامن  �ج )

دـشاب سجن  هفحلم  هک  یتروص  رد  دراد ، ار  تروع  رتاس  مکح  تسوا  يور  هک  يا  هفحلم  دناوخ و  یم  زامن  هدیباوخ  هک  یـسک  .3
؟ تسیچ زامن  يارب  شا  هفیظو 

.دوش هدافتسا  كاپ  هفحلم  زا  دیاب  امتح  ناکما  تروص  رد  �ج )

؟ ریخ ای  دراد  لاکشا  زامن  يارب  ایآ  دشاب ، سجن  شیاپ  ریز  هفحلم  هک  یتروص  رد  دناوخ ، یم  زامن  هدیباوخ  هک  یصخش  .4

.درادن لاکشا  �ج )
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حیحـص زامن  نیا  ایآ  دـنناوخ ، یم  زاـمن  سجن  ندـب  اـب  ریهطت ، يارب  تاـناکما  دوبن  هطـساو  هب  يدراوم  رد  یعاـخن ، عطق  ناردارب  .5
؟ تسا

.تسا حیحص  دنناوخب و  زامن  تروص  نامه  هب  دنرادن  ریهطت  ناکما  رگا  �ج:

.دنک یم  تیافک  دناوخب  زامن  تروص  نامه  هب  دنرادن  ریهطت  ناکما  رگا  �ج )

، تجاح ياضق  عقوم  دـناوت  یمن  تسین و  تخت  يور  زا  تکرح  هب  رداـق  هک  هدـید  همدـص  يروط  هب  ناتـسرامیب  رد  هک  يراـمیب  .6
؟ دنک اضق  ار  شیاهزامن  دیاب  دش  بوخ  هک  نیا  زا  دعب  ایآ  دناوخ ، یم  زامن  لاح  نیا  اب  و  دیامن ، ریهطت  ار  دوخ 

.دشاب یم  اضق  رد  طایتحا  هچرگ  تسین  بجاو  هداعا  اضق و  �ج )

؟ دروآ اج  هب  ار  زامن  دیاب  هنوگچ  دشاب ، تمحز  تّقشم و  ياراد  رامیب  سابل  ندب و  زا  تساجن  نیع  ندرک  فرطرب  رگا  .7

.دناوخب زامن  لاح  نامه  اب  �ج )
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زامن تابجاو 

اه نآ  رب  زامن  دنتـسه ، يریگدای  لاح  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دنمورحم و  ییایوگ  ییاونـش و  تردق  زا  هک  لال  رک و  ناکدوک  ایآ  .1
؟ تسا بجاو 

يداع تروص  هب  دناوخب  نابز  اب  ار  زامن  تسناوت  هک  دعب  دنناوخب و  زامن  هراشا  ءامیا و  تلاح  اب  تسا و  بجاو  اه  نآ  رب  زامن  �ج )
.دناوخب زامن 

فطل مراذـگب ، نیمز  رب  ار  متـسد  فک  ود  مناوت  یمن  زاـمن  ماـگنه  رد  هدز و  لواـت  یگتخوس  رثا  رب  متـسد  ود  فک  بناـج  نیا  .2
؟ تسیچ زامن  رد  ما  هفیظو  دییامرفب  هدرک 

.دریگب رارق  نیمز  يور  جنرآ ) ات  چم  زا  عارذ (  ّالا  دراذگب و  نیمز  هب  ار  تسد  تشپ  دراد  ناکما  رگا  �ج )

رد دنهدیم ، ماجنا  هراشا  اب  ار  دوجس  عوکر و  دنناوخیم و  زامن  هدیباوخ  ای  هتـسشن  روط  هب  هک  يزابناج  ناردارب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .3
؟ تسیچ ناشفیلکت  هدجس  ای  دنتسه  عوکر  لاح  رد  ایآ  هک  دنیامنب  کش  هک  یتروص 
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، دنهد یم  ماجنا  هراشا  اب  ار  دوجس  عوکر و  دنناوخ و  یم  زامن  هدیباوخ  ای  هتسشن  روط  هب  هک  يزابناج  ناردارب  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .4
؟ تسیچ ناشفیلکت  هدجس  ای  دنتسه  عوکر  لاح  رد  ایآ  هک  دنیامنب  کش  هک  یتروص  رد 

یلو دـنا  هدرک  هراشا  راب  کی  رگا  اما  دـنروآ و  اج  هب  ار  هدجـس  ود  عوکر و  دـنراد  کش  عوکر  ندروآ  اج  هب  لـصا  رد  رگا  �ج )
اب هرابود  هدجـس  ود  تین  هب  دنا و  هدروآ  اج  هب  ار  عوکر  هک  دـنراذگب  انب  هدجـس  ای  هدوب و  عوکر  يارب  هراشا  نیا  هک  دـنراد  کش 

.دنروآ اج  هب  ار  هدجس  رس  هراشا 

ناشیا فیلکت  هدجـس  عوکر و  يارب  ایآ  دـنهد  ناکت  ار  ناشرـس  دـنناوت  یم  یمک  رادـقم  هب  طقف  ندرگ  زا  عاـخن  عطق  نازاـبناج  .4
؟ ...و اه  مشچ  ندز  مه  هب  ًالثم  ای  تسا  یفاک  تین  فرص  تسا ؟ هنوگچ 

.دنکیم تیافک  دننک و  هراشا  مشچ  اب  دنهد  تکرح  ار  رس  دنناوتیمن  رگا  �ج :

.دنک یم  تیافک  دننک  هراشا  مشچ  اب  دنهد  ناکت  دنناوت  یمن  ار  رس  رگا  �ج )

يور جک  ار  تروص  هدجس  رد  ناوت  یم  ایآ  دریگ  یم  درد  هدجس  ماگنه  هک  دوش  یم  ادیپ  ییاه  شوج  ناسنا  یناشیپ  رد  یهاگ  .5
؟ دراد یمکح  هچ  زامن  دوش  اه  شوج  نوخ  هب  هدولآ  رهم  هدجس ، زا  رس  نتشادرب  زا  دعب  رگا  و  تشاذگ ؟ رهم 
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رگا دوش و  هتـشاذگ  ناکما  مدع  تروص  رد  نآ  فارطا  ای  یناشیپ  هب  رهُم  دـنیامن و  جـک  یمک  ار  تروص  هک  درادـن  لاکـشا  �ج )
.دوش هدیشارت  هدش  سجن  هک  يرادقم  دیاب  درک و  هدجس  دوش  یمن  رهُم  نآ  يور  دوش  سجن  رهُم 

فیلکت هدجـس  يارب  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسین  مه  یـسک  دراذگب و  یناشیپ  رب  ار  رهم  دناوتیمن  دوخ  هک  عاخن  عطق  زابناج  .6
؟ تسیچ وا 

هدجـس يارب  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسین  مه  یـسک  دراذـگب و  یناشیپ  رب  ار  رهم  دـناوت  یمن  دوخ  هک  یعاـخن  عطق  زاـبناج  .7
؟6. تسیچ وا  فیلکت 

.تسا طقاس  وا  زا  یناشیپ  هب  نتشاذگ  رهُم  دنک  کمک  ار  وا  هک  تسین  یسک  رگا  �ج )
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تعامج زامن 

لاّصتا ندروخ  مه  هب  بجوم  رما  نیا  ایآ  دـنناوخب ، زامن  خرچ  ای  تخت  يور  دـیاب  زابناج ، ناردارب  زا  یـضعب  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  .1
؟ دوش یمن  تعامج  زامن  رد  فوفص 

.دروخ یمن  مه  هب  لاّصتا  �ج )

هب متـسار  تسد  فک  .موش  یم  تعامج  ماما  هک  یعقوم  مشاب و  یم  حورجم  تسار  تسد  هیحاـن  زا  متـسه و  زاـبناج  بناـج  نیا  .2
؟ ریخ ای  مشاب  تعامج  ماما  مناوت  یم  ایآ  دریگ  یمن  رارق  نیمز  يور  لماک  روط 

.دینک تعامج  تماما  دیناوت  یمن  �ج )

غیلبت زامن و  هماقا  ندـش  سّبلم  نمـض  مناوت  یم  ایآ  متـسه ، پچ ) ياـپ  عطق   ) دـصرد زاـبناج 45  بناـج  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  .3
؟ میامن

.دینک تعامج  تماما  دیناوت  یمن  �ج )

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:230

ای دوش  یم  مه  دازردام  نیلولعم  لماش  اوتف  نیا  ایآ  تروص ، نیا  رد  درادـن ؟ لاکـشا  زابناج ، صاخـشا  ندـش  تعاـمج  ماـما  اـیآ  .4
؟ ریخ

.دننک تعامج  تماما  دنناوت  یمن  دنهد  ماجنا  يداع  تلاح  هب  ار  هدجس  عوکر و  دنناوت  یمن  دنتسه و  رذع  ياراد  هک  یناسک  �ج )

؟ دوش تعامج  تماما  راد  هدهع  دناوت  یم  صخش  نآ  ایآ  هن ؟ ای  تسا  زیاج  هدیشوپ  یّبط  شفک  هک  یتعامج  ماما  هب  ادتقا  ایآ  .5

.دشاب تعامج  تماما  دناوت  یمن  دسر  یمن  نیمز  هب  اپ  گرزب  تشگنا  كون  رگا  �ج )

؟ هن ای  متسه  زابناج  نم  هک  دیوگب  دهد و  عالّطا  نیمومأم  هب  هک  تسا  مزال  ایآ  تسا ، تعامج  ماما  هک  يوضع  عطق  زابناج  .6

.دنناد یمن  زیاج  ار  راذعالا  يوذ  تعامج  تماما  عجارم  زا  يرایسب  اریز  تسا  مزال  �ج )

طاقن هب  غیلبت  يارب  متـسه و  یناحور  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  و  تسا ، هدـش  عطق  نییاـپ ، هب  قفرم  زا  مپچ  تسد  و  ما ، هبلط  بناـج  نیا  .7
؟ ریخ ای  مشاب  تعامج  ماما  مناوت  یم  ایآ  مور ، یم  فلتخم 

.دیشاب تعامج  ماما  دیناوت  یمن  �ج )

تماما ایآ  دـناوخ ، یم  زامن  لومعم  روط  هب  یعونـصم  ياپ  اب  نالا  و  تسا ، هدـش  عطق  وناز  ریز  زا  شیاپ  کی  هک  زابناج  یناحور  .8
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  یصخش  نینچ  طسوت  ندش ، ریجا  تروص  هب  ای  ًاعربت  جح ، رد  تباین  يراجیتسا و  زامن  ندناوخ  تعامج ،
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.دریگب مه  تباین  دیاب  فاوط  زامن  يارب  یلو  درادن  لاکشا  جح  تباین  یلو  دوش  تعامج  تماما  دناوتیمن  �ج )

؟ هن ای  دوش  تعامج  ماما  نارگید  يارب  دناوت  یم  دنک ، هیکت  يزیچ  هب  دیاب  زامن  رد  هک  یسک  ایآ  .9

.دنک تعامج  تماما  دنناوت  یمن  دنتسه  زجاع  يداع  تروص  هب  مایق  هدجس و  عوکر و  ماجنا  زا  هک  رذع  ياراد  دارفا  �ج )

ناوت یم  يو  هب  یلاع  ترـضح  رظن  هب  ایآ  تسا ، تعاـمج  ماـما  و  دراد ، یگدـیمخ  شرمک  رد  هک  تسا  یـصخش  اـم  هلحم  رد  .10
؟ درک ادتقا 

.درادن لاکشا  دسرب  عوکر  دح  هب  هک  تسین  يرادقم  هب  رمک  یگدیمخ  رگا  �ج )
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اضق زامن 

دروایب اج  هب  ار  ناشیاضق  تسا  مزال  هدناوخن  تّدم  نیا  رد  هک  ار  ییاهزامن  ایآ  هدوب  شوه  یب  زور  هس  ای  ود  تّدم  هک  یـصخش  .1
؟ ریخ ای 

.تسا طایتحا  قباطم  دنک  ءاضق  رگا  هچ  رگ  تسین  بجاو  ءاضق  �ج )

تـسرد ار  دایز  مک و  دـب و  بوخ و  هک  يروط  هب  هدرک ، ادـیپ  ساوح  لالتخا  یّلک  هب  هدـش و  يزغم  هتکـس  راچد  یـصخش  . 11.2
، زامن مامتا  زا  دـعب  یهاـگ  و  دـهد ، یم  مالـس  یتعکر  ود  رد  یهاـگ  دـناوخ ، یم  هک  ار  شیاـهزامن  درف  نیا  دـهد ، یمن  صیخـشت 
هب عضو  نیا  اب  هک  لاس  راهچ  زا  دعب  و  دناوخب ، ار  شیاهزامن  دناوت  یمن  تسرد  دنک و  یم  هروس  دمح و  ندناوخ  هب  عورش  هرابود 

؟ هن ای  درک  اضق  وا  يارب  دیاب  ار  شیاه  هزور  زامن و  ایآ  دنک ، یم  توف  درب ، یم  رس 

.تسا بوخ  رایسب  طایتحا  هچرگ  تسین  بجاو  صخش  نیا  يارب  زامن  ندرک  اضق  �ج )
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هزور ماکحا 

هراشا
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دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ 

وراد فرصم  اب  رـضاح  لاح  رد  هک  ما  هدش  يویر  یتحاران  هب  التبم  لطاب ، هیلع  قح  ياه  ههبج  رد  هک  متـسه  يزابناج  بناج  نیا  .1
هدافتـسا يرپسا »  » زا تسیاب  یم  هیر ، یتحاران  عفر  تهج  ناضمر  كراـبم  هاـم  ندیـسرارف  اـب  لاـح  مهد  یم  همادا  دوخ  یگدـنز  هب 

تهج يرپسا »  » زا طقف  مناوت  یم  يویر  یتحاران  ّدـح  زا  شیب  راشف  عقاوم  رد  اـیآ  هدوب  هزور  بناـج  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  میاـمن 
؟ منکن راطفا  مراد و  هگن  ار  دوخ  هزور  میامن و  هدافتسا  نیکست 

.تسا حیحص  هزور  دوشن  عیام  هب  لیدبت  يرپسا  رگا  �ج )

؟ تسیچ هزور  يارب  نانآ  هفیظو  دنروخب ، تاعیام  زا  يرادقم  یتعاس  ره  دیاب  کشزپ  روتسد  هب  یعاخن  عطق  ناردارب  .2

دیعب هچ  رگ  دننک  زیهرپ  رگید  تارطفم  زا  دنروخب و  تاعیام  زاین  رادقم  هب  دنریگب و  ار  هزور  اطایتحا  دنتسه  هنوگنیا  امئاد  رگا  �ج)
.دشابن بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  تسین 
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؟ دراد یمکح  هچ  ناضمر  هام  رد  لانیژاو  ياه  مرک  زا  راد  هزور  نارامیب  هدافتسا  .3

.درادن لاکشا  �ج )

؟ تسا هزور  ندش  لطاب  لماع  هزور ، ماگنه  هب  مشچ ، رد  هرطق ) دننام   ) وراد نتخیر  ایآ  .4

.دنیامن اضق  ادعب  ار  هزور  دیاب  الا  دوش و  یمن  لطاب  هزور  دسرن  قلح  هب  رگا  �ج )

؟ تفرگن هزور  دهد ، یم  تسد  ناسنا  هب  نتفرگ  هزور  رثا  رد  هک  یفعض  ّتلع  هب  ناوت  یم  ایآ  .5

.دنریگن هزور  هک  تسین  زیاج  دوش و  یمن  هزور  راطفا  لیلد  فعض  �ج )

ار هزور  دـننک ؟ جرف  لخاد  ار  تسد  دـیاب  راچان  هب  هک  یتروص  رد  نانز ، رتکد  ای  امام  طسوت  هزور  لاح  رد  هلماح  نز  هنیاعم  اـیآ  .6
؟ ریخ ای  دنک  یم  لطاب 

.دنک یمن  لطاب  ار  هزور  �ج )
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هزور ياضق  هراّفک و 

روط هب  متـسه و  التبم  يرامیب  هب  زین  نونک  ات  ما و  هدـش  التبم  مسیتامر  يراـمیب  هب  یگلاـس  نس 5  زا  هک  متـسه  هلاس  يرتخد 27  .1
هک یگلاس  نس 9  زا  ریقح  نیا  متسه ، التبم  زین  باصعا  يرامیب  هب  نمض  رد  مشاب ، یم  کشزپ  رظن  تحت  مروخ و  یم  وراد  رمتسم 

دیاب نم  ایآ  مریگب  هزور  يراـمیب ) ّتلع  هب   ) ما هتـسناوتن  مراد  لاـس  هک 27  نونک  اـت  دوش  یم  بجاو  نارتخد  رب  ناـضمر  هاـم  هزور 
دیاب یـسک  هچ  هب  و  رادقم ؟ هچ  زیچ و  هچ  دییامرفب  باوج  ندوب  تبثم  تروص  رد  مهدب ، ما  هتفرگن  هزور  هک  ار  ییاه  هزور  هراّفک 

؟ مهدب

.دیهدب ریقف  هب  دیاب  نان  ای  ماعط  مرگ  ینعی 750  ماعط  دم  کی  دیا  هتفرگن  هزور  هک  زور  ره  يارب  �ج )
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تسین بجاو  اه  نآ  رب  هزور  هک  یناسک 

هام زا  دـعب  و  دریگب ، هزور  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  دـناوت  یمن  هینب  فعـض  هطـساو  هب  و  تسا ، هدیـسر  غولب  ّدـح  هب  هک  يرتخد  .1
؟ تسیچ شمکح  دنک ، اضق  دناوت  یمن  زین  رگید  لاس  ات  ناضمر 

دم کی  زور  ره  يارب  دیاب  یلو  درادن  اضق  درادن  نتفرگ  هزور  ناکما  مه  لاس  مامت  رد  دریگب و  هزور  هک  درادـن  تردـق  رگا  �ج )
.دهدب هراّفک  نان  مرگ  ینعی 750  ماعط 

زا تهج  نیمه  هب  دوب ، هدـنب  ینوخ  مک  رب  رتکد  رظن  مدرک و  هعجارم  رتـکد  هب  اـپ ، فعـض  رثا  رد  هک  متـسه  يرتـخد  بناـج  نیا  .2
؟ تسیچ بناج  نیا  فیلکت  لاح  متفرگن ، هزور  لاس  نآ  ندش ، ضیرم  سرت 

دم کی  زور  ره  يارب  دیاب  درادن و  اضق  دشاب  مه  لاس  یقاب  رد  یّتح  فوخ  نیا  رگا  دینک و  اضق  دیاب  دناوتب  ناتـسمز  رد  رگا  �ج )
.دیهدب هراّفک  ماعط 
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، ییاناوت تردق و  مدع  فعـض و  رثا  رد  یلو  دریگب ، هزور  هک  دهاوخ  یم  مه  شلد  دراد و  هدور  مرو  هدعم و  یتحاران  یـصخش  .3
؟ تسیچ شفیلکت  دریگب  هزور  دناوت  یمن 

.دهدب هراّفک  نان  مرگ  ینعی 750  ماعط  دم  کی  هزور  ره  يارب  دیاب  درادن  ار  نآ  ياضق  نتفرگ و  هزور  يارب  مزال  تردق  رگا  �ج )

ییالقع لامتحا  شدوخ  هک  تسا  نیا  هب  طونم  ای  تسا  رتکد  هزاجا  هب  نآ  نتفرگن  ناضمر و  كرابم  هاـم  هزور  ندرک  راـطفا  اـیآ  .4
؟ دهدب ررض  هرابرد 

ییالقع لامتحا  شدوخ  هک  نیا  هب  تسا  طونم  ای  تسا  رتکد  هزاجا  هب  نآ ، نتفرگن  ناضمر و  كرابم  هام  هزور  ندرک  راطفا  اـیآ  .5
؟ دهدب ررض  هرابرد 

هتفگ زا  وا  يارب  لاـمتحا  نیا  رگا  یتح  دـنک  راـطفا  دـناوت  یم  دراد  ررـض  وا  يارب  هزور  هک  دـهدب  يوق  لاـمتحا  وا  دوخ  رگا  �ج )
.دوش لصاح  رتکد 

يرادـقم نکل  هن ؟ اـی  دراد  ررـض  میارب  ًاـعقاو  نتفرگ  هزور  اـیآ  هک  مناد  یمن  یتسرد  هب  و  مباـصعا ، فعـض  هب  ـالتبم  بناـج  نیا  .6
؟ تسا بجاو  نم  رب  هزور  ایآ  دوش ، یم  بارخ  ما  یبصع  تیعضو  يرادقم  نتشاد  هزور  نیح  رد  و  دراد ، هارمه  هب  تّقشم 

.دشاب هتشاد  دیدش  تقشم  رگم  دیریگب  هزور  دیاب  تسا  تروص  نیا  هب  رگا  �ج )
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ییوشانز جاودزا و 

هراشا
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دز مه  رب  ار  جاودزا  دقع  ناوت  یم  اه  نآ  هطساو  هب  هک  ییاه  بیع 

زا تراکب  هدرپ  یفرط  زا  هدنام و  اج  رب  فیفخ  روط  هب  یمیدق  یگتخوس  راثآ  نز  ياهاپ  نایم  رد  هک  هدش  مولعم  جاودزا  زا  سپ  .1
جاودزا زا  لبق  هجوز ، یتمالـس  صوصخ  رد  تسین و  نکمم  یحاّرج  لـمع  زا  شیپ  لوخد  هک  تسا  میخـض  رایـسب  یتشوگ و  عون 

؟ ریخ ای  تسا  خسف  دراوم  زا  دروم  ایآ  هدشن ، ماجنا  يا  هرکاذم  چیه 

یم درم  دـشابن  ریذـپ  ناکما  یحاّرج  لمع  زا  لبق  ییوشاـنز  لـمع  رگا  یلو  تسین  حاـکن  خـسف  زاوج  بجوم  اـهاپ  یگتخوس  �ج )
.دنک خسف  ار  دقع  دناوت 

مولعم وا  نز  يارب  عوضوم  نیا  ًادـعب  رگا  دروآرد ؟ وا  دـقع  هب  ار  یناملـسم  رتخد  ناوت  یم  ایآ  دراد ، زدـیا  يراـمیب  هک  یـصخش  .2
؟ دراد ار  حاکن  خسف  ّقح  ایآ  ددرگ ،

تسین و نز  يارب  خسف  قح  دقع  تروص  رد  یلو  دـنک  دـقع  دـناوتیمن  دوش  یم  رتخد  تکاله  بجوم  يرامیب  هک  دـنادب  رگا  �ج )
قالط دوخ  دناوت  یم  عرش  مکاح  دهدن  قالط  درم  رگا  دیامن و  عرـش  مکاح  زا  قالط  ياضاقت  دناوت  یم  جرح  رـسع و  تروص  رد 

.دهدب
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ایآ و  دشاب ، یم  حیحـص  هدرب  مان  دقع  ایآ  دـنک ، جاودزا  وا  اب  تسا ، راتفرگ  صرب  ضرم  هب  ینز  هک  نیا  زا  یهاگآ  اب  يدرم  رگا  .3
؟ دراد خسف  ّقح  دقع  زا  دعب 

.تسا طقاس  مه  خسف  قح  حیحص و  دقع  �ج )

؟ دنک يراددوخ  نآ  لوبق  زا  دناوت  یم  دشاب ، هتشاد  ررض  نز  يارب  شزیمآ  رگا  .4

نز تسا و  هتشادنربخ  عوضوم  نیا  زا  درم  دنادب و  ادتبا  زا  نز  رگا  هتبلا  دنک  يراددوخ  لوبق  زا  دناوت  یم  ترورـض  رادقم  هب  �ج )
.دراد خسف  قح  درم  دشابن  شزیمآ  هب  رداق  نز  المع  تسا و  هدادن  عالطا  وا  هب  مه 
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هنیاعم سمل و  هاگن و 

هراشا
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مرحمان کشزپ  هب  هعجارم 

ًابلاغ هک  حیضوت  نیا  اب  تسا ؟ زیاج  دشاب  هتـشاد  دوجو  هتـشر  نآ  رد  نز  کشزپ  هک  یتروص  رد  درم ، کشزپ  هب  نز  هعجارم  ایآ  .1
.دیآ یم  لمع  هب  هنیاعم  وا  زا  مه  یهاگ  دوش و  یم  هاگن  وا  هب 

.دشابراچان رگم  تسین  زیاج  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  درم ، کشزپ  هب  نز  هعجارم  دشابن ، نز  ِقذاح  ِکشزپ  رگا  .2

.درادن لاکشا  دنک  قدص  درم  کشزپ  هب  هعجارم  تهج  یفرع  ترورض  دشابن و  نز  کشزپ  اب  نامرد  ناکما  رگا  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  مرحمان  درم  طسوت  ندز  لوپمآ  .3

.دنک ءاضتقا  یترورض  رگم  تسین  زیاج  �ج )

نز لوپمآ  رتکد و  رگا  هن ؟ ای  دراد  یعرـش  لاکـشا  مناخ  نز  لوپمآ  هب  درم  هعجارم  ای  نز و  رتکد  دزن  درم  نتفر  یّلک  روط  هب  اـیآ  .4
؟ روطچ دشابن  سرتسد  رد  درم 

.دشاب رارطضا  ترورض و  رگم  تسین  زیاج  دراوم  هنوگ  نیا  يارب  لثامم  ریغ  هب  هعجارم  �ج )
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نز هدافتسا  نز و  کشزپ  زا  درم  هدافتسا  یّلک  روط  هب  دنشاب  یم  نز  ناکشزپ  زا  رت  قذاح  درم  ناکشزپ  بلغا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .5
؟ دراد یمکح  هچ  یلسانت  ياه  يرامیب  يارب  یّتح  درم  کشزپ  زا 

.دیآ شیپ  يرارطضا  رگم  تسین  زیاج  دشاب  هتشاد  مارح  سمل  رظن و  هب  جایتحا  هک  یتروص  رد  لثامم  ریغ  کشزپ  هب  هعجارم  �ج )

ياهاج زا  اجنآ ، تسا  نکمم  دـنک و  سمل  ای  دـنیبب و  ار  مرحمان  نز  ندـب  زا  یـشخب  هک  دـنیب  یم  مزـال  جـلاعم ، کـشزپ  یهاـگ  .6
: لیذ تاحیضوت  هب  هّجوت  اب  تسا ؟ زیاج  رامیب  هجلاعم  ای  هنیاعم و  ماگنه  رد  راک  نیا  ایآ  یلسانت ) تلآ  زج   ) دشاب ساسح 

.نارگ تیزیو  تخادرپ  اب  دنچ  ره  نز  کشزپ  دوجو  اب  ًالوا :

.تسین زیاج  دشابن  یترورض  رگا  �ج )

.تسا هدرک  هعجارم  کشزپ  هب  هدش و  ضیرم  وا  لاحره  هب  یلو  تسین  مهم  نادنچ  يرامیب  ًایناث :

.تسا مارح  دشابن  ترورض  رگا  �ج )

؟ تسیچ نآ  مکح  دنک  هاگن  یلسانت  تلآ  هب  دهاوخب  کشزپ  رگا  ًاثلاث :

.تسین زیاج  دنکن  ءاضتقا  يا  هیعطق  ترورض  رگا  �ج )

هب ار  دوخ  ياهوم  دننک و  هعجارم  درم  کشزپ  هب  نامرد  يارب  دنناوت  یم  اه  نآ  ایآ  دزیر  یم  یطیارـش  رد  ناوناب  یخرب  رـس  يوم  .7
وا
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؟ دراد یمکح  هچ  دننک  هعجارم  ییابیز  دصق  هب  طقف  رگا  دنهد ؟ ناشن 

تسا مارح  ییابیز  دصق  هب  مرحمان  درم  هب  هعجارم  درادن و  لاکشا  دشاب  یترورض  رگا  �ج )

شزومآ دوخ  سنج  مه  نارامیب  اب  نایوجـشناد  ًامتح  تسا  مزال  ایآ  تسا ، كرتشم  درم  نز و  نیب  هک  دردولگ  دننام : یلئاسم  رد  .8
؟ دننیبب

.دننیبب شزومآ  سنج  مه  نارامیب  هک  تسا  مزال  �ج )
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نامرد هنیاعم و 

رامش هب  هیلّوا  یلـصا  تانیاعم  وزج  یلـسانت ) يراردا -  ياه  يرامیب  رد  صوصخ  هب   ) يرامیب ره  رد  هزورما  هک  یتانیاعم  زا  یکی  .1
ّتلع هب  یهاگ  تانیاعم  نیا  هک  تسا  دـعقم ) قیرط  زا  یـسمل  يرظن و  هنیاـعم ي  عون  کـی  « ) لاـتکر هشوت   » ماـن هب  یلمع  دـیآ  یم 

تسا و ّرثؤم  رایـسب  اه  يرامیب  یخرب  صیخـشت  رد  زین  یهاگ  دوش و  یم  ماجنا  اه  يرامیب  یخرب  ّدر  ای  صیخـشت  تهج  رد  طایتحا 
.دیآ یم  رظن  هب  يا  هداس  جرخ و  مک  شور 

یلامتحا صیخشت  ای  و  نایوجشناد ) هلیـسو ي  هب   ) شزومآ تهج  ار  يا  هنیاعم  نینچ  تسا  زاجم  درم  کشزپ  ایآ  تاحیـضوت  نیا  اب 
؟ تسا لوئسم  ایآ  دوشن ، يو  نامرد  هار  يرامیب و  هّجوتم  نآ ، ماجنا  مدع  اب  رگا  دهد ؟ ماجنا  درم  رامیب  دروم  رد  یعطق  ای 

.درادن لاکشا  دوش  هنیاعم  وحن  نیا  هب  هک  دنک  یم  ءاضتقا  مه  ترورض  درادن و  دوجو  هار  نیا  زج  یهار  رگا  �ج )

یکشزپ www.Ghaemiyeh.comتائاتفتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 262 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:254

؟ تسیچ موزل ، تروص  رد  درم ، کشزپ  طّسوت  هنیاعم  تهج  رامیب ، مناخ  ياهوم  سمل  هدهاشم و  یعرش  مکح  .2

.درادن لاکشا  دشاب  هتشادن  دوجو  مه  لثامم  کشزپ  هک  نیا  ترورض و  رارطضا و  تروص  رد  �ج )

دـشاب و سرتسد  رد  مناخ  کشزپ  هچ  ( ؟ دراد یتروص  هچ  سابل  يور  زا  راـمیب  مناـخ  ندـب  سمل  موزل ، تروص  رد  یّلک  روط  هب  .3
(. دشابن هچ 

.درادن لاکشا  دوشن  هنتف  هبیر و  بجوم  رگا  �ج )
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جاودزا

؟ دنراد جاودزا  هزاجا  تیسنج  رییغت  یحارج  زا  لبق  ینوناق و  یکشزپ  زا  زوجم  ذخا  زا  دعب  یسنج  ود  دارفا  ایآ  .1

.تسین زیاج  جاودزا  دنوشن  نز  ای  درم  سنج  ود  زا  یکی  هب  قحلم  ات  �ج )

؟ دنک جاودزا  ملاس  صخش  اب  دناوت  یم  زدیا  يرامیب  هب  التبم  صخش  ایآ  .2

.تسین زیاج  دوش  یم  لباقم  درف  هب  یعطق  ررض  بجوم  هک  نیا  هب  رظن  �ج )
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یکشزپ نادند 

هراشا
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یکشزپ نادند 

دنک یمن  نیگنر  ار  ناهد  بآ  یلو  دراذگ  یم  رثا  لامتسد  يور  دنام و  یم  یقاب  نآ  ّلحم  رد  نادند  ندیـشک  زا  سپ  هک  ینوخ  .1
؟ دوش یم  سجن  میروخ  یم  اذغ  نآ  اب  هک  یفرظ  ای  دراد ؟ لاکشا  تروص  نیا  رد  ندروخ  اذغ  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ 

هدید نآ  رد  نوخ  نیع  رگا  مه  فرظ  درادن و  لاکـشا  نآ  ندروخ  اذـل  دوش و  یم  کلهتـسم  ناهد  بآ  رد  نوخ  رادـقم  نیا  �ج )
.تسا كاپ  دوشن 

يدرف و نینچ  يارب  نادـند  ندیـشک  دـندرگ ، يدـیدش  درد  نادـند  راچد  يدارفا  جـح  رفـس  رد  مارحا  ماگنه  رد  هک  یتروص  رد  .2
؟ دراد یمکح  هچ  دشک  یم  ار  وا  نادند  هک  یکشزپ  نادند  نینچمه 

.دنهدب دیاب  ار  نآ  هراّفک  دنشکب و  دنناوت  یم  تسین  ندیشک  زج  یهار  رگا  �ج )

زا هبرـض  تباصا  تروص  رد  ایآ  دـنتفا ، یم  هبرـض  نیرتکچوک  رثا  رد  دنتـسه و  یّقل  راچد  هثل  يرامیب  ّتلع  هب  هک  ییاـه  نادـند  .3
؟ تسا یعیبط  نادند  لثم  اه  نادند  هنوگ  نیا  هید ي  دریگ و  یم  ّقلعت  نآ  هب  هید  يدرف ، يوس 
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.تسین وا  هدهع  هب  هید  ّالا  دهدب و  دیاب  ار  نآ  هید  دوش  هداد  تبسن  هدننز  هبرض  صخش  هب  نادند  ندش  هدنک  رگا  �ج )

هید دندرگ ، یم  یعیبط  نادند  هیبش  ًارهاظ  هشیر ، هجلاعم ي  اب  یلو  دنوش  یم  هایـس  ندروخ  هبرـض  رثا  رد  هک  ییاه  نادـند  هب  ایآ  .4
؟ دریگ یم  ّقلعت  لماک 

.تسوا هید  نادند  نآ  هید  ثلث  �ج )

، کشزپ نادـند  يوهـس  ياطخ  رثا  رد  تسا ، نادـند  بصع  کیدزن  نآ  یگدیـسوپ  هک  ییاه  نادـند  ناـمرد  ماـگنه  رد  یهاـگ  .5
يارب يا  هدوزفا  هنیزه ي  ثعاب  دماجنا و  یم  نادـند  رمع  شهاک  هب  بلاغ  هنوگ ي  هب  هلأسم  نیا  هک  دور  یم  نیب  زا  نادـند  بصع 

؟ دوش یم  کشزپ  نادند  ندش  نویدم  نامض و  بجوم  کشزپ ، نادند  یلمع  يوهس و  ياطخ  ایآ  ددرگ ، یم  نامرد 

.دشاب هدرکن  مه  يراگنا  لهس  دنک و  همذ  ءاربا  رگم  دنک  تخادرپ  کشزپ  ار  نآ  هید  دیاب  �ج )

رد ییوج  هفرـص  نامرد ، ماگنه  رد  یگتـسخ  لیجعت و  یلمع ، یملع و  فعـض  يوهـس ، ياطخ  دـننام : فلتخم  لیالد  هب  یهاـگ  .6
، دوش یم  ماـجنا  یـشک  بصع  ندرک و  رپ  ماـگنه  رد  ناکـشزپ  نادـند  زا  یخرب  طـسوت  هک  سکع  نتفرگن  ناـمرد ، ناـمز  ّداوـم و 
، تیاهن رد  یحاّرج و  نادـند ، رمع  شهاک  هب  رجنم  یهاگ  دوش و  یمن  ماـجنا  نادـند  يور  یملع  رظن  زا  يا  هدـش  هتفریذـپ  ناـمرد 

؟ تسا نماض  راک و  هانگ  کشزپ  نادند  ایآ  حیضوت ، نیا  اب  .دوش  یم  نادند  ندیشک 
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.تسا نماض  کشزپ  نادند  دشاب  رتکد  هب  دنتسم  نایز  ررض و  رگا  �ج )

نامرد هنیزه ي  توافت  تسا  فّظوم  کشزپ  نادند  ایآ  دریذپن ، ماجنا  بسانم  تروص  هب  رامیب  نادند  هجلاعم ي  هک  یتروص  رد  .7
؟ دزادرپب رامیب  هب  ار  هتفرگ  ماجنا  نامرد  بسانم و 

.دنک درتسم  تسین  وا  ّقح  هک  يرادقم  هب  ار  اه  هنیزه  دیاب  هدادن  ماجنا  بسانم  وحن  هب  ار  هفیظو  رگا  ًاعطق  �ج )

ندیـشک تساوخرد  دننک و  یم  هعجارم  کشزپ  نادند  هب  دنراد  ناهد  رد  نادند  یمک  دادعت  دنتـسه و  نسم  هک  ینارامیب  یهاگ  .8
یملع صیخـشت  هب  انب  یهاگ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .دننک  یم  كّرحتم )  ) لماک یعونـصم  نادـند  نتـشاذگ  راک  هدـنام و  ياه  نادـند 
نادند نودـب  ياهاج  رد  اهنت  یعونـصم ، ياه  نادـند  ینیزگیاج  دوجوم و  ياه  نادـند  زا  يدادـعت  ندـنام  ناکما  کشزپ ، نادـند 

نیا هب  داقتعا  مدع  اب  کشزپ  نادـند  هنیزه ، شهاک  دـننام : یلیالد ؛ هب  رامیب  تیاعر  تساوخرد و  هب  انب  ایآ  دراد ، دوجو  لیـسراپ ) )
نماض ایآ  اه ، نادند  ندیـشک  تروص  رد  دشاب ؟ یم  نامرد  هویـش ي  نیا  ندیزگرب  هدش و  دای  ياه  نادـند  ندیـشک  هب  زاجم  هویش 

؟ ددرگ یم  هید  بجوم  تسا و 

.تسین نماض  کشزپ  روکذم  فصو  اب  �ج )
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نماض کـشزپ  نادـند  اـیآ  دـشکب ، تسا  ریذـپ  میمرت  هک  ینادـند  راـمیب ، تیاـضر  رارـصا و  اـب  کـشزپ  نادـند  هک  یتروص  رد  .9
؟ ددرگ یم  نادند  هید ي  تخادرپ 

.تسین نماض  کشزپ  دش  ماجنا  تیاضر  اب  هدوب و  رامیب  دوخ  تساوخرد  اب  رگا  �ج )

تروص رد  ایآ  دتفا ، یم  هبرـض  نیرت  کچوک  رثا  رد  اه  نآ  نادند  دنتـسه و  نادـند  یّقل  راچد  هثل  يرامیب  ّتلع  هب  هک  یناسک  .10
؟ تسا یعیبط  نادند  دننام  اه  نادند  هنوگ  نیا  هید ي  ایآ  دریگ ؟ یم  ّقلعت  نآ  هب  هید  يدرف ، يوس  زا  نآ  هب  ندروخ  هبرض 

.دوش هداد  شرا  دیاب  �ج )

سپ رگا  دیامن ، تخادرپ  طسق  شیپ  ناونع  هب  زین  ار  یهجو  دهدب و  یعونصم  نادند  تخاس  شرافس  زاس  نادند  هب  یـسک  رگا  .11
؟ دنک بلط  ار  دوخ  لوپ  هیقب  دراد  قح  زاسنادند  ای  دریگب ؟ سپ  ار  دوخ  لوپ  دناوت  یم  دروخن  شیاه  هثل  هب  نادند  تخاس ، زا 

.دنک تسرد  ار  رامیب  بسانم  نادند  ای  دهد و  تدوع  زین  ار  طسق  شیپ  لوپ  دیاب  درادن و  ار  لوپ  هیقب  تفایرد  ّقح  زاس  نادند  �ج )

یم شارت  ار  نادند  ياه  یگدیـسوپ  نآ  طسوت  هک  نیبروت »  » مان هب  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  يا  هلیـسو  یکـشزپ  نادند  رد  .12
نیا رکذ  اب  .دوش  یم  هدیشاپ  شارت  ّلحم  نادند و  يور  رب  بآ  راکدوخ  روط  هب  هلیسو  نیمه  زا  یتمسق  زا  شارت  ماگنه  رد  دنهد و 

عبنم هک  هتکن 
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، دشاب یم  لیلق  بآ  هب  لصّتم  یـضعب  رد  رُک و  بآ  هب  لصّتم  یکـشزپ ) نادند  ياه  هاگتـسد   ) اه تینوی  زا  یـضعب  رد  روکذم  بآ 
: دییامرفب

رب هک  رامیب  ناهد  طیحم  زا  هدش  جراخ  تاحّـشرت  ناهد ، طیحم  ندوب  نوخ  هب  هدولآ  تروص  رد  روکذم ، نیبروت  اب  راک  ماگنه  رد 
یمکح هچ  لیلق  بآ  رُک و  بآ  هب  لصّتم  ياه  تینوی  زا  مادک  ره  رد  دـنک  یم  دروخرب  رامیب  دوخ  کشزپ و  نادـند  ندـب  سابل و 

؟ دراد

.تسا سجن  تروص  ود  ره  رد  دشاب  نوخ  هب  هدولآ  تاحشرت  هک  یتروص  رد  �ج )

فرط کی  رد  هک  یعونـصم  نادند  ایآ  هک  دییامرفب  تسا ، كاپ  دوش  لیاز  نآ  نیع  رگا  دش  ینوخ  هک  یتقو  ناهد  دنا  هدومرف  .13
؟ هن ای  دراد  ار  مکح  نیمه  هدیسرن  یعونصم  نادند  هب  هدش و  ینوخ  ناهد  رگید  فرط  تسا و  ناهد 

.تسین سجن  الا  تسا و  هدش  سجن  دشاب  هدیسر  یعونصم  نادند  هب  نوخ  رگا  یلو  تسا  كاپ  ناهد  �ج )

ییوس زا  ددرگ ، یم  هدافتسا  یلاوتم  تاعفد  هب  دنوس » هنییآ و   » لیبق زا  یلیاسو  زا  نارامیب  نادند  ناهد و  نامرد  هنیاعم و  ماگنه  .14
جراخ ار  ناهد  رد  دوجوم  یلامتحا  نوخ  هب  هدولآ  تاحّـشرت  قازب و  هدـنکم )  ) نشکاس مان  هب  يا  هلیـسو  ًالومعم  نامرد  ماـگنه  رد 

: قوف حیضوت  هب  هّجوت  اب  دنک  یم 
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هچ وا ، ناهد  لخاد  هب  هدـیدرگ  سجن  رامیب  دوخ  ناهد  نوخ  هب  هدولآ  تاحّـشرت  رثا  رد  هک  يا  هلیـسو  ررکم  ددـجم و  دورو  ( فلا
.تسا راوشد  يراک  هلیسو ، نآ  ررکم  ریهطت  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دراد ؟ یمکح 

سجن ءیـش  ندروخ  اریز  دروخب  ار  سجن  زیچ  دیابن  فّلکم  یلو  درادـن  یعنم  دـشاب  سجن  رگا  یتح  لیاسو  نیا  ندرک  دراو  �ج )
.تسا مارح 

هدیدرگ و نوخ  هب  هدولآ  ًالبق  یلو  هتفرگ ، رارق  هدننک  زیمت  ینوفعّدـض و  داوم  رد  يرهاظ  ظاحل  زا  هک  يا  هلیـسو  ندومن  دراو  ب )
؟ دراد یمکح  هچ  رامیب  ناهد  هب  تسا ، هدشن  ریهطت  بآ  اب 

.دروخب ار  تساجن  دیابن  رامیب  یلو  درادن  لاکشا  �ج )

حیحـص زامن  دـشاب  هدولآ  نوخ  هب  مهرد  زا  رت  مک  رازگزامن ، سابل  ای  ندـب  رگا  تسا  هدـمآ  لئاسملا  حیـضوت  رد  هک  ناـنچمه  .15
؟ دراد ار  نوخ  نیمه  مکح  زین  کشزپ  نادند  سابل  ای  ندب  هب  رامیب  ناهد  زا  هحّشرتم  نوخ  ایآ  تسا ،

.تسین حیحص  سابل  ای  ندب  رب  نوخ  نیا  اب  زامن  الا  تسا و  هدش  وفع  زامن  رد  دشاب  مهرد  زا  رتمک  رگا  �ج )

؟ دریذپ تروص  تاجلاعم  عورش  زا  لبق  یکشزپ  نادند  نامرد  هنیزه  هب  عجار  ییاهن  قفاوت  تسا  مزال  ایآ  .16

.دشاب هنوگنیا  تسا  رتهب  یتحاران  يریگرد و  زا  زیهرپ  يارب  �ج :
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نادند طّسوت  هدید ، بیسآ  نادند  ندش  هدیشک  رب  رارـصا  نامرد  هنیزه  ندوب  الاب  ای  دیدش و  درد  نادند  لیلد  هب  يرامیب  یهاگ  .17
تیاضر و فرص  هب  نادند  ندیـشک  دومن ، نامرد  ار  ینادند  نینچ  ناوت  یم  هک  نیا  هب  ملع  اب  يدراوم  نینچ  رد  دننک ، یم  کشزپ 

هطساو هب  هک  تسا  يراک  ره  نادند و  ندیشک  يراد ، هزور  مایا  تاهورکم  زا  تسا : هدمآ  لئاسملا  حیضوت  ردیم  زیاج  رامیب  رارصا 
ایآ روکذـم ، هلأسم  هب  هّجوت  اب  دـشاب ، یم  ندرک  ناـهد  رد  ناور  يزیچ  اـی  بآ  تهج  یب  هک  نیا  رگید  دـیایب و  نوخ  ناـهد  زا  نآ 

رامیب ناهد  طیحم  هب  بآ  يا  هلیـسو  اب  اوادم  نیح  ای  هتـشگ و  يراج  نوخ  رامیب  ناهد  زا  وا  لمع  هطـساو  هب  هک  زین  کشزپ  نادـند 
؟ تسا هدیدرگ  یهورکم  لعف  بکترم  دنک ، یم  دراو 

کشزپ نادند  هن  تسا  هدش  تهارک  بکترم  راد  هزور  فّلکم  صخش  �ج )

، کشزپ نادند  يوهـس  ياطخ  رثا  رد  تسا ، نادند  بصع  کیدزن  اه  نآ  یگدیـسوپ  هک  ییاه  نادند  نامرد  ماگنه  رد  یهاگ  .18
رامیب يارب  یفاضا  ینامرد  هنیزه  نتـشاد  رب  رد  نادـند و  رمع  شهاک  هب  رجنم  ًالومعم  هلأـسم  نیا  هک  دور  یم  نیب  زا  نادـند  بصع 

؟ ددرگ یم  کشزپ  نادند  ندش  نویدم  نامض و  بجوم  کشزپ ، نادند  یلمع  يوهس و  ياطخ  نیا  ایآ  .ددرگ  یم 

.دنتسه نویدم  دننکن  هّمذ  ءاربا  ًالبق  رگا  �ج )
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نادـند هب  ار  یّـصاخ  ینامرد  ياه  هار  دوخ ، نادـند  يرهاظ  ییابیز  ًافرـص  ای  ینامرد و  هنیزه  شهاـک  لـیلد  هب  ناراـمیب  یهاـگ  .19
نیا هب  ملع  اب  کشزپ  نادند  ایآ  .ددرگ  اه  نادند  رمع  شهاک  ای  ندیشک و  ثعاب  تسا  نکمم  ًاتیاهن  هک  دننک ، یم  داهنشیپ  کشزپ 
رظن زا  هک  ار  ینامرد  رامیب ، تساوخ  تیاضر و  هب  انب  روکذم  لیلد  هب  دـنک و  يراددوخ  حـجرا  نامرد  زا  تسا  زاجم  ًاعرـش  هلأسم ،

؟ تسا نماض  دروم  نیا  رد  ایآ  .دیامن  ذاختا  دشاب ، یمن  حجرا  یملع 

.تسین کشزپ  هّجوتم  ینامض  دشاب  وا  تساوخرد  رامیب و  تیاضر  اب  رگا  �ج )

طـسوت هک  ...و  نامرد  نامز  داوم و  رد  ییوج  هفرـص  نامرد ، نیح  یگتـسخ  يوهـس ، ياطخ  لیبق  زا  فلتخم  لـیالد  هب  یهاـگ  .20
دوش یمن  یملع  رظن  زا  یلوبق  لباق  نامرد  ًالماک  نادند  دریگ ، یم  ماجنا  یشک  بصع  ندرک و  رپ  نیح  رد  ناکـشزپ  نادند  یـضعب 

انگ کشزپ  ایآ  قوف ، حیـضوت  اب  .ددرگ  یم  نادـند  ندـش  هدیـشک  ًاتیاهن  ای  یحاّرج و  ماجنا  نادـند ، رمع  شهاـک  هب  رجنم  ًاـضعب  و 
؟ تسا نماض  راکه و 

تسا نماض  هدرکن  ءاربا  رگا  یلو  تسین  نماض  دشاب  هدرک  یکـشزپ  لامعا  ماجنا  زا  لبق  هّمذ  ءاربا  دنکن و  يراگنا  لهـس  رگا  �ج )
.دشاب یم  مه  راکهانگ  دشاب  هتشاد  يریصقت  اهراک  نیا  رد  هک  یتروص  رد  و 
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هنیزه توافتلا  هبام  تسا  فّظوم  کشزپ  نادـند  اـیآ  دریذـپن ، ماـجنا  بساـنم  تروص  هب  راـمیب  نادـند  هجلاـعم  هک  یتروص  رد  .21
؟ دراد درتسم  رامیب  هب  ار  هتفرگ  ماجنا  نامرد  بسانم و  نامرد 

.تسا نماض  تسا  هتفرگ  تروص  کشزپ  ریصقت  یهّجوت و  یب  زا  راک  نیا  هک  یتروص  رد  �ج )

ندیـشک تساوخرد  دننک و  یم  هعجارم  کشزپ  نادند  هب  دنراد  ناهد  رد  نادند  یمک  دادـعت  هدوب و  نسم  هک  ینارامیب  یهاگ  .22
کشزپ نادند  یملع  صیخـشت  هب  انب  ًاضعب  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .دننک  یم  لماک  یعونـصم  نادند  ندراذگ  هدنام و  یقاب  ياه  نادند 

( لیـسراپ  ) نادند یب  ياه  لحم  رد  ًافرـص  یعونـصم  ياه  نادند  ینیزگیاج  دوجوم و  ياه  نادـند  زا  يدادـعت  ندـنام  یقاب  ناکما 
نادـند نینچ  ندیـشک  هب  زاجم  ًاعرـش  کشزپ  نادـند  ...و  هنیزه  شهاک  لیالد  هب  رامیب  تیاعر  تساوخرد و  هب  انب  ایآ  .دراد  دوجو 

؟ ددرگ یمن  هید  بجوم  تسین و  نماض  ایآ  دشاب ؟ یم  ینامرد  هویش ي  نینچ  ذاختا  ییاه و 

.درادن مه  هید  تسین و  نماض  کشزپ  دننک  یم  تساوخرد  اه  نآ  دوخ  رگا  �ج )

نادند هید  تخادرپ  نماض  کشزپ  نادند  ایآ  رامیب -  تیاضر  رارـصا و  اب  تسا -  ریمعت  لباق  هک  ینادـند  ندیـشک  تروص  رد  .23
؟ ددرگ یم 

.درادن مه  هید  تسین و  نماض  �ج )
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جات نتـشاذگ  هشیر و  هجلاعم  اب  رـضاح  لاح  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دشاب ، هدش  یگتـسکش  راچد  نادند  جات  هبرـض ، رثا  رد  رگا  .24
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، یم  نامرد  ًارهاظ  یعونصم 

.درادن لاکشا  دشاب  هداد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  هجلاعم  رتکد  افرع  دشاب و  يرگید  درف  طسوت  هبرض  هچنانچ  �ج )

؟ دییامرف نیعم  هناگادج  ار  اه ) فلخ   ) گرزب کچوک و  ياهایسآ  و  یمادق )  ) ایانث اه و  نادند  هید  نازیم  تسا  یعدتسم  .25

.دراد هید  رانید  گرزب 25  کچوک و  يایسآ  زا  يرانک  ياه  نادند  رانید و  هاجنپ  مادک  ره  یمادق  ياه  نادند  �ج )

ایآ نینچمه ، دراد ؟ یمکح  هچ  يو  نادـند  ندیـشک  دوش ، يدـیدش  درد  نادـند  راچد  مارِحا  ماگنه  رد  یـسک  هک  یتروص  رد  .26
؟ دزادرپب هراّفک  دیاب  دشک ، یم  ار  وا  نادند  هک  یکشزپ  نادند 

یمن کشزپ  نادـند  لماش  مکح  نیا  تسا و  دنفـسوگ  کی  بحتـسم  طایتحا  هب  نآ  هراّفک  یلو  درادـن  لاکـشا  نآ  ندیـشک  �ج )
.دوش
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یکشزپ یهاوگ 

امرس دننک  یم  رکذ  ًالثم  دنیامن ؛ یم  ...و  راک  ِّلحم  يارب  یکشزپ  یهاوگ  ياضاقت  اه  نآ  زا  هعجارم و  ناکشزپ  هب  دارفا  زا  یخرب  .1
؟ درک رداص  یهاوگ  ناوت  یم  راتفگ  تّحص  هب  نانیمطا  تروص  رد  ایآ  دنا ، هتفرن  هرادا  هب  زور  ود  دندوب و  هدروخ 

.درادن لاکشا  یهاوگ  نداد  هدوب  رامیب  ناشیا  هک  دراد  نانیمطا  بیبط  رگا  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  کشزپ  فرط  زا  ًادمع  ای  ًاوهس  رامیب  يارب  تسردان ، یهاوگ  رودص  .2

.دوش یم  مه  نماض  کشزپ  دشاب  تراسخ  بجوم  رگا  تسا و  مارح  دمع  تروص  رد  �ج )

؟ دراد یمکح  هچ  دمع ، هب  ای  دشاب  وهس  هب  رامیب ، يارب  کشزپ  فرط  زا  تسردان  یهاوگ  رودص  .3

.تسا روآ  تنامض  دشاب  تراسخ  بجوم  هچنانچ  لاح  ود  ره  رد  تسا و  مارح  دشاب  دمع  هب  رگا  �ج )
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ص:271

تماجح هنتخ و 

رد ای  دـندنب و  یم  ار  رامیب  ياـپو  تسد  یعـضوم ، یـسح  یب  تحت  ییاپرـس و  لـمع  قاـتا  رد  اـه  هچب  ندرک  هنتخ  يارب  یهاـگ  .1
قاتا رد  ناوت  یم  یتحار  هب  یـشوه  یب  لمع  اب  هک  یلاح  رد  دنریگ ، یم  ار  شناهد  ای  دننز و  یم  ار  وا  هّچب ، دیدش  دایرف  اب  ههجاوم 

؟ درک دیاب  هچ  دراوم  نیا  رد  دومن ، هنتخ  ار  اه  نآ  تیذا  نودب  لمع و 

.دوش ماجنا  دیاب  دریگب  ماجنا  ررض  نودب  یشوه و  یب  اب  ای  درد  نودب  هنتخ  هک  دراد  ناکما  رگا  �ج )

اب قباطم  دشاب ) یم  دوجوم  تایاور  رد  هک  هباشم  یکـشزپ  تاعوضوم  ریاس  و   ) دصف تماجح و  نوماریپ  شهوژپ  قیقحت و  ماجنا  .2
؟ دراد یهجو  هچ  یعرش  رظن  زا  نآ  زا  لصاح  جیاتن  يرامآ  یسررب  یللملا و  نیب  یملع  ياهدرادناتسا 

.دهد رییغت  دناوت  یمن  ار  يزیچ  چیه  هدمآ  تسد  هب  تاقیقحت  جیاتن  دشاب  تباث  یعرش  رظن  زا  هک  هچنآ  �ج )
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 284زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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