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هلاس هلاس ناسنا  250250   ناسنا یناوخباتک   یناوخباتک هقباسم   هقباسم

تموکح نتفرگ  یارب  توغاط  اب  هزرابم  مدرم   تیاده  یارب  یسایس  هزرابم   
تسا حیحص  دروم  هس  ره  تموکح   نتفرگ  یارب  یسایس  هزرابم   

دندوب یهلا  تموکح  لیکشت  ددص  رد  همئا  همه  ص )  ) مظعا لوسر  تافو  زا  دعب   
دندوب هناحلسم  هزرابم  ددص  رد  همئا  همه  ص )  ) مظعا لوسر  تافو  زا  دعب   

دنتشاد درف  هب  رصحنم  مادقا  همئا  زا  مادکره   
دنتشادن یتموکح  یسایس و  روما  هب  یراک  همئا  ص )  ) مظعا لوسر  تافو  زا  دعب   

تموکح لیکشت  ملظ -  اب  هزرابم  تموکح   لیکشت  یعامتجا -  تلادع  یمالسا   هعماج  لیکشت  تسایس -   
یمالسا تموکح  لیکشت  تسایس -   

لدع طسق و  تزع   رادتقا و  یراتفر   یقالخا و  حالص  تفرعم   نامیا و   

ملع یورین  نامیا   یورین  یونعم   یورین  یماظن   یورین   

یراصنا بویا  یبا  لزنم  فارشا ، هلحم  راجنلا   ینب  هلحم  جرزخ   هلحم   
یراصنا بویا  یبا  لزنم  نیشن ، ریقف  هلحم   

؟ 1. دوب هچ  تماما  نتفرگ  لیوحت  ضحم  هب  همئا  شالت 

؟2. تسیچ باتک  همدقم  رد  یعدم  لصا 

؟3. دنا هدمآ  یفده  هچ  یارب  یهلا  ءایبنا  همه  میهاربا و  یسوم ، یسیع ، ترضح  مالسا و  ربمایپ 

؟4. تسا یوبن  ماظن  یاه  صخاش  زا  کی  مادک  هب  رظان  َةَْمِكْحلا "  َو  َباِتْكلا  ُُمُهمَلُعي  َو  ِْمهيَكُزي  َو   " هفیرش هیآ 

؟ 5. دندرک حتف  ییورین  هچ  اب  ار  مور  ناریا و  مالسا  ردص  رد  ناناملسم 

؟6. تسشن اجک  رتش  دش ، هنیدم  دراو  رتش  رب  راوس  ص )  ) مظعا ربمایپ  یتقو 
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هنادهاجم نازیر و  قرع  یراصنا ؛  بویاوبا  لزنم  یوربور  یتافیرشت   یراصنا ؛  بویاوبا  لزنم  یوربور   
هنادهاجم رهش ؛  طسو  رد  فارشا  هلحم  یتافیرشت   حاتتفا  نیشن ؛  ریقف  هلحم   

مادکچیه قدنخ   گنج  ردب   گنج  دحا   گنج   

دترم کرشم   قفانم   رفاک    

یمالسا ّتما  تدحو  رّافک   اب  داهج  تیالو    
تسا حیحص  یمالسا ) ّتما  تدحو   ) و رّافک ) اب  داهج   ) هنیزگ  

دروم هس  ره  تنطلس   اب  هزرابم  یسایس   داح  هزرابم  توغاط   اب  هزرابم   

تموکح تضهن و  تروص  هب  لاس ؛  ود  تموکح   تروصب  هام ؛  تشه  تضهن   تروص  هب  لاس ؛  کی   
تموکح تروصب  هام ،  شش  دودح   

یئاهنت هب  ریخ ؛  یئاهنت   هب  هلب ؛  مهاب   هلب ؛  مهاب   ریخ ؛   

دوب مهارف  تداهش  طیارش  تشادن   یلحم  تداهش  ریخ   هلب    

نینمؤم نیقلمتم   نیکرشم   نیقفانم    

؟7. دش ماجنا  تروص  هچ  هب  اجک و  رد  هنیدم  ِدجسم  نیلوا  تخاس 

؟ 8. دوش ینابرق  ءادهشلادیس  هزمح  لثم  یزیزع  دش  ثعاب  گنج  مادک  رد  ناناملسم  تلفغ 

؟9. دنیوگ یم  هچ  دشاب  نامیا  اب  شرهاظ  طقف  دورب و  وا  لد  زا  نامیا  هک  یسک  هب  یمالسا  هعماج  رد 

؟10. دندومرف حرطم  ّینس ) هعیش و   ) ناناملسم همه  یارب  ار  یزیچ  هچ  ص )  ) مظعا ربمایپ  عادولاةجح  رد 

تسیچ ؟ 11. هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  هتسیاش  روط  هب  همئا  یگدنز  رد  هک  یزیچ  نیرتمهم 

؟12. دش رهاظ  تروص  هچ  هب  مالسا  دیشک و  لوط  لاس  دنچ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تفالخ   

ماما13. اب  ای  درک  حلص  ییاهنت  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ایآ  و  درک ؟ یم  حلص  مهزاب  دوب  نسح  ماما  یاج  هب  نیسح  ماما  رگا 
؟  دندرک ار  راک  نیا  مه  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 

؟ 14. دندوب دیهش  ایآ  دندش  یم  هتشک  دندرک و  یمن  حلص  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رگا  نسحلا  حلص  باتک  قبط 

؟15. دوب یناسک  هچ  تسد  روما  یسابع  یوما و  یافلخ  نارود  رد 
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دندوب عبات  صاوخ  یلو  دادن  ماجنا  ار  دوخ  راک  نسح  ماما   
دندادن ماجنا  ار  ناشراک  صاوخ  یلو  دندرک  ار  ناشدوخ  راک  نیسح  ماما  نسح و  ماما   

مادکچیه دندوبن   عبات  ماوع  یلو  دندرک  ار  ناشراک  نیماما   

حیحص شنیب  رکف و  ریشمش ؛  هزرابم   ریشمش ؛ تمواقم   ریشمش ؛  ریشمش   حیحص ؛  شنیب  رکف و   

نینمؤملا ریما  نسح و  ماما  نایرج  هیواعم   حتاف  نایرج  بصاون    
( فلتخم یاه  نایرج   ) اه نایرج  همه   

دروم هس  ره  مالسلا   هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مالسلا   هیلع  یلع  ترضح  مظعالا   هللاةیقب  ترضح   

نیقرشتسم فرح  ءایبنا   فرح  ملاع   نافوسلیف  فرح  نابلط   حالصا  جئار  فرح   

یا هنماخ  ماما  میکح   دیهش  ردص   یسوم  ماما    ( هر  ) ینیمخ ماما   

تسا حیحص  قالخا )  ) و تلیضف )  ) هنیزگ قالخا   جارختسا   داصتقا و  تلیضف    

؟ 16. دش البرک  هثداح  ندمآ  دوجوب  ثعاب  یلماع  هچ 

؟17. میسانش یم  ناونع  هچ  هب  ار  رسای  رامع  رتشا و  کلام  مالسا  خیرات  رد 
 

؟18. تسا مکاح  یرکف  هچ  مالسا  ناهج  رد  زورما 
 

؟ 19. تسا زورما  ات  خیرات  لوا  زا  یهلا  یاه  توعد  اه و  توبن  تکرح  رارمتسا  ماما  مادک  کرابم  دوجو   
 

؟20. تسا یناسک  هچ  نخس  تسایند  جئار  یاه  فرح  هک  ناسنا  تمارک  هلئسم  یدازآ -  هلئسم  تلادع -  هلئسم 
 

؟21. تسیک زا  هلمج  نیا 
هک نیا رب  طورشم  دش ؛ دهاوخ  ققحم  جرف ، نیا  هک  دینادب  دیشاب و  هتشاد  جرف  راظتنا  دوشب ، مکاح  امش  لد  رب  سأی  دیهدن  هزاجا  "

" دشاب تکرح  دشاب ، هزیگنا  دشاب ، شالت  دشاب ، لمع  دشاب ، یعقاو  راظتنا  ناتراظتنا ، امش 
 

؟ 22. تسیچ نامز  ماما  نارود  رد  روحم 
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تسا حیحص  دروم  هس  ره  یونعم   یناکم و  رتکیدزن ؛  یونعم   رتکیدزن ؛  یناکم   رتکیدزن ؛   

شخب تاجن  سر و  دایرف  هب  دیما  مشچ  تیناسنا   راک  زا  شیاشگ  راظتنا  مالسا   نآرق و  تیمکاح  راظتنا   
تسا حیحص  دروم  هس  ره   

هبلغ رهق و  اب  یمالسا ؛  دودح  هماقا  رکفت   هشیدنا و  اب  یمالسا ؛  دودح  هماقا  مرن   تردق  اب  مالسا ؛  شرتسگ   
تسا حیحص  دروم  هس  ره   

؟ 23. تسا عون  هچ  نامز  ماما  هب  ندش  کیدزن  رترود و  ای  ددرگ  رتکیدزن  روهظ  دش  ثعاب  یمالسا  بالقنا   
 

؟ 24. تسیچ جرف  راظتنا  یانعم 
 

؟ 25. میریگب ار  یمالسا  دنچ  یمالسا و  ریغ  هشیدنا  یولج  یرازبا  هچ  اب  و  دشاب ؟ یتهج  هچ  دیاب  ناناملسم  تکرح  تهج 
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