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یلاعلا هلظ  ماد  هنماخ يا  ینیسح  یلع  دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  14هلاسر 

باتک 14تاصخشم 

دیلقت 15ماکحا 

15هراشا

دیلقت 17طورش 

تّیم دیلقت  رب  23اقب 

دیلقت هقرفتم  26لئاسم 

يربهر 27تیعجرم و 

مکاح مکح  هیقف و  28تیالو 

33تراهط

یّلخت 37ماکحا 

وضو 40ماکحا 

لوا 40تمسق 

مود 46تمسق 

یهلا تایآ  ءامسا و  51ّسم 

تبانج لسغ  55ماکحا 

لطاب لسغ  62ماکحا 

ممیت 64ماکحا 

ناوناب 69ماکحا 

تاوما 70ماکحا 

لوا 70تمسق 

مود 76تمسق 

تاساجن 82ماکحا 
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تارکسم 91ماکحا 

نآ نامرد  93هسوسو و 

رفاک 97ماکحا 

زامن 104ماکحا 

زامن طیارش  104تیمها و 

زامن 106تقو 

؟ تسیچ 110هزور 

دجسم 118ماکحا 

ینید ياه  ناکم  ریاس  128ماکحا 

رازگزامن 129سابل 

129حیضوت

نآ ندرب  راک  هب  هرقن و  الط و  133ندیشوپ 

هماقا 135ناذا و 

135هراشا

نآ ماکحا  137تئارق و 

زامن 144رکذ 

نآ ماکحا  145هدجس و 

زامن 148تالطبم 

150مالس

زامن 151تایکش 

اضق 153زامن 

153هراشا

ردام ردپ و  ياضق  158زامن 

تعامج 161زامن 

161هراشا

تسین حیحص  يو  تئارق  هک  یتعامج  ماما  169مکح 
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وضعلا صقان  صخش  171تماما 

تعامج زامن  رد  نانز  172تکرش 

تنس لها  هب  173ادتقا 

هعمج 175زامن 

نابرق دیع  رطف و  دیع  181زامن 

رفاسم 182زامن 

182حیضوت

نویناحور نایوجشناد و  188مکح 

یعرش تفاسم  تماقا و  190دصق 

تیصعم 199رفس 

نطو 200ماکحا 

نطو رد  دالوا  نز و  207تیعبت 

هریبک دالب  209ماکحا 

يراجیتسا 209زامن 

تایآ 210زامن 

213لفاون

زامن هقرفتم  214لئاسم 

هزور 216ماکحا 

216هراشا

کشزپ عنم  221يرامیب و 

هزور 225تالطبم 

تبانج رب  228اقب 

هزور تالطبم  234ماکح 

نآ رادقم  هزور و  236هراّفک 

هزور 238ياضق 

هزور هقرفتم  243لئاسم 
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سمخ 251ماکحا 

ثرا رهم و  یکناب ، هزیاج  هیده ، 251هبه ،

یگتسشنزاب و  همیب ، هنایهام ، قوقح  255ضرق ،

نیمز هیلقن و  لئاسو  هناخ ، 259شورف 

267هنوؤم

نآ ریغ  اب  سمخ  ندش  طولخم  هحلاصم و  نادرگ ، 274تسد 

281هیامرس

لوا 281تمسق 

مود 289تمسق 

سمخ هبساحم  295هوحن 

یلام لاس  301نییعت 

سمخ رما  304ّیلو 

نانآ هب  باستنا  تاداس و  306مهس 

يوزوح هیرهش  هیده و  هزاجا ، بسک  سمخ ، فرصم  307دراوم 

سمخ هقرفتم  312لئاسم 

315لافنا

319داهج

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  321رما 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  321طیارش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  327تیفیک 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هقرفتم  331لئاسم 

مارح 335ياهبسک 

سجن نایعا  شورف  335دیرخ و 

تابجاو ربارب  رد  نتفرگ  343ترجا 

رامق تالآ  344جنرطش و 

344جنرطش
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رامق 345تالآ 

انغ 346یقیسوم و 

لوا 346تمسق 

مود 353تمسق 

358صقر

ندز 361تسد 

مرحمان سکع  362ملیف و 

هراوهام يا ياه  369نتنآ 

امنیس 371رتائت و 

يزاس همسجم  373یشاقن و 

376مزیتونپیه

ییامزآ 377تخب 

378هوشر

شورف دیرخ و  382رومأم 

یکشزپ 384لئاسم 

يرادراب زا  384يریگولج 

( ژاتروک  ) نینج 386طقس 

یعونصم 389حیقلت 

تّیسنج 393رییغت 

اضعا دنویپ  تّیم و  393حیرشت 

400هنتخ

یکشزپ 400شزومآ 

نآ بادآ  مّلعت و  403میلعت و 

يرنه ياهراک  فیلأت و  پاچ ، 408قوقح 

ناملسم ریغ  اب  411تراجت 

ملاظ تلود  رد  ندرک  414راک 
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ششوپ ماکحا  ترهش و  415سابل 

یبرغ گنهرف  زا  417دیلقت 

نانآ گنهرف  جیورت  راّفک و  هب  417هّبشت 

یسایس یگدنهانپ  419ترجاهم و 

رّدخم داوم  تایناخد و  423فرصم 

شیر 426ندیشارت 

تّیصعم سلجم  رد  429روضح 

هراختسا 431یسیوناعد و 

يرادازع 433مسارم 

دایعا اه و  439تدالو 

فارسا 440راکتحا و 

شورف دیرخ و  441ماکحا 

دقع 441طورش 

هدنشورف رادیرخ و  442طیارش 

فّرصت 447يایلوا 

لوا 447تمسق 

مود 455تمسق 

نآ ضوع  سنج و  459طیارش 

دقع نمض  465طورش 

عیب هقّرفتم  468لئاسم 

تارایخ 474ماکحا 

سلجم رایخ  . 1474

بیع رایخ  . 2474

ریخأت رایخ  . 3474

طرش رایخ  . 4475

تیؤر رایخ  . 5475

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 751زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


نبغ رایخ  . 6476

( طرش عیب   ) يرایخ عیب  . 7479

طرش فّلخت  رایخ  . 8479

عیبم 486عباوت 

486هراشا

نمث هیدأت  عیبم و  487میلست 

هیسن دقن و  490عیب 

فلس 492عیب 

لوپ هرقن و  الط ، شورف  494دیرخ و 

تراجت هقّرفتم  496لئاسم 

ابر 500ماکحا 

هعفش 505قح 

508هراجا

لوا 508تمسق 

مود 516تمسق 

یلفقرس 521ماکحا 

529نامض

529نهر

533تکرش

545هبه

لوا 545تمسق 

مود 555تمسق 

ضرق 562نید و 

لوا 562تمسق 

مود 571تمسق 

574حلص
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579تلاکو

588هلاوح

588هقدص

هعیدو 589هیراع و 

591تیصو

لوا 591تمسق 

مود 599تمسق 

موس 612تمسق 

616بصغ

غولب ياه  هناشن  619رجح و 

622هبراضم

اهکناب 630ماکحا 

(ا1) هکناب 630ماکحا 

(2) هکناب 639ماکحا 

یکناب ياه  643هزیاج 

کناب رد  643ندرکراک 

هتفس کچ و  644ماکحا 

644همیب

یتلود تاررقم  645نیناوق و 

یتلود 645لاوما 

یتلود تاسسؤم  رد  650راک 

یتلود 653نیناوق 

ضراوع 657تایلام و 

659فقو

659حیضوت

فقو 661طیارش 
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فقو ّیلوتم  662طیارش 

هفوقوم نیع  671طیارش 

هیلع فوقوم  673طیارش 

فقو 674ياهترابع 

فقو 676ماکحا 

لوا 676تمسق 

مود 686تمسق 

موس 696تمسق 

702سبح

نآ لیدبتو  فقو  703شورف 

ناتسربق 710ماکحا 

710هراشا

موس 726تمسق 

732سبح

نآ لیدبتو  فقو  733شورف 

ناتسربق 740ماکحا 

زکرم 748هرابرد 
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هلظ ماد  يا  هنماخ  ینیسح  یلع  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتـسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا

باتک تاصخشم 

 - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : هسانشرس

یسراف  . تائاتفتسالا هبوجا  : يدادرارق ناونع 

 [. ینیسح اضردمحا  مجرتم  [ ؛ يا هنماخ  یلع  یسراف / همجرت  تائاتفتسالا : هبوجا  هلاسر   : روآدیدپ مان  ناونع و 

؟ تساریو  : تساریو تیعضو 

للملا 1388. نیب  رشن  پاچ و  تکرش  نارهت :  : رشن تاصخشم 

.ص يرهاظ 528  تاصخشم 

( مجنپ هاجنپ و  پاچ   ) لایر  29500 لایر 978-964-7126-18-2 ؛  کباش 29500 

.1378 يدهلا ، یللملا  نیب  تاراشتنا  یلبق : پاچ   : تشاددای

.مکی هاجنپ و  پاچ   : تشاددای

زییاپ 1388. مجنپ : هاجنپ و  پاچ  تشاددای 

اه خساپ  اه و  شسرپ  هیلمع --  هلاسر  يرفعج --  هقف   : عوضوم

اهخساپ اهشسرپ و  مالسا --   : عوضوم

نرق 14 هعیش --  ياه  اوتف   : عوضوم

مجرتم  - ، 1342 اضردمحا ، ینیسح   : هدوزفا هسانش 

للملا نیب  رشن  پاچ و  تکرش  .یمالسا  تاغیلبت  نامزاس   : هدوزفا هسانش 

1388 27041 فلا هرگنک BP183/9/خ2  يدنب  هدر 

ییوید 297/3422 يدنب  هدر 

1579026  : یلم یسانشباتک  هرامش 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 
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دیلقت ماکحا 

هراشا

دیلقت داهتجا ، طایتحا ، هناگ : هس  ياههار 

؟ دراد زین  یعرش  ّهلدا  ای  تسا  یلقع  هلأسم  کی  ًافرص  دیلقت ، ایآ  س 1 :

.دنک هعجارم  طیارشلا  عماج  دهتجم  هب  دیاب  نید  ماکحا  هب  هاگآان  صخش  هک  دنک  یم  مکح  زین  لقع  دراد و  یعرش  ّهلدا  دیلقت ، ج :

؟ دیلقت ای  تسا  رتهب  طایتحا  هب  لمع  یلاعترضح ، فیرش  رظن  هب  س 2 :

رد فّلکم  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا ، رتشیب  تقو  فرـص  طاـیتحا و  یگنوگچ  دراوم و  ییاسانـش  مزلتـسم  طاـیتحا  هب  لـمع  نوچ  ج :
.دنک دیلقت  طیارشلا  عماج  دهتجم  زا  نید  ماکحا 

؟ تسا مزال  زین  هتشذگ  ناهیقف  يارآ  تیاعر  ایآ  تسا ؟ هزادنا  هچ  اهقف  ياواتف  نیب  رد  نید  ماکحا  رد  طایتحا  ورملق  س 3 :

لمع دوخ  هفیظو  هب  هک  دوش  نئمطم  فّلکم  هک  يروط  هب  تسا ؛ یهقف  تـالامتحا  همه  تیاـعر  نآ ، دراوم  رد  طاـیتحا  زا  دارم  ج :
.تسا هدرک 

يدوز هب  مرتخد  س 4 :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 
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ام هفیظو  تسا ، راوشد  وا  يارب  دـیلقت  هلأـسم  كرد  اـما  دـنک ، باـختنا  يدـیلقت  عجرم  دوخ  يارب  دـیاب  دـسر و  یم  فیلکت  نس  هب 
؟ تسیچ وا  هب  تبسن 

.تسوا ییامنهار  داشرا و  امش  هفیظو  دهد ، صیخشت  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  یعرش  هفیظو  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  يو  رگا  ج :

، تسا مکح  صیخـشت  دهتجم  هفیظو  تسا و  فّلکم  دوخ  هدهع  هب  ماکحا  تاعوضوم  صیخـشت  هک  تسا  فورعم  اهقف  دزن  س 5 :
دهتجم رظن  زا  تعباتم  ایآ  دننک ، یم  رظن  راهظا  زین  ماکحا  تاعوضوم  صیخشت  رد  دراوم ، يرایسب  رد  نیدهتجم  لاح  نیع  رد  یلو 

؟ تسا بجاو  زین  عوضوم  رد 

نآ هب  هکنآ  رگم  تسین ، بجاو  عوضوم  صیخشت  رد  دهتجم  زا  تعباتم  تسا و  فّلکم  دوخ  رظن  هب  لوکوم  عوضوم ، صیخشت  ج :
.دراد طابنتسا  هب  زاین  نآ  صیخشت  هک  دشاب  یتاعوضوم  زا  عوضوم  ای  دنک و  ادیپ  نانیمطا  صیخشت 

؟ تسا راکهانگ  دنک ، یم  یهاتوک  دوخ  زاین  دروم  ِینید  ماکحا  نتخومآ  رد  هک  یسک  ایآ  س 6 :

.تسا راکهانگ  دماجنایب ، مارح  باکترا  ای  بجاو  كرت  هب  ماکحا  نتخوماین  رگا  ج :

یم راهظا  ای  میناد ، یمن  دـنیوگ  یم  دوش ، یم  شـسرپ  ناش  دـیلقت  عجرم  هرابرد  ینید  لـئاسم  زا  عـالطا  مک  دارفا  زا  یهاـگ  س 7 :
نیا لامعا  دنرادن ، وا  ياواتف  هب  لمع  دهتجم و  نآ  هلاسر  ندناوخ  هب  یمازتلا  ًالمع  یلو  مینک ، یم  دیلقت  دـهتجم  نالف  زا  هک  دـنراد 

؟ دراد یمکح  هچ  دارفا  هنوگ 

تّحـص هب  موکحم  دننک ، دیلقت  وا  زا  دنراد  هفیظو  هک  دـشاب  يدـهتجم  رظن  اب  ای  عقاو  اب  قباطم  ای  طایتحا  قفاوم  نانآ  لامعا  رگا  ج :
.تسا

هعجارم يو  زا  دـعب  ملعا  دـهتجم  هب  میناوت  یم  تسا ، طایتحا  بوجو  هب  لئاق  ملعا  دـهتجم  هک  یلئاـسم  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  س 8 :
زا دعب  ملعا  رگا  مینک ،

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 
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هنوگ نامه  مه  موس  دـهتجم  ياوتف  رگا  و  تسا ؟ زیاج  وا  زا  دـعب  ملعا  هب  عوجر  ایآ  دـشاب ، هلأسم  رد  طایتحا  بوجو  هب  لئاق  زین  وا 
.دیهد حیضوت  ار  هلأسم  نیا  ًافطل  ...روطنیمه ، و  درک ؟ هعجارم  نانآ  زا  دعب  ملعا  هب  ناوت  یم  ایآ  دوب ،

اب دراد ، حیرـص  ياوتف  تسا و  هدرکن  طاـیتحا  هلأـسم  نآ  رد  هک  يدـهتجم  هب  عوجر  درادـن ، اوـتف  ملعا  دـهتجم  هک  یلئاـسم  رد  ج :
.درادن لاکشا  ملعالاف ، ملعالا  بیترت  تیاعر 

دیلقت طورش 

؟ تسا زیاج  درادن ، مه  هیلمع  هلاسر  هدوبن و  تیعجرم  ماقم  يدصتم  هک  يدهتجم  زا  دیلقت  ایآ  س 9 :

دصق هک  یفّلکم  يارب  رگا  اذل  تسین ، طرش  هیلمع  هلاسر  نتشاد  ای  تیعجرم  يّدصت  طیارشلا ، عماج  دهتجم  زا  دیلقت  تّحص  رد  ج :
.درادن لاکشا  دیلقت  تسا ، طیارشلا  عماج  دهتجم  يو  هک  دوش  تباث  دراد ، ار  وا  زا  دیلقت 

؟ تسا زیاج  هدیسر ، داهتجا  هجرد ي  هب  هزور  زامن و  لثم  هقف  باوبا  زا  یکی  رد  هک  یسک  زا  دیلقت  ایآ  س 10 :

زاوج یلو  تسا ، تجح  شدوخ  يارب  تسا  يداـهتجا  رظن  اوتف و  ياراد  یهقف  باوبا  یخرب  رد  اـهنت  هک  يّزجتم  دـهتجم  ياوـتف  ج :
.تسین دیعب  نآ  زاوج  هچ  رگا  تسا ؛ لاکشا  لحم  وا  زا  نارگید  دیلقت 

؟ تسا زیاج  درادن ، ناکما  نانآ  هب  یسرتسد  هک  رگید  ياهروشک  ياملع  زا  دیلقت  ایآ  س 11 :

.دشاب وا  تنوکس  لحم  رد  نکاس  ای  فّلکم و  روشک  لها  دهتجم  هک  تسین  طرش  طیارشلا  عماج  دهتجم  زا  دیلقت  رد  ج :

؟ دراد توافت  فعض  تّدش و  ثیح  زا  تعامج  ماما  رد  ربتعم  تلادع  اب  دیلقت  عجرم  دهتجم و  رد  ربتعم  تلادع  ایآ  س 12 :

عجرم ِدهتجم  هک  تسا  طرش  بجاو ، طایتحا  رب  انب  اوتف ، رد  تیعجرم  بصنم  تیمها  ّتیساّسح و  هب  هجوت  اب  ج :
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.دشاب هتشادن  ایند  هب  صرح  هتشاد و  ار  شکرس  سفن  رب  ّطلست  تردق  تلادع ، رب  هوالع  دیلقت 

؟ تسا یسک  هچ  لداع  زا  دوصقم  دشاب ، لداع  هک  دومن  دیلقت  يدهتجم  زا  دیاب  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  س 13 :

.دوشن هانگ  بکترم  دمع  يور  زا  هک  دشاب  هدیسر  يدح  هب  وا  يراگزیهرپ  هک  تسا  یسک  لداع  ج :

؟ تسا داهتجا  طیارش  زا  ناکم  نامز و  عاضوا  زا  عالطا  ایآ  س 14 :

.دشاب لیخد  لئاسم  زا  یضعب  رد  طرش  نیا  تسا  نکمم  ج :

همه هب  تبـسن  تالماعم ، تادابع و  ماکحا  هب  ملع  رب  هوالع  دیاب  دـیلقت  عجرم  هّرـس ) سّدـق  ) لحار ماما  ترـضح  رظن  رب  انب  س 15 :
تلحر زا  دعب  میدوب ، ماما  ترـضح  دـّلقم  هتـشذگ  رد  ام  .دـشاب  هاگآ  ملاع و  يربهر ، یعامتجا و  یماظن ، يداصتقا ، یـسایس ، روما 

نیب ات  مینک  دـیلقت  امـش  زا  هدومن و  عوجر  یلاـعبانج  هب  میتسناد  مزـال  ناـمدوخ  صیخـشت  اـملع و  زا  يدادـعت  ییاـمنهار  اـب  ناـشیا 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن  میشاب ، هدرک  عمج  يربهر  تیعجرم و 

هتسیاش درف  صیخـشت  و  تسا ، هدش  رکذ  لیـصفت  هب  رگید  ياه  هلاسر  هلیـسولا و  ریرحت  رد  دیلقت ، تیعجرم  تیحالـص  طیارـش  ج :
.تسا فّلکم  دوخ  رظن  هب  لوکوم  دیلقت 

؟ تسیچ ّتیملعا  كالم  رایعم و  ریخ ؟ ای  تسا  طرش  عجرم  تیّملعا  دیلقت ، رد  ایآ  س 16 :

نیا تیملعا  كـالم  دـنک و  دـیلقت  ملعا  زا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دراد ، فـالتخا  ملعا  ریغ  ياوتف  اـب  ملعا  ياوتف  هک  یلئاـسم  رد  ج :
ّهلدأ زا  ار  هیعرش  ماکحا  دناوتب  رتهب  دشاب و  هتشاد  یهلا  مکح  تخانش  رب  يرتشیب  تردق  عجارم  ریاس  هب  تبـسن  عجرم  نآ  هک  تسا 

ماکحا تاعوضوم  صیخشت  رد  هک  يرادقم  هب  دوخ  نامز  عاضوا  هب  تبسن  نینچمه  دنک و  طابنتسا 
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.دشاب رت  هاگآ  تسا ، رثؤم  یهقف  رظن  زاربا  و 

هدرک دـیلقت  ملعا  ریغ  دـهتجم  زا  ملعا ، دـهتجم  رد  دـیلقت  ربتعم  طیارـش  دوجو  مدـع  لامتحا  تهج  زا  هک  یـسک  دـیلقت  ایآ  س 17 :
؟ تسا نالطب  هب  موکحم  تسا ،

.تسین زیاج  ملعا ، رد  ربتعم  طیارش  دوجو  مدع  لامتحا  درجم  هب  فالتخا ، دروم  لئاسم  رد  ملعا  ریغ  زا  دیلقت  طایتحا ، رب  انب  ج :

، دنشاب ملعا  ینّیعم  هلأسم  رد  نانآ  زا  مادک  ره  ینعی  دنتـسه ، ملعا  لئاسم  زا  یـضعب  رد  املع  زا  يدادعت  هک  دوش  تباث  رگا  س 18 :
؟ تسا زیاج  نانآ  زا  کی  ره  زا  دیلقت  ایآ 

دنک دـیلقت  وا  زا  لئاسم  نآ  رد  دراد  انب  فلکم  هک  یلئاسم  رد  نانآ  زا  کی  ره  ّتیملعا  رگا  درادـن و  لاکـشا  دـیلقت  رد  ضیعبت  ج :
.تسا بجاو  دّلقم ، زاین  دروم  لئاسم  رد  اوتف  فالتخا  تروص  رد  دیلقت  رد  ضیعبت  طایتحا ، رب  انب  دوش ، زرحم 

؟ تسا زیاج  ملعا  ریغ  زا  دیلقت  ملعا ، دوجو  اب  ایآ  س 19 :

.درادن لاکشا  ملعا  ریغ  هب  عوجر  دشابن ، ملعا  ياوتف  ِفلاخم  ملعا  ریغ  ياوتف  هک  یلئاسم  رد  ج :

؟ تسا مادک  نآ  لیلد  تسیچ و  دیلقت  عجرم  تیملعا  طارتشا  رد  یلاعبانج  رظن  س 20 :

رگم دیامن ، دـیلقت  ملعا  زا  دـیاب  فّلکم  بجاو ، طایتحا  رب  انب  اوتف ، رد  نانآ  فالتخا  طیارـشلا و  عماج  ياهقف  دّدـعت  تروص  رد  ج :
القع يانب  ملعا  زا  دـیلقت  بوجو  لیلد  .طایتحا و  اب  قفاوم  ملعا  ریغ  ياوتف  تسا و  طایتحا  فلاـخم  يو  ياوتف  هک  دوش  زارحا  هکنآ 

.تسا یلامتحا  ملعا  ریغ  لوق  رابتعا  ینیقی و  دلقم  يارب  ملعا  ياوتف  رابتعا  هک  اریز  تسا ، لقع  مکح  و 

؟ مینک دیلقت  دیاب  یسک  هچ  زا  س 21 :

، تسا تیعجرم  اوتف و  ِطیارش  عماج  هک  يدهتجم  زا  ج :
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.دشاب مه  ملعا  دیاب  طایتحا  رب  انب  و 

؟ تسا زیاج  ّتیم  زا  ییادتبا  دیلقت  ایآ  س 22 :

.دوش كرت  دیابن  ملعا  هدنز و  دهتجم  زا  دیلقت  رد  طایتحا  ییادتبا ، دیلقت  رد  ج :

؟ تسا هدنز  دهتجم  زا  دیلقت  رب  فقوتم  ّتیم ، دهتجم  زا  ییادتبا  دیلقت  ایآ  س 23 :

.دشاب ملعا  هدنز و  دهتجم  زا  دیلقت  هب  دیاب  وا  دیلقت  رب  اقب  ای  ّتیم  دهتجم  زا  ییادتبا  دیلقت  ج :

اوتف ندروآ  تسد  هب  تیملعا و  داهتجا ، تابثا  ياههار 

زا هراب  نیا  رد  تسا  مزال  اـیآ  لداـع ، درف  ود  تداهـش  هلیـسو  هب  دـیلقت  تیعجرم  يارب  يدـهتجم  تیحالـص  زارحا  زا  دـعب  س 24 :
؟ منک قیقحت  زین  رگید  صاخشا 

زا قیقحت  تسا و  یفاک  وا  زا  دیلقت  زاوج  يارب  دهتجم  ندوب  طیارـشلا  عماج  تیحالـص و  رب  هربخ  لها  لداع و  درف  ود  تداهـش  ج :
.تسین مزال  رگید  دارفا 

؟ تسا مادک  اوتف  ندروآ  تسد  هب  عجرم و  باختنا  ياههار  س 25 :

رفن ود  تداهش  اب  ای  نانیمطا ، ای  ملع  ِدیفم  ترهش  زا  ولو  نیقی  لیصحت  ای  ناحتما  هلیـسو  هب  دیلقت  عجرم  تیملعا  داهتجا و  زارحا  ج :
.دریگ یم  تروص  هربخ  لها  زا  لداع 

: زا دنترابع  دهتجم  ياوتف  ندروآ  تسد  هب  ياههار 

دهتجم دوخ  زا  ندینش  . 1

لداع درف  کی  ای  ود  زا  ندینش  . 2

نانیمطا دروم  رفن  کی  زا  ندینش  . 3

.دشاب هابتشا  زا  نوصم  يو  هلاسر  هک  یتروص  رد  دهتجم ، هلاسر  رد  ندید  . 4

؟ تسا حیحص  درگاش  يارب  ملعم  رسپ و  يارب  ردپ  تلاکو  لثم  عجرم  باختنا  رد  تلاکو  ایآ  س 26 :

نانآ ریغ  اـی  یبرم و  ملعم ، ردـپ ، هب  طیارـشلا  عماـج  دـهتجم  نتفاـی  يارب  وجتـسج  قیقحت و  هفیظو  ندرپس  تلاـکو ، زا  دارم  رگا  ج :
ای ملع  ِدیفم  رگا  دروم  نیا  رد  ناشرظن  درادن و  لاکشا  دشاب ،
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.تسا تجح  ربتعم و  یعرش  رظن  زا  دشاب ، تداهش  هنّیب و  طیارش  دجاو  ای  نانیمطا و 

تماد دـهتجم  نـالف  هب  عوجر  هک  دـندومرف  .دـش  لاؤس  ملعا  درف  هب  عجار  دـندوب ، دـهتجم  دوـخ  هک  ءاـملع  زا  يدادـعت  زا  س 27 :
ای مراد و  کش  هراب  نیا  رد  اـی  مرادـن و  دـهتجم  نآ  تیملعا  زا  عـالطا  ًاصخـش  هکنآ  اـب  اـیآ  .ددرگ  یم  هّمذ  تئارب  ثعاـب  هتاـضافا 
هب مناوت  یم  دنراد ، دوجو  تسا ، هدش  تباث  نانآ  تیملعا  هباشم  هنیب  لیلد و  اب  هک  يرگید  دارفا  اریز  تسین ، ملعا  هک  مراد  نانیمطا 

؟ منک دیلقت  دهتجم  نآ  زا  هدرک و  دامتعا  نانآ  هتفگ 

، دوشن ادیپ  دشاب  نآ  ضراعم  هک  يرگید  یعرش  هنّیب  هک  ینامز  ات  دوش ، هماقا  طیارشلا  عماج  دهتجم  تیملعا  رب  یعرـش  هنّیب  رگا  ج :
زا وجتـسج  تروص  نیا  رد  دـشابن ، نانیمطا  ای  ملع  لوصح  بجوم  هچ  رگا  دوش ، یم  داـمتعا  نآ  هب  تسا و  یعرـش  تجح  هنّیب  نآ 

.تسین مزال  نآ  دوجو  مدع  زارحا  ضراعم و  هنّیب 

هدش یعرـش  ماکحا  اوتف و  لقن  رد  هابتـشا  بکترم  دراوم  زا  یـضعب  رد  درادن و  دـهتجم  زا  هزاجا  هک  یـسک  تسا  زیاج  ایآ  س 28 :
هیلمع هلاسر  يور  زا  ار  ماکحا  صخش  نیا  هک  یتروص  رد  ام  هفیظو  دوش ؟ یعرش  ماکحا  نایب  دهتجم و  ياوتف  لقن  يدصتم  تسا ،

؟ تسیچ دنک ، یم  لقن 

، دوش یم  هابتـشا  اطخ و  راچد  هک  یـسک  یلو  تسین ، طرـش  نتـشاد  هزاجا  یعرـش ، ماکحا  نایب  دهتجم و  ياوتف  لقن  يدصت  رد  ج :
زا ار  هدنونـش  تسا  بجاو  وا  رب  دش ، دوخ  هابتـشا  هجوتم  هچنانچ  درک ، هابتـشا  يدروم  رد  رگا  دوش و  راک  نیا  يدصتم  تسین  زیاج 

نانیمطا ات  تسین  زیاج  عمتسم  رب  لاح ، ره  هب  .دیامن  هاگآ  هابتشا  نآ 
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.دنک لمع  وا  لقن  هب  هدرکن ، ادیپ  هدنیوگ  راتفگ  تّحص  هب 

رگید دهتجم  هب  يدهتجم  زا  لودع 

زا دیلقت  رب  اقب  طرش  ملعا  دهتجم  هزاجا  رگا  .میدرک  یم  لمع  ملعا  ریغ  دهتجم  هزاجا  هب  ّتیم ، زا  دیلقت  رب  اقب  رد  لاح  هب  ات  س 29 :
؟ تسا بجاو  ام  رب  ّتیم  رب  اقب  يارب  وا  هزاجا  بلط  ملعا و  هب  لودع  ایآ  تسا ، ّتیم 

ملعا هب  لودع  هب  يزاین  درادـن و  لاکـشا  ملعا  ریغ  ياوتف  هب  لمع  دـشاب ، هلأسم  نیا  رد  ملعا  ياوتف  اب  قفاوم  ملعا  ریغ  ياوتف  رگا  ج :
.تسین

ّتیم دیلقت  رب  اقب  يارب  وا  زا  هک  يدهتجم  ياوتف  هب  تسا  بجاو  هّرـس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  ياواتف  زا  یکی  زا  لودـع  رد  ایآ  س 30 :
؟ درک لمع  دوش  یم  مه  نیدهتجم  ریاس  ياوتف  هب  هکنآ  ای  منک  عوجر  ما ، هتفرگ  هزاجا 

دروم هلأسم  رد  وا  ياوتف  دهتجم و  نآ  زا  ملعا  رگید  هدـنز  دـهتجم  هکنآ  رگم  تسا ، دـهتجم  نامه  ياواتف  هب  عوجر  رد  طایتحا  ج :
.تسا ملعا  دهتجم  هب  عوجر  تروص ، نیا  رد  بجاو  طایتحا  هک  دشاب ، لوا  دهتجم  ياوتف  فلاخم  لودع 

؟ تسا زیاج  دیلقت  عجرم  رییغت  ایآ  س 31 :

.دشاب هیملعالا  لمتحم  ای  ملعا  هک  نیا  رگم  تسین  زیاج  بجاو  طایتحا  رب  انب  رگید  هدنز  دهتجم  هب  هدنز ، دهتجم  زا  لودع  ج )

نیا یلو  مدوب ، هر )  ) ماما ترـضح  دلقم  فیلکت  نس  هب  ندیـسر  زا  لبق  هتـشذگ  رد  یعرـش ، ماکحا  هب  مزتلم  متـسه  یناوج  س 32 :
يرگید عجرم  هب  یتّدم  زا  دعب  .ددرگ  یم  هّمذ  تئارب  ببس  ماما  زا  دیلقت  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  هکلب  دوبن  یعرـش  هنّیب  رب  ینتبم  دیلقت 

، عجرم نآ  تشذگرد  زا  دعب  دوبن و  حیحص  مه  لودع  نیا  هک  یلاح  رد  مدرک ، لودع 
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.دییامرف نایب  ار  ما  یلعف  فیلکت  تدم و  نآ  رد  ملامعا  مکح  عجرم و  نآ  زا  مدیلقت  مکح  ًافطل  .مدرک  لودع  یلاعبانج  هب 

رب انب  ناشیا ، تلحر  زا  دعب  هچ  يو و  تکرب  اب  تایح  لاح  رد  هچ  هّرس ،) سّدق  ) ماما ياوتف  ساسا  رب  هک  امش  لامعا  زا  هتسد  نآ  ج :
زا یعرـش  نیزاوم  اب  قبطنم  ریغ  دـیلقت  هب  هک  یلامعا  یلو  .تسا  تّحـص  هب  موکحم  هتفرگ ، ماجنا  هّرـس ) سّدـق  ) ماما زا  دـیلقت  رب  اقب 

بجوم تّحـص و  هب  موکحم  دـشاب ، دـینک ، دـیلقت  وا  زا  دـیاب  نونکا  مه  هک  یـسک  ياوتف  اب  قبطنم  رگا  هتفای ، ماـجنا  يرگید  عجرم 
لودع نیب  هارث و  باط  لحار  ماما  زا  دیلقت  رب  اقب  نیب  امـش  رـضاح  لاح  رد  .تسا  بجاو  امـش  رب  اهنآ  ياضق  ّالاو  تسا ، هّمذ  تئارب 

.دیتسه ّریخم  دیناد ، یم  دیلقت  هتسیاش  ار  وا  یعرش  نیزاوم  ساسا  رب  هک  یسک  هب 

تّیم دیلقت  رب  اقب 

یم رضاح  لاح  رد  .تسا  هدومن  دیلقت  ینّیعم  عجرم  زا  ناشیا  لاحترا  زا  سپ  هدوب ، هیلع ) هللا  همحر   ) ماما دّلقم  هک  یصخش  س 33 :
؟ تسا زیاج  دیلقت  نیا  ایآ  .دیامن  دیلقت  ماما  زا  هرابود  دهاوخ 

وا هب  لودع  نامز  رد  هدنز  دهتجم  رگا  یلو  .تسین  زیاج  طایتحا ، رب  انب  ّتیم  دـهتجم  هب  طیارـشلا  عماج  هدـنز  دـهتجم  زا  عوجر  ج :
ماما دیلقت  رب  نانچمه  هک  دراد  رایتخا  رـضاح  لاح  رد  درف  نیا  و  هدوب ، لطاب  ادتبا  نامه  زا  وا  هب  لودـع  تسا ، هدوبن  طیارـش  دـجاو 

.دنک لودع  تسا ، زیاج  شدیلقت  هک  يا  هدنز  دهتجم  هب  ای  دنامب و  یقاب  هر ) )

هک یلاح  رد  مدرک ، دـیلقت  ناشیا  زا  ماکحا  زا  یـضعب  رد  هدیـسر و  فیلکت  نس  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  تاـیح  ناـمز  رد  نم  س 34 :
یبوخ هب  دیلقت  هلأسم 
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؟ مراد یفیلکت  هچ  نونکا  دوبن ، مولعم  میارب 

رد دنچره  ناشیا ، دلقم  ًالمع  و  دـیا ، هدومن  لمع  ناشیا  ياواتف  هب  هر )  ) ماما تایح  نامز  رد  يدابع  ریغ  يدابع و  لامعا  رد  رگا  ج :
.تسا زیاج  امش  يارب  لئاسم  همه  رد  هر )  ) ماما ترضح  دیلقت  رب  اقب  رضاح  لاح  رد  دیا ، هدوب  ماکحا ، زا  یضعب 

؟ تسیچ دشاب ، ملعا  رگا  ّتیم  دیلقت  رب  اقب  مکح  س 35 :

.دوشن كرت  ملعا  ِّتیم  دیلقت  رب  اقب  رد  طایتحا  هک  تسا  راوازس  یلو  .تسا  زیاج  تروص  ره  رد  ّتیم  دیلقت  رب  اقب  ج :

؟ تسا یفاک  يدهتجم  ره  هزاجا  ای  تسا و  ربتعم  ملعا  دهتجم  زا  هزاجا  ّتیم ، دیلقت  رب  اقب  رد  ایآ  س 36 :

.تسین بجاو  ملعا  زا  هزاجا  دشاب ، اهقف  قافّتا  دروم  هک  یتروص  رد  ّتیم ، دیلقت  رب  اقب  زاوج  رد  ج :

دیلقت يرگید  دهتجم  زا  لئاسم  زا  یضعب  رد  ناشیا  تلحر  زا  دعب  هدرک و  یم  دیلقت  هّرس ) سّدق  ) لحار ماما  زا  هک  یصخش  س 37 :
؟ دراد یفیلکت  هچ  صخش  نیا  تسا ، هدومن  تافو  زین  دهتجم  نآ  نونکا  تسا ، هدرک 

ّریخم هک  نانچمه  .دنامب  یقاب  هدرکن ، لودع  ناشیا  زا  هک  یلئاسم  رد  هّرـس ،) سّدـق  ) ماما زا  دـیلقت  رب  هتـشذگ ، دـننام  دـناوت  یم  ج :
.دنک لودع  هدنز  دهتجم  هب  ای  دنامب و  یقاب  مود  دهتجم  ياوتف  رب  هدومن  لودع  هک  یلئاسم  رد  تسا 

دهتجم اذـل  تسین ، زیاج  ّتیم  دـیلقت  رب  اقب  ناشیا  ياوتف  رب  انب  هک  مدرک  یم  نامگ  هّرـس ) سّدـق  ) لحار ماما  تاـفو  زا  دـعب  س 38 :
؟ منک عوجر  لحار  ماما  زا  دیلقت  هب  رگید  راب  مناوت  یم  ایآ  .مدرک  باختنا  دیلقت  يارب  ار  يرگید  هدنز 

رگم تسین ، زیاج  دیا ، هدومن  لودع  هک  یلئاسم  رد  هدنز  دهتجم  هب  ناشیا  زا  لودع  زا  دعب  هّرـس ) سّدق  ) ماما زا  دـیلقت  هب  عوجر  ج :
هک نیا 
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هک تسا ، ملعا  هدنز  دهتجم  هب  تبـسن  هر ) ) ماما هک  دیـشاب  دقتعم  امـش  و  دشاب ، ملعا  ّتیم  دیلقت  رب  اقب  بوجو  هدنز ، دـهتجم  ياوتف 
.تسا بجاو  هر )  ) ماما دیلقت  رب  اقب  تروص  نیا  رد 

ياوتف هب  یهاگ  منک و  عوجر  ّتیم  دـهتجم  ياوتف  هب  یهاگ  اوتف  رد  فالتخا  دوجو  اب  هلأـسم  کـی  رد  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  س 39 :
؟ ملعا هدنز  دهتجم 

.تسین زیاج  ّتیم  هب  ددجم  عوجر  لودع ، زا  سپ  تسا و  زیاج  هدشن ، لودع  هدنز  دهتجم  هب  هک  ینامز  ات  ّتیم  دیلقت  رب  اقب  ج :

عجارم زا  یکی  زا  نتفرگ  هزاجا  دنراد ، ار  ناشیا  زا  دیلقت  رب  اقب  دصق  هک  یناسک  و  هّرـس ) سّدـق  ) لحار ماما  نیدـّلقم  رب  ایآ  س 40 :
؟ تسا یفاک  ّتیم  رب  اقب  زاوج  رب  مالسا  ياملع  عجارم و  رثکا  قافّتا  هک  نیا  ای  تسا ؟ بجاو  هدنز 

هب عوجر  هب  يزاین  دروم  نیا  رد  تسا و  زیاج  هر ) ) ماما دـیلقت  رب  اقب  ّتیم ، زا  دـیلقت  رب  اـقب  زاوج  رب  ینبم  اـملع ، قاـفّتا  ضرف  اـب  ج :
.تسین ینّیعم  دهتجم 

ای هدرک و  لمع  نآ  هب  عجرم  تایح  لاح  رد  فّلکم  هک  يا  هلأسم  رد  ّتیم  زا  دـیلقت  رب  اـقب  هب  عجار  یلاـعبانج  فیرـش  رظن  س 41 :
؟ تسیچ هدرکن ،

.تسا يزجم  زیاج و  تسا ، هدرکن  لمع  اهنآ  هب  فّلکم  نونکات  هک  یلئاسم  رد  یتح  لئاسم  همه  رد  ّتیم  دیلقت  رب  اقب  ج :

نآ ياواتف  هب  یلو  هدوبن  فّلکم  دهتجم  تایح  نامز  رد  هک  یصاخشا  لماش  مکح  نیا  ایآ  ّتیم ، زا  دیلقت  رب  اقب  زاوج  رب  انب  س 42 :
؟ دوش یم  مه  دنا ، هدرک  لمع  عجرم 

زا دعب  دهتجم  نامه  دیلقت  رب  ندنام  یقاب  دشاب ، هدش  ققحم  حیحص  وحن  هب  طیارشلا  عماج  دهتجم  زا  غلابریغ  صخـش  دیلقت  رگا  ج :
شتوف
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.تسا زیاج 

رد نوچ  یلو  .میا  هدنام  یقاب  يو  دیلقت  رب  ناشیا  زوسناج  تلحر  زا  دعب  هک  میتسه  هّرـس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  نیدـلقم  زا  ام  س 43 :
یم ساسحا  میوش و  یم  وربور  يا  هزات  یعرـش  لئاسم  اب  تسا ، ریگرد  یناـهج  رابکتـسا  اـب  ناملـسم  تلم  هک  یلعف  راوشد  طـیارش 

؟ تسا زیاج  ام  يارب  راک  نیا  ایآ  مینک ، دیلقت  امش  زا  میئامن و  عوجر  یلاعترضح  هب  دیاب  مینک 

مالعتسا هب  زاین  تروص  رد  دیرادن ، ناشیا  دیلقت  زا  لودع  هب  يزاین  ًالعف  تسا و  زیاج  امش  يارب  هّرس ) سّدق  ) ماما زا  دیلقت  رب  اقب  ج :
.دییامن هبتاکم  ام  رتفد  اب  دیناوت  یم  هثدحتسم ، لئاسم  رد  یعرش  مکح 

؟ تسیچ دیامن ، زارحا  ار  يرگید  عجرم  تیملعا  هک  یتروص  رد  دوخ  دیلقت  عجرم  لابق  رد  دلقم  هفیظو  س 44 :

.دیامن لودع  ملعا  عجرم  هب  دراد ، فالتخا  ملعا  عجرم  ياوتف  اب  یلعف  عجرم  ياوتف  هک  یلئاسم  رد  تسا  بجاو  طایتحا ، رب  انب  ج :

؟ دنک لودع  شدیلقت  عجرم  زا  دلقم  تسا ، زیاج  یتروص  هچ  رد  . 1 س 45 :

، دـشاب راوشد  رایـسب  نآ  هب  لمع  ای  دـشابن و  نامز  اـب  قبطنم  ملعا  عجرم  ياواـتف  هک  يدراوم  رد  ملعا  ریغ  هب  ملعا  زا  لودـع  اـیآ  . 2
؟ تسا زیاج 

لوا و عجرم  زا  ملعا  مود  عجرم  هک  یتروص  رد  رگم  طوحالا ، یلع  تسین  زیاج  رگید ، دهتجم  هب  هدنز  دیلقت  عجرم  زا  لودع  . 1 ج :
.دشاب لوا  دهتجم  ياوتف  فلاخم  يا  هلأسم  رد  وا  ياوتف 

لودع زاوج  ببس  وا ، ياواتف  هب  لمع  يراوشد  ای  نآ و  رب  مکاح  طیارش  نامز و  اب  دیلقت  عجرم  ياواتف  یگنهامهان  هب  نامگ  اهنت  . 2
.دوش یمن  رگید  دهتجم  هب  ملعا  دهتجم  زا 

دیلقت هقرفتم  لئاسم 

؟ تسا یسک  هچ  رّصقم  لهاج  زا  دارم  س 46 :

هجوتم هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  رصقم  لهاج  ج :
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.دنک یم  یهاتوک  ماکحا  نتخومآ  رد  یلو  دناد ، یم  مه  ار  دوخ  تلاهج  عفر  ياههار  هدوب و  دوخ  لهج 

؟ تسیک رصاق  لهاج  س 47 :

.درادن دوخ  لهج  ندرک  فرطرب  يارب  یهار  ای  تسین و  دوخ  لهج  هجوتم  ًالصا  هک  تسا  یسک  رصاق  لهاج  ج :

؟ دراد ییانعم  هچ  بجاو  طایتحا  س 48 :

.طایتحا باب  زا  یلعف  كرت  ای  ماجنا  بوجو  ینعی  ج :

؟ دراد تمرح  رب  تلالد  دوش ، یم  رکذ  يواتف  زا  یضعب  رد  هک  لاکشا » هیف   » ترابع ایآ  س 49 :

.دراد لمع  ماقم  رد  تمرح  رب  تلالد  دشاب  زاوج  رد  لاکشا  رگا  .دنک  یم  قرف  نآ  يانعم  دراوم ، فالتخا  بسح  رب  ج :

؟ طایتحا ای  تساوتف  هیف » لاکشا  ال  «، » لاکشا نم  ولخیال  «، » لکشم «، » لاکشا هیف   » ياه ترابع  س 50 :

.تسا اوتف  هک  هیف » لاکشا  ال   » ترابع رگم  دنراد ، طایتحا  رب  تلالد  اه  ترابع  نیا  همه  ج :

؟ تسیچ مارح  ندوبن و  زیاج  نیب  قرف  س 51 :

.تسین یقرف  اهنآ  نیب  لمع  ماقم  رد  ج :

يربهر تیعجرم و 

یعرـش هفیظو  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس ، لـئاسم  رد  یعجرم  ياوتف  اـب  نیملـسم  رما  یلو  ياوـتف  ضراـعت  تروـص  رد  س 52 :
عجرم رظن  رگا  ًالثم  دراد ؟ دوجو  هیقف  یلو  دـیلقت و  عجارم  فرط  زا  هرداص  ماکحا  کیکفت  يارب  يراـیعم  اـیآ  تسیچ ؟ ناناملـسم 

یلک روط  هب  تسا ؟ يزجم  بجاو و  نانآ  زا  کیمادک  زا  تعباتم  دشاب ، هتـشاد  فالتخا  یقیـسوم  هلأسم  رد  هیقف  یلو  رظن  اب  دـیلقت 
؟ تسا مادک  دراد ، يرترب  دیلقت  عجارم  ياوتف  رب  هیقف  یلو  رظن  نآ  رد  هک  یتموکح  ماکحا 

.دوش تعاطا  دیاب  نیملسم  رما  یلو  رظن  دراد ، طابترا  ناناملسم  مومع  هب  هک  يروما  یمالسا و  روشک  هرادا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ج :
.دیامن يوریپ  شدیلقت  عجرم  ياوتف  زا  دیاب  یفلکم  ره  ضحم ، يدرف  لئاسم  رد  یلو 

علّطم هک  هنوگ  نامه  س 53 :
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کیکفت رد  هّرـس ) سّدـق  ) ینیمخ ماما  مادـقا  ایآ  دوش ، یم  ثحب  يّزجتم » داـهتجا   » ناونع تحت  يا  هلأـسم  زا  هقف  لوصا  رد  دـیتسه 
؟ دوش یمن  بوسحم  داهتجا  رد  يّزجت  ققحت  رد  یماگ  يربهر ، تیعجرم و 

.درادن داهتجا  رد  يّزجت  هلأسم  هب  یطبر  دیلقت ، تیعجرم  هیقف و  یلو  يربهر  نیب  کیکفت  ج :

عجرم دـیامن و  ملاظ  راّفک  دـض  رب  داهج  ای  گنج  نالعا  نیملـسم  رما  یلو  لاح  نیا  رد  مشاـب و  عجارم  زا  یکی  دـلقم  رگا  س 54 :
؟ متسه يو  رظن  تیاعر  هب  مزلم  ایآ  دهدن ، ار  گنج  رد  تکرش  هزاجا  نم  دیلقت 

زا تعاطا  تسا ، زواجتم  ناربکتسم  راّفک و  دض  رب  نیملسم  مالسا و  زا  عافد  اهنآ  زا  یکی  هک  یمالسا  هعماج  یمومع  لئاسم  رد  ج :
.تسا بجاو  نیملسم  رما  یلو  مکح 

، ملعا دـیلقت  عـجرم  يأر  اـب  ضراـعت  تروـص  رد  و  دـشاب ؟ یم  ارجا  لـباق  دـح  هچ  اـت  ناناملـسم  رما  یلو  ياوـتف  اـی  مکح  س 55 :
؟ تسا مدقم  کیمادک 

.دنک هضراعم  نآ  اب  دناوت  یمن  دیلقت  عجرم  ياوتف  تسا و  بجاو  ناگمه  رب  هیقف  یلو  مکح  زا  تعاطا  ج :

مکاح مکح  هیقف و  تیالو 

؟ یعرش ای  تسا  یلقع  رما  کی  قادصم  موهفم و  تهج  زا  هیقف  تیالو  لصا  هب  داقتعا  ایآ  س 56 :

یم زین  لـقع  دـییأت  دروم  هک  تسا  يدـبعت  یعرـش  مکح  سانـش  نید  لداـع و  هیقف  تموکح  زا  تسا  تراـبع  هک  هیقف  تیـالو  ج :
.تسا هدش  نایب  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  هک  دراد  دوجو  ییالقع  شور  نآ  قادصم  نییعت  رد  و  دشاب ،

لباق دیامن ، مکح  اهنآ  فالخ  رب  ناناملـسم ، یمومع  حلاصم  لیلد  هب  نیملـسم  رما  یلو  هک  یتروص  رد  یعرـش  ماکحا  ایآ  س 57 :
؟ تسا لیطعت  رییغت و 

.تسا فلتخم  هلأسم  نیا  دراوم  ج :

تحت دیاب  یمالسا  تموکح  ماظن  رد  یهورگ  ياه  هناسر  ایآ  س 58 :
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؟ دنشاب يرگید  داهن  ای  هیملع و  ياه  هزوح  ای  هیقف  یلو  تراظن 

رـشن نیملـسم و  مالـسا و  هب  تمدـخ  تهج  رد  دـشاب و  نیملـسم  رما  یلو  فارـشا  رما و  تحت  دـیاب  یهورگ  ياـه  هناـسر  هرادا  ج :
ناناملسم داحتا  نآ و  تالکشم  لح  یمالسا و  هعماج  يرکف  تفرشیپ  تهج  رد  زین  و  دوش ، هدرامگ  راک  هب  یهلا  دنمشزرا  فراعم 

.دوش هدافتسا  نآ  زا  روما  هنوگنیا  لاثما  نیملسم و  نایم  رد  يردارب  توخا و  شرتسگ  و 

؟ دوش یم  بوسحم  یقیقح  ناملسم  درادن ، هیقف  هقلطم  تیالو  هب  داقتعا  هک  یسک  ایآ  س 59 :

( هادف انحاورا  ) تجح ترـضح  تبیغ  رـصع  رد  دـیلقت ، ای  دـشاب  داهتجا  رثا  رب  هک  نیا  زا  معا  هیقف ، هقلطم  تیالو  هب  داقتعا  مدـع  ج :
.دوش یمن  مالسا  نید  زا  جورخ  دادترا و  بجوم 

؟ دیامن خسن  یمومع ، تحلصم  دننام  یلیلد  ره  هب  ار  ینید  ماکحا  دناوتب  نآ  ساسا  رب  هک  دراد  یتیالو  هیقف  یلو  ایآ  س 60 :

تلاح شیادیپ  ای  عوضوم  رییغت  و  درادن ، دوجو  مالـسا  نید  ماکحا  خسن  ناکما  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تافو  زا  دـعب  ج :
.دوش یمن  بوسحم  خسن  مکح ، يارجا  يارب  یتقوم  عنام  دوجو  ای  رارطضا  ترورض و 

ناگدـنیامن زا  یـضعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنرادن ، هیبسح  روما  رد  زج  هیقف  تیالو  هب  يداقتعا  هک  یناسک  ربارب  رد  اـم  هفیظو  س 61 :
؟ تسیچ دننک ، یم  جیورت  ار  هاگدید  نیا  نانآ 

ینثا هّقح  بهذـم  ناکرا  زا  نامز  رـصع و  ره  رد  یمالـسا  تلم  یعامتجا  روما  هرادا  یمالـسا و  هعماـج  يربهر  رد  هیقف  تیـالو  ج :
هدیسر نآ  هب  داقتعا  موزل  مدع  هب  ناهرب  لالدتسا و  ساسا  رب  دوخ  رظن  هب  یـسک  رگا  دراد ، تماما  لصا  رد  هشیر  هک  تسا  يرـشع 

هقرفت فالتخا و  جیورت  یلو  تسا ، روذعم  دشاب ،
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.تسین زیاج  وا  يارب  ناناملسم  نیب 

دلقم هک  یـسک  رب  ایآ  دنتـسه ؟ تعاطا  هب  مزلم  وا  نیدـلقم  طقف  ای  تسا  روآ  مازلا  ناناملـسم  همه  يارب  هیقف  یلو  رماوا  ایآ  س 62 :
؟ ریخ ای  تسا  بجاو  هیقف  یلو  زا  تعاطا  درادن ، هیقف  هقلطم  تیالو  هب  داقتعا  هک  تسا  یعجرم 

مکح نیا  و  دنـشاب ، وا  یهن  رما و  میلـست  هدومن و  تعاطا  هیقف  یلو  ییالو  رماوا  زا  دیاب  ناناملـسم  همه  هعیـش  بهذـم  ساسا  رب  ج :
مالـسا و هب  مازتلا  زا  کیکفت  لباق  هیقف  تیـالو  هب  مازتلا  اـم  رظن  هب  .ناـنآ  نیدـلقم  هب  دـسر  هچ  دوش ، یم  مه  ماـظع  ياـهقف  لـماش 

.تسین مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  تیالو 

یلص ) مرکا لوسر  رگا  هک  تسا  هدش  لامعتسا  ینعم  نیا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  رـصع  رد  هقلطم  تیالو  هملک  س 63 :
هب تسا ، بجاو  درف  نآ  رب  دشاب  مه  اهراک  نیرت  تخس  زا  رگا  یتح  نآ  ماجنا  دننک ، رما  يراک  ماجنا  هب  ار  یصخش  هلآو ) هیلع  هللا 

تسا نیا  لاؤس  .دناسرب  لتق  هب  ار  دوخ  دیاب  درف  نآ  .دنهدب  یشکدوخ  روتـسد  یـسک  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رگا  لاثم  روط 
موصعم یلو  نامز  نیا  رد  دـندوب و  موصعم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اـم  رـصع  رد  هیقف  تیـالو  اـیآ  هک 

؟ تسا هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رصع  يانعم  نامه  هب  درادن ، دوجو 

تماـیق زور  اـت  تسا و  ینامـسآ  نید  نیرخآ  هک  مالـسا  فـینح  نید  هک  تسا  نیا  طیارـشلا  عماـج  هیقف  هقلطم  تیـالو  زا  دارم  ج :
ربهر مکاح و  رما و  یلو  نتـشاد  زا  ریزگان  یمالـسا  هعماج  تاقبط  همه  اذل  تسا ، هعماج  روما  هرادا  تموکح و  نید  دراد  رارمتـسا 

نانمشد رش  زا  ار  یمالسا  تما  ات  دنتسه 
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رب يوق  يّدـعت  ملظ و  زا  رارقرب و  نآ  رد  ار  تلادـع  هدومن و  يرادـساپ  یمالـسا  هعماج  ماظن  زا  و  دـیامن ، ظـفح  نیملـسم  مالـسا و 
ارجا هلحرم  رد  راک  نیا  .دـنک  نیمأـت  ار  یعاـمتجا  یـسایس و  یگنهرف ، ییافوکـش  تفرـشیپ و  لـئاسو  و  دـیامن ، يریگولج  فیعض 
ریطخ هفیظو  هک  نیا  زا  سپ  ناناملـسم  مکاح  دـشاب ، هتـشاد  تافانم  صاخـشا  زا  یـضعب  يدازآ  عفاـنم و  عماـطم و  اـب  تسا  نکمم 
ذاختا یمالـسا  هقف  ساسا  رب  یـضتقم  تامیمـصت  دنادب  مزال  هک  دروم  ره  رد  دیاب  تفرگ ، هدهع  هب  یعرـش  نیزاوم  قبط  ار  يربهر 

نیملسم مالسا و  یمومع  حلاصم  هب  طوبرم  هک  يدراوم  رد  هیقف  یلو  تارایتخا  تامیمصت و  .دیامن  رداص  ار  مزال  تاروتسد  دنک و 
حیـضوت نیا  و  تسا ، مکاح  مّدقم و  تّما  داحآ  تامیمـصت  تارایتخا و  رب  مدرم ، داحآ  رایتخا  هدارا و  اب  ضراعت  تروص  رد  تسا ،

.تسا هقلطم  تیالو  هرابرد  يرصتخم 

یتموکح یعرـش  ماکحا  رماوا و  دشاب ، هدنز  دـهتجم  هزاجا  اب  دـیاب  اهقف  ياوتف  رب  انب  ّتیم  زا  دـیلقت  رب  اقب  هک  هنوگنامه  ایآ  س 64 :
هدنز ربهر  نذا  نودب  هک  نیا  ای  دراد  هدنز  ربهر  نذا  هب  جایتحا  ندوب  ذفان  رارمتسا و  يارب  تسا ، هدش  رداص  یّفوتم  ربهر  زا  هک  مه 

؟ تسا رادروخرب  ییارجا  تیلباق  زا  دوخ  هب  دوخ  مه 

ذفان دراد و  رارمتـسا  نانچمه  دـشابن ، تقوم  رودـص ، ماگنه  رگا  نیملـسم  رما  یلو  فرط  زا  هرداص  تاباصتنا  ییالو و  ماـکحا  ج :
.دنک ضقن  ار  اهنآ  دنیبب و  اهنآ  ضقن  رد  یتحلصم  دیدج  رما  یلو  هک  نیا  رگم  دوب ، دهاوخ 

، درادن هیقف  هقلطم  تیالو  هب  يداقتعا  دنک و  یم  یگدنز  ناریا  یمالسا  يروهمج  روشک  رد  هک  یهیقف  رب  ایآ  س 65 :
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یهیقف هک  یتروص  رد  و  دوش ؟ یم  بوسحم  قساف  دیامن  تفلاخم  هیقف  یلو  اب  رگا  و  تسا ؟ بجاو  هیقف  یلو  تاروتـسد  زا  تعاطا 
ماقم يدـصتم  هک  یهیقف  رماوا  اـب  رگا  دـناد ، یم  تیـالو  ماـقم  هب  رت  هتـسیاش  وا  زا  ار  دوخ  یلو  دراد  هیقف  هقلطم  تیـالو  هب  داـقتعا 

؟ تسا قساف  دیامن ، تفلاخم  تسا  رما  تیالو 

زیاج یـسک  چـیه  يارب  .تسا و  بجاو  دـشاب ، هیقف  هک  نیا  ولو  یفلکم  ره  رب  نیملـسم  رما  یلو  یتموکح  تاروتـسد  زا  تعاطا  ج :
يدـصتم هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دـیامن  تفلاخم  تسا ، رت  هتـسیاش  شدوخ  هک  هناهب  نیا  هب  تیـالو  روما  يدـصتم  اـب  هک  تسین 

توافت یلک  روط  هب  هلأسم  تروص ، نیا  ریغ  رد  یلو  .دشاب  هدیـسر  تیالو  ماقم  هب  هدـش  هتخانـش  ینوناق  ياه  هار  زا  تیالو  بصنم 
.درک دهاوخ 

؟ دراد دودح  يارجا  رب  تیالو  تبیغ  رصع  رد  طیارشلا  عماج  دهتجم  ایآ  س 66 :

.دراد نیملسم  رما  یلو  هب  صاصتخا  نآ  رب  تیالو  تسا و  بجاو  مه  تبیغ  نامز  رد  دودح  يارجا  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  درادن  داقتعا  نآ  هب  هک  یسک  و  يداقتعا ؟ ای  تسا  يدیلقت  هلأسم  کی  هیقف  تیالو  ایآ  س 67 :

هیقف تیالو  هب  طوبرم  ماکحا  هک  توافت  نیا  اـب  .دـشاب  یم  بهذـم  لوصا  زا  هک  تسا  تماـما  تیـالو و  نوئـش  زا  هیقف  تیـالو  ج :
شریذپ مدـع  هب  ناهرب  لالدتـسا و  ساسا  رب  دوخ  رظن  هب  هک  یـسک  دـنوش و  یم  طابنتـسا  یعرـش  هلّدا  زا  یهقف  ماکحا  ریاس  دـننام 

.تسا روذعم  هدیسر ، هیقف  تیالو 

تاروتسد زا  تعاطا  موزل  يانعم  هب  هک  دوش  یم  هدینـش  يرادا » تیالو   » ناونع هب  يا  هلأسم  نیلوئـسم ، زا  یـضعب  زا  یهاگ  س 68 :
؟ تسا مادک  ام  یعرش  هفیظو  و  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  یلاعبانج  رظن  .تسا  ضارتعا  قح  نودب  رتالاب  ماقم 

ج:
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یمالـسا میهافم  رد  یلو  .تسین  زیاج  دـشاب ، هدـش  رداص  يرادا  ینوناق  تاررقم  طـباوض و  ساـسا  رب  هک  يرادا  رماوا  اـب  تفلاـخم 
.درادن دوجو  يرادا  تیالو  ناونع  هب  يزیچ 

؟ تسا بجاو  تسوا ، یگدنیامن  ورملق  رد  لخاد  هک  يدراوم  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  تاروتسد  زا  تعاطا  ایآ  س 69 :

هدرک رداـص  تسا ، هدـش  راذـگاو  وا  هب  هیقف  یلو  فرط  زا  هک  یتاراـیتخا  تیحالـص و  ورملق  ساـسا  رب  ار  دوخ  تاروتـسد  رگا  ج :
.تسین زیاج  اهنآ  اب  تفلاخم  دشاب ،

تراهط

اهبآ ماکحا 

تمـسق ایآ  دـنک ، دروخرب  تساجن  اب  دزیر ، یم  نییاپ  هب  راـشف  نودـب  ریزارـس و  روط  هب  هک  یلیلق  بآ  نییاـپ  تمـسق  رگا  س 70 :
؟ دنام یم  یقاب  كاپ  نانچمه  بآ  نیا  يالاب 

.تسا كاپ  نآ  يالاب  تمسق  دنک ، قدص  نآ  رب  نییاپ  هب  الاب  زا  نایرج  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  بآ  يریزارس  رگا  ج :

نیمه تساجن  نیع  لاوز  زا  دـعب  هک  نیا  ای  تسا و  مزال  مه  ندرـشف  يراج ، ّرک و  بآ  اب  سجن  ياه  سابل  نتـسش  رد  اـیآ  س 71 :
.دنک یم  تیافک  تفرگ ، ارف  ار  نآ  بآ  هک 

.دنهد ناکت  ای  راشف  ار  نآ  طایتحا  رب  انب  دیاب  ج :

یم كاپ  بآ  لخاد  راشف  نامه  اب  ای  تسا  مزال  بآ  جراخ  نداد  راشف  يراـج ، رک و  بآ  اـب  سّجنتم  ساـبل  ریهطت  رد  اـیآ  س 72 :
؟ دوش

.تسا یفاک  بآ ، لخاد  نداد  ناکت  ای  راشف  ج :

هلول بآ  ندیسر  درجم  هب  میهد ، یم  وشتسش  يرهش  بآ  عبنم  هب  لصتم  یـشک  هلول  بآ  اب  هک  ار  یـسجن  شرف  ای  میلگ  ایآ  س 73 :
؟ دوش ادج  نآ  زا  هلاسغ  بآ  دیاب  ای  دنوش  یم  كاپ  سجن ، لحم  هب  یشک 

ندیسر درجم  هب  هکلب  تسین ، طرش  هلاسغ  بآ  ندش  ادج  یشک ، هلول  بآ  اب  ریهطت  رد  ج :
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لاصتا ماگنه  رد  شرف  رب  ندیـشک  تسد  هلیـسو  هب  دوخ  ياج  زا  هلاسغ  تکرح  تساجن و  نیع  لاوز  زا  دـعب  سجن ، ناکم  هب  بآ 
.دوش یم  لصاح  تراهط  بآ ،

ظیلغ ناوارف  حالما  دوجو  رثا  رب  هک  ییایرد  بآ  دـننام  تسیچ ؟ تسا  ظیلغ  یعیبط  روط  هب  هک  یبآ  اب  لـسغ  وضو و  مکح  س 74 :
زا عنام  حالما ، دوجو  ببـس  هب  بآ  تظلغ  درجم  .دـنراد ج : يرتشیب  تظلغ  هک  يرگید  دراوم  ای  هیمورا  هچاـیرد  لـثم  تسا ، هدـش 

.تسا یفاک  فرع  رظن  رد  نآ  ناونع  قدص  قلطم ، بآ  یعرش  راثآ  بترت  يارب  و  دوش ، یمن  نآ  رب  قلطم  بآ  ناونع  قدص 

دننام ( ؟ تسا یفاک  بآ  ندوب  رک  رب  ءانب  هک  نیا  ای  تسا  بجاو  نآ  ندوب  رک  هب  ملع  بآ ، ندوب  رک  راـثآ  بترت  يارب  اـیآ  س 75 :
( هریغ راطق و  ياه  یئوشتسد  رد  دوجوم  بآ 

.تسازیاج نآ  ندوب  رک  رب  نتشاذگ  انب  دوش ، زارحا  بآ  ندوب  رک  هقباس  تلاح  رگا  ج :

غولب نامز  ات  زیمم  كدوک  هتفگ  هب  تساجن  تراهط و  رد  : » تسا هدـمآ  هّرـس ) سّدـق  ) ینیمخ ماما  هلاسر  ( 147  ) هلأسم رد  س 76 :
زا سپ  ار  ناشدـنزرف  ریهطت  ردام  ردـپ و  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  لاثم  روط  هب  اریز  .تسا  يراوشد  فیلکت  اوتف  نیا  دوش .» یمن  اـنتعا 

.دییامرف نایب  ار  ام  یعرش  هفیظو  ًافطل  .دنریگب  هدهع  هب  یگلاس  هدزناپ  نس  ات  تجاح  ءاضق 

.تسا ربتعم  هراب  نیا  رد  تسا  غولب  هناتسآ  رد  هک  یکدوک  لوق  ج :

وضو و مکح  تسا ؟ فاضم  بآ  نیا  اـیآ  دروآ ، یم  رد  ریـش  گـنر  هب  ار  نآ  هک  دـننک  یم  هفاـضا  يداوم  بآ  هب  یهاـگ  س 77 :
؟ تسیچ نآ  اب  ریهطت 

.درادن ار  فاضم  بآ  مکح  بآ  نآ  ج :

بآ رک و  بآ  نیب  یقرف  هچ  ریهطت ، رد  س 78 :
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؟ تسا يراج 

.دنرادن مه  اب  یتوافت  چیه  ج :

؟ تفرگ وضو  ناوت  یم  دیآ ، یم  تسدب  نآ  راخب  زا  هک  یبآ  اب  ایآ  دوش ، هدناشوج  روش  بآ  رگا  س 79 :

.دراد ار  قلطم  بآ  راثآ  دنک ، قدص  نآ  رب  قلطم  بآ  رگا  ج :

تساجن نیع  لاوز  زا  دعب  دیاب  راک  نیا  ایآ  .تسا  طرـش  ماگ  هدزناپ  رادقم  هب  نتفر  هار  شفک ، ای  اپ  فک  ندش  كاپ  يارب  س 80 :
، تفر نیب  زا  ماگ  هدزناپ  اب  تساجن  نیع  هکنآ  زا  سپ  ایآ  تسا ؟ یفاک  تساجن  نیع  دوجو  اـب  نتفر  ماـگ  هدزناـپ  اـی  دریگب  تروص 

؟ دوش یم  كاپ  شفک  ای  اپ  فک 

کشخ و نیمز  يور  مدق  هد  ردق  هب  ًابیرقت  هاگره  تسا  هدش  سجن  وا ، شفک  ای  اپ  فک  نیمز ، يور  نتفر  هار  رثا  رب  هک  یـسک  ج :
.دوش لئاز  تساجن ، نیع  هک  نیا  هب  طورشم  دوش  یم  كاپ  وا  شفک  اپ و  فک  دورب ، هار  كاپ 

؟ دوش یم  كاپ  هدش ، تلافسآ  هک  ینیمز  يور  نتفر  هار  اب  شفک  هت  ای  اپ  فک  ایآ  س 81 :

.دنتسین شفک  هت  ای  اپ  فک  هدننک  كاپ  ریق ، هب  هتشغآ  ای  تلافسآ و  ياه  نیمز  ج :

؟ تسیچ نآ  تیرّهطم  طیارش  تسه ، رگا  تسا ؟ تارّهطم  زا  باتفآ  ایآ  س 82 :

، رد بوچ ، دننام  هتفر  راکب  نآ  رد  هک  ییاهزیچ  نامتخاس و  لیبق  زا  لوقنم  ریغ  ءایشا  همه  نیمز و  تراهط  ثعاب  باتفآ  ندیبات  ج :
هلیـسو هب  دنـشاب و  رت  باتفآ  شبات  عقوم  رد  دشاب و  هدش  لئاز  اهنآ  زا  ًالبق  تساجن  نیع  هک  یطرـش  هب  دوش ، یم  نآ  دننام  هرجنپ و 

.دنوش کشخ  باتفآ 

؟ دنوش یم  كاپ  هنوگچ  دننک ، یم  نیگنر  ار  بآ  ریهطت ، عقوم  رد  هک  یسجن  ياه  سابل  س 83 :

ياه سابل  دوشن ، بآ  ندش  فاضم  ثعاب  سابل  نداد  گنر  رگا  ج :
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.دنوش یم  كاپ  اهنآ ، رب  بآ  نتخیر  اب  سجن 

ایآ دـکچ ، یم  فرظ  لـخاد  هب  بآ  تارطق  لـسغ  ماـگنه  رد  دزیر و  یم  یفرظ  رد  ار  بآ  تباـنج  لـسغ  يارب  هک  یـسک  س 84 :
؟ دوش یم  بآ  نآ  اب  لسغ  ندرک  مامت  زا  عنام  ایآ  و  ددرگ ؟ یم  بآ  ندش  سجن  بجوم 

دوجو نآ  اب  لسغ  ندرک  مامت  يارب  یعنام  تسا و  كاپ  دـکچب ، فرظ  لـخاد  هب  تسا  كاـپ  هک  ندـب  تمـسق  نآ  زا  بآ  رگا  ج :
.درادن

؟ دراد ناکما  تسا ، هدش  هتخاس  سجن  بآ  هب  هتشغآ  لِگ  اب  هک  يرونت  ریهطت  ایآ  س 85 :

.تسا یفاک  نان  نتخپ  يارب  دبسچ  یم  نآ  هب  ریمخ  هک  رونت  رهاظ  تراهط  تسا و  ریهطت  لباق  نتسش  اب  نآ  رهاظ  ج :

رب دوش ، يدیدج  صاوخ  ياراد  نآ  هدام ي  هک  يروط  هب  نآ  يور  رب  ییایمیـش  تالاعفنا  لعف و  ماجنا  اب  سجن  نغور  ایآ  س 86 :
؟ دنک یم  ادیپ  ار  هلاحتسا  مکح  هک  نیا  ای  دنام  یم  یقاب  دوخ  تساجن 

.تسین یفاک  دشخبب ، داوم  هب  يدیدج  تیصاخ  هک  ییایمیش  تالاعفنا  لعف و  ماجنا  دّرجم  سجن ، داوم  ریهطت  يارب  ج :

رـس رب  بآ  راـخب  زا  لـصاح  تارطق  نآ  زا  تسا و  فاـص  حطـسم و  نآ  فقـس  هک  دراد  دوـجو  یماـمح  اـم  ياتـسور  رد  س 87 :
؟ تسا حیحص  تارطق  نیا  ندیکچ  زا  دعب  لسغ  ایآ  تسا ؟ كاپ  تارطق  نیا  ایآ  .دکچ  یم  ناگدننک  مامحتسا 

نآ تساجن  ثعاب  ندب  رب  تارطق  نیا  ندیکچ  و  تسا ، تراهط  هب  موکحم  دکچ ، یم  كاپ  فقس  زا  هک  یتارطق  مامح و  راخب  ج :
.دناسر یمن  ررض  لسغ  تّحص  هب  دوش و  یمن 

برکیم هب  یگدولآ  یندعم و  داوم  اب  طالتخا  رثا  رد  اه  بالـضاف  ياهبآ  نزو  یملع ، تاقیقحت  ساسا  رب  هکنیا  هب  هجوت  اب  س 88 :
زا رتشیب   �10
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ییایمیـش و یکیزیف ، تایلمع  هلیـسو  هب  دـیآ و  دوجو  هب  یتارییغت  اه  هناخ  هیفـصت  رد  اـهبآ  هنوگنیا  رد  رگا  تسا ، بآ  یعیبط  نزو 
، وب گنر ،  ) یکیزیف تهج  زا  لماک  هیفـصت  زا  دعب  هک  يروط  هب  .دنزاس  ادج  نآ  زا  ار  اهبورکیم  هدولآ و  یندـعم  داوم  یکیژولویب ،

رتهب رت و  یتشادهب  بتارمب  اهلگنا ) مخت  رضم و  ياهبورکیم   ) یتشادهب تهج  زا  و  هدولآ ) یندعم  داوم   ) ییایمیش تهج  زا  و  معط )
هیفـصت زا  لبق  هک  اهبآ  نیا  ایآ  .ددرگ  دـنیامن ، یم  هدافتـسا  يرایبآ  يارب  هک  ییاـهبآ  هژیوب  اـهایرد  اـهرهن و  زا  يرایـسب  ياـهبآ  زا 
تساجن هب  موکحم  مه  هیفصت  زا  سپ  هکنآ  ای  ددرگ  یم  يراج  اهنآ  رب  هلاحتسا  مکح  هدش و  كاپ  روکذم  لامعا  اب  دنتسه ، سجن 

؟ دنتسه

یمن ادـیپ  ققحت  هلاحتـسا  اهبالـضاف ، ياهبآ  زا  نآ  ریغ  اهبرکیم و  هدولآ و  یندـعم  داوم  يزاسادـج  درجم  اـب  روکذـم  ضرف  رد  ج :
.دوش ماجنا  بآ ، هب  راخب  هرابود  لیدبت  بآ و  ریخبت  اب  هیفصت  لمع  هک  نیا  رگم  .دنک 

یّلخت ماکحا 

ریهطت يارب  هزیرگنـس  بوچ و  اـیآ  دـنرادن ، راـیتخا  رد  ریهطت  يارب  یفاـک  بآ  ندرک ، چوک  ماـیا  رد  صوـصخ  هب  ریاـشع  س 89 :
؟ دنناوخب زامن  لاح  نیا  اب  دنناوت  یم  نانآ  ایآ  دنک ؟ یم  تیافک  لوب  جرخم 

.تسا حیحص  درادن ، ار  بآ  اب  دوخ  ندب  ریهطت  ییاناوت  هک  یسک  زامن  یلو  .دوش  یمن  كاپ  بآ  اب  زج  لوب  جرخم  ج :

؟ تسیچ لیلق  بآ  اب  طئاغ  لوب و  جرخم  ریهطت  مکح  س 90 :

يرادـقم ات  نتـسش  طئاغ  جرخم  تراهط  يارب  و  تسا ، مزال  طایتحا  رب  انب  نتـسش  راب  ود  لیلق  بآ  اب  لوب  جرخم  تراـهط  يارب  ج :
.تسا مزال  دورب ، نیب  زا  نآ  راثآ  تساجن و  نیع  هک 

لوب زا  دعب  دیاب  رازگزامن  تداع ، بسح  رب  س 91 :
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يارب هک  یبآ  اب  هدش و  يراج  نوخ  نآ  زا  راشف  رثا  رب  ءاربتـسا  ماگنه  هک  دراد  دوجو  یمخز  نم  تروع  رد  .دـیامن  ءاربتـسا  ندرک 
رتدوز مخز  دراد  لامتحا  منکن  ءاربتـسا  رگا  .ددرگ  یم  مساـبل  ندـب و  تساـجن  ثعاـب  دوش و  یم  طولخم  منک  یم  هدافتـسا  ریهطت 
.دیشک دهاوخ  لوط  هام  هس  نآ  ندش  بوخ  دنام و  دهاوخ  یقاب  مخز  دوش  یم  دراو  نآ  رب  هک  يراشف  ءاربتـسا و  اب  یلو  دبای  دوبهب 

؟ ریخ ای  مهدب  ماجنا  ار  ءاربتسا  لمع  هک  دییامرف  نایب  منک  یم  شهاوخ 

تبوطر ندرک  لوب  زا  دـعب  دوشن و  ءاربتـسا  رگا  هتبلا  .دوب  دـهاوخن  مه  زیاـج  دوـش  ررـض  بجوـم  رگا  .تسین و  بجاو  ءاربتـسا  ج :
.دراد ار  لوب  مکح  دوش ، جراخ  هبتشم 

سجن تبوطر  نیا  ایآ  .تسا  لوب  هیبش  هک  دوش  یم  جراخ  یتبوطر  ءاربتـسا  لوب و  زا  دـعب  ناـسنا  زا  راـیتخا  نودـب  یهاـگ  س 92 :
الاح زا  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  شا  هتـشذگ  ياهزامن  دوش ، هلأسم  نیا  هجوتم  یقافتا  روط  هب  یتدم  زا  دعب  ناسنا  رگا  كاپ ؟ ای  تسا 

؟ دیامن یسررب  يرایتخا  ریغ  تبوطر  نیا  جورخ  دروم  رد  تسا  بجاو  وا  رب  دعب  هب 

و تسا ، تراهط  هب  موکحم  درادن و  ار  لوب  مکح  دشاب ، كوکـشم  نآ  ندوب  لوب  هک  دوش  جراخ  یتبوطر  ءاربتـسا  زا  دـعب  رگا  ج :
.تسین مزال  هراب  نیا  رد  وجتسج  یسررب و 

.دیهد حیضوت  دوش ، یم  جراخ  ناسنا  زا  یهاگ  هک  یتبوطر  ماسقا  هب  عجار  ناکما  تروص  رد  دییامرفب  فطل  س 93 :

لوب زا  دـعب  تاقوا  زا  یـضعب  هک  یتبوطر  و  دراد ، ماـن  يذو  دوش ، یم  جراـخ  ناـسنا  زا  ینم  جورخ  زا  دـعب  یهاـگ  هک  یتبوطر  ج :
اب درم  نز و  هبعالم  زا  دعب  هک  یتبوطر  و  دوش ، یم  هدیمان  يدو  دوش ، یم  جراخ 
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.دوش یمن  تراهط  ضقن  ثعاب  تسا و  كاپ  اهتبوطر  نیا  همه  .دراد  مان  يذم  دوش ، یم  جراخ  رگیدکی 

تهج هک  میوش  هجوتم  یتدم  زا  دعب  دوش و  بصن  تسا ، هلبق  دنراد  داقتعا  هک  یتمـس  فلاخم  تهج  رد  اهتلاوت  هساک  رگا  س 94 :
؟ ریخ ای  تسا  بجاو  تلاوت  هساک  تهج  رییغت  ایآ  .دراد  توافت  هجرد  ات 22  هلبق 20  تهج  اب  هساک 

.درادن لاکشا  تسا و  یفاک  دنک ، قدص  نآ  رب  هلبق  تمس  زا  فارحنا  هک  يرادقم  هب  هلبق  زا  فارحنا  ج :

کـشزپ هب  هجلاعم  يارب  .منیب  یم  تبوطر  دوش و  یمن  عطق  مراردا  ءاربتـسا ، لوب و  زا  دـعب  راردا ، يراجم  رد  يرامیب  رثا  رب  س 95 :
؟ تسیچ نم  یعرش  هفیظو  .دشن  هجلاعم  ما  يرامیب  یلو  مدرک  لمع  وا  تاروتسد  هب  هدومن و  هعجارم 

یم جراخ  امـش  زا  هرطق  هرطق  تروص  هب  لوب  هک  دـیراد  نیقی  رگا  و  دوش ، یمن  اـنتعا  لوب  جورخ  رد  کـش  هب  ءاربتـسا ، زا  دـعب  ج :
.دیرادن نآ  رب  دئاز  یفیلکت  دییامن و  لمع  هدش ، رکذ  هّرس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  هیلمع  هلاسر  رد  هک  سولسم  هفیظو  هب  دیاب  دوش ،

؟ تسا هنوگچ  طیاغ  جرخم  ریهطت  زا  لبق  ءاربتسا  تیفیک  س 96 :

.درادن دوجو  تیفیک  رظن  زا  نآ ، ریهطت  زا  دعب  طئاغ و  جرخم  ریهطت  زا  لبق  ءاربتسا  نیب  یتوافت  ج :

.تسا تروع  فشک  رب  لمتشم  یهاگ  هک  تسا  یکشزپ  تانیاعم  مزلتسم  تاسـسؤم  اه و  تکرـش  زا  یـضعب  رد  مادختـسا  س 97 :
؟ تسا زیاج  زاین  تروص  رد  لمع  نیا  ایآ 

وا يارب  راـک  كرت  هک  یتروص  رد  رگم  تسین ، زیاـج  دـشاب ، مادختـسا  همزـال  دـنچره  رگید ، صخـش  ربارب  رد  تروع  فـشک  ج :
.دشاب نآ  هب  ّرطضم  هدوب و  روآ  تقشم 

؟ دوش یم  كاپ  نتسش  هبترم  دنچ  اب  لوب  جرخم  یّلخت ، ماگنه  رد  س 98 :

عفد لحم  ج :
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.دوش یم  كاپ  لیلق  بآ  اب  نتسش  هبترم  ود  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  لوب 

؟ درک ریهطت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  عوفدم  جرخم  س 99 :

ندیـشک بآ  نآ  زا  سپ  دوش و  لئاز  تساـجن  اـت  دـیوشب  بآ  اـب  هکنآ  لوا  درک : ریهطت  ناوت  یم  هنوگود  هب  ار  عوفدـم  جرخم  ج :
دشن لئاز  تساجن  هعطق ، هس  اب  رگا  دیامن و  كاپ  ار  تساجن  نآ ، لاثما  كاپ و  هچراپ  ای  گنـس  هعطق  هس  اب  هکنآ  مود  .تسین  مزال 

.دنک هدافتسا  هچراپ  ای  گنس  هعطق  کی  ياج  هس  زا  دناوت  یم  هعطق  هس  ياج  هب  و  دنک ، كاپ  ًالماک  ار  نآ  يرگید  تاعطق  اب 

وضو ماکحا 

لوا تمسق 

زیاج اـشع  زاـمن  ندـناوخ  میرک و  نآرق  ّسم  وضو  نیا  اـب  نم  يارب  اـیآ  متفرگ ، وضو  برغم  زاـمن  يارب  تراـهط  تین  هب  س 100 :
؟ تسا

زیاج نآ  اب  تراهط ، هب  طورـشم  لمع  ره  ماجنا  تسا ، هدشن  لطاب  هک  ینامز  ات  دـش ، قّقحم  حیحـص  روط  هب  وضو  هکنآ  زا  دـعب  ج :
.تسا

رب حسم  ایآ  دتفا ، یم  تقـشم  هب  نآ  نتـشاذگن  تروص  رد  تسا و  هتـشاذگ  یعونـصم  يوم  شرـس  يولج  رد  هک  یـسک  س 101 :
؟ تسا زیاج  وا  يارب  یعونصم  يوم 

تـسوپ رب  یعونـصم  يوـم  رگا  یلو  درادرب ، ار  نآ  حـسم  يارب  تسا  بجاو  دـشاب ، سیگ  هـالک  وـحن  هـب  رگا  یعونـصم  يوـم  ج :
يزجم نآ  يور  رب  حسم  تسین ، لمحت  لباق  ًاتداع  هک  دوش  یجرح  رسع و  ثعاب  رس  يولج  زا  نآ  نتشادرب  دشاب و  هدش  هتـشاکرس 

.تسا

دوش هتخیر  بآ  موس  راـب  رگا  و  دوش ، هتخیر  تروص  رب  بآ  تشم  ود  دـیاب  طـقف  وضو  ماـگنه  هک  تسا  هتفگ  یـصخش  س 102 :
؟ تسا حیحص  نخس  نیا  ایآ  .دوب  دهاوخ  لطاب  وضو 

لّوا راب  وضو ، رد  ءاضعا  نتسش  ج :
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لّوا راب  دـصق  هب  رگا  سپ  تسا ، ناسنا  دـصق  راب ، ره  نییعت  يارب  كالم  نکل  تسین  عورـشم  نآ  زا  شیب  زیاج و  مّود  راب  بجاو و 
.درادن لاکشا  دزیرب  بآ  هبترم  دنچ 

؟ تسا زیاج  رابود  طقف  هک  نیا  ای  مینک  بآ  لخاد  ار  تروص  تسد و  راب  دنچ  هک  تسا  زیاج  یسامترا  يوضو  رد  ایآ  س 103 :

عورـشم نآ ، زا  شیب  تسا و  زیاج  مّود  راب  و  بجاو ، لّوا  راـب  داد  یـسامترا  يوضو  ار  تروص  تسد و  ناوت  یم  راـب  ود  طـقف  ج :
زا ناوتب  ات  دشاب ، بآ  زا  اهنآ  ندرک  جراخ  ماگنه  اهنآ  یئوضو  نتسش  دصق  دیاب  اهتسد  دروم  رد  یسامترا  يوضو  رد  یلو  .تسین 

.داد ماجنا  وضو  بآ  اب  ار  حسم  قیرط  نیا 

؟ دنوش یم  بوسحم  عنام  دنیآ ، یم  دوجو  هب  تروص  وم و  رد  یعیبط  روط  هب  هک  ییاهیبرچ  ایآ  س 104 :

.ددرگ وم  تسوپ و  هب  بآ  ندیسر  زا  عنام  هک  دشاب  يّدح  هب  هکنآ  رگم  دوش ، یمن  بوسحم  عنام  ج :

یم حـسم  ار  ناتـشگنا  زا  يرادـقم  اپ و  يور  طقف  هکلب  مداد ، یمن  ماجنا  ناتـشگنا  رـس  زا  ار  میاهاپ  حـسم  یناـمز  تدـم  س 105 :
؟ منک اضق  دیاب  ما  هدناوخ  هک  ار  ییاهزامن  تّحص  مدع  تروص  رد  و  تسا ؟ هدوب  حیحص  حسم  نیا  ایآ  مدرک ؛

هتشاد کش  ناسنا  رگا  یلو  .تسا  بجاو  هدش ، هدناوخ  ياهزامن  ياضق  لطاب و  وضو  دشابن ، اپ  ناتشگنا  رس  لماش  اپ  حسم  رگا  ج :
دهد یم  لامتحا  هتـسناد و  یم  ار  هلأسم  هک  یتروص  رد  هن ؟ ای  تسا  هدرک  یم  حسم  اپ  ناتـشگنا  رـس  زا  حسم ، ماگنه  ایآ  هک  دـشاب 

.دنتسه تّحص  هب  موکحم  هدش  هدناوخ  ياهزامن  وضو و  دشاب  هدرک  حسم  ناتشگنا  رس  زا  هک 

، حسم ماگنه  هک  اپ  يور  یگدمآ  رب  س 106 :
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؟ تسا مادک  دوش ، هدیشک  اجنآ  ات  دیاب  تسد 

.دنشکب لصفم  ات  ار  اپ  حسم  دیاب  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  دنک ، یم  انب  یمالسا  ياهروشک  ریاس  رد  تلود  هک  یتلود  تارادا  زکارم و  دجاسم و  رد  وضو  س 107 :

.درادن یعرش  عنام  تسا و  زیاج  ج :

يا هقطنم  هب  هلول  هلیسو  هب  ار  نآ  بآ  میهاوخب  رگا  .دراد  رارق  یصخش  یکلم  نیمز  رد  نآ  همشچرس  هک  تسا  يا  همشچ  س 108 :
رد ایآ  دـیامن ، روبع  رگید  دارفا  صخـش و  نیا  یکلم  ياـه  نیمز  زا  هلول  دـیاب  میهد ، لاـقتنا  دراد ، هلـصاف  نآ  اـب  رتمولیک  دـنچ  هک 

؟ تسا زیاج  تاریهطت  ریاس  لسغ و  وضو و  يارب  همشچ  بآ  زا  هدافتسا  اه ، نیمز  نیکلام  تیاضر  مدع  تروص 

هقطنم هب  هدـش و  هلول  دراو  نیمز ، رب  نآ  نایرج  زا  لبق  هدیـشوج و  دوخ  هب  دوخ  ریغ ، کـلم  زا  جراـخ  راـنک و  رد  همـشچ ، رگا  ج :
.درادن لاکشا  دوشن ، بوسحم  ریغ  کلم  رد  فّرصت  ًافرع  بآ  زا  هدافتسا  هک  یتروص  رد  دوش  تیاده  روظنم 

بآ راـشف  اـه  هّلحم  زا  یخرب  رد  یلو  تسا ، هدرک  مـالعا  عوـنمم  ار  نآ  زا  هدافتـسا  راـشف و  پـمپ  بـصن  بآ ، ناـمزاس  س 109 :
هجوت اب  دننک ، هدافتـسا  راشف  پمپ  زا  اه  نامتخاس  يالاب  تاقبط  رد  بآ  زا  هدافتـسا  يارب  هک  دنروبجم  نآ  نانکاس  تسا و  فیعض 

؟ دییامرف خساپ  ریز  لاؤس  ود  هب  هلأسم  نیا  هب 

؟ تسا زیاج  یعرش  رظن  زا  رتشیب  بآ  زا  هدافتسا  تهج  بآ  راشف  پمپ  بصن  ایآ  فلا :

؟ دراد یمکح  هچ  دوش  یم  بذج  پمپ  هلیسو  هب  هک  یبآ  اب  لسغ  وضو و  بآ ، راشف  پمپ  زا  هدافتسا  زاوج  مدع  تروص  رد  ب :

اب لسغ  وضو و  و  تسین ، زیاج  راشف  پمپ  زا  هدافتسا  بصن و  لاؤس ، ضرف  رد  ج :
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.تسا لاکشا  لحم  دیآ ، یم  تسد  هب  پمپ  هلیسو  هب  هک  یبآ 

اب هک  دیا  هدومرف  تائاتفتـسا  زا  یکی  هب  خساپ  رد  تسیچ ؟ زامن  تقو  دش  لخاد  زا  لبق  نتفرگ  وضو  هرابرد  یلاعبانج  رظن  س 110 :
رادـقم هچ  زاـمن ، تقو  لوا  کـیدزن  زا  امـش  روظنم  .دـناوخ  زاـمن  ناوت  یم  دوش ، یم  هتفرگ  زاـمن  تقو  لوا  کـیدزن  هک  ییوـضو 

؟ تسا

.درادن لاکشا  دوش ، هتفرگ  وضو  زامن  يارب  تقو  نآ  رد  رگا  و  تسا ، زامن  تقو  یکیدزن  یفرع  قدص  كالم  ج :

اب نتفر  هار  عقوم  هک  ار  ییاج  ینعی  اپ  ناتشگنا  نیئاپ  تمسق  حسم  ماگنه  تسا  بحتسم  دریگ ، یم  وضو  هک  یصخش  ایآ  س 111 :
؟ دیامن حسم  دنک ، یم  ادیپ  سامت  نیمز 

هدشن تباث  اپ  ناتـشگنا  نیئاپ  حسم  بابحتـسا  و  قاس ، لصفم  ات  ناتـشگنا  زا  یکی  رـس  زا  اپ  يور  زا  تسا  ترابع  اپ  حسم  لحم  ج :
.تسا

نیا دیامن ، بآ  ریش  ندرک  هتسب  زاب و  هب  مادقا  وضو  دصق  هب  تروص  اهتـسد و  نتـسش  ماگنه  هدنریگ ، وضو  صخـش  رگا  س 112 :
؟ دراد یمکح  هچ  وا  راک 

شتسد نآ ، اب  حسم  زا  لبق  پچ و  تسد  نتسش  زا  تغارف  زا  دعب  رگا  یلو  .دنز  یمن  يا  همطل  وضو  تّحص  هب  درادن و  لاکـشا  ج :
هک یتبوطر  اـب  حـسم  تّحـص  دوش ، طولخم  وضو  زا  جراـخ  بآ  اـب  تسد  يوضو  بآ  دراذـگب و  تسا  سیخ  هک  يریـش  يور  ار 

.دشاب یم  لاکشا  لحم  تسا ، جراخ  بآ  وضو و  بآ  زا  طلتخم 

هب الاب  زا  تسار و  تسد  اب  دیاب  ًامتح  رـس  حـسم  ایآ  نینچمه  و  درک ؟ هدافتـسا  وضو  بآ  ریغ  زا  ناوت  یم  حـسم  يارب  ایآ  س 113 :
؟ دشاب نییاپ 

دوش هدیشک  هدنام ، اهتسد  رد  وضو  بآ  زا  هک  یتبوطر  اب  دیاب  اهاپ  رس و  حسم  ج :
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تـسار تسد  اب  رـس  حـسم  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـیامن و  حـسم  هتفرگ و  تبوطر  وربا  ای  شیر  زا  دـیاب  هدـنامن  یقاب  یتبوطر  رگا  و 
.تسین مزال  نییاپ  هب  الاب  زا  حسم  ندیشک  یلو  دشاب ،

.تسا زیاج  مه  كزان  باروج  يور  حسم  تسین و  وضو  عنام  نخان  يور  گنر  دوجو  هک  دـننک  یم  اعدا  اهنز  زا  یـضعب  س 114 :
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  یلاعبانج  فیرش  رظن 

ردق ره  باروج  رب  حسم  تسا و  لطاب  وضو  دشاب و  یم  نخان  هب  بآ  ندیـسر  زا  عنام  دـشاب ، مرج  ياراد  گنر  هک  یتروص  رد  ج :
.تسین حیحص  دشاب ، كزان  مه 

هدرک تکرش  هعمج  زامن  رد  تسا  زیاج  دنرادن ، ار  لوب  يرادهگن  تردق  دنا و  هدش  عاخن  عطق  هک  یگنج  ناحورجم  ایآ  س 115 :
؟ دنناوخب ار  رصع  هعمج و  زامن  سولسم ، صخش  هفیظو  هب  لمع  اب  دنهد و  شوگ  اه  هبطخ  هب  و 

هلـصاف نودـب  نتفرگ  وضو  زا  دـعب  هک  تسا  بجاو  نانآ  رب  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  درادـن ، لاکـشا  هعمج  زامن  رد  نانآ  تکرـش  ج :
یفاک هعمج  زامن  ندناوخ  يارب  یتروص  رد  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  زا  لبق  يوضو  نیا  رب  انب  دننک ، زامن  ندـناوخ  هب  عورـش  ینامز ،

.دنزن رس  نانآ  زا  یثدح  وضو  زا  دعب  هک  تسا 

اب هدومن و  تین  شدوخ  دریگ و  یم  تباین  هب  وضو  ماـجنا  يارب  ار  يرگید  درف  تسین ، نتفرگ  وضو  رب  رداـق  هک  یـصخش  س 116 :
زجاع مه  راک  نیا  زا  رگا  .دیامن  یم  حسم  نآ  اب  هتفرگ و  ار  وا  تسد  بیان  دـشابن  حـسم  رب  رداق  رگا  دـنک و  یم  حـسم  دوخ  تسد 

؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، هتشادن  تسد  صخش  نیا  رگا  لاح ، .دنک  یم  حسم  هتفرگ و  تبوطر  وا  تسد  زا  بئان  دشاب ،

ج:
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تبوطر دشاب ، هتشادن  مه  دعاس  رگا  و  دوش ، یم  هتفرگ  وا  دعاس  زا  تبوطر  حسم ، يارب  دشاب ، هتشادن  تسد  فک  صخش  نیا  رگا 
.دنوش یم  حسم  نآ  اب  اپ  رس و  هدش و  هتفرگ  وا  يوربا  ای  شیر  زا 

نآ بآ  لوپ  تسا و  عماج  دجـسم  عبات  هک  دراد  دوجو  نتفرگ  وضو  يارب  یناکم  هعمج  زامن  يرازگرب  لحم  یکیدزن  رد  س 117 :
؟ دننک هدافتسا  بآ  نآ  زا  هک  تسا  زیاج  هعمج  زامن  رد  ناگدننک  تکرش  ایآ  .دوش  یم  تخادرپ  دجسم  هجدوب  ریغ  زا 

.درادن لاکشا  نآ  زا  هدافتسا  تسا ، هدش  هدادرارق  قلطم  روط  هب  نارازگزامن  همه  ِنتفرگ  وضو  يارب  نآ  بآ  نوچ  ج :

نیا رد  هک  نیا  هب  ملع  اب  مه  اشع  برغم و  زاـمن  ندـناوخ  يارب  هدـش ، هتفرگ  رـصع  رهظ و  زاـمن  زا  لـبق  هک  ییوضو  اـیآ  س 118 :
؟ دراد يا  هناگادج  يوضو  تین و  يزامن  ره  هکنآ  ای  تسا ؟ یفاک  تسا ، هدزنرس  يو  زا  وضو  تالطبم  زا  کی  چیه  تدم 

دهاوخ یم  هک  زامن  رادقم  ره  دـناوت  یم  هدـشن ، لطاب  هک  ینامز  ات  وضو  کی  اب  .تسین  مزال  هناگادـج  يوضو  يزامن  ره  يارب  ج :
.دناوخب

؟ تسا زیاج  نآ  تقو  هب  ندش  لخاد  زا  لبق  بجاو  زامن  تین  هب  نتفرگ  وضو  ایآ  س 119 :

.درادن لاکشا  دشاب ، نآ  تقو  هب  ندش  لخاد  کیدزن  رگا  بجاو ، زامن  ندناوخ  يارب  نتفرگ  وضو  ج :

ندروآ نوریب  هجو  چـیه  هب  نوچ  و  مور ، یم  هار  یبوچ  ياصع  یبط و  شفک  کمک  هب  میاـپ  ود  ره  ندـش  جـلف  تلع  هب  س 120 :
.دییامرف نایب  اپ  ود  ره  حسم  اب  هطبار  رد  ارم  یعرش  هفیظو  مراودیما  درادن ، ناکما  میارب  وضو  ماگنه  شفک 

، تسا راوشد  تخس و  یلیخ  امش  يارب  اهاپ  حسم  يارب  شفک  ندروآ  نوریب  رگا  ج :
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.تسا يزجم  یفاک و  شفک  يور  رب  حسم 

نیا رد  میبایب ، ار  یفیثک  هدولآ و  بآ  میزادرپب و  بآ  يوجتـسج  هب  نآ  یخـسرف  دـنچ  ات  یناـکم  هب  ندیـسر  زا  دـعب  رگا  س 121 :
؟ بآ نآ  اب  نتفرگ  وضو  ای  تسا  بجاو  ام  يارب  ممیت  تلاح 

تسا و بجاو  وضو  دشابن ، نیب  رد  مه  ررـض  فوخ  دـشاب و  هتـشادن  يررـض  نآ  لامعتـسا  دـشاب و  قلطم  كاپ و  بآ  نآ  رگا  ج :
.دسر یمن  ممیت  هب  تبون 

اب تفرگ و  وضو  تبرق  دصق  هب  زامن  تقو  هب  ندش  لخاد  زا  لبق  ناوت  یم  ایآ  و  تسا ؟ بحتسم  دوخ  يدوخ  هب  وضو  ایآ  س 122 :
؟ دناوخ زامن  وضو  نامه 

.تسا زیاج  بحتسم  يوضو  اب  زامن  ندناوخ  تسا و  بولطم  بحتسم و  یعرش  رظن  زا  تراهط  دصق  هب  وضو  ج :

مود تمسق 

میرک و نآرق  تئارق  هب  دناوخب و  زامن  دورب و  دجسم  هب  دناوت  یم  هنوگچ  دنک ، یم  کش  شیوضو  رد  هشیمه  هک  یـسک  س 123 :
؟ دزادرپب مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ترایز 

دـناوخب و زامن  نآ  اب  دـناوت  یم  تسا  هدرکن  ادـیپ  وضو  ضقن  هب  نیقی  ات  و  درادـن ، رابتعا  وضو  زا  دـعب  تراهط  ياقب  رد  کـش  ج :
.دورب ترایز  هب  دنک و  تئارق  نآرق 

نآ رب  رت  تسد  ندیـشک  هکنآ  ای  دنک  ادـیپ  نایرج  تسد  ياه  تمـسق  همه  رب  بآ  هک  تسا  طرـش  وضو  تّحـص  رد  ایآ  س 124 :
؟ تسا یفاک 

تـسد اب  ءاضعا  حـسم  یلو  .دـشاب  ندیـشک  تسد  هلیـسو  هب  دـنچره  تسا  وضع  مامت  هب  بآ  ندـناسر  هب  طونم  نتـسش  قدـص  ج :
.تسین یفاک  ییاهنت  هب  بوطرم 

؟ دسرب مه  رس  تسوپ  هب  دیاب  تبوطر  هک  نیا  ای  تسا  یفاک  وم  ندش  بوطرم  رس ، حسم  رد  ایآ  س 125 :

تسوپ يور  رب  دناوت  یم  ار  رس  حسم  ج :
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يردق هب  رس  يولج  يوم  ای  دشاب  هدش  عمج  ولج  تمسق  رد  رـس  رگید  ياهاج  يوم  رگا  یلو  دشکب ، رـس  يولج  تمـسق  يوم  ای  و 
نب ای  تسوپ  هدرک  زاب  ار  رـس  قرف  دـیاب  تسین و  یفاک  نآ  رب  حـسم  تسا ، هدـش  هتخیر  اه  هناش  اـی  تروص  يور  رب  هک  دـشاب  دـنلب 

.دنک حسم  ار  اهوم 

؟ تسیچ لسغ  هب  عجار  وا  هفیظو  و  دهد ؟ ماجنا  هنوگچ  ار  رس  حسم  دنک  یم  هدافتسا  یعونصم  يوم  زا  هک  یسک  س 126 :

ندـناسر رب  تردـق  اهوم  دوجو  اب  دـشاب و  تقـشم  ررـض و  مزلتـسم  نآ  هلازا  ای  هدوبن و  نتـشادرب  لـباق  هدـش ، هتـشاک  يوم  رگا  ج :
.دراد ار  مکح  نیمه  زین  لسغ  و  تسا ، یفاک  اهوم  نیمه  يور  رب  حسم  دشابن ، رس  تسوپ  هب  تبوطر 

؟ دراد یمکح  هچ  لسغ ، ای  وضو  ماگنه  ءاضعا  نتسش  رد  ینامز  هلصاف  داجیا  س 127 :

، دنوش کشخ  یلبق  ياضعا  هک  دشاب  يرادقم  هب  هلصاف  رگا  وضو  رد  یلو  .درادن  لاکشا  لسغ  رد  تالاوم ) مدع   ) ینامز هلصاف  ج :
.تسا لطاب  وضو 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، یم  جراخ  مک  رادقم  هب  داب  وا  زا  یپرد  یپ  هک  یسک  زامن  وضو و  س 128 :

ره اب  دناوت  یم  دشاب ، راوشد  یلیخ  وا  يارب  مه  زامن  ءانثا  رد  وضو  دیدجت  دنک و  ظفح  زامن  رخآ  ات  ار  دوخ  يوضو  دـناوتن  رگا  ج :
.دوش لطاب  زامن  نیب  رد  وا  يوضو  دنچره  دنک ، افتکا  وضو  کی  هب  زامن  ره  يارب  ینعی  دناوخب ، زامن  کی  ییوضو 

یم هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  یتامدـخ  هنیزه  تخادرپ  زا  دـننک ، یم  یگدـنز  ینوکـسم  ياه  عمتجم  رد  هک  يدارفا  زا  یـضعب  س 129 :
هزور ایآ  .دننک  یم  يراددوخ  اهنآ ، دننام  ینابهگن و  هیوهت ، مرگ ، درس و  بآ  هنیزه  لیبق  زا  دننک 
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یعرـش رظن  زا  دنزادنا ، یم  نانآ  شود  هب  ناگیاسمه  تیاضر  نودـب  ار  تامدـخ  نیا  یلام  راب  هک  دارفا  نیا  تادابع  ریاس  زامن و  و 
؟ تسا لطاب 

نویدـم تامدـخ  هنیزه  هب  تبـسن  دـنک ، یم  هدافتـسا  كرتشم  تاناکما  زا  هک  يرادـقم  هب  یعرـش  رظن  زا  نیکرتشم  زا  کی  ره  ج :
.تسا لطاب  هکلب  لاکشا و  لحم  وا  لسغ  وضو و  دنک ، عانتما  بآ ، لوپ  ِتخادرپ  زا  رگا  و  تسا ،

لطاب شلسغ  دناد  یمن  یلو  دناوخب ، زامن  دهاوخ  یم  تعاس  راهچ  ات  هس  تشذگ  زا  دعب  هدومن و  تبانج  لسغ  یـصخش  س 130 :
؟ ریخ ای  دراد  لاکشا  دریگب ، وضو  ًاطایتحا  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  هدش 

.درادن یعنام  مه  طایتحا  یلو  تسین ، بجاو  وضو  روکذم  ضرف  رد  ج :

؟ دنک ّسم  ار  نآ  ات  دادرارق  وا  سرتسد  رد  ار  نآرق  ناوت  یم  ایآ  دوش ؟ یم  رغصا  ثدح  هب  ثدحم  غلابان ، كدوک  ایآ  س 131 :

فّلکم رب  تسین و  مارح  وا  رب  نآرق  تباتک  سم  یلو  دوش ، یم  ثدحم  مه  غلابان  كدوک  وضو ، تالطبم  ندـش  ضراع  اب  هلب ، ج :
.دراد زاب  نآرق  هتشون  هب  ندز  تسد  زا  ار  وا  تسین  بجاو 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، سجن  وضو ، مامتا  زا  لبق  نآ و  نتسش  زا  دعب  وضو  ياضعا  زا  يوضع  رگا  س 132 :

زامن رطاـخ  هب  تساـجن  زا  ندـش  كاـپ  يارب  وضع  نآ  ریهطت  یلو  دـناسر ، یمن  ررـض  وضو  تّحـص  هب  وضع ، نآ  ندـش  سجن  ج :
.تسا بجاو 

؟ دراد ررض  وضو  يارب  حسم ، ماگنه  اپ  يور  رب  بآ  هرطق  دنچ  ندوب  ایآ  س 133 :

.سکع رب  هن  دراذگب  ریثأت  اپ  رب  تسد  تبوطر  حسم ، ماگنه  ات  دوش  کشخ  تارطق  نآ  زا  حسم  لحم  هک  تسا  بجاو  ج :

ایآ هدش ، عطق  قفرم  يالاب  زا  وا  تسار  تسد  هک  یسک  س 134 :
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؟ تسا طقاس  وا  زا  تسار  ياپ  حسم 

.دنک حسم  نآ  رب  پچ  تسد  اب  دیاب  هکلب  دوش ، یمن  طقاس  وا  زا  تسار  ياپ  حسم  ج :

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  دشاب ، یگتسکش  ای  مخز  وا  يوضو  ياضعا  رد  هک  یسک  س 135 :

رگا دـیوشب و  ار  نآ  دـیاب  درادـن ، ررـض  نآ  يارب  بآ  دـشاب و  زاب  نآ  يور  تسا و  یگتـسکش  اـی  مخز  وضو  ياـضعا  رد  رگا  ج :
نآ رب  رت  تسد  درادن ، ررض  نآ  رب  رت  تسد  ندیشک  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دیوشب ، ار  نآ  فارطا  دیاب  تسا  رضم  نآ  نتـسش 

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  تسا ، مخز  وا  حسم  لحم  هک  یسک  .دشکب س 136 :

يا هچراپ  دناوت  یم  هک  یتروص  رد  یلو  .دنک  ممیت  وضو  ياج  هب  دیاب  دـشکب  رت  ِتسد  حـسم  لحم  مخز  يور  دـناوت  یمن  رگا  ج :
.دریگب یحسم  نینچ  اب  زین  وضو  ممیت ، رب  هوالع  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشکب ، تسد  نآ  رب  دهد و  رارق  مخز  يور 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، یم  نآ  هجوتم  وضو  زا  دعب  تسا و  شیوضو  نالطب  هب  لهاج  هک  یسک  س 137 :

یم بجاو  زین  نآ  هداعا  دـشاب ، هدـناوخ  زامن  لطاب  يوضو  اب  رگا  و  تسا ، بجاو  تراهط ، هب  طورـشم  لامعا  يارب  وضو  هداعا  ج :
.دشاب

نآ زا  اـمئاد  دـهد  رارق  نآ  يور  رب  مه  هریبج  رگا  یتـح  هک  دراد  دوجو  یمخز  شیوضو  ياـضعا  زا  یکی  رد  هک  یـسک  س 138 :
؟ دریگب وضو  دیاب  هنوگچ  دیآ ، یم  نوخ 

.نولیان لثم  دیآ ، یمن  نوریب  نآ  زا  نوخ  هک  دراذگب  مخز  يور  رب  ار  يا  هریبج  تسا  بجاو  ج :

؟ تسا بحتسم  نآ  ندرکن  کشخ  ایآ  لباقم ، رد  تسا ؟ هورکم  وضو  زا  دعب  تبوطر  ندرک  کشخ  ایآ  س 139 :

صوصخم ار  ینّیعم  هچراپ  ای  لامتسد  رگا  ج :
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.درادن لاکشا  دهد ، رارق  راک  نیا 

وضو و تّحص  زا  عنام  دننک ، یم  هدافتـسا  ناش  يوربا  رـس و  يوم  ندرک  گنر  يارب  نآ  زا  اهنز  هک  یعونـصم  گنر  ایآ  س 140 :
؟ تسا لسغ 

.تسا حیحص  لسغ  وضو و  دوش ، وم  هب  بآ  ندیسر  زا  عنام  هک  دشابن  یمرج  ياراد  دشاب و  گنر  ًافرص  رگا  ج :

؟ دوش یم  وضو  نالطب  ثعاب  تسد  يور  رب  نآ  دوجو  هک  تسا  یعناوم  زا  رهوج  ایآ  س 141 :

فّلکم هدهع  رب  عوضوم  نیا  صیخـشت  و  تسا ، لطاب  وضو  دوش ، تسوپ  هب  بآ  ندیـسر  زا  عنام  هدوب و  مرج  ياراد  رهوج  رگا  ج :
.دشاب یم 

؟ دوش یم  لطاب  وضو  ایآ  دوش ، لصتم  تروص  تبوطر  هب  رس  حسم  تبوطر  رگا  س 142 :

حـسم ماگنه  دیاب  اذل  دریگب ، تروص  هدنام  یقاب  تسد  ود  فک  رد  وضو  بآ  زا  هک  یتبوطر  اب  دـیاب  اهاپ  حـسم  هک  ییاجنآ  زا  ج :
نآ هب  اپ  حـسم  ماگنه  هک  تسد  تبوطر  هک  نیا  ات  دـنکن  دروخرب  تروص  تبوطر  اب  دـسرن و  یناشیپ  يـالاب  تمـسق  هب  تسد  رس ،

.دوشن طولخم  تروص  تبوطر  اب  دراد  زاین 

نتـسش هب  ندرک  ادـیپ  نیقی  يارب  دریگ ، یم  يرتـشیب  تقو  مدرم  نیب  فراـعتم  يوضو  هب  تبـسن  شیوـضو  هک  یـصخش  س 143 :
؟ دهد ماجنا  دیاب  يراک  هچ  وضو  ياضعا 

هک دـنک  شـشوک  دـنکن و  انتعا  اه  هسوسو  هب  دـیاب  دوش ، دـیماان  وا  زا  ناطیـش  هک  نیا  يارب  و  دـیامن ، باـنتجا  هسوسو  زا  دـیاب  ج :
.دیامن افتکا  تسا ، بجاو  یعرش  رظن  زا  هک  يرادقم  هب  صاخشا  ریاس  دننامه 

نم زا  يزامن  دنتسه و  لطاب  مزامن  وضو و  لسغ و  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا ، هدش  یبوکلاخ  مندب  ياه  تمـسق  زا  یـضعب  س 144 :
.دییامرف ییامنهار  هراب  نیا  رد  ارم  مراودیما  .دوش  یمن  هتفریذپ 

یبوکلاخ رگا  ج :
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وضو دشاب ، هتشادن  دوجو  دوش ، نآ  رب  بآ  ندیسر  زا  عنام  هک  يزیچ  تسوپ  رهاظ  رب  هدوب و  تسوپ  ریز  رد  ای  دشاب و  گنر  درجم 
.تسا حیحص  زامن  لسغ و  و 

جراخ وا  زا  تسا  ینم  لوب و  نیب  ددرم  هک  یتبوطر  سپـس  تفرگ و  وضو  درک و  ءاربتـسا  ناسنا  لوب ، جورخ  زا  دـعب  رگا  س 145 :
؟ دراد یمکح  هچ  دش ،

.دریگب وضو  مه  دنک و  لسغ  مه  هک  تسا  بجاو  ثدح ، زا  تراهط  هب  نیقی  لیصحت  يارب  لاؤس ، ضرف  رد  ج :

.دییامرف نایب  ار  درم  نز و  يوضو  توافت  ًافطل  س 146 :

تمسق زا  جنرآ  نتـسش  ماگنه  هک  تسا  بحتـسم  اهدرم  يارب  هک  نیا  زج  تسین ، یقرف  وضو  تیفیک  لاعفا و  رد  درم  نز و  نیب  ج :
.نآ یلخاد  تمسق  زا  اهنز  دننک و  عورش  نآ  ینوریب 

یهلا تایآ  ءامسا و  ّسم 

؟ دراد یمکح  هچ  یلاعت » همسب   » هلمج ریمض  لثم  دندرگ  یم  رب  یلاعت  يراب  تاذ  هب  هک  ییاهریمض  ّسم  س 147 :

.درادن ار  هلالج  ظفل  مکح  ریمض  ج :

هچ دـننک ، یم  ّسم  ار  هملک  نیا  وضو  نودـب  هک  یناـسک  .تسا  هدـش  موسرم  ...ا »  » تروـص هب  هّللا »  » هلـالج مسا  نتـشون  س 148 :
؟ دنراد یمکح 

.تسا زیاج  وضو ، نودب  نآ  سمو  درادن ، ار  هلالج  ظفل  مکح  طاقن ، هزمه و  ج :

هطقن هس  فلا و  نتـشون  ایآ.دنـسیون  یم  ...ا »  » تروص هب  ار  هّللا »  » هملک دوخ  تابتاکم  رد  منک  یم  راک  نم  هک  ییاج  رد  س 149 :
؟ تسا حیحص  یعرش  رظن  زا  هّللا »  » هلالج ظفل  ياج  هب 

.درادن یعنام  یعرش  رظن  زا  ج :

ای هدومن و  يراددوخ  نآ  نتـشون  زا  وضو ، نودـب  دارفا  طسوت  هللا »  » هلالج ظـفل  ّسم  لاـمتحا  فرـص  هب  تسا  زیاـج  اـیآ  س 150 :
؟ دوش هتشون  ...ا »  » تروصب

.درادن یعنام  ج :

نتشون ندناوخ و  يارب  نایانیبان  س 151 :
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.دننک یم  هدافتسا  دوش ، یم  هدناوخ  ناتشگنا  سمل  اب  هک  لیرب  طخ  هب  فورعم  يا  هتسجرب  طخ  زا 

وضو تسا ، هدش  هتشون  لیرب  هتـسجرب  طخ  اب  هک  هرهاط  ءامـسا  ّسم  میرک و  نآرق  يریگارف  ماگنه  هک  تسا  بجاو  نایانیبان  رب  ایآ 
؟ ریخ ای  دنشاب  هتشاد 

بوسحم طـخ  ناونعب  هاـگآ  فرع  رظن  رد  رگا  یلو  دـنرادن  ار  فورح  نآ  مکح  دنتـسه ، فورح  تمـالع  هتـسجرب  طاـقن  رگا  ج :
.تسا مزال  طایتحا  تیاعر  اهنآ  سم  رد  دنوش 

؟ دراد یمکح  هچ  وضو  نودب  هّللا  بیبح  هّللادبع و  لیبق  زا  ییاهمسا  ّسم  س 152 :

.دشاب بکرم  مسا  کی  زا  ییزج  هچ  رگا  تسین ، زیاج  وضو  نودب  هلالج  ظفل  ّسم  ج :

شقن نآ  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ كرابم  مان  هک  دزادـنیب  ندرگ  هب  ار  يدـنبندرگ  ضئاـح  نز  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  س 153 :
؟ تسا هدش 

سامت ندب  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ كرابم  مسا  هک  تسا  بجاو  طایتحا  رب  انب  یلو  درادن ، لاکـشا  نآ  نتخیوآ  ندرگ  هب  ج :
.دشاب هتشادن 

هک يدراوم  لماش  ای  دشاب ، میرک  نآرق  رد  هک  دراد  يدروم  هب  صاصتخا  وضو  نودب  نآرق  ياه  هتـشون  ّسم  تمرح  ایآ  س 154 :
؟ ددرگ یم  دشاب ، مه  اهنآ  ریغ  راوید و  ای  ولبات  ای  يرگید  باتک  رد  ینآرق  هتشون 

یم ینآرق  تایآ  تاملک و  همه  لماش  هکلب  .درادـن  میرک  نآرق  هب  صاصتخا  وضو  نودـب  ینآرق  تایآ  تاـملک و  ّسم  تمرح  ج :
.دشاب اهنآ  ریغ  و  ولبات ، هلجم ، همانزور ، رد  ای  يرگید  باتک  رد  دنچره  دوش ،

یسرکلاهیآ هلمج  زا  ینآرق  تایآ  هک  دننک  یم  هدافتـسا  یفرظ  زا  جنرب  ندروخ  ماگنه  تکرب  ریخ و  دصق  هب  يا  هداوناخ  س 155 :
؟ دراد لاکشا  راک  نیا  ایآ  .تسا  هدش  هتشون  نآ  يور 

اب ار  اذغ  ای  دنشاب و  وضو  اب  رگا  ج :
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.درادن لاکشا  دنراد ، یم  رب  فرظ  زا  قشاق 

یم ار  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ياهمان  اـی  ینآرق و  تاـیآ  اـی  هلـالج  ءامـسا  ریرحت  هاگتـسد  هلیـسو  هب  هک  یناـسک  اـیآ  س 156 :
؟ دنشاب وضو  اب  اهنآ  نتشون  لاح  رد  دیاب  دنسیون ،

.درک ّسم  وضو  نودب  دیابن  ار  اه  هتشون  یلو  تسین ، تراهط  هب  طورشم  راک  نیا  ج :

؟ تسا مارح  ءوضو ، نودب  ناریا  یمالسا  يروهمج  مرآ  ّسم  ایآ  س 157 :

لاکـشا تروـص  نیا  ریغ  رد  تسا و  مارح  تراـهط  نودـب  نآ  ّسم  دوـش ، هدـناوخ  بوـسحم و  هلـالج  مسا  فرع ، رظن  رد  رگا  ج :
.تسا تراهط  نودب  نآ  سم  كرت  طوحا  هچ  رگا  درادن ،

؟ دراد یمکح  هچ  نآ ، ریغ  تابتاکم و  رد  نآ  زا  هدافتسا  يرادا و  قاروا  يور  رب  ناریا  یمالسا  يروهمج  مرآ  پاچ  ایآ  س 158 :

مرآ رد  هلالج  ظفل  ماکحا  هک  تسا  نیا  طوحا  و  درادـن ، لاکـشا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مرآ  ای  هلالج  ظـفل  پاـچ  نتـشون و  ج :
.دوش تیاعر  مه  ناریا  یمالسا  يروهمج 

ّزع ) دـنوادخ ءامـسا  هلالج و  ظفل  پاچ  ای  و  تسا ، هدـش  پاچ  ینآرق  تایآ  اهنآ  يور  رب  هک  یتسپ  ياهربمت  زا  هدافتـسا  س 159 :
هک یتایرشن  تالجم و  اه و  همانزور  رد  تسا ، میرک  نآرق  زا  یتایآ  رب  لمتشم  هک  یتاسسؤم  مرآ  پاچ  ای  ینآرق و  تایآ  و  ّلجو )

؟ دراد یمکح  هچ  دنوش ، یم  رشتنم  هزور  همه 

هک تسا  بجاو  دـسر ، یم  شتـسد  هب  هک  یـسک  رب  یلو  درادـن ، لاکـشا  نآ  لاثماو  هلـالج  ءامـسا  ینآرق و  تاـیآ  رـشن  عبط و  ج :
.دنک يراددوخ  اهنآ  يوضو  نودب  ّسم  ندرک و  سجن  یمارتحا و  یب  زا  دیامن و  تیاعر  ار  اهنآ  یعرش  ماکحا 

نتسشن ای  اهنآ ، اب  اذغ  ندناچیپ  ایآ  دوش ، یم  هتشون  ینآرق  تایآ  ای  هلالج  مسا  اه  همانزور  زا  یضعب  رد  س 160 :
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زیاج رگید ، ياههار  زا  هدافتـسا  ندوب  لکـشم  هب  هجوت  اب  هلابز ، رد  اهنآ  نتخادـنا  ای  هرفـس و  ياج  هب  اهنآ  زا  هدافتـسا  ای  اـهنآ و  رب 
؟ ریخ ای  تسا 

بوسحم یمارتحا  یب  رگا  تسین و  زیاـج  دوش  هدرمـش  یمارتـحا  یب  فرع ، رظن  زا  هک  يدراوم  رد  اـه  هماـنزور  نیا  زا  هدافتـسا  ج :
.درادن لاکشا  دوشن 

؟ تسا زیاج  اهرتشگنا ، يور  تاملک  شقن  ّسم  ایآ  س 161 :

.تسین زیاج  تراهط  نودب  نآ  ّسم  تسا ، تراهط  نآ  ّسم  زاوج  طرش  هک  دشاب  یتاملک  زا  رگا  ج :

تناـها لـمع  نیا  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  اـه  يوـج  اـهرهن و  رد  تـسا  دـنوادخ  ياـهمان  رب  لمتـشم  هـک  يزیچ  نتخادـنا  س 162 :
؟ دوش یم  بوسحم 

.درادن لاکشا  دوشن ، بوسحم  تناها  فرع  رظن  زا  اهرابیوج  اهرهن و  رد  اهنآ  نتخادنا  رگا  ج :

ياهمان هک  دوش  لصاح  نانیمطا  دـیاب  اهنآ ، ندز  شتآ  ای  هلاـبز  رد  هدـش  حیحـصت  یناـحتما  قاروا  نتخادـنا  ماـگنه  اـیآ  س 163 :
هتـشون يزیچ  نآ  فرط  ود  زا  یکی  رد  هک  یقاروا  نتخادـنا  رود  ایآ  دـشابن ؟ اهنآ  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم یماسا  دـنوادخ و 

؟ ریخ ای  دوش  یم  بوسحم  فارسا  تسا ، هدشن 

اما .درادن  لاکـشا  هلابز  رد  نآ  نتخادنا  دوشن ، زارحا  هقرو  رد  هلالج  ءامـسا  دوجو  هک  یماگنه  تسین و  مزال  یـسررب  صحف و  ج :
فرط تسا و  هدش  هتشون  نآ  فرط  کی  رب  ای  دراد و  دوجو  نآ  دننام  يزاس و  نتراک  تعنص  رد  نآ  زا  هدافتسا  ناکما  هک  یقاروا 

.تسین لاکشا  زا  یلاخ  فارسا ، ههبش  دوجو  تلع  هب  اهنآ  نتخادنا  رود  ندنازوس و  تسا ، نتشون  يارب  هدافتسا  لباق  نآ  رگید 

؟ دنمادک تسا ، مارح  اهنآ  يوضو  نودب  ّسم  بجاو و  اهنآ  مارتحا  هک  یکرابم  یماسا  س 164 :

وضو نودب  یلاعت  يراب  تاذ  صوصخم  تافص  ءامسا و  ّسم  ج :
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.تسا روکذم  مکح  رد  لاعتم ، دنوادخ  ياهمان  هب  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  ماظع و  ءایبنا  ياهمان  قاحلا  طوحا  و  تسا ، مارح 

هلالج و مسا  نآ  رد  هک  یقاروا  نادنزوس  دنمادک ؟ زاین  ماگنه  ینآرق  تایآ  كرابم و  ءامسا  ندرک  وحم  یعرـش  ياههار  س 165 :
؟ دراد یمکح  هچ  رارسا  ظفح  يارب  ترورض  ماگنه  تسا ، هدش  هتشون  ینآرق  تایآ 

یب رگا  تسا و  لکـشم  اهنآ  ندـنازوس  زاوج  یلو  .درادـن  لاکـشا  بآ  هلیـسو  هب  ریمخ  هب  اهنآ  لیدـبت  ای  كاخ و  رد  اهنآ  نفد  ج :
ناکما كرابم  ياهمان  ینآرق و  تایآ  ندرک  ادج  دنک و  اضتقا  رارطـضا  هک  یتروص  رد  رگم  تسین ، زیاج  دوش ، بوسحم  یمارتحا 

.دشاب هتشادن 

و هدنامن ، لصتم  مه  هب  اهنآ  فرح  ود  یتح  هک  يروط  هب  دایز  رادـقم  هب  ینآرق  تایآ  هکرابم و  ءامـسا  ندرک  هعطق  هعطق  س 166 :
رییغت اهنآ ، مکح  ندـش  طـقاس  ینآرق و  تاـیآ  هکراـبم و  ءامـسا  ندرک  وحم  رد  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دـنوش ، ندـناوخ  لـباق  ریغ 

؟ تسا یفاک  فورح ، ندرک  هفاضا  فذح و  اب  اهنآ  یطخ  تروص 

هلالج ظفل  هتشون  وحم  بجوم  رگا  زین  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  دوش  بوسحم  یمارتحا  یب  رگا  روکذم  وحن  هب  عیطقت  ج :
لاوز ثعاب  زین  فورح  یـضعب  ندرک  مک  ای  هفاضا  اب  تاملک  یطخ  تروص  رییغت  هک  نانچمه  تسین ، یفاک  دوشن ، ینآرق  تایآ  و 

هک يوحن  هب  فورح  رییغت  رثا  رب  مکح  لاوز  یلب ، .دوش  یمن  دنا ، هتفر  راک  هب  هلالج  ظفل  نتشون  دصق  هب  هک  یفورح  یعرـش  مکح 
.تسا وضو  نودب  نآ  ّسم  زا  بانتجا  طایتحا ، دنچره  تسین ، دیعب  ددرگ ، فورح  وحم  هب  قحلم 

تبانج لسغ  ماکحا 

سابل ندب و  تساجن  ممیت و  اب  تقو  یگنت  تروص  رد  دناوت  یم  بنج  صخش  ایآ  س 167 :
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؟ دیامن اضق  ار  زامن  لسغ ، ریهطت و  زا  دعب  دیاب  هک  نیا  ای  دناوخب  زامن 

نآ دننام  اوه و  يدرس  تلع  هب  دیامن و  ضوع  ار  دوخ  سابل  ای  دنک و  ریهطت  ار  شـسابل  ندب و  هک  تسین  يرادقم  هب  تقو  رگا  ج :
يزجم زامن  نیا  .دناوخب  سجن  سابل  نامه  اب  تبانج  لسغ  زا  لدب  ممیت  اب  ار  زامن  دیاب  دـناوخب ، مه  هنهرب  ار  دوخ  زامن  دـناوت  یمن 

.تسین بجاو  وا  رب  نآ  ياضق  تسا و 

؟ دوش یم  نز  تبانج  ببس  لوخد ، نودب  محر  لخاد  هب  ینم  ندیسر  ایآ  س 168 :

.دوش یمن  ققحم  تبانج  تروص  نیا  رد  ج :

؟ ددرگ یم  بجاو  لسغ  یبط  لئاسو  اب  یلخاد  تانیاعم  ماجنا  زا  سپ  نانز  رب  ایآ  س 169 :

.تسین بجاو  لسغ  دوشن ، جراخ  ینم  هک  ینامز  ات  ج :

رب طقف  لسغ  ایآ  دسرن ، تذل  جوا  هلحرم  هب  زین  نز  دوشن و  جراخ  ینم  یلو  دریگب ، تروص  هفـشح  رادـقم  هب  لوخد  رگا  س 170 :
؟ ود ره  رب  ای  درم  رب  طقف  ای  تسا  بجاو  نز 

.تسا بجاو  ود  ره  رب  لسغ  هفشح ، رادقم  هب  ولو  لوخد ، ققحت  اب  ج :

یخوش هبعالم و  ماگنه  هک  یتبوطر  ایآ  و  دوش ؟ یم  بجاو  نانآ  رب  تبانج  لسغ  یتروص  هچ  رد  نانز ، مـالتحا  دروم  رد  س 171 :
بجاو اهنآ  رب  لسغ  تذل ، جوا  هب  ندیـسر  ندب و  ندش  تسـس  نودب  ایآ  و  دراد ؟ ار  ینم  مکح  دوش ، یم  جراخ  نانآ  زا  رـسمه  اب 

؟ دبای یم  ققحت  هنوگچ  تبانج  یکیدزن ، نودب  نانز  رد  یلک  روط  هب  دوش ؟ یم 

دوش و یم  بجاو  وا  رب  لسغ  هدش و  ققحم  تبانج  دوش  جراخ  وا  زا  یعیام  لاح  نآ  رد  دـسرب و  یـسنج  تذـل  جوا  هب  نز  رگا  ج :
نیا هب  هک  دنک  کش  رگا 
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.تسین بجاو  لسغ  دشاب ، هتشاد  عیام  جورخ  رد  کش  ای  هن و  ای  هدیسر  هلحرم 

؟ تسا زیاج  دوش ، یم  توهش  کیرحت  بجوم  هک  ییاهملیف  ندید  ای  باتک و  ندناوخ  ایآ  س 172 :

.تسین زیاج  ج :

زا دعب  دیامن و  لسغ  هلـصافالب  تسا ، هدنام  یقاب  وا  محر  رد  ینم  هک  یلاح  رد  يو ، اب  شرـسمه  یکیدزن  زا  دعب  نز  رگا  س 173 :
بجوم سجن و  ای  تسا  كاپ  لسغ ، زا  دـعب  هدـش  جراخ  ینم  اـیآ  تسا ؟ حیحـص  وا  لـسغ  اـیآ  دوش ، جراـخ  محر  زا  ینم  لـسغ ،

؟ ریخ ای  دوش  یم  ددجم  تبانج 

، دشاب درم  ینم  رگا  یلو  تسا ، سجن  دـشاب  ینم  رگا  دوش ، یم  جراخ  وا  زا  لسغ  زا  دـعب  هک  یتبوطر  تسا و  حیحـص  وا  لسغ  ج :
.دوش یمن  ددجم  تبانج  ثعاب 

یتلاح لاح  نیا  اب  .منک  یمن  یکیدزن  مرـسمه  اب  هک  يروط  هب  ما ، هدـش  تبانج  لسغ  رد  کش  هب  ـالتبم  هک  تسا  یتدـم  س 174 :
یم لسغ  راب  هس  ای  ود  زور  ره  یتح  تسا و  هدـش  بجاو  نم  رب  تبانج  لسغ  منک  یم  ناـمگ  هک  دـهد  یم  تسد  نم  هب  يداراریغ 

؟ تسیچ نم  فیلکت  دهد ، یم  رازآ  ارم  کش  نیا  و  منک ،

یعرـش ياه  تمالع  اب  هارمه  هک  دوش  جراخ  امـش  زا  یتبوطر  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  بترتم  تبانج  مکح  تبانج  رد  کش  اب  ج :
.دیشاب هتشاد  ینم  جورخ  هب  نیقی  ای  دشاب  ینم  جورخ 

؟ دشاب بنج  نز  فیلکت  طقسم  هک  يروط  هب  تسا ، حیحص  ضیح  لاح  رد  تبانج  لسغ  ایآ  س 175 :

.تسا لاکشا  لحم  روکذم  ضرف  رد  لسغ  تّحص  ج :

بجاو وا  رب  لسغ  ود  ره  ضیح  زا  ندش  كاپ  زا  دـعب  ایآ  دوش ، ضیاح  تبانج  لاح  رد  ای  بنج  ضیح ، لاح  رد  نز  رگا  س 176 :
اب هک  نیا  ای  تسا ؟
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؟ تسا هدوبن  كاپ  تبانج  عقوم  رد  اریز  تسین  بجاو  وا  رب  تبانج  لسغ  ضیح ، لاح  رد  تبانج  ثودح 

تبانج لسغ  هب  لمع ، ماقم  رد  هک  تسا  زیاج  یلو  تسا ، بجاو  مه  تبانج  لـسغ  ضیح ، لـسغ  رب  هوـالع  تروص ، ود  ره  رد  ج :
.دیامنب ار  لسغ  ود  ره  تین  هک  تسا  نیا  طوحا  نکیل  دنک ، افتکا 

؟ تسا ینم  درم  زا  هدش  جراخ  تبوطر  هک  دوش  یم  مکح  یتروص  هچ  رد  س 177 :

.دراد ار  ینم  مکح  دشاب ، ندب  ندش  تسس  نتسج و  توهش ، اب  هارمه  رگا  ج :

ماگنه مامح  رد  هک  دوش  یم  هدـهاشم  اپ  تسد و  ياه  نخان  فارطا  رد  ندرک  لسغ  زا  دـعب  نوباـص  اـی  چـگ  رثا  یهاـگ  س 178 :
؟ تسیچ فیلکت  لاح  نیا  رد  .دوش  یم  راکـشآ  چگ  ای  نوباص  يدیفـس  تقد ، مامح و  زا  جورخ  زا  دعب  یلو  دش ، یمن  هدید  لسغ 
ای چگ  رثا  دوجو  ضرف  اب  دنرادن و  نآ  هب  یهجوت  ای  دنتسه و  لهاج  هلأسم  نیا  هب  وضو  لسغ و  ماگنه  دارفا  زا  یضعب  هک  یلاح  رد 

.دوش یمن  لصاح  نآ  ریز  هب  بآ  ندیسر  هب  نیقی  نوباص 

نیا رگم  دناسر ، یمن  لسغ  ای  وضو  هب  يررـض  دوش ، یم  رهاظ  ءاضعا  ندش  کشخ  زا  دعب  هک  نوباص  ای  چـگ  رثا  دوجو  درجم  ج :
.دوش هرشب  هب  بآ  ندیسر  زا  عنام  هک  دشاب  یمرج  ياراد  هک 

ای ینم  زا  نآ  ریهطت  رگا  تسا و  لسغ  زا  لبق  تساجن ، زا  ندب  ریهطت  هب  طورشم  لسغ  تّحص  دیوگ  یم  ناردارب  زا  یکی  س 179 :
هلأسم نیا  هب  لهاج  نم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  وا و  هتفگ  تّحـص  ضرف  رب  .دوش  یم  لسغ  نالطب  بجوم  دـشاب  لسغ  يانثا  رد  نآ  ریغ 

هدوب لطاب  نم  هتشذگ  ياهزامن  ایآ  ما ، هدوب 
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؟ تسا بجاو  اهنآ  ياضق  و 

رگا نیا  رب  انب  .تسا  یفاک  نآ  لسغ  ماگنه  يوضع  ره  ندوب  كاپ  هکلب  تسین ، بجاو  لـسغ  زا  لـبق  ندـب  یماـمت  ندوب  كاـپ  ج :
لسغ زا  لبق  سجن  وضع  رگا  یلو  .تسا  حیحص  هدش ، هدناوخ  نآ  اب  هک  يزامن  لسغ و  دشاب ، هدش  ریهطت  نآ ، لسغ  زا  لبق  وضع ،

یلـسغ نینچ  اب  هک  يزامن  تسا و  لطاب  لسغ  دیامن ، لسغ  مه  دـنک و  كاپ  ار  نآ  مه  دـهاوخب  نتـسش  کی  اب  و  دوشن ، ریهطت  نآ 
.تسا بجاو  نآ  ياضق  لطاب و  هدناوخ ،

ياهتمالع زا  کی  چـیه  میناد  یم  هکنآ  اب  دراد ؟ ار  ینم  مکح  دوش ، یم  جراخ  باوخ  لاح  رد  ناسنا  زا  هک  یتبوطر  اـیآ  س 180 :
ریز ياه  سابل  يرادیب  زا  دعب  هک  یتقو  رگم  دوش  یمن  نآ  هجوتم  مه  صخش  درادن و  ار  ندب ) یتسس  توهش و  نتـسج ،  ) هناگ هس 

.دنیبب بوطرم  ار  دوخ 

يرگید هار  زا  هکنیا  رگم  درادن  ار  ینم  مکح  دشاب ، نآ  رد  کش  ای  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  اهنآ  زا  یکی  ای  هناگهـس  مئالع  رگا  ج :
.تسا ینم  هک  دنک  نیقی 

مـشک یم  تلاجخ  دوش و  یم  جراخ  نم  زا  دایز  تاعفد  هب  ینم  منک و  یم  یگدـنز  يریقف  هداوناخ  رد  هک  متـسه  یناوج  س 181 :
.دییامرف ییامنهار  ارم  منک  یم  اضاقت  .میرادن  مامح  مه  هناخ  رد  منکب ، مامح  لوپ  ياضاقت  مردپ  زا 

امش يارب  تبانج  لسغ  رگا  لاح  ره  هب  .تسین  بجاو  كرت  يارب  یعرش  رذع  ایح ، .درادن  ینعم  ایح  یعرـش ، فیلکت  ماجنا  رد  ج :
.تسا لسغ  زا  لدب  ممیت  هزور ، زامن و  يارب  امش  هفیظو  درادن ، ناکما 

، دراد ررض  مندب  يارب  بآ ، هرطق  کی  اب  دنچره  مندب ، نتسش  هک  تسا  نیا  نم  لکشم  متسه ، هجاوم  یلکشم  اب  بناجنیا  س 182 :
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اب ایآ  دوش ، یم  دایز  مبلق  شپت  رگید ، ضراوع  رب  هوالع  مک ، رادقم  هب  ولو  مندب  نتـسسش  ماگنه  .تسا  روط  نیمه  مه  حـسم  یتح 
هدـناوخ و زامن  نآ  اب  میامن و  لسغ  زا  لدـب  ممیت  هام  نیدـنچ  يارب  هدومن و  تبراقم  مرـسمه  اب  تسا  زیاج  نم  يارب  تیعـضو  نیا 

؟ موش دجسم  لخاد 

لاـمعا يارب  امـش  یعرـش  هفیظو  لـسغ ، ماـجنا  زا  ندوب  روذـعم  تباـنج و  تروص  رد  و  تسین ، بجاو  امـش  رب  تبراـقم  كرت  ج :
میرک و نآرق  هتشون  ّسم  زامن و  ندناوخ  ندش و  دجسم  لخاد  ممیت  نآ  اب  و  تسا ، تبانج  لسغ  زا  لدب  ممیت  تراهط ، هب  طورشم 

.درادن لاکشا  تسا ، تبانج  زا  تراهط  هب  طورشم  اهنآ  ماجنا  هک  یلامعا  هیقب 

؟ ریخ ای  تسا  بجاو  بحتسم ، ای  بجاو  ِلسغ  ماگنه  هلبق  لابقتسا  س 183 :

.تسین بجاو  لسغ  تقو  رد  هلبق  لابقتسا  ج :

؟ تسا حیحص  لسغ ، زا  لبق  ندب  تراهط  بآ و  ندوب  لیلق  هب  هجوت  اب  ربکا  ثدح  هلاسُغ  اب  ندرک  لسغ  ایآ  س 184 :

.درادن یعنام  نآ  اب  ندرک  لسغ  موقرم ، ضرف  رد  ج :

مامت ار  لسغ  هکنآ  ای  دیامن  لسغ  هرابود  دیاب  ایآ  دنزب ، رـس  رغـصا  ثدح  تسا ، تبانج  لسغ  لوغـشم  هک  یـسک  زا  رگا  س 185 :
؟ دریگب وضو  دنک و 

یلسغ نینچ  یلو  دنک ، عورـش  ون  زا  ار  لسغ  هک  تسین  مزال  دناسر و  یمن  ررـض  لسغ  تّحـص  هب  لسغ  يانثا  رد  رغـصا  ثدح  ج :
.دنک یمن  رغصا  ثدح  زا  تراهط  هب  طورشم  لامعا  ریاس  زامن و  يارب  وضو  زا  تیافک 

ناـسنا زا  هدارا  توهـش و  نودـب  دـنک ، یم  هدـهاشم  لوب  زا  دـعب  ار  نآ  ناـسنا  تسا و  ینم  هیبش  هک  یظیلغ  تبوطر  رگا  س 186 :
؟ دراد ار  ینم  مکح  ایآ  دوش ، جراخ 

ج:
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یعرـش ياه  تمـالع  جورخ ، ماـگنه  هک  نیا  اـی  دوش  لـصاح  نآ  ندوب  ینم  هب  نیقی  هک  نیا  رگم  تسین ، بترتم  نآ  رب  ینم  مکح 
.دشاب هتشاد  ار  ینم 

یم رگید  ياه  لسغ  زا  تیافک  لسغ ، کی  ایآ  دشاب ، وا  هّمذ  رب  بحتـسم  ای  بجاو  زا  معا  يددـعتم  ياهلـسغ  هک  یـسک  س 187 :
؟ دنک

زا دنک ، لسغ  نآ  تین  هب  دشاب و  تبانج  لسغ  اهنآ  نیب  رد  رگا  دـنک و  یم  تیافک  دروآ ، اجب  لسغ  کی  اهنآ  همه  تین  هب  رگا  ج :
.دیامن ّتین  ار  اهنآ  همه  هک  تسا  نیا  طایتحا  هچ  رگا  .دنک  یم  تیافک  مه  اهلسغ  هیقب 

؟ دننک یم  وضو  زا  تیافک  مه  اهلسغ  هیقب  ایآ  تبانج ، لسغ  زا  ریغ  س 188 :

.دننک یمن  تیافک  ج :

؟ تسا طرش  ندب  رب  بآ  نایرج  تبانج  لسغ  رد  ایآ  یلاعبانج  فیرش  رظن  هب  س 189 :

.تسین طرش  ندب  رب  بآ  نایرج  تسا و  لسغ  دصق  هب  ندب  نتسش  قدص  كالم ، ج :

لسغ يارب  تقو  ای  دبای و  یمن  ندرک  لسغ  يارب  یبآ  دنک ، بنج  ار  دوخ  شرسمه  اب  یکیدزن  اب  رگا  دناد  یم  هک  یسک  س 190 :
؟ دیامن یکیدزن  شرسمه  اب  دناوت  یم  ایآ  درادن ، زامن  و 

.دنک یکیدزن  شرسمه  اب  دناوت  یم  دشاب ، هتشاد  ممیت  رب  تردق  رگا  لسغ ، زا  زجع  تروص  رد  ج :

پچ تسار و  فرط  نیب  دـیاب  هک  نیا  ای  تسا  یفاک  ندـب  ياضعا  ریاس  رـس و  نیب  بیترت  تاعارم  تباـنج  لـسغ  رد  اـیآ  س 191 :
؟ دوش تیاعر  بیترت  مه  ندب 

.دوش تاعارم  دیاب  پچ  رب  تسار  فرط  نتشاد  مدقم  اب  زین  ندب  فرط  ود  نیب  بیترت  ج :

؟ مروآ اجب  ار  نآ  هدومن و  یبیترت  لسغ  تین  دعب  هتسش و  ار  دوخ  تشپ  ادتبا  دراد  یعنام  یبیترت  لسغ  ماگنه  ایآ  س 192 :

تشپ و نتسش  ج :
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زا دعب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  یبیترت  لسغ  تیفیک  .درادن  لاکـشا  نآ ، عورـش  لسغ و  تین  زا  لبق  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  ره  ای 
دیاب ندب  پچ  فرط  موس  هلحرم  رد  ندب و  تسار  فرط  سپـس  و  تسـش ، ار  ندرگ  رـس و  لوا  دومن و  لسغ  تین  دیاب  ندب  ریهطت 

.دوش هتسش 

رـس تسوپ  مامت  هب  بآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ایآ  و  دـیوشب ؟ مه  ار  شیاهوم  فارطا  لسغ ، ماـگنه  تسا  بجاو  نز  رب  اـیآ  س 193 :
؟ دوش یم  لسغ  نالطب  ثعاب  وم ، مامت  هب  لسغ  ماگنه  بآ  ندیسرن  تسا ، هدیسر 

.دوش هتسش  وم  مامت  دیاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  ج :

لطاب لسغ  ماکحا 

هد دودح  رد  یتدم  تشذـگ  زا  دـعب  هدوب و  نآ  تیفیک  لسغ و  بوجو  هب  لهاج  یلو  هدیـسر  فیلکت  نس  هب  هک  یـسک  س 194 :
هتشذگ ياه  هزور  اهزامن و  ياضق  هب  تبـسن  وا  هفیظو  دراد ؟ یمکح  هچ  تسا ، هدش  وا  رب  لسغ  بوجو  دیلقت و  هلأسم  هجوتم  لاس 

؟ تسیچ شا 

بنج هتـسناد  یم  هک  یتروص  رد  مه  هزور  ياضق  نینچمه  و  تسا ، بجاو  وا  رب  هدـناوخ ، تبانج  لاح  رد  هک  ییاهزامن  ياضق  ج :
.تسا بجاو  وا  رب  هدوب ، نتفرگ  هزور  يارب  بنج  رب  لسغ  بوجو  هب  لهاج  یلو  تسا ،

یم جراخ  ینم  وا  زا  نآ  رثا  رب  هک  هدرک  یم  ءانمتـسا  هب  مادـقا  نآ ، زا  دـعب  یگلاس و  هدراهچ  زا  لبق  ینادان  رثا  رب  یناوج  س 195 :
يارب ایآ  تسیچ ؟ وا  فیلکت  دـنک ، لسغ  هزور  زامن و  يارب  دـیاب  دوش و  یم  تبانج  ثعاب  ینم  جورخ  هک  هتـسناد  یمن  یلو  هدـش ،

زا وا  ياه  هزور  زامن و  ایآ  تسا ؟ بجاو  وا  رب  لسغ  هدش ، یم  جراخ  وا  زا  ینم  هدرک و  یم  ءانمتسا  هک  یتدم 
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؟ تسا بجاو  اهنآ  ياضق  هدوب و  لطاب  هتفرگ  ماجنا  تبانج  لاح  رد  هک  لاح  ات  هتشذگ 

نیقی هک  ار  ییاهزامن  همه  دیاب  و  تسا ، یفاک  تبانج  لسغ  کی  تسا  هدرکن  لسغ  لاح  هب  ات  رگا  ینم  جورخ  راب  دنچره  يارب  ج :
تبانج عوضوم  هب  لهاج  هتفرگ و  ماجنا  ناضمر  هام  ياه  بش  رد  لمع  نیا  رگا  .دیامن و  اضق  تسا ، هدـناوخ  تبانج  لاح  رد  دراد 

يارب هک  هتـسناد  یمن  هدوب و  تباـنج  ینم و  جورخ  هب  ملاـع  رگا  یلو  .تسا  تّحـص  هب  موکحم  درادـن و  اـضق  وا  ياـه  هزور  هدوب ،
.دیامن اضق  تسا  هتفرگ  تبانج  لاح  رد  هک  ار  ییاهزور  همه  هزور  دیاب  تسا ، بجاو  وا  رب  لسغ  هزور ، تّحص 

، هلأسم نیا  هب  وا  لـهج  هب  هجوت  اـب  دـهد ، یم  ماـجنا  هابتـشا  لـطاب و  روط  هب  ار  دوخ  لـسغ  تباـنج ، زا  دـعب  هک  یـصخش  س 196 :
؟ دنراد یمکح  هچ  دناوخ ، یم  لسغ  نیا  اب  هک  ار  ییاهزامن 

.دوش اضق  ای  هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  لطاب ، لسغ  اب  زامن  ج :

هدرک تیاعر  ار  بیترت  ایآ  هک  مدرک  کش  مامح  زا  جورخ  زا  سپ  .مدرک  لسغ  بجاو  ياه  لسغ  زا  یکی  ماجنا  دصق  هب  س 197 :
همه ياضق  ایآ  متـسه ، ّریحتم  مراک  رد  نونکا  .مدرکن  لسغ  هرابود  تسا ، یفاک  بیترت  ّتین  هک  مداد  یم  لامتحا  نوچ  و  هن ، اـی  ما 

؟ تسا بجاو  ما ، هدناوخ  هک  ییاهزامن 

رب يزیچ  دـیا ، هدوب  تسا  ربتعم  لسغ  تّحـص  رد  هچنآ  ماجنا  هجوتم  لسغ  تقو  رد  دـیهد و  یم  ار  لـسغ  تّحـص  لاـمتحا  رگا  ج :
.تسا بجاو  امش  رب  اهزامن  همه  ياضق  دینک ، ادیپ  لسغ  نالطب  هب  نیقی  رگا  هلب ، .تسین  امش  هدهع 

ندب تسار  تمس  ادتبا  هک  ما  هداد  یم  ماجنا  بیترت  نیا  هب  ار  تبانج  لسغ  نم  س 198 :
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یمکح هچ  ما  هزور  زامن و  ما ، هدرک  یهاتوک  مه  هنیمز  نیا  رد  قیقحت  لاؤس و  رد  .متسش  یم  ار  ندب  پچ  تمسق  سپس  رس و  دعب 
؟ دنراد

لطاب و هدـش ، هدـناوخ  یلـسغ  نینچ  اب  هک  ییاهزامن  اذـل  .دوش  یمن  ثدـح  عفر  بجوم  تسا و  لطاب  روکذـم  تیفیک  هب  لسغ  ج :
، تبانج رب  امـش  ياقب  دیا و  هدوب  روکذم  تروص  هب  لسغ  تّحـص  هب  دـقتعم  هکنیا  ضرف  اب  اه  هزور  یلو  .تسا  بجاو  اهنآ  ياضق 

.تسا تّحص  هب  موکحم  تسا ، هدوبن  يدمع 

؟ تسا مارح  بنج  رب  دنراد ، بجاو  هدجس  هک  ییاه  هروس  ندناوخ  ایآ  س 199 :

زا تایآ  ریاس  ندـناوخ  یلو  تسا ، اه  هروس  نیا  هدجـس  تاـیآ  صوصخ  ندـناوخ  تسا ، مارح  بنج  رب  هک  ییاـهراک  هلمج  زا  ج :
.درادن لاکشا  اه  هروس  نیا 

ممیت ماکحا 

حیحص اهنآ  رب  ممیت  ایآ  دنشاب ، هدیبسچ  راوید  هب  تسا ، حیحـص  اهنآ  رب  ممیت  هک  گنـس  چگ ، كاخ ، لثم  ییاهزیچ  رگا  س 200 :
؟ دنشاب نیمز  يور  رب  دیاب  ًامتح  هکنآ  ای  تسا 

.تسین طرش  نیمز  يور  رب  اهنآ  ندوب  ممیت ، تّحص  رد  ج :

يزامن زا  دعب  رگا  دشاب ، هتـشاد  رارمتـسا  شتبانج  يزور  دنچ  مامح ، هب  ندیـسر  ناکما  مدع  رثا  رب  بنج  هک  یتروص  رد  س 201 :
؟ دیامن لسغ  زا  لدب  ممیت  هرابود  دیاب  يدعب  زامن  يارب  ایآ  دنزب ، رـس  وا  زا  يرغـصا  ثدح  تسا ، هدناوخ  لسغ  زا  لدب  ممیت  اب  هک 

بجاو ممیت  ای  وضو  رغـصا  ثدـح  تهج  زا  يدـعب  ياهزامن  يارب  و  دـنک ، یم  تیافک  تباـنج  تهج  زا  لوا  ممیت  ناـمه  هکنآ  اـی 
؟ تسا

هک ینامز  ات  دنزب ، رـس  وا  زا  رغـصا  ثدـح  رگا  درک ، تبانج  لسغ  زا  لدـب  ممیت  حیحـص  روط  هب  هک  نآ  زا  سپ  بنج  صخـش  ج :
رب انب  تسا ، هدشن  فرطرب  ممیت  زّوجم  ِیعرش  ِرذع 
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دیاب دشاب  وضو  زا  روذعم  رگا  دریگب و  مه  وضو  دیامن و  لسغ  زا  لدب  ممیت  تراهط ، هب  طورـشم  لامعا  يارب  دـیاب  بجاو  طایتحا 
.دیامن نآ  زا  لدب  يرگید  ممیت 

زیاج ندـش  دجـسم  لخاد  نآ  اب  ایآ  هک  ینعم  نیا  هب  دراد ؟ ار  لسغ  تباث  یعطق و  ماکحا  نامه  لـسغ  زا  لدـب  ممیت  اـیآ  س 202 :
؟ تسا

.دشاب تقو  یگنت  تلع  هب  لسغ  زا  لدب  ممیت  هک  نیا  رگم  تسا ، زیاج  لسغ  زا  لدب  ممیت  رب  لسغ  یعرش  راثآ  همه  بیترت  ج :

هک لیلد  نیا  هب  دناوت  یم  ایآ  تسین ، دوخ  راردا  لرتنک  هب  رداق  عاخن  عطق  رثا  رب  تسا و  یگنج  نیحورجم  زا  هک  یصخش  س 203 :
لـسغ زا  لدـب  ممیت  اهنآ  ریغ  ترایز و  هعمج و  لسغ  دـننام  یبحتـسم  لامعا  ماـجنا  يارب  دراد ، تقـشم  یمک  وا  يارب  نتفر  ماـمح 

؟ دیامن

ياجب نآ  ماجنا  یلو  تسا ، لاکشا  لحم  ترایز  دننام  تسین ، تراهط  هب  طورـشم  هک  یلامعا  يارب  لسغ  زا  لدب  ممیت  تّحـص  ج :
.درادن لاکشا  تیبولطم  ءاجر و  دصق  هب  جرح  رسع و  دراوم  رد  یبحتسم  ياه  لسغ 

دجسم لخاد  تبانج ، لسغ  زا  لدب  ممیت  تروص  رد  ایآ  دراد ، ررض  شیارب  بآ  لامعتـسا  ای  تسا و  بآ  دقاف  هک  یـسک  س 204 :
؟ دراد یمکح  هچ  میرک  نآرق  تئارق  تسا ؟ زیاج  وا  يارب  تعامج  زامن  ندناوخ  ندش و 

.تسا زیاج  وا  يارب  تراهط  هب  طورشم  لامعا  همه  ماجنا  هدشن ، لطاب  وا  ممیت  تسا و  یقاب  ممیت  زّوجم  رذع  هک  ینامز  ات  ج :

بوطرم ار  دوخ  سابل  یلو  دروآ  یمن  دای  هب  يزیچ  يرادـیب  زا  دـعب  دوش و  یم  جراخ  باوخ  لاـح  رد  ناـسنا  زا  یتبوطر  س 205 :
درادن ندروآ  دای  هب  يارب  مه  تقو  دنیب و  یم 
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نیا رد  یلـصا  مکح  دیامن ؟ لسغ  زا  لدب  ممیت  تین  هنوگچ  تسیچ ؟ تلاح  نیا  رد  ناسنا  هفیظو  .دوش  یم  اضق  وا  حبـص  زامن  اریز 
؟ تسیچ هراب 

هدومن و ممیت  شندب  ریهطت  زا  دعب  دیاب  تقو  یگنت  تروص  رد  دنک و  لسغ  دـیاب  تسا و  بنج  هدـش ، ملتحم  هک  دـناد  یم  رگا  ج :
یمن يراج  نآ  رب  تبانج  مکح  تبانج ، مالتحا و  رد  کش  تروص  رد  یلو  دـیامن ، لسغ  تقو  تعـسو  رد  سپـس  دـناوخب و  زامن 

.دوش

یلاوتم زور  دـنچ  هک  تسا  هدـمآ  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدـش ، بنج  یلاوتم  بش  نیدـنچ  هک  یـصخش  س 206 :
؟ دراد یفیلکت  هچ  دنک ، یم  فیعض  ار  ناسنا  نتفر  مامح 

.دنک ممیت  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  ررض  وا  يارب  بآ  لامعتسا  هک  نیا  رگم  تسا ، بجاو  وا  رب  لسغ  ج :

ینم ددـعتم  ياه  تبون  رد  رایتخا  نودـب  هعفد  دـنچ  نم  زا  هک  يروط  هب  مرب ، یم  رـس  هب  یعیبطریغ  تیعـضو  کی  رد  نم  س 207 :
؟ تسیچ زامن  ره  هرابرد  نم  هفیظو  .تسین  تذل  اب  هارمه  نآ  جورخ  هک  دوش  یم  جراخ 

.دیناوخب زامن  ممیت  اب  ندب  ریهطت  زا  دعب  تسامش ، رب  يراوشد  یلیخ  ِفیلکت  ای  دراد و  ررض  زامن  ره  يارب  ندرک  لسغ  رگا  ج :

ممیت دوش ، یم  ضیرم  دنک ، لسغ  رگا  هک  نیا  داقتعا  هب  تسا و  هدادن  ماجنا  حبـص  زامن  يارب  ار  تبانج  لسغ  هک  یـسک  س 208 :
؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، هدرک 

.تسا حیحص  نآ  اب  زامن  درادن و  لاکشا  ممیت  دراد ، ررض  شیارب  لسغ  وا  داقتعا  هب  رگا  ج :

؟ تسه لسغ  وضو و  زا  لدب  ممیت  نیب  یقرف  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  ممیت  تیفیک  س 209 :

ره فک  سپس  دیامن و  تین  دیاب  ادتبا  تسا : بیترت  نیدب  ممیت  ج :
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ات دیور  یم  رس  يوم  هک  ییاج  زا  نآ  فرط  ود  یناشیپ و  مامت  هب  ار  نآ  دنزب و  تسا  حیحص  نآ  رب  ممیت  هک  يزیچ  رب  ار  تسد  ود 
تـسد تشپ  مامت  رب  ار  تسار  تسد  فک  تسار و  تسد  تشپ  مامت  رب  ار  پچ  تسد  فک  سپـس  و  دـشکب ، ینیب  يالاب  اهوربا و 
تـسار تسد  تشپ  رب  ار  پچ  تسد  فک  سپـس  دنزب و  نیمز  هب  ار  اهتـسد  رگید  راب  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  دـشکب و  پچ ،

.تسا ناسکی  لسغ  زا  لدب  وضو و  زا  لدب  ممیت  رد  بیترت  نیا  .دشکب  پچ  تسد  تشپ  رب  ار  تسار  تسد  فکو 

؟ دراد یمکح  هچ  رجآ  اهنآ و  هدش  هتخپ  کهآ و  چگ و  گنس  رب  ممیت  س 210 :

کهآ چگ و  رب  ممیت  تسین ، دیعب  .تسا و  حیحص  کهآ ، گنس  چگ و  گنـس  دننام  دوش  بوسحم  نیمز  زا  هچنآ  ره  رب  ممیت  ج :
.دشاب حیحص  مه  اهنآ  لاثما  رجآ و  هتخپ و 

كاپ دـیاب  مه  اهتـسد ) تشپ  یناشیپ و   ) ممیت ءاضعا  اـیآ  دـشاب ، كاـپ  دـیاب  دوش  یم  ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  دـیا  هدومرف  س 211 :
؟ دنشاب

نودب دنک ، ریهطت  ار  ممیت  لحم  دناوتن  يدرف  رگا  دنشاب و  كاپ  اهتسد  تشپ  یناشیپ و  ناکما ، تروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  ج :
.دشابن طرش  تروص  ره  رد  تراهط  هک  تسین  دیعب  دنچره  دیامن ؛ ممیت  نآ 

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  دشاب ، هتشادن  ناکما  وا  يارب  مه  ممیت  دریگب و  وضو  دناوتن  ناسنا  رگا  س 212 :

ممیت وضو و  نودـب  تقو  رد  ار  زاـمن  دـیاب  طاـیتحا  رب  اـنب  دـشابن ، نکمم  مه  ممیت  دریگب و  وضو  زاـمن  يارب  دـناوتن  ناـسنا  رگا  ج :
ای وضو  اب  سپس  دناوخب و 
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.دنک اضق  ممیت 

تروص رد  یتح  .دوش  یم  کشخ  مندب  تسوپ  منک  یم  لسغ  هاگره  هک  يروط  هب  ما ، هدـش  التبم  یتسوپ  يرامیب  هب  نم  س 213 :
هب وضو  ماـگنه  هجیتن  رد  ملاـمب ، متـسوپ  هب  نغور  مروبجم  نیا  رب  اـنب  .دـیآ  یم  دوجو  هب  یکـشخ  نیا  مه  متروص  تسد و  نتـسش 

؟ منک ممیت  وضو  ياج  هب  حبص  ياهزامن  رد  تسا  زیاج  ایآ  .موش  یم  هجاوم  یتالکشم  اب  حبص  زامن  يارب  صوصخ 

درادن و ررض  رگا  .دینک و  ممیت  نآ  ياج  هب  دیاب  و  تسین ، حیحص  نتفرگ  وضو  دشاب ، هتشاد  ررض  امش  يارب  بآ  لامعتسا  رگا  ج :
هدومن كاپ  ار  نغور  دیناوت  یم  تسا و  عنام  رگا  دیریگب و  وضو  دیاب  دشابن ، وضو  ياضعا  هب  بآ  ندیـسر  زا  عنام  روکذـم  نغور 

.دسر یمن  ممیت  هب  تبون  دینزب ، نغور  سپس  دیریگب و  وضو  و 

تقو هک  دوش  یم  راکشآ  وا  يارب  زامن  زا  تغارف  زا  دعب  .تسا  هدناوخ  ممیت  اب  ار  شزامن  تقو ، یگنت  رطاخ  هب  یـصخش  س 214 :
؟ دراد یمکح  هچ  وا  زامن  .تسا  هتشاد  وضو  يارب 

.تسا بجاو  وا  رب  زامن  نآ  هداعا  ج :

هب ناضمر  كرابم  هام  رد  یتقو  مامحتـسا ، يارب  یناکم  هن  دراد و  مامح  هن  هک  مینک  یم  یگدنز  يریـسدرس  هقطنم  رد  ام  س 215 :
ای کـشم  بآ  اـب  مدرم  ربارب  رد  بش  همین  رد  ناـناوج  ندرک  لـسغ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  میوش ، یم  رادـیب  باوخ  زا  تباـنج  تلاـح 
رد تسا ؟ زیاـج  ممیت  اـیآ  تسیچ ؟ ادرف  هزور  يارب  اـم  فیلکت  تسا ، درـس  تقو  نآ  رد  مه  بآ  دوش و  یم  هدرمـش  بیع  ضوـح 

؟ دراد یمکح  هچ  زور  نآ  هزور  ندرک  راطفا  دنکن ، لسغ  هک  یتروص 

بوسحم یعرش  رذع  بش ، همین  رد  ناناوج  لاستغا  ندش  هدرمش  بیع  ای  تّقشم  درجم  ج :
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بجاو دراد  ناکما  هک  یتروصره  هب  ندرک  لسغ  دوشن ، فّلکم  يارب  ررـض  بجوم  یجرح و  لـسغ ، هک  یماداـم  هکلب  دوش ، یمن 
شا هزور  رجف  عولط  زا  شیپ  تبانج  لسغ  زا  لدـب  ممیت  اب  دـنک و  ممیت  رجف  عولط  زا  لبق  دـیاب  ررـض  اـی  جرح  تروص  رد  و  تسا ،

.دشاب یم  بجاو  وا  رب  زور  لوط  رد  كاسما  یلو  تسا ، لطاب  شا  هزور  دنکن  ممیت  رگا  و  تسا ، حیحص 

ناوناب ماکحا 

تداع مناوت  یم  اـیآ  موش ؟ یم  بوسحم  تاداـس  زا  زین  نم  اـیآ  .تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هّیرذ  زا  مرداـم  س 216 :
؟ مهدن ماجنا  ار  دوخ  هزور  زامن و  مایا  نآ  رد  مهد و  رارق  ضیح  یگلاس ، تصش  ات  ار  ما  هنایهام 

.دنیامن هعجارم  رگید  طیارشلا  عماج  دهتجم  هب  هلأسم  نیا  رد  دنناوت  یم  ناوناب  تسا ؛ طایتحا  لمأت و  لحم  یگسئای  نس  نییعت  ج :

؟ دراد یفیلکت  هچ  دوش ، ضیح  هزور  لاح  رد  تسا ، راد  هزور  ینّیعم  زور  هزور  رذن  رطاخ  هب  هک  ینز  رگا  س 217 :

بجاو وا  رب  ندـش  كاپ  زا  دـعب  زور  نآ  ياضق  دوش و  یم  لـطاب  دـشاب ، زور  زا  ءزج  کـی  رد  ولو  ندـش ، تداـع  اـب  شا  هزور  ج :
.تسا

نوخ هن  دنراد و  ار  نوخ  فاصوا  هن  اه  هکل  نآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنیب ، یم  ندش  كاپ  هب  نیقی  زا  دعب  نز  هک  ییاه  هکل  س 218 :
؟ دراد یمکح  هچ  ار ، بآ  اب  طولخم 

دنکن زواجت  زور  هد  زا  گـنر و  درز  ياـه  هکل  تروص  هب  هچ  رگا  دـشاب  نوخ  رگا  و  درادـن ، ار  ضیح  مکح  دـشابن  نوخ  رگا  ج :
.تسا نز  هدهع  هب  عوضوم  نیا  صیخشت  و  تسا ، ضیح  هب  موکحم  اه  هکل  نآ  همه 

؟ دراد یمکح  هچ  ناضمر  هام  هزور  رطاخ  هب  وراد  هلیسو  هب  هنایهام  تداع  زا  يریگولج  س 219 :

ج:
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.درادن لاکشا 

یم بجاو  وا  رب  لسغ  ایآ  ددرگن ، وا  لمح  طقـس  ثعاب  یلو  دوش  ـالتبم  یمک  يزیر  نوخ  هب  يرادراـب  ماـیا  رد  ینز  رگا  س 220 :
؟ تسیچ وا  هفیظو  ریخ ؟ ای  دوش 

رگا زور  هس  هدوب و  تداع  نامز  رد  ای  و  دشاب ، هتـشاد  ار  ضیح  طیارـش  تافـص و  رگا  دـنیب  یم  يرادراب  مایا  رد  نز  هک  ینوخ  ج :
.دوب دهاوخ  هضاحتسا  الا  تسا و  ضیح  نوخ  دشاب  هتشاد  رارمتسا  نطاب  رد  هچ 

هدزاود راب  ره  یگلماح ، زا  يریگولج  هاگتـسد  نتـشاذگ  تلع  هب  تسا ، زور  تفه  ًالثم  ینّیعم  هنایهام  تداع  ياراد  ینز  س 221 :
؟ هضاحتسا ای  تسا  ضیح  نوخ  دنیب  یم  دعب  هب  متفه  زور  زا  هک  ینوخ  ایآ  .دنیب  یم  نوخ  زور 

.دوب دهاوخ  هضاحتسا  یقاب  تسا و  ضیح  نوخ  دنیب  یم  تداع  مایا  رد  هک  ینوخ  دوشن ، عطق  مهد  زور  ات  نوخ  رگا  ج :

؟ دوش مالسلا ) مهیلع  ) ناگداز ماما  مرح  لخاد  تسا  سافن  ای  ضیح و  لاح  رد  هک  ینز  تسا  زیاج  ایآ  س 222 :

.تسا زیاج  ج :

؟ ریخ ای  تسا  سافن  لاح  رد  هداد ، ماجنا  ار  نینج ) طقس   ) ژاتروک لمع  هک  ینز  س 223 :

.تسا سافن  هب  موکحم  درک ، هدهاشم  ار  ینوخ  رگا  دشاب  هقلع  تروص  هب  ولو  نینج  طقس  زا  دعب  ج :

؟ تسیچ وا  یعرش  هفیظو  و  دراد ؟ یمکح  هچ  دنیب ، یم  یگسئای  نس  رد  نز  هک  ینوخ  س 224 :

.تسا هضاحتسا  هب  موکحم  ج :

نیا زا  هک  ییاه  نز  .تسا  یگلماح  دـض  ياهوراد  زا  هدافتـسا  هتـساوخان ، ياه  یگلماـح  زا  يریگولج  ياـههار  زا  یکی  س 225 :
؟ دراد یمکح  هچ  اه  هکل  نیا  .دننک  یم  هدهاشم  نآ  ریغ  تداع و  مایا  رد  ار  ینوخ  ياه  هکل  دننک  یم  هدافتسا  اهوراد 

.تسا هضاحتسا  هب  موکحم  هکلب  درادن ، ار  ضیح  مکح  دشابن ، ضیح  یعرش  طیارش  دجاو  اه  هکل  نیا  رگا  ج :

تاوما ماکحا 

لوا تمسق 

ایآ س 226 :
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ماجنا ار  رگید  تیم  روما  دـناوت  یم  درم  نز و  زا  کی  ره  ای  تسا  طرـش  ندوب  سنجمه  تلثامم و  تاوما ، نفد  نفک و  لسغ و  رد 
؟ دهد

، دراد ناکما  وا  سنجمه  هلیسو  هب  ّتیم  نداد  لسغ  هک  یتروص  رد  تسا و  طرش  وا  نداد  لسغ  رد  طقف  ّتیم  اب  ندوب  سنجمه  ج :
.تسین طرش  ندوب  سنجمه  نیفدت  نیفکت و  رد  یلو  .تسا  لطاب  ّتیم  لسغ  تسین و  حیحص  سنجمه  ریغ  هلیسو  هب  نداد  لسغ 

دنچ هتـشادن و  یـصو  ّتیم  یهاگ  .دـنهد  یم  لسغ  ینوکـسم  لزنم  رد  ار  تاوما  هک  تسا  فراـعتم  اهاتـسور  رد  هزورما  س 227 :
؟ تسیچ دراوم  نیا  هب  عجار  كرابم  رظن  .دراد  ریغص  دنزرف 

تسین و ریغـص  یلو  نذا  رب  فـقوتم  فراـعتم ، رادـقم  هب  نفد ، نفک و  لـسغ و  لـیبق  زا  ّتیم  زیهجت  يارب  زاـین  دروـم  تافّرـصت  ج :
.دوش یمن  داجیا  ریغص  نادنزرف  دوجو  تهج  زا  لاکشا 

، نوخ ات  دـنام  رظتنم  دـیاب  ایآ  دراد ، يزیرنوخ  وا  دـسج  تسا و  هدرک  توف  عافترا  زا  طوقـس  ای  فداصت  رثا  رب  یـصخش  س 228 :
؟ دنیامن وا  نفد  هب  مادقا  تسا  زیاج  يزیرنوخ  دوجو  اب  هک  نیا  ای  دیایب  دنب  یکشزپ  لئاسو  اب  ای  دوخ  هب  دوخ 

، دـشاب نکمم  نآ  عنم  اـی  يزیرنوخ  فقوت  يارب  راـظتنا  رگا  و  تسا ، بجاو  ناـکما  تروص  رد  لـسغ  زا  لـبق  ّتیم  ندـب  ریهطت  ج :
.تسا بجاو 

یمومع نادیم  هب  لیدبت  هتفر و  نیب  زا  وا  هربقم  درذگ و  یم  نآ  نفد  زا  لاس  هاجنپ  ای  لهچ  دودح  هک  يا  هدرم  ناوختـسا  س 229 :
ایآ دراد ؟ لاکشا  اهنآ  ندید  يارب  اه  ناوختـسا  ندرک  سمل  ایآ  .تسا  هدش  رهاظ  نادیم  نآ  رد  يرهن  ندنک  رثا  رد  تسا ، هدیدرگ 

؟ دنتسه سجن  اه  ناوختسا 

یناملسم ّتیم  ناوختسا  ج :
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ردپ هک  تسا  زیاج  ناسنا  يارب  ایآ  .تسا س 230 : بجاو  كاخ  ریز  نآ  دّدجم  نفد  یلو  تسین ؛ سجن  تسا ، هدش  هداد  لسغ  هک 
؟ دنک نفک  تسا ، هدیرخ  شدوخ  يارب  هک  ینفک  رد  ار  دوخ  ناگتسب  زا  یکی  ای  ردام و  ای 

.درادن لاکشا  ج :

دسج زا  ار  هدرم  ياضعا  زا  یضعب  بلق و  هک  دنراد  جایتحا  یکشزپ  تاقیقحت  اهـشیامزآ و  ماجنا  يارب  یکـشزپ  میت  کی  س 231 :
هب هدومن  فطل  میراودـیما  .دـننک  نآ  نفد  هب  مادـقا  تاعلاطم ، اهـشیامزآ و  ماـجنا  زا  زور  کـی  تشذـگ  زا  دـعب  دـنزاس و  ادـج  وا 

: دییامرف خساپ  ریز  تالاؤس 

ام يارب  راک  نیا  هب  مادـقا  دنتـسه ، ناناملـسم  زا  دوش  یم  لامعا  اـهنآ  يور  رب  اهـشیامزآ  نیا  هک  یتاوما  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اـیآ  . 1
؟ تسا زیاج 

؟ تسا زیاج  ّتیم  ندب  زا  يادج  دسج  ياضعا  زا  یضعب  بلق و  نفد  ایآ  . 2

ندب اب  ءاضعا  نآ  نفد  دنک ، یم  داجیا  ام  يارب  یناوارف  تالکـشم  اضعا  زا  یـضعب  بلق و  هناگادـج  نفد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ایآ  . 3
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  رگید  ّتیم 

یعون ییاسانـش  ای  و  تسا ، جاتحم  نآ  هب  هعماج  هک  یکـشزپ  مولع  براجت  هب  یبایتسد  ای  همرتحم  سفن  تاـجن  هک  یتروص  رد  ج :
هک اجنآ  ات  تسا  مزال  نکل  تسا ، زیاج  ّتیم  دسج  حیرـشت  دشاب ، حیرـشت  رب  فقوتم  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  مدرم  تایح  هک  يرامیب 

، دنا هدش  ادج  ناملسم  دسج  زا  هک  ییاضعا  یعرش  مکح  .دوشن  هدافتسا  ملسم  دسج  زا  دراد ، ناکما  ناملسم  ریغ  دسج  زا  هدافتـسا 
.درادن لاکشا  اهنآ  هناگادج  نفد  تشادن ، ناکما  رگا  و  دنوش ، نفد  ندب  اب  هک  تسا  نیا 

تقو رد  هشیمه  درخب و  ینفک  شدوخ  يارب  یصخش  رگا  س 232 :
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نآ زا  گرم  ماگنه  دناوخب و  نآرق  زامن و  نآ  يور  هدومن و  نهپ  ار  نآ  میرک ، نآرق  تئارق  ماگنه  ای  بحتـسم  ای  بجاو  ياهزامن 
نآ رب  درخب و  دوخ  يارب  ار  ینفک  ناسنا  هک  تسا  حیحص  مالسا  رظن  زا  ایآ  تسا ؟ زیاج  لمع  نیا  ایآ  .دنک  هدافتـسا  نفک  ناونع  هب 

؟ دیامن هدافتسا  نیفکت  ماگنه  طقف  نآ  زا  دسیونب و  ینآرق  تایآ 

.درادن لاکشا  روکذم  دراوم  ج :

نیا .تسا  هدـش  فشک  ددرگ ، یم  رب  شیپ  لاس  دـصتفه  دودـح  هب  نآ  خـیرات  هک  یمیدـق  ربق  کی  رد  ینز  هزانج  ًاریخا  س 233 :
ياه هتفگ  دانتـسا  هب  .دراد  دوجو  وم  يرادقم  نآ  همجمج  رب  هک  تسا  یملاس  لماک و  میظع  یناوختـسا  تلکـسا  رب  لمتـشم  هزانج 

گرزب یناوختسا  تلکسا  نیا  تسا  زیاج  ایآ  .تسا  ناملسم  نز  کی  هب  ّقلعتم  هزانج  دنا ، هدرک  فشک  ار  نآ  هک  یناسانش  ناتـساب 
ات داد  رارق  دـیدزاب  ضرعم  رد  نآ ) رد  هزاـنج  ندادرارق  ربق و  لکـش  يزاـسزاب  زا  دـعب   ) یعیبـط مولع  هزوم  فرط  زا  ار  صخـشم  و 

رادید هظعوم  رکذـت و  ثعاب  بسانم  ثیداحا  تایآ و  نتـشون  اب  ای  ددرگ و  یعیبط  مولع  هزوم  زا  ناگدـننک  دـیدزاب  تربع  بجوم 
؟ دوش ناگدننک 

.تسا بجاو  نآ  يروف  نفد  تسا ، ناملسم  ّتیم  ندب  هب  ّقلعتم  یناوختسا ، ِتلکسا  هک  دوش  تباث  رگا  ج :

نیا یلاها  تسا  زیاج  ایآ  تسا ، هدـشن  مه  فقو  تسین و  یـسک  صاـخ  کـلم  هک  دراد  دوجو  ییاتـسور  رد  یناتـسروگ  س 234 :
؟ دننک يریگولج  دوش ، نفد  ناتسربق  نآ  رد  هدرک  تیصو  هک  یتیم  ای  رگید  ياهاتسور  ای  رهش  تاوما  نفد  زا  اتسور 

نارگید تاوما  نفد  زا  دنناوت  یمن  دشابن ، اتسور  نآ  یلاها  صاخ  فقو  ای  یسک  صاخ  کلم  روبزم  یمومع  ناتسربق  رگا  ج :
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.دوش لمع  تیصو  قبط  تسا  بجاو  دوش ، نفد  نآ  رد  تسا  هدرک  تیصو  یصخش  رگا  دننک و  يریگولج  ناتسربق  نآ  رد 

رکذ رابخالا » یلآل   » باتک رد  هک  یتایاور  دننام  تسا ، بحتسم  روبق  رب  بآ  ندیـشاپ  هک  نیا  رب  لاد  دراد  دوجو  یتایاور  س 235 :
رظن تسا ؟ نینچ  رابخَالا » یلآل   » فلؤم رظن  هچنانچ  دراد ، قالطا  ای  تسا  ّتیم  نفد  زور  صوصخم  بابحتـسا  نیا  ایآ  تسا ، هدـش 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  یلاعبانج 

.درادن لاکشا  ءاجر  دصق  هب  زین  نآ  زا  دعب  تسا و  بحتسم  نفد  زور  رد  ربق  رب  بآ  ندیشاپ  ج :

؟ تسا مارح  بش  رد  ّتیم  نفد  ایآ  دننک ؟ یمن  نفد  بش  ار  ّتیم  ارچ  س 236 :

.درادن لاکشا  بش  رد  ّتیم  نفد  ج :

هجوتم نفد  ماگنه  یلو  دندروآ ، ناتسربق  هب  ار  وا  نفک  لسغ و  زا  سپ  تسا ، هدرک  توف  نیشام  فداصت  رثا  رب  یـصخش  س 237 :
؟ تسا بجاو  تلاح  نیا  رد  وا  نفک  ندرک  ضوع  ایآ  دراد ، نایرج  وا  زا  هک  تسا  ینوخ  هب  هتشغآ  نفک  توبات و  هک  دندش 

راک نآ  دـشاب ، هتـشاد  ناکما  نآ  ندرک  ضوع  ای  ندـیرب و  اـی  تسا  هدـش  هتـشغآ  نوخ  هب  هک  نفک  زا  تمـسق  نآ  نتـسش  رگا  ج :
.تسا زیاج  تروص  نامه  هب  ّتیم  نفد  درادن ، ناکما  رگا  یلو  تسا ، بجاو 

؟ تسا زیاج  تلاح  نیا  رد  ربق  شبن  ایآ  درذگب ، نوخ  هب  هتشغآ  نفک  اب  ّتیم  نآ  نفد  زا  هام  هس  رگا  س 238 :

.تسین زیاج  لاؤس  ضرف  رد  ربق  شبن  ج :

.دییامرف خساپ  ریز  لاؤس  هس  هب  مینک  یم  اضاقت  یلاعترضح  زا  س 239 :

: دراد یمکح  هچ  ریز  دراوم  رد  نز  محر  رد  دوجوم  نینج  دورب ، ایند  زا  لمح  عضو  ماگنه  يا  هلماح  نز  رگا  . 1

یگزات هب  حور  رگا  فلا :
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رایسب ردام  محر  زا  نآ  ندرک  جراخ  تروص  رد  نینج  گرم  لامتحا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  رتشیب ،) ای  هام  هس   ) دشاب هدش  هدیمد  وا  رد 
؟ تسا دایز 

؟ دشاب رتشیب  ای  هام  تفه  نینج  رمع  رگا  ب :

؟ دشاب هدرم  ردام  محر  رد  نینج  رگا  ج :

؟ تسا بجاو  نارگید  رب  نینج  یگدنز  گرم و  لماک  یسررب  ایآ  دریمب ، لمح  عضو  ماگنه  هلماح  نز  رگا  . 2

ندوب هدنز  دوجو  اب  فراعتم  فالخ  رب  یـصخش  دنامب و  هدـنز  وا  مکـش  رد  هچب  دـنک و  توف  لمح  عضو  ماگنه  هلماح  نز  رگا  . 3
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  دهدب ، ار  نینج  اب  ردام  نفد  روتسد  نینج 

مکـش زا  نآ  ندرک  جراخ  دـشاب ، نینج  رد  حور  ندـش  هدـیمد  زا  شیپ  ردام  توف  ای  و  دـنک ، توف  شردام  گرم  اـب  نینج  رگا  ج :
دشاب و هدنز  تسا ، هتفر  ایند  زا  هک  شردام  مکـش  رد  هدش و  هدیمد  وا  رد  حور  رگا  یلو  .تسین  مه  زیاج  هکلب  تسین ، بجاو  ردام 

جراخ ردام  مکش  زا  ار  وا  ًاعیرـس  هک  تسا  بجاو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ردام  محر  زا  وا  ندرک  جراخ  نامز  ات  شندنام  هدنز  لامتحا 
شردام هارمه  هدنز  نینج  رگا  تسین و  زیاج  نینج  اب  هارمه  ردام  نفد  تسا ، هدشن  زارحا  محر  رد  نینج  توم  هک  یتقو  ات  و  دننک ،

نینج ندرک  جراخ  ربق و  شبن  هب  مادـقا  تسا  بجاو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  شندوب  هدـنز  لاـمتحا  مه  نفد  زا  دـعب  یتح  دـش و  نفد 
تـسا نیا  رهاظ  دشاب ، ردام  ندرکن  نفد  رب  فقوتم  شردام  مکـش  رد  نینج  تایح  ظفح  رگا  نینچمه  .دنیامن  ردام  مکـش  زا  هدنز 

و دوش ، ظفح  نینج  ناج  ات  تسا  بجاو  ردام  نفد  ریخأت  هک 
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مادقا وا  رظن  تّحـص  نامگ  هب  نارگید  تسا و  زیاج  دراد  دوجو  وا  محر  رد  هک  يا  هدنز  نینج  اب  هلماح  نز  نفد  دیوگب  یـسک  رگا 
رگم تسا ، بجاو  هدوب ، نفد  رـشابم  هک  یـسک  رب  هید  نتخادرپ  دوش ، ربق  لـخاد  رد  هچب  گرم  هب  رجنم  راـک  نیا  دـنیامن و  نفد  هب 

.تسا بجاو  وا  رب  هید  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  صخش  نآ  هتفگ  هب  دنتسم  نینج  گرم  هک  نیا 

مکح مینک  یم  اـّنمت  .دوش  هتخاـس  هقبط  ود  تروص  هب  اـهربق  تسا  هداد  روتـسد  نیمز ، زا  هنیهب  هدافتـسا  يارب  يرادرهـش  س 240 :
.دییامرف نایب  ار  نآ  یعرش 

ناملـسم تمرح  کته  ربق و  شبن  ببـس  راک  نیا  هک  یطرـش  هب  دوش ، هتخاـس  هقبط  نیدـنچ  رد  ناناملـسم  روبق  هک  تسا  زیاـج  ج :
.دوشن

مود تمسق 

؟ تسیچ نآ  مکح  تسا ، وا  ندب  ندرک  جراخ  عنام  هاچ  رد  دوجوم  بآ  .تسا  هدرم  هدرک و  طوقس  هاچ  رد  یکدوک  س 241 :

ای دـشابن و  یـسک  یـصخش  کلم  هاچ  رگا  دوب و  دـهاوخ  وا  ربق  هاچ  دوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  هاچ  نامه  رد  كدوک  دـسج  ج :
.تسا بجاو  نآ  نتسب  هاچ و  ندرک  لیطعت  دشاب ، یضار  نآ  ندرک  دودسم  هب  نآ  کلام 

مهیلع ) راـهطا همئا  يرادازع  رد  طـقف  نآ  یتنـس  تروص  هب  ینزریجنز  ینز و  هنیـس  مسارم  هک  تسا  موسرم  اـم  هقطنم  رد  س 242 :
زا ای  جیـسب و  ياهورین  زا  يدارفا  تشذـگ  رد  رطاخ  هب  مسارم  نیا  ییاپرب  اـیآ  .دوش  یم  رازگرب  ینید  ناـگرزب  ادهـش و  و  مالـسلا )

؟ تسا زیاج  دنا ، هدرک  تامدخ  ناملسم  تلم  نیا  یمالسا و  تموکح  هب  يوحن  هب  هک  یناسک 

.درادن لاکشا  لمع  نیا  ج :

اب یسک  رگا  تسا ، هورکم  بش  رد  ناتسربق  هب  نتفر  هکنیا  هب  هجوت  اب  س 243 :
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؟ دراد یمکح  هچ  دورب ، ناتسربق  هب  هنابش  تسا ، یمالسا  تیبرت  رد  يرثؤم  لماع  نتفر  ناتسربق  هب  هنابش  هک  داقتعا  نیا 

.درادن لاکشا  ج :

؟ تسا زیاج  نانز  يارب  نآ  لمح  هزانج و  عیشت  رد  تکرش  ایآ  س 244 :

.درادن لاکشا  ج :

يدایز دادـعت  دـیرخ  هب  مادـقا  ضرق ، اب  صاخـشا ، زا  یـضعب  گرم  ماـگنه  هک  تسا  لومعم  ریاـشع  زا  یـضعب  ناـیم  رد  س 245 :
اهنآ هب  یناوارف  ررض  ثعاب  راک  نیا  .دننک  ماعطا  دنیامن ، یم  تکرـش  يرادازع  مسارم  رد  هک  ار  یناسک  همه  ات  دننک  یم  دنفـسوگ 

؟ تسا زیاج  موسر  تاداع و  ظفح  يارب  اهررض  نیا  لمحت  ایآ  دوش ، یم 

ياهررـض تالکـشم و  زورب  بجوم  راک  نیا  رگا  یلو  .تسا  زیاج  دشاب ، اهنآ  تیاضر  اب  لاسگرزب و  هثرو  لاوما  زا  ماعطا  رگا  ج :
رد یّلک  روط  هب  دراد و  وا  تیـصو  هوحن  هب  یگتـسب  دریگب ، تروص  ّتیم  لاوما  زا  قافنا  رگا  دوش و  باـنتجا  نآ  زا  دوش  یم  یلاـم 

.ددرگ زیهرپ  دوش  یم  یهلا  معن  عییضت  بجوم  هک  يور  هدایز  فارسا و  زا  دیاب  روما  هنوگ  نیا 

؟ دراد ار  دیهش  ماکحا  ایآ  دوش ، هتشک  نیم  راجفنا  رثا  رب  يا  هقطنم  رد  یصخش  رضاح ، نامز  رد  رگا  س 246 :

.دوش هتشک  گنج  نادیم  رد  هک  تسا  يدیهش  یصاصتخا  ماکحا  زا  دیهش  نفک  لسغ و  فیلکت  ِطوقس  ج :

ییاه نیمک  اب  یهاگ  دننک ، یم  دمآ  تفر و  يزرم  ياهرهـش  ياهروحم  رد  هک  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ناردارب  س 247 :
یم نانآ  تداهـش  هب  رجنم  یهاـگ  هک  دـنوش  یم  هجاوم  دوش ، یم  هتـشاذگ  یمالـسا  بـالقنا  دـض  رـصانع  زا  یـضعب  فرط  زا  هک 

؟ دوش یم  بوسحم  گنج  نادیم  اجنآ  هک  نیا  ای  تسا  بجاو  زیزع  يادهش  نیا  ممیت  ای  لسغ  ایآ  .ددرگ 

هورگ نیب  گنج  نادیم  روبزم  هقطنم  اهروحم و  نآ  رگا  ج :
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.دنراد ار  دیهش  مکح  دنسر ، یم  تداهش  هب  اجنآ  رد  قح  هورگ  زا  هک  يدارفا  دشاب ، یغای  لطاب و  هورگ  قح و 

ار نینمؤم  زا  یکی  هزانج  رب  ّتیم  زامن  تماما  تسا  زیاج  تسین ، تعامج  زاـمن  رد  تماـما  طیارـش  دـجاو  هک  یـسک  اـیآ  س 248 :
؟ دوش راد  هدهع 

تسا نیا  طوحا  دنچره  دشابن ، طرش  ّتیم  زامن  رد  اهزامن  ریاس  رد  تعامج  تماما  تعامج و  رد  ربتعم  طیارش  هک  تسین  دیعب  ج :
.دوش تیاعر  مه  ّتیم  زامن  رد  طیارش  نآ  هک 

، دوش هتشک  يرفعج  هقف  يارجا  هار  رد  ای  تارهاظت و  رد  ای  یمالـسا  ماکحا  يارجا  هار  رد  ناهج  زا  ییاج  رد  ینمؤم  رگا  س 249 :
؟ دوش یم  بوسحم  دیهش  ایآ 

ماگنه گـنج ، نادـیم  رد  هک  دراد  یـسک  هب  صاـصتخا  دیهـش  زیهجت  ماـکحا  یلو  دراد ، ار  دیهـش  باوث  رجا و  يدیهـش  نینچ  ج :
.دشاب هدیسر  تداهش  هب  دربن  هکرعم  رد  يریگرد و 

هرابرد مادعا  مکح  دوش و  موکحم  مادعا  هب  ردخم  داوم  لمح  مرج  هب  هیئاضق  هوق  دـییأت  نوناق و  ساسا  رب  یناملـسم  رگا  س 250 :
: ددرگ ارجا  وا 

؟ دوش یم  هدناوخ  وا  رب  ّتیم  زامن  ایآ  . 1

هچ دوش ، یم  رازگرب  وا  يارب  هک  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  يارب  یناوخ  تبیـصم  میرک و  نآرق  تئارق  ازع و  سلجم  رد  تکرـش  . 2
؟ دراد یمکح 

رد ّتیم  یمالسا  بادآ  ماکحا و  همه  دراد و  ار  ناناملـسم  ریاس  مکح  تسا ، هدیدرگ  ارجا  وا  هرابرد  مادعا  مکح  هک  یناملـسم  ج :
.تسا يراج  مه  وا  دروم 

؟ دوش یم  ّتیم  ّسم  لسغ  بجوم  هدش ، ادج  هدنز  ناسنا  ندب  زا  تسا و  تشوگ  اب  هارمه  هک  یناوختسا  ندرک  ّسم  ایآ  س 251 :

.درادن لسغ  تسا ، هدش  ادج  هدنز  صخش  ندب  زا  هک  يوضع  هب  ندز  تسد  ج :

تسد ایآ  س 252 :
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؟ دوش یم  بجاو  تیم  ّسم  لسغ  هدش ، ادج  هدرم ، ناسنا ، ندب  زا  هک  يوضع  هب  ندز 

هدرم ندب  هب  ندز  تسد  مکح  رد  نداد ، لسغ  زا  شیپ  ندش و  درـس  زا  سپ  هدش ، ادج  هدرم  ندـب  زا  هک  يوضع  هب  ندز  تسد  ج :
.تسا

؟ دناباوخ هلبق  هب  ور  راضتحا  ماگنه  دیاب  ار  ناملسم  صخش  ایآ  س 253 :

بناج هب  وا  ياپ  فک  هک  يروط  هب  دنناباوخب ، هلبق  تمس  هب  تشپ و  هب  راضتحا  لاح  رد  ار  ناملـسم  صخـش  هک  تسا  هتـسیاش  ج :
رد طایتحا  دنا و  هتـسناد  بجاو  نارگید ، رب  دشاب و  رداق  هک  یتروص  رد  رـضتحم  دوخرب  ار  لمع  نیا  ءاهقف  زا  يرایـسب  .دـشاب  هلبق 

.دوشن كرت  نآ  ماجنا 

ّسم لسغ  بجوم  اهنآ  هب  ندز  تسد  ایآ  دوش ، هدنک  نآ  هارمه  مه  هثل  ياه  تفاب  زا  يرادقم  نادند  ندیشک  ماگنه  رگا  س 254 :
؟ دوش یم  ّتیم 

.دوش یمن  تیم  سم  لسغ  بجوم  نآ  سم  ج :

؟ تسا بترتم  ّتیم  ّسم  ماکحا  تسا ، هدش  نفد  شسابل  اب  هک  یناملسم  دیهش  رب  ایآ  س 255 :

.دوش یمن  بجاو  ّتیم  ّسم  لسغ  تسا ، طقاس  وا  قح  رد  نیفکت  لیسغت و  هک  يدیهش  ّسم  اب  ج :

میوش و یم  دنا  هتفر  ایند  زا  هکیناسک  دسج  ّسم  هب  روبجم  حیرشت  ماگنه  یهاگ  .متسه  یکشزپ  هتشر  يوجشناد  بناجنیا  س 256 :
لـسغ داسجا  نیا  هک  دنیوگ  یم  نیلوئـسم  یلو  ریخ ؟ ای  دـنا ، هدـش  هداد  لسغ  و  ریخ ، ای  دنتـسه  ناملـسم  تاوما  نآ  هک  میناد  یمن 
هکنیا و  دییامرف ، نایب  داسجا  نآ  ّسم  زا  دعب  ار  نآ  ریغ  زامن و  هب  تبـسن  ام  هفیظو  میراودیما  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب  .دنا  هدـش  هداد 

؟ ریخ ای  دوش  یم  بجاو  ام  رب  لسغ  دش ، رکذ  هچنآ  ساسا  رب  ایآ 

امش دوشن و  زارحا  ّتیم ، نداد  لسغ  رگا  ج :
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ّتیم ّسم  لسغ  نودـب  زامن  و  دوش ، یم  بجاو  امـش  رب  ّتیم  ّسم  لسغ  نآ ، ءازجا  اـی  دـسج  ّسم  اـب  دیـشاب ، هتـشاد  کـش  نآ  رد 
یتح دوش ، یمن  بجاو  ّتیم  ّسم  لسغ  نآ ، يازجا  زا  یضعب  ای  دسج  ّسم  اب  دوش  زارحا  ّتیم  لسغ  لصا  رگا  یلو  .تسین  حیحص 

.دیشاب هتشاد  کش  ّتیم  نآ  لسغ  تّحص  رد  رگا 

هب يدـهاوش  یتدـم  زا  دـعب  .تسا  هدـش  نفد  ربق  کی  رد  لافطا  زا  يدادـعت  اب  تسین ، مولعم  وا  یناشن  مان و  هک  يدیهـش  س 257 :
رهش هب  دیهـش  دسج  لمح  تهج  وا  ربق  شبن  ایآ  .تسین  هدش ، نفد  نآ  رد  هک  يرهـش  لها  دیهـش  نآ  هک  نیا  زا  یکاح  دمآ  تسد 

؟ تسا زیاج  شدوخ 

.تسین زیاج  يو  ربق  شبن  هدیدرگ ، نفد  یعرش  ماکحا  نیزاوم و  ساسا  رب  رگا  ج :

، دـشاب نکمم  يرادربکاخ ، ندـنک و  نودـب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  زا  ینویزیولت  يرادرب  ریوصت  ربق و  لخاد  زا  یهاگآ  رگا  س 258 :
؟ ریخ ای  دنک  یم  قدص  ربق  شبن  لمع  نیا  رب  ایآ 

قدص ربق  شبن  ناونع  هزانج ، ندش  راکـشآ  ربق و  شبن  ندنک و  نودب  تسا  هدش  نفد  ربق  رد  هک  یتیم  ندب  زا  يرادربریوصت  رب  ج :
.دنک یمن 

: ًایناث تسا ؟ زیاج  لمع  نیا  ایآ  دیامن  بارخ  اه ، هچوک  هعسوت  يارب  ار  ناتـسربق  فارطا  ياه  هربقم  دراد  دصق  يرادرهـش  س 259 :
؟ تسا زیاج  رگید  یناکم  رد  اهنآ  نفد  تاوما و  نآ  ياه  ناوختسا  ندرک  جراخ  ایآ 

راکـشآ ربق و  شبن  عوقو  تروص  رد  و  دـشاب ، اه  هچوک  ضیرعت  يارب  رگا  یتح  تسین ، زیاج  اهنآ  شبن  نینموم و  روبق  بیرخت  ج :
.دنوش نفد  هرابود  تسا  بجاو  دنا ، هدشن  هدیسوپ  زونه  هک  نآ  ياه  ناوختسا  ای  ناملسم  ّتیم  ندب  ندش 

تیاعر نودب  یصخش  رگا  س 260 :
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؟ دنراد یتیلوئسم  هچ  وا  ربارب  رد  رگید  ياهناملسم  دنک ، ناناملسم  ناتسربق  ندرک  بارخ  هب  مادقا  یعرش  نیزاوم 

تیم ندـب  ناوختـسا  روبق  بیرخت  رثا  رد  رگا  و  تسا ، نآ  بتارم  طیارـش و  تیاعر  اب  رکنم  زا  یهن  هراـب  نیا  رد  نارگید  هفیظو  ج :
.دنیامن نفد  ًادّدجم  ار  نآ  تسا  بجاو  دوش  رهاظ  ناملسم 

فاقوا هرادا  زا  هزاجا  بسک  اب  هک  ما  هداتفا  رکف  هب  نونکا  .تسا  هدش  نفد  ناتسربق  رد  هک  تسا  لاس  دودح 36  رد  مردپ  س 261 :
؟ تسا مزال  هراب  نیا  رد  مناردارب  زا  نتفرگ  هزاجا  ناتسربق ، ندوب  یفقو  هب  هجوت  اب  ایآ  .منک  هدافتسا  مدوخ  يارب  ربق  نآ  زا 

لیدبت زا  لبق  یلو  .تسین  طرش  هدش ، تاوما  نفد  يارب  ماع  فقو  نآ  نیمز  هک  يربق  هب  تبسن  ّتیم  هثرو  ریاس  زا  نتفرگ  هزاجا  ج :
.تسین زیاج  نآ  رد  يرگید  ّتیم  نفد  يارب  ربق  شبن  كاخ ، هب  ّتیم  ياه  ناوختسا 

؟ دیهد حیضوت  دراد ، دوجو  رگید  زکارم  هب  نآ  لیدبت  اه و  ناملسم  ناتسربق  ندرک  بارخ  يارب  یهار  ایآ  س 262 :

.تسین زیاج  هدش ، فقو  نیملسم  تاوما  نفد  يارب  هک  ناناملسم  ناتسربق  لیدبت  رییغت و  ج :

؟ تسا زیاج  دیلقت  عجرم  زا  هزاجا  ذخا  زا  دعب  هدیدرگ ، فقو  تاوما  نفد  يارب  هک  یناتسربق  لیدبت  ربق و  شبن  ایآ  س 263 :

زا رگا  .درادن و  يرثا  دیلقت  عجرم  هزاجا  تسین ، زیاج  تاوما  نفد  يارب  هدـش  فقو  ِناتـسربق  ِلیدـبت  ربق و  شبن  هک  يدراوم  رد  ج :
.درادن لاکشا  دشاب  ءانثتسا  دراوم 

ار درم  نآ  ربق  ًاهابتشا  تفر ، ایند  زا  اتسور  نامه  رد  ینز  مه  شیپ  يدنچ  هدومن ، توف  شیپ  لاس  تسیب  دودح  رد  يدرم  س 264 :
ربق لخاد  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندرک ، نفد  نآ  ردار  نز  رفح و 
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؟ تسیچ ام  یلعف  هفیظو  درادن ، دوجو  روبزم  درم  دسج  زا  يرثا  چیه 

شبن زاوج  بجوم  رگید  ّتیم  ربق  رد  ّتیم  نفد  درجم  دنرادن و  یفیلکت  چیه  نارگید  لاؤس ، ضرف  هب  هجوت  اب  رـضاح ، لاح  رد  ج :
.دوش یمن  رگید  ربق  هب  دسج  لاقتنا  يارب  ربق 

.دراد یعرـش  لاکـشا  ربق  شبن  مه  یفرط  زا  دنتـسه ، يزاس  هداج  همادا  عنام  هک  دراد  دوجو  ربق  راهچ  ینابایخ ، طـسو  رد  س 265 :
.دییامرف نایب  ار  ام  هفیظو  دوشن ، یعرش  فالخ  لمع  بکترم  يرادرهش  هک  نیا  يارب  میراودیما 

اهربق دوجو  اب  هداج  ثادحا  ای  دراد ، ناکما  اهربق  يور  زا  هداج  روبع  دشابن و  نآ  شبن  ربق و  رفح  رب  فقوتم  هداج  ثادحا  رگا  ج :
.درادن لاکشا  نآ  ثادحا  دشاب ، مزال  نوناق  قبط  يرورض و 

تاساجن ماکحا 

؟ تسا كاپ  نوخ  ایآ  س 266 :

.تسا سجن  دراد ، هدنهج  نوخ  هک  دشاب  یناویح  زا  رگا  ج :

رـس و هب  يراج و  ناـسنا  رـس  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  يازع  رد  راوید  هب  رـس  دـیدش  ندـیبوک  رثا  رب  هک  ینوخ  اـیآ  س 267 :
؟ ریخ ای  تسا  كاپ  دوش ، یم  هدیشاپ  يرادازع  مسارم  رد  ناگدننک  تکرش  تروص 

.تسا سجن  تروص  ره  رد  ناسنا  نوخ  ج :

؟ تسا سجن  دنام ، یم  یقاب  سابل  رب  نتسش  زا  دعب  هک  نوخ  گنر  مک  رثا  ایآ  س 268 :

.تسا كاپ  دشاب ، هدنام  یقاب  نآ  گنر  طقف  دشابن و  نوخ  نیع  رگا  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، یم  تفای  غرم  مخت  رد  یهاگ  هک  ینوخ  هکل  س 269 :

.تسا مارح  نآ  ندروخ  یلو  تسا ، تراهط  هب  موکحم  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  راوخ  تساجن  ناویح  قرع  مارح و  زا  بنج  قرع  س 270 :

مارح زا  بنج  قرع  نینچمه  راوخ و  تساجن  رگید  تاناویح  قرع  یلو  تسا ، سجن  راوخ  تساجن  رتش  قرع  ج :
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.دوشن هدناوخ  زامن  مارح  زا  بنج  قرع  اب  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  نکل  تسا ، كاپ  يوقا  رب  انب 

كاپ دزیر ، یم  نیمز  رب  روفاک  ردس و  بآ  اب  لسغ  زا  دعب  صلاخ و  بآ  اب  لسغ  زا  لبق  ّتیم  ندب  زا  هک  یبآ  تارطق  ایآ  س 271 :
؟ ریخ ای  دنتسه 

.تسا تساجن  هب  موکحم  ّتیم  ندب  دشاب ، هدشن  لماک  موس  لسغ  هک  ینامز  ات  ج :

؟ تساجن ای  تسا  تراهط  هب  موکحم  دوش ، یم  ادج  اهاپ  ای  اهتسد و  اهبل ، زا  یهاگ  هک  یتسوپ  س 272 :

.تسا تراهط  هب  موکحم  دوش ، یم  ادج  ندب  ياه  تمسق  ریاس  اهاپ و  اهبل ، اهتسد ، زا  دوخب  دوخ  هک  یکزان  تسوپ  ج :

ندب تبوطر  ایآ  دش ، نآ  ندروخ  كوخ و  نتشک  هب  روبجم  هک  تفرگ  رارق  یتیعـضو  رد  گنج  ياه  ههبج  رد  یـصخش  س 273 :
؟ تسا تساجن  هب  موکحم  يو  ناهد  بآ  و 

اب تبوـطر ، دوـجو  اـب  هک  يزیچ  ره  یلو  .تسین  سجن  هدروـخ ، سجن  مارح و  تشوـگ  هـک  یـصخش  ناـهد  بآ  ندـب و  قرع  ج :
.تسا تساجن  هب  موکحم  هدرک ، دروخرب  كوخ  تشوگ 

كوخ يوم  زا  ًابلاغ  نآ  بوغرم  بوخ و  عون  دوش و  یم  هدافتسا  وم  ملق  زا  یـشک  هشقن  یـشاقن و  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  س 274 :
هدافتسا دریگ ، یم  رارق  یگنهرف  یغیلبت و  زکارم  صوصخ  هب  ناگمه  سرتسد  رد  دراو و  یمالـسا  ریغ  ياهروشک  زا  هدش و  هتخاس 

؟ دراد یمکح  هچ  اهوم  ملق  نیا  زا 

يرما رد  نآ  زا  هدافتـسا  یلو  .تسین  زیاج  تسا ، تراهط  هب  طورـشم  هک  يروما  رد  نآ  زا  هدافتـسا  تسا و  سجن  كوخ  يوم  ج :
، ریخ ای  تسا  هدش  هتخاس  كوخ  يوم  زا  وم  ملق  هک  دشابن  مولعم  رگا  درادن و  لاکشا  تسین ، تراهط  هب  طورشم  هک 
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.درادن لاکشا  تسا ، تراهط  هب  طورشم  هک  مه  يروما  رد  یتح  نآ  زا  هدافتسا 

تـساجن تراهط و  تهج  زا  نآ  مکح  تسا ؟ لالح  دوش  یم  دراو  یمالـسا  ریغ  ياـهروشک  زا  هک  یتشوگ  ندروخ  اـیآ  س 275 :
؟ تسیچ

.تسا كاپ  دشابن  هیکذت  مدع  هب  نیقی  رگا  تراهط ، رظن  زا  یلو  تسا ، مارح  نآ  ندروخ  دوشن  زارحا  نآ  یعرش  هیکذت  ات  ج :

.دییامرف موقرم  ار  كرابم  رظن  هدش ، هیهت  یمالسا  ریغ  دالب  زا  هک  یناویح  يازجا  مرچ و  دروم  رد  س 276 :

تـساجن هب  موکحم  هدشن ، یمالـسا  حبذ  هک  دـیراد  نیقی  رگا  تسا و  كاپ  هدـش ، یمالـسا  حـبذ  ناویح  هک  دـیهد  لامتحا  رگا  ج :
.تسا

بنج تسا  زیاج  ایآ  ًایناث : تسیچ ؟ تبوطر  دوجو  اب  نآ  هب  ندز  تسد  مکح  ًـالوا : دوش ، سجن  ینم  اـب  بنج  ساـبل  رگا  س 277 :
یم هک  یسک  هب  ار  شیاه  سابل  ندوب  سجن  دیاب  ملتحم  صخش  ایآ  دهدب ؟ يرگید  سک  هب  ندیشک  بآ  يارب  ار  دوخ  ياه  سابل 

؟ دهد عالطا  دیوشب ، ار  اهنآ  دهاوخ 

یم ار  سابل  هک  یسک  ندرک  هاگآ  .دنک و  یم  سجن  ار  نآ  دیامن ، دروخرب  يزیچ  اب  هیرـسم  تبوطر  اب  رگا  تسا و  سجن  ینم  ج :
نآ رب  تراهط  راثآ  دـناوت  یمن  دـنکن ، لصاح  نآ  تراهط  هب  نیقی  اـت  ساـبل  بحاـص  یلو  .تسین  مزـال  ساـبل ، تساـجن  زا  دـیوش 

.دزاس بترتم 

؟ تسا سجن  اـیآ  دـهد ، یم  ینم  يوب  هک  دوش  یم  جراـخ  یعیاـم  نآ  هارمه  هک  منک  یم  ءاربتـسا  لوب ، زا  سپ  بناـجنیا  س 278 :
؟ تسیچ زامن  هب  تبسن  نم  هفیظو 

.تسا كاپ  درادن و  ینم  مکح  تسین ، ینم  جورخ  یعرش  ياهتمالع  اب  هارمه  نآ  جورخ  دیرادن و  نیقی  نآ  ندوب  ینم  هب  رگا  ج :

غاز و غالک و  دننام  تشوگ ؛ مارح  ناگدنرپ  هلضف  ایآ  س 279 :
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؟ تسا سجن  یطوط  باقع و 

.تسین سجن  تشوگ  مارح  ناگدنرپ  هلضف  ج :

لالح تاناویح  عوفدم  ایآ  تسا  سجن  تشوگ  مارح  ناگدنرپ  تاناویح و  عوفدـم  هک  تسا  هدـمآ  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  س 280 :
؟ ریخ ای  تسا  سجن  غرم  دنفسوگ و  واگ ، دننام ، تشوگ 

.تسا كاپ  تشوگ  مارح  ناگدنرپ  عوفدم  نینچمه  هریغ و  ناگدنرپ و  زا  تشوگ  لالح  تاناویح  عوفدم  ج :

یقاب تساجن  نیع  یلو  دوش  هتـسش  لیلق  ایرک  بآ  اب  اج  نآ  دـشاب و  ییوشتـسد  هساک  لخاد  اـی  فارطا  رد  یتساـجن  رگا  س 281 :
؟ سجن ای  تسا  كاپ  هدیسر ، اجنآ  هب  بآ  نآ  تسین و  نآ  رد  تساجن  نیع  هک  یتمسق  نآ  ایآ  دنامب ،

.تسا تراهط  هب  موکحم  دشاب ، هدیسرن  سجن  بآ  نآ  هب  هک  یناکم  ج :

؟ تسا بجاو  نابزیم  ندرک  علطم  دنک ، سجن  ار  شنابزیم  ياه  هیثاثا  زا  یکی  ینامهم  رگا  ایآ  س 282 :

.تسین مزال  اذغ ، ياهفرظ  یندیماشآ و  یندروخ و  زا  ریغ  رد  نداد  عالطا  ج :

؟ تسا سجن  هطساو  دنچ  ات  ندوب ، سجن  تروص  رد  ریخ ؟ ای  تسا  سجن  هدومن ، دروخرب  سجنتم  اب  هک  یکاپ  زیچ  ایآ  س 283 :

رت اهنآ  زا  یکی  دـنک و  ادـیپ  سامت  تسا  كاپ  هک  يزیچ  اب  زاب  رگا  تسا ، هدـش  سجن  هتفای و  ساـمت  سجن  نیع  اـب  هک  يزیچ  ج :
دروخرب یکاپ  زیچ  اب  رگا  تسا ، هدش  سجن  سجنتم  اب  تاقالم  رثا  رب  هک  يزیچ  نیا  زاب  و  دنک ، یم  سجن  ار  كاپ  زیچ  نآ  دـشاب ،

.دنک یمن  سجن  دوخ  تاقالم  اب  ار  يزیچ  چیه  موس  سجنتم  نیا  یلو  دنک ، یم  سجن  ار  نآ  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیامن ،

لبق اهاپ  هک  تسا  بجاو  هشیمه  دش ، هتخاس  یکذم  ریغ  ناویح  تسوپ  زا  هک  یشفک  زا  هدافتسا  ماگنه  ایآ  س 284 :
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اپ هک  هدش  هبرجت  و  تسا ، بجاو  نآ  نتـسش  شفک ، رد  اپ  ندرک  قرع  تروص  رد  هک  دنیوگ  یم  يا  هدـع  دـنوش ؟ هتـسش  وضو  زا 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  یلاعبانج  رظن  .دنک  یم  قرع  دایز ، ای  مک  رادقم  هب  یشفک  ره  رد 

قرع روکذـم  ياـه  شفک  رد  اـپ  هک  دوش  زارحا  تسا و  هدـشن  هیکذـت  هک  تسا  یناویح  تسوپ  زا  وا  شفک  هک  دراد  نیقی  رگا  ج :
زا شفک  هک  یناویح  هیکذـت  رد  کش  ای  اـهاپ  ندرک  قرع  رد  کـش  تروص  رد  یلو  تسا ، بجاو  زاـمن  يارب  اـهاپ  نتـسش  هدرک ،

.تسا تراهط  هب  موکحم  تسا ، هدش  هتخود  نآ  تسوپ 

هک یناکدوک  دراد ؟ یمکح  هچ  شیاذغ  هدنام  یقاب  ناهد و  بآ  رت ، تسد  دـنک ، یم  سجن  ار  دوخ  هشیمه  هک  یکدوک  س 285 :
؟ دنراد یمکح  هچ  دنراذگ ، یم  ناشیاهاپ  رب  ار  دوخ  رت  تسد 

.دوش یم  یکاپ  هب  مکح  هدشن ، لصاح  نآ  تساجن  هب  نیقی  هک  ینامز  ات  ج :

زا یـضعب  یهایـس  ثعاب  راک  نیا  مهد ، شلام  ار  نآ  هشیمه  دـیاب  کشزپ  روتـسد  قبط  متـسه و  هثل  يراـمیب  هب  ـالتبم  نم  س 286 :
مراذگ یم  نآ  يور  يذغاک  لامتـسد  هک  یماگنه  .دشاب  هدش  عمج  نآ  لخاد  رد  ینوخ  هک  نیا  لثم  دوش  یم  ما  هثل  ياه  تمـسق 

اب دنام و  یم  یقاب  ینامز  تدم  دـمجنم ، نوخ  یلو  منک ، یم  رک  بآ  اب  مناهد  نتـسش  هب  مادـقا  اذـل  دوش ، یم  زمرق  لامتـسد  گنر 
، هدش جراخ  ناهد  زا  سپس  هدیسر و  اه  تمسق  نآ  هب  هدش و  ناهد  دراو  هک  یبآ  ایآ  رک ، بآ  عطق  زا  دعب  .دور  یمن  نیب  زا  نتسش 

؟ تسا تراهط  هب  موکحم  دوش و  یم  بوسحم  ناهد  بآ  ءزج  هک  نیا  ای  تسا  تساجن  هب  موکحم 

.تسا نآ  زا  بانتجا  طایتحا  دنچره  تسا ، تراهط  هب  موکحم  ج :

نم لاؤس  س 287 :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


تروص رد  ریخ ؟ ای  تسا  سجن  هدرک ، ادـیپ  سامت  هثل  رد  هدـش  دـمجنم  نوخ  يازجا  اب  ما و  هدروخ  هک  ییاذـغ  اـیآ  هک  تسا  نیا 
؟ دنام یم  یقاب  سجن  اذغ ، ندرب  ورف  زا  دعب  ناهد  ياضف  ایآ  ندش ، سجن 

.تسا كاپ  ناهد  ياضف  درادن و  لاکشا  نآ  ندرب  ورف  تسین و  تساجن  هب  موکحم  روبزم  ضرف  رد  اذغ  ج :

یم هدرم  نینج  زا  ای  دـننک و  یم  ادـج  وا  زا  دـلوت  ماگنه  هک  نینج  فان  زا  ار  یـشیارآ  مزاول  هدـش  عیاش  هک  تسا  یتدـم  س 288 :
؟ دنتسه سجن  اهنیا  ایآ  دوش ، یم  هدروخ  بلژر  یهاگ  یتح  هدرک و  هدافتسا  مزاول  نیا  زا  یهاگ  ام  .دنزاس 

لاکشا اهنآ  زا  هدافتسا  دوشن ، زارحا  یعرـش  هار  زا  اهنآ  تساجن  ات  و  تسین ، یـشیارآ  مزاول  ندوب  سجن  رب  یعرـش  لیلد  هعیاش  ج :
.درادن

هک یتقو  .مینیب  یم  ار  اهنآ  مینک  هاگن  تشط  هب  رگا  هک  دزیر  یم  يزیر  ياهزرپ  نتـسش ، ماگنه  يا  هچراپ  ای  ساـبل  ره  زا  س 289 :
تلع هب  .دوـش  یم  ریزارـس  نآ  فارطا  زا  بآ  میربـب  ورف  تشط  لـخاد  ار  ساـبل  رگا  تسا ، ریـش  بآ  هب  لـصتم  بآ و  زا  رپ  تشط 

.منک و یم  ریهطت  ار  اج  همه  هدرک و  طایتحا  بآ  نآ  زا  دزیر ، یم  نوریب  هب  تشط  زا  هک  یبآ  رد  زیر  ياـهزُرپ  اـهرات و  نیا  دوجو 
مه کشخ  رگا  یتح  ما  هدروآ  رد  اجنآ  رد  ار  اه  سابل  هک  ار  ییاهاج  همه  مروآ ، یم  نوریب  ار  اه  هچب  سجن  ياـه  ساـبل  یتقو  اـی 

؟ تسا مزال  طایتحا  نیا  ایآ  .دنا  هداتفا  اجنآ  رد  زیر  ياهزُرپ  اهرات و  منک  یم  رکف  اریز  مشک  یم  بآ  دشاب 

ارف ار  نآ  رسارس  هدش و  هتخیر  نآ  يور  یشک  هلول  بآ  دوش و  یم  هتشاذگ  یفرظ  رد  ندیشک  بآ  يارب  هک  یسابل  ج :
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بآ يور  رب  هدش و  ادج  سابل  زا  هک  ییاهزرپ  بآ و  فرظ و  سابل و  دوش ، یم  اجباج  نآ  لخاد  ای  هدش و  ادج  نآ  زا  دریگ و  یم 
كاپ دوش  یم  ادـج  سجن  سابل  زا  هک  مه  يرابغ  ای  اهزُرپ  .دنتـسه  كاـپ  یگمه  دزیر ، یم  نوریب  هب  بآ  هارمه  دوش و  یم  هدـید 
سجن سابل  زا  نآ  ندش  ادج  لصا  رد  کش  درجم  هب  و  دنا ، هدش  ادج  سجن  تمسق  زا  هک  دوش  لصاح  نیقی  هک  نیا  رگم  دنتسه ،

.تسین مزال  طایتحا  نآ ، لحم  ندوب  سجن  ای 

؟ تسا ردقچ  دوش ، یم  رگید  زیچ  هب  يزیچ  زا  تیارس  ثعاب  هک  یتبوطر  رادقم  س 290 :

.دنک تیارس  رگید  مسج  هب  بوطرم  مسج  زا  دروخرب  ماگنه  تبوطر  هک  دشاب  يرادقم  هب  هک  تسا  نیا  هیرسم  تبوطر  كالم  ج :

ياه تیلقا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  دراد ؟ یمکح  هچ  تراهط  رظن  زا  دوش  یم  هداد  اـه  ییوشکـشخ  هب  هک  ییاـه  ساـبل  س 291 :
هک میناد  یم  دـنهد و  یم  اـه  ییوشکـشخ  نیا  هب  ندرک  وتا  وشتـسش و  يارب  ار  دوـخ  ياـه  ساـبل  مه  ...و ) يراـصنو  دوـهی   ) ینید

.دننک یم  هدافتسا  ییایمیش  داوم  زا  اه  سابل  نتسش  يارب  اه  ناکم  نیا  نابحاص 

ياه سابل  اب  نآ  سامت  و  دنتسه ، تراهط  هب  موکحم  دنشابن ، سجن  لبق  زا  دوش  یم  هداد  اه  ییوشکشخ  هب  هک  ییاه  سابل  رگا  ج :
.دوش یمن  تساجن  ثعاب  باتک ) لها   ) ینید ياه  تیلقا  ناوریپ 

هب اه  ییوشسابل  نیا  راک  هوحن  ریخ ؟ ای  ددرگ  یم  كاپ  دوش ، یم  هتسش  کیتاموتا  مامت  ییوشـسابل  اب  هک  ییاه  سابل  ایآ  س 292 :
رب ردوپ  فک  بآ و  زا  يرادقم  دوش ، یم  هتـسش  ییوشـسابل  ردوپ  اب  طولخم  بآ  اب  سابل  هک  لوا  هلحرم  رد  هک  تسا  تروص  نیا 

هلاسغ بآ  مود  هبترم  رد  و  دوش ، یم  هدیشاپ  نآ  فارطا  یکیتسالپ  راون  ییوشسابل و  برد  هشیش 
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نیـشام يدعب  لحارم  رد  .دـناشوپ  یم  لماک  روط  هب  ار  نآ  فارطا  یکیتسالپ  راون  برد و  ردوپ ، فک  یلو  هدـش  هدیـشک  وشتـسش 
حیـضوت میراودـیما  دوش ، یم  هدیـشک  نوریب  هلاسغ  بآ  سپ  نآ  زا  دـیوش و  یم  لیلق  بآ  اب  تبون  هس  رد  ار  اه  ساـبل  ییوشـسابل 

؟ ریخ ای  دنتسه  كاپ  دنا ، هدش  هتسش  بیترت  نیا  هب  هک  ییاه  سابل  دییامرفب 

نیـشام لخاد  ياه  تمـسق  همه  اه و  سابل  هب  ییوشـسابل  نیـشام  لخاد  رد  هلول  هب  لصتم  بآ  تساجن ، نیع  لاوز  زا  دـعب  رگا  ج :
.تسا تراهط  هب  موکحم  دوش ، جراخ  ادج و  نآ  زا  دسرب و 

ساـبل هب  بآ  نآ  زا  یتارطق  دوش و  هتخیر  دوش ، یم  هتـسش  نآ  رد  ساـبل  هک  یماـمح  اـی  ضوح  رد  اـی  نیمز  رب  بآ  رگا  س 293 :
؟ ریخ ای  دوش  یم  سجن  سابل  ایآ  دنک ، حشرت 

كاپ ناکم  نآ  هک  میـشاب  هتـشاد  کش  رگا  تسا و  كاپ  مه  نآ  زا  یـشان  حـشرت  دزیرب ، یکاپ  نیمز  ای  ناکم  رب  بآ  هک  یتقو  ج :
.تسا كاپ  نآ ، حشرت  مه  زاب  سجن ، ای  تسا 

، دوش یم  هدیشاپ  مدرم  سابل  هب  داب  تدش  رثا  رب  یهاگ  دزیر و  یم  نابایخ  رد  يرهش  هلابز  لمح  ياه  نیـشام  زا  هک  یبآ  س 294 :
؟ تساجن ای  تسا  تراهط  هب  موکحم 

.تسا هدش  سجن  سجن ، اب  دروخرب  رثا  رب  بآ  نآ  هک  دنک  ادیپ  نیقی  يدرف  هک  نیا  رگم  تسا ، تراهط  هب  موکحم  روبزم  بآ  ج :

؟ سجن ای  تسا  كاپ  دوش ، یم  عمج  اه  نابایخ  رد  دوجوم  ياه  هلاچ  رد  هک  ییاهبآ  ایآ  س 295 :

.دنتسه تراهط  هب  موکحم  اهبآ  نیا  ج :

، دنهد یمن  تیمها  نآ  دننام  ندیماشآ و  ندروخ و  رد  تساجن  تراهط و  هب  هک  یصاخشا  اب  یگداوناخ  ياهدمآ  تفر و  س 296 :
؟ دراد یمکح  هچ 

تراهط دروم  رد  یّلک  روط  هب  ج :
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.تسا تراهط  هب  موکحم  یعرش  رظن  زا  دشابن ، نآ  تساجن  هب  نیقی  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  مالسا  نید  مکح  تساجن ، و 

؟ دراد یمکح  هچ  ندوب ، سجن  ای  كاپ  تهج  زا  ریز  دارفا  غارفتسا  س 297 :

راوخریش لفط  فلا :

اذغ مه  دروخ و  یم  ریش  مه  هک  یلفط  ب :

غلاب ناسنا  ج :

.تسا كاپ  دراوم  همه  رد  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  هروصحم  ههبش  یقالم  س 298 :

.درادن ار  سجنتم  مکح  دنک ، ادیپ  سامت  فارطا  زا  یضعب  اب  رگا  ج :

ریاد یشورف  هیذغا  هزاغم  هدش و  یمالسا  روشک  دراو  راک  يارب  يرگید  روشک  زا  تسین و  صخـشم  وا  نید  هک  یـصخش  س 299 :
ایآ دنک ، یم  ادیپ  سامت  دراد  هیرسم  تبوطر  هک  وا  ندب  اب  ییاذغ  هدام  شورف ، ماگنه  تسا ، یکاروخ  داوم  شورف  وا  راک  هدرک و 

؟ دوش یم  يراج  ءایشا  ندوب  كاپ  لصا  هک  نیا  ای  درک  لاؤس  شنید  هرابرد  وا  زا  دیاب 

، تسا سامت  رد  وا  ندـب  اب  تبوطر  دوجو  اـب  هک  يزیچ  يو و  هب  تبـسن  ءایـشا  ِتراـهط  ِلـصا  تسین و  بجاو  وا  نید  زا  لاؤس  ج :
.دوش یم  يراج 

ثعاب دهدن و  تیمها  تساجن  تراهط و  هب  دراد  دمآ  تفر و  ناسنا  لزنم  هب  هک  یصخش  ای  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  رگا  س 300 :
هراب نیارد  لزنم  لها  فیلکت  دشابن ، نکمم  اهنآ  ندیـشک  بآ  نتـسش و  هک  يروط  هب  دوش  نآ  هیثاثا  هناخ و  هدرتسگ  ندـش  سجن 
مکح تسا ؟ نآ  تّحـص  طرـش  یکاپ  هک  زامن  رد  صوصخ  هب  دنامب ، كاپ  ناسنا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  ضرف  نیا  اب  و  تسیچ ؟

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یعرش 

تـساجن .تسا  یفاک  یناشیپ  نتـشاذگ  لحم  رازگزامن و  سابل  ندوب  كاپ  زامن ، تّحـص  يارب  تسین و  مزال  هناخ  ماـمت  ریهطت  ج :
هناخ
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.دوش یمن  ندیماشآ ، ندروخ و  زامن و  رد  تراهط  تیاعر  موزل  زا  ریغ  ناسنا  رب  يرتشیب  فیلکت  تابثا  بجوم  نآ  هیثاثا  و 

تارکسم ماکحا 

؟ تسا سجن  یلکلا  تابورشم  ایآ  س 301 :

.تسا سجن  طایتحا  رب  انب  هدننک  تسم  تابورشم  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  تسین ، هدننک  تسم  یلو  تسا ، هدشن  مک  نآ  ثلث  ود  هدش و  هدیشوج  شتآ  اب  هک  يروگنا  بآ  س 302 :

.تسین سجن  یلو  تسا ، مارح  نآ  ندروخ  ج :

، دـشاب روگنا  هبح  دـنچ  ای  کـی  نآ  هارمه  دوش و  هدـناشوج  نآ  بآ  نتفرگ  يارب  هروغ  يرادـقم  رگا  هک  دوش  یم  هتفگ  س 303 :
؟ تسا حیحص  نخس  نیا  ایآ  .تسا  مارح  دنام ، یم  یقاب  ندناشوج  زا  دعب  هچنآ 

، دـنکن قدـص  نآ  رب  روگنا  بآ  هک  يروط  هب  دوش ، کلهتـسم  هروغ  بآ  رد  نآ  بآ  دـشاب و  مک  رایـسب  روگنا  ياـه  هبح  رگا  ج :
.تسا مارح  نآ  ندروخ  دوش ، هدناشوج  شتآ  هلیسو  هب  ییاهنت  هب  روگنا  ياه  هبح  رگا  یلو  .تسا  لالح 

هژیوب اهرطع  یندیـشون ، ياهوراد  صوصخ  هب  اهوراد  زا  يرایـسب  تخاس  يارب  تسارکـسم  عقاو  رد  هک  لـکلا  زا  هزورما  س 304 :
شورف و دـیرخ و  هزاجا  هلأسم  هب  لهاج  ای  هاگآ  دارفا  هب  ایآ  .دـننک  یم  هدافتـسا  دـنوش ، یم  دراو  جراـخ  زا  هک  ییاـه  نلکدا  عاونا 

؟ دیهد یم  ار  اهنآ  زا  رگید  ياهیریگ  هرهب  هدافتسا و 

شورف و دـیرخ و  و  دنتـسه ، تراهط  هب  موکحم  دنـشاب ، هدـننک  تسم  تاعیام  ماسقا  زا  لـصا  رد  تسین  مولعم  هک  ییاـه  لـکلا  ج :
.درادن لاکشا  دنا  هدش  طولخم  اهنآ  اب  هک  یتاعیام  لامعتسا 

زا هدافتـسا  رطاخ  هب  نآ  ریغ  جنـسامد و  لثم  یکـشزپ  مزاول  تسد و  ندرک  ینوفع  دض  يارب  دیفـس  لکلا  زا  هدافتـسا  ایآ  س 305 :
یکشزپ لکلا  نامه  دیفس  لکلا  تسا ؟ زیاج  یکشزپ  میت  ای  کشزپ  طسوت  نامرد  یکشزپ و  روما  رد  اهنآ 
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؟ تسا زیاج  هدش ، هتخیر  نآ  رب  لکلا  نیا  زا  هرطق  دنچ  ای  کی  هک  یسابل  اب  ندناوخ  زامن  ایآ  تسه ، مه  ندیشون  لباق  هک  تسا 

نیا اب  هک  یسابل  اب  زامن  تسا و  تراهط  هب  موکحم  دشاب ، مه  هدننک  تسم  دنچره  تسین ، عیام  لصا  رد  هک  دشاب  یلکلا  زا  رگا  ج :
تسم نف  لها  صیخشت  بسح  رب  هلاصالاب و  عیام  لکلا  زا  رگا  یلو  .درادن  ریهطت  هب  یجایتحا  تسا و  حیحـص  هدرک  دروخرب  لکلا 

زا هدافتـسا  نکیل  تسا ؛ ریهطت  رب  فوقوم  هدرک ، دروخرب  نآ  اب  هک  یـسابل  ای  ندب  اب  زامن  تسا و  سجن  طایتحا  رب  انب  دشاب ، هدننک 
.درادن لاکشا  نآ  دننام  یکشزپ و  تاودا  ندرک  ینوفع  دض  تهج  نآ 

هدام رد  لـکلا  ای �8  ریمخت �5  ماگنه  .دراد  دربراـک  يزاـسوراد  ییاذـغ و  عیانـص  رد  هک  ریفک »  » ماـن هب  تسا  يا  هداـم  س 306 :
زا هدافتـسا  یعرـش  رظن  زا  ایآ  .دوش  یمن  هدننک  فرـصم  رد  یتسم  عون  چیه  ببـس  لکلا  رادقم  نیا  .دیآ  یم  دوجوب  هدمآ  تسدـب 

؟ ریخ ای  دراد  یعنام  هدام  نیا 

یمک تلع  هب  دنچره  تسا ، مارح  سجن و  طایتحا  رب  انب  دشاب ، هدننک  تسم  هسفن  یف  هدمآ  تسد  هب  هدام  رد  دوجوم  لکلا  رگا  ج :
تسم هسفن  یف  هک  میشاب  هتشاد  کش  رگا  یلو  دشابن ، رکسم  هدننک  فرـصم  هب  تبـسن  هدمآ ، تسد  هب  هدام  اب  ندش  طولخم  نآ و 

.دوش یم  توافتم  مکح  تسا ، عیام  لصا  رد  ای  هدننک و 

(. تسا یتسم  ببس  دراد و  دوجو  اه  هدننک  تسم  همه  رد  لکلا  نیا  ًارهاظ  ( ؟ ریخ ای  تسا  سجن  کیلیتا  لکلا  ایآ   1 س 307 :

؟ تسیچ لکلا  ندوب  سجن  كالم  . 2

؟ تسا مادک  دنک ، تباث  ار  بورشم  ندوب  هدننک  تسم  هک  یشور  . 3

هدننک تسم  هک  لکلا  ماسقا  زا  کی  ره  . 1 ج :
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.تسا سجن  طایتحا  رب  انب  دشاب ، عیام  لصا  رد  و 

.دشاب عیام  لصا  رد  هدننک و  تسم  هک  تسا  نیا  لکلا  تساجن  كالم  . 2

.تسا یفاک  نانیمطا  دروم  هربخ  لها  ندادربخ  دشاب ، هتشادن  نیقی  فّلکم  دوخ  رگا  . 3

یم هتفگ  دنوش و  یم  دیلوت  لخاد  رد  ...و  الوک  یسپپ  الوکاکوک و  دننام  اهنآ  زا  یضعب  هک  رازاب  رد  دوجوم  ياه  هباشون  س 308 :
؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، هدش  هدافتسا  اهنآ  رد  لکلا  زا  دراد  لامتحا  ددرگ و  یم  دراو  جراخ  زا  اهنآ  یلصا  داوم  هک  دوش 

لـصا رد  هک  دنا  طولخم  يا  هدننک  تسم  لکلا  اب  اهنآ  هک  دـنک  لصاح  نیقی  ًاصخـش  فّلکم  هک  نیا  رگم  تسا ، لالح  كاپ و  ج :
.تسا عیام 

هدرک سمل  ار  اهنآ  الاک  ناملسم  ریغ  هدنزاس  ای  هدنشورف  هک  دوش  قیقحت  تسا  مزال  ییاذغ ، داوم  دیرخ  ماگنه  ًاساسا  ایآ  س 309 :
؟ ریخ ای  تسا  هدرب  راکب  لکلا  اهنآ  تخاس  رد  ای  و 

.تسین مزال  قیقحت  لاؤس و  ج :

، دراد نآ  ییوراد  لومرف  بیکرت  رد  یساسا  شقن  لکلا  هک  ما  هدرک  تافلوس » نیپورتا  يرپسا   » تخاس هب  مادقا  بناجنیا  س 310 :
دـض يرپسا  نیا  مه  یلمع  تهج  زا  تسین و  نکمم  يرپسا  نآ  تخاـس  دوشن ، هفاـضا  روکذـم  بیکرت  هب  لـکلا  رگا  هک  يروط  هب 

یلاعبانج رظن  زا  ایآ  .دراد  دربراک  اهنآ  ربارب  رد  مالـسا  ياهورین  زا  تظفاـحم  يارب  هک  تسا  باـصعا  یگنج  ییایمیـش و  ياـهزاگ 
؟ تسا زیاج  ًاعرش  يزاسوراد ، تعنص  رد  روکذم  بیترت  هب  لکلا  زا  هدافتسا 

وراد ناونع  هب  نآ  زا  هدافتـسا  یلو  تسا ، سجن  طایتحا  رب  انب  مارح و  تسا ، عیام  لصا  رد  هک  دشاب  يا  هدـننک  تسم  لکلا  رگا  ج :
.درادن لاکشا  تالاح  زا  کی  چیه  رد 

نآ نامرد  هسوسو و 

التبم ساوسو  يرامیب  هب  هک  تسا  یلاس  دنچ  س 311 :
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کش زیچ  همه  رد  هک  ییاج  ات  دوش  یم  دیدشت  نم  رد  تلاح  نیا  زور  هب  زور  و  دهد ، یم  باذع  رایـسب  ارم  عوضوم  نیا  ما و  هدش 
لیلد نیمه  هب  تسا ، بوطرم  ءایـشا  اذغ و  هرابرد  نم  کش  نیرتشیب  .تسا  هتـشگ  راوتـسا  کش  هیاپ  رب  ما  یگدنز  همه  منک و  یم 
مروآ یم  نوریب  دوخ  ياپ  زا  ار  میاه  باروج  يروف  موش  یم  یناکم  لخاد  یتقو  .منک  یگدـنز  يداع  مدرم  ریاـس  لـثم  مناوت  یمن 

.منیشنب مناوت  یمن  مه  هداجس  رب  نم  یتح  دش ، دنهاوخ  سجن  سجن ، اب  سامت  رثا  رب  هدرک و  قرع  میاه  باروج  منک  یم  رکف  اریز 
هب روبجم  دبسچب و  میاه  سابل  هب  هداجـس  ياهزرپ  ادابم  ات  موش  یم  دنلب  نآ  يور  زا  سفن  هسوسو  رثا  رب  منیـشن  یم  نآ  رب  تقو  ره 

ایؤر ملاع  رد  ار  یسک  مراد  تسود  هشیمه  مشک و  یم  تلاجخ  میاه  راک  نیا  زا  نونکا  مدوبن ، نینچ  هتشذگ  رد  .موش  اهنآ  نتـسش 
.مدرگرب ما  هتشذگ  تلاح  هب  دیامن و  نوگرگد  ار  ما  یگدنز  دهد و  خر  يا  هزجعم  ای  مراذگب و  نایم  رد  وا  اب  ار  متالکـشم  منیبب و 

.دییامرف ییامنهار  ارم  مراودیما 

تراهط هب  موکحم  ءایـشا  همه  یعرـش  رظن  زا  .تسا  هدـش  رکذ  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  هک  تسا  نامه  تساجن  تراهط و  ماکحا  ج :
تروص نیا  رد  .تسا  هدـش  لـصاح  نآ  هب  نیقی  مه  ناـسنا  يارب  هدرک و  اـهنآ  تساـجن  هب  مکح  عراـش  هک  يدراوم  رگم  دنتـسه ،

دبعتم هتشاذگ و  رانک  ار  دوخ  یـصخش  هقیلـس  قوذ و  فّلکم  دیاب  هکلب  درادن ، هزجعم  ایؤر و  هب  جایتحا  ساوسو  يرامیب  زا  ییاهر 
هب اجک  زا  امش  اریز  .دنادن  سجن  درادن ، نآ  ندوب  سجن  هب  نیقی  هک  ار  يزیچ  دشاب و  سدقم  عرش  تاروتسد  هب  نمؤم  و 
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ياهزرپ هک  دیا  هدرک  ادیپ  نیقی  هنوگچ  دیا ؟ هدرک  ادیپ  نیقی  دینک ، یم  هدافتـسا  هک  ییایـشا  ریاس  هداجـس و  راوید و  رد و  ِتساجن 
یم تیارـس  امـش  ندب  سابل و  باروج و  هب  اهنآ  تساجن  دنتـسه و  سجن  دینیـشن ، یم  ای  دـیور  یم  هار  نآ  يور  رب  هک  يا  هداجس 

هب انتعا  مدع  نیرمت  تساجن و  هسوسو  هب  هجوت  مدـع  يرادـقم  .تسین  زیاج  امـش  يارب  ساوسو  هب  انتعا  تروص  نیا  رد  اذـل  دـنک ؟
.دیهد تاجن  ساوسو  زا  ار  دوخ  دنوادخ  قیفوت  تساوخ و  هب  ات  درک  دهاوخ  کمک  امش 

رد نوچ  .تسا  تراهط  هلأسم  مرب  یم  جنر  نآ  زا  هک  یلکـشم  دـنزرف ، نیدـنچ  ياراد  یلاع و  تالیـصحت  اب  متـسه  ینز  س 312 :
اب هشیمه  کچوک ، نادنزرف  نتـشاد  تلع  هب  .منک  تاعارم  ار  یمالـسا  میلاعت  همه  مهاوخ  یم  ما ، هدـش  گرزب  نیدـتم  يا  هداوناخ 
یم دروخرب  مرس  یتح  تروص و  اهاپ ، هب  هدش و  هدنکارپ  نوفیس  تاحشرت  لوب ، ریهطت  ماگنه  .مراد  راک  رـس و  طئاغ  لوب و  لئاسم 

زا .موش  وربور  يدایز  ياه  یتخـس  اب  یگدنز  رد  هک  هدش  ثعاب  نیا  و  متـسه ، هجاوم  ءاضعا  نآ  ریهطت  لکـشم  اب  هعفد  ره  دننک و 
مه سانـشناور  کشزپ  هب  لکـشم  لـح  يارب  .تسا  منید  هدـیقع و  هب  طوبرم  اریز  منکن ، تیاـعر  ار  روما  نیا  مناوت  یمن  مه  یفرط 
زا تبقارم  ای  سجن  یش ء  رابغ  لثم  مرب  یم  جنر  اهنآ  زا  هک  تسه  مه  يرگید  دراوم  هوالعب  .متفرگن  يا  هجیتن  یلو  مدرک ، هعجارم 
هک نیا  هب  هجوت  اـب  .میاـمن  يریگولج  رگید  ءایـشا  هب  هچب  ندز  تسد  زا  اـی  مشکب و  بآ  ار  اـهنآ  دـیاب  اـی  هک  كدوک  ياـه  تسد 

رد اه  سابل  اهفرظ و  نآ  نتسش  تقو ، نامه  رد  یلو  تسا  راوشد  رایسب  نم  يارب  سجن  یش ء  ریهطت 
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ناسآ نم  رب  ار  یگدنز  دوخ  ياه  ییامنهار  اب  هک  مهاوخ  یم  یلاعترضح  زا  اذل  .تسا  تحار  میارب  دنشاب  فیثک  طقف  هک  یتروص 
.دییامن

رد يدـیدرت  نیرتمک  هک  يدروم  ره  رد  ینعی  .تسا  ءایـشا  تراهط  رب  لـصا  تساـجن ، تراـهط و  رد  سدـقم ، عرـش  رظن  زا  . 1 ج :
.دینک تساجن  مدع  هب  مکح  تسا  بجاو  دش ، لصاح  امش  يارب  نآ  ندش  سجن 

یم هتفگ  یـساوسو  یهقف  حالطـصا  رد  دارفا  نیا  هب   ) دنتـسه تساجن  دروم  رد  يدـیدش  یناـسفن  تیـساسح  ياراد  هک  یناـسک  . 2
کی ندش  سجن  هک  يدراوم  رد  رگم  دننک ، تساجن  مدع  هب  مکح  دیاب  دندرک ، ادـیپ  مه  تساجن  هب  نیقی  یهاگ  رگا  یتح  دوش ،)

نیا رد  طقف  دنک ، ادـیپ  تساجن  تیارـس  هب  نیقی  دـنیبب ، ار  نآ  مه  يرگید  درف  رگا  هک  يروط  هب  دـننیبب ، دوخ  نامـشچ  اب  ار  یش ء 
.دننک تساجن  هب  مکح  دیاب  دراوم 

.دورب نیب  زا  یلک  روط  هب  تیساسح  نیا  هک  تسا  ینامز  ات  روبزم  دارفا  دروم  رد  مکح  نیا  يارجا  رارمتسا 

.تسا یفاک  تساجن  نیع  لاوز  زا  دعب  یشک  هلول  بآ  اب  نتسش  رابکی  نآ ، ریهطت  يارب  دوش ، یم  سجن  هک  يوضع  ای  یش ء  ره  . 3
فراعتم رادقم  هب  دیاب  دشاب ، نآ  دننام  هچراپ و  لیبق  زا  سجن  یـش ء  رگا  و  تسین ، مزال  بآ  رد  نآ  ندرب  ورف  ای  نتـسش  رد  رارکت 

.ددرگ جراخ  نآ  زا  بآ  ات  دوش  هداد  راشف 

هب تبسن  یتروص  چیه  رد  سجن  رابغ  هک  دینادب  دیاب  دیتسه ، التبم  تساجن  ربارب  رد  دیدش  تیساسح  نیا  هب  امش  هک  ییاجنآ  زا  . 4
هدش لئاز  ندب  زا  نوخ  هک  نیا  رد  تقد  نینچمه  سجن و  ای  دشاب  كاپ  هچ  كدوک  ياه  تسد  زا  تبقارم  زین  تسین و  سجن  امش 

مزال ریخ ، ای 
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.تسا یقاب  هتفرن ، نیب  زا  تیساسح  نیا  هک  ینامز  ات  امش  هرابرد  مکح  نیا  .تسین 

ثعاب راک  نیا  اب  دـینکن و  لکـشم  دوخ  رب  ار  نآ  اذـل  تسا ، يرـشب  ترطف  اب  قبطنم  ناسآ و  لهـس و  ماـکحا  ياراد  مالـسا  نید  . 5
و دنک ، یم  خلت  امـش  رب  ار  یگدنز  دراوم  نیا  رد  بارطـضا  هرهلد و  تلاح  .دیدرگن  ناتحور  مسج و  هب  تیذا  ررـض و  ندـش  دراو 

نیا رکش  دیـشاب و  ناسآ  نید  تمعن  رازگرکـش  .تسین  دنراد ، طابترا  امـش  اب  هک  یناسک  امـش و  باذع  جنر و  هب  یـضار  دنوادخ 
.تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تامیلعت  ساسا  رب  لمع  تمعن ،

.دنا هتفای  تاجن  نآ  زا  روکذم  شور  اب  نآ ، هب  التبا  زا  دعب  يرایـسب  دارفا  .تسا  یجالع  لباق  ارذـگ و  تیعـضو  کی  تلاح  نیا  . 6
.دیشاب قفوم  هللا  ءاشنا  .دیشخبب  شمارآ  هدارا  تمه و  اب  ار  دوخ  سفن  دییامن و  لکوت  دنوادخ  هب 

رفاک ماکحا 

؟ تسیچ یلاعبانج  يأر  اهنآ ، تراهط  هب  رگید  یضعب  دنراد و  باتک  لها  تساجن  هب  داقتعا  اهقف  زا  یضعب  س 313 :

.دنتسه یتاذ  تراهط  هب  موکحم  اهنآ  ام  رظن  هب  .تسین  مولعم  باتک  لها  یتاذ  تساجن  ج :

رب یلو  دـنراد ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) نییبنلا متاخ  تلاسر  هب  ناـمیا  يداـقتعا  تهج  زا  هک  باـتک  لـها  زا  هتـسد  نآ  اـیآ  س 314 :
؟ ریخ ای  دنراد  ار  رفاک  مکح  تراهط  رد  دننک ، یم  لمع  ناشدادجا  ناردپ و  ياه  تداع  شور و  ساسا 

زا رگا  یلو  .تسین  یفاک  نانآ  دروم  رد  مالـسا  مکح  يارجا  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) نییبنلا متاـخ  تلاـسر  هب  داـقتعا  درجم  ج :
.دنتسه تراهط  هب  موکحم  دنوش ، بوسحم  باتک  لها 

یکی هک  میدش  هجوتم  میدرک و  هراجا  ار  يا  هناخ  ناتسود  زا  یعمج  اب  س 315 :
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اب .دناوخ  یمن  زامن  یلو  دراد ، نامیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  ًابلق  هک  داد  خساپ  يو ، زا  لاؤس  زا  دـعب  .دـناوخ  یمن  زامن  اهنآ  زا 
؟ مینادب سجن  ار  وا  دیاب  ایآ  يو ، اب  دایز  طابترا  ندوب و  اذغ  مه  هب  هجوت 

هک ینامز  ات  ددرگ و  یمن  يو  تساجن  ندش و  رفاک  ناملـسم و  دادترا  ثعاب  یعرـش  تابجاو  ریاس  هزور و  زامن و  كرت  درجم  ج :
.دراد ار  ناناملسم  ریاس  مکح  تسا ، هدشن  زارحا  يو  دادترا 

؟ تسیچ دنک  صخشم  ار  اهنآ  اب  ترشاعم  دودح  هک  يرایعم  تسا ؟ یناسک  هچ  باتک  لها  زا  دوصقم  س 316 :

ناربماـیپ زا  يربماـیپ  ناوریپ  زا  ار  دوـخ  هتـشاد و  یهلا  ناـیدا  زا  یکی  هـب  داـقتعا  هـک  تـسا  یــسک  ره  باـتک  لـها  زا  دوـصقم  ج :
دننام دنشاب  هتشاد  هدش ، لزان  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  رب  هک  ار  یهلا  ياه  باتک  زا  یکی  دنادب و  مالـسلا ) مهیلعو  هلآو  انیبن  یلع  ) یهلا

اب ترـشاعم  .دـنراد  ار  اهنآ  مکح  دنتـسه و  باتک  لها  زا  ام  تاقیقحت  ساسا  رب  هک  نیئباص  نینچمه  اه و  یتشترز  يراصن ، دوهی ،
.درادن لاکشا  یمالسا  قالخا  طباوض و  تیاعر  اب  نایدا  نیا  ناوریپ 

ادـخ ار  مالـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینموـملاریما  ینعی  دـنمان ، یم  یهللا » یلع   » ار دوـخ  هک  دراد  دوـجو  يا  هـقرف  س 317 :
؟ دنتسه سجن  اهنیا  ایآ  .دنراد  داقتعا  هزور  زامن و  ياج  هب  تجاح  بلط  اعد و  هب  هتسناد و 

مکح اریبک ،» اولع  کلذ  نع  هللا  یلاعت   » تسا ادخ  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  هک  دنـشاب  هتـشاد  داقتعا  رگا  ج :
.دنشاب یم  سجن  رفاک و  ینعی  دنشابن ، باتک  لها  هک  تسا  ییاهناملسم  ریغ  دننام  اهنآ 

رتمک یلو  تسین  ادخ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هک  دندقتعم  دنمان و  یم  یهللا » یلع   » ار دوخ  هک  دراد  دوجو  يا  هقرف  س 318 :
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؟ دنراد یمکح  هچ  هورگ  نیا  تسین ، مه  ادخ  زا 

.تشاد دنهاوخن  ار  كرشم  مکح  دنشابن ، لاعتم  نانم  دحاو  دنوادخ  يارب  یکیرش  هب  لئاق  رگا  ج :

( نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  ) ءاسک باحصا  ای  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يارب  یماما  هدزاود  نایعیـش  فرط  زا  هک  ار  هچنآ  س 319 :
نیا ءایحا  ثعاب  هک  يوحنب  دوش ، هداد  تسا  یهللا » یلع   » هقرف ناوریپ  عامتجا  لحم  هک  يزکارم  هب  تسا  زیاـج  اـیآ  دوش ، یم  رذـن 

؟ ددرگ زکارم 

داقتعا نآ  هب  هک  یسک  هک  دوش  یم  بجوم  تسا و  یلطاب  هدیقع  مالـسلاو ) هولـصلا  هیلع  ) نیدحوملا یلوم  ندوب  ادخ  هب  داقتعا  ج :
زیاج رذن  دروم  ریغ  رد  يرذـن  لام  فرـصم  هوالعب  تسا ؛ مارح  دـساف  هدـیقع  نیا  جـیورت  هب  کمک  .ددرگ  جراخ  مالـسا  زا  دراد ،

.تسین

شش تماما  هب  داقتعا  دنمان و  یم  هیلیعامـسا  ار  دوخ  هک  دراد  دوجو  يا  هقرف  رگید  یحاون  یـضعب  ام و  هقطنم  فارطا  رد  س 320 :
هک دییامرف  نشور  یلاعبانج  میراودیما  اذل  .دنتـسین  دقتعم  هیقف  تیالو  هب  نینچمه  ینید و  تابجاو  زا  کی  چیه  هب  یلو  دنراد ، ماما 

؟ كاپ ای  دنتسه  سجن  هقرف  نیا  ناوریپ 

ماکحا ینید و  تابجاو  هب  ناشداقتعا  مدـع  ای  و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  زا  رگید  ماما  شـش  هب  نانآ  داـقتعا  مدـع  درجم  ج :
یمن تساجن  رفک و  بجوم  دوشن ، رجنم  مالسلاو ) هالـصلا  هلآو  هیلع  ) ءایبنالا متاخ  توبن  ای  نید  لصا  راکنا  هب  هک  ینامز  ات  یعرش 

.دوش رداص  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  زا  یکی  هب  تناها  مانشد و  اهنآ  زا  هک  نیا  رگم  دوش ،

اهنآ زا  ار  يا  هناخ  ییوجـشناد ، رگا  .دنتـسه  ییادوب  راّـفک  مدرم  قلطم  تیرثکا  اـم  تنوکـس  لیـصحت و  لـحم  هقطنم  رد  س 321 :
ترورض لزنم  ریهطت  نتسش و  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  تساجن  تراهط و  رظن  زا  هناخ  نآ  دیامن ، هراجا 
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مزاول هیثاثا و  اه و  لته  .تسین  نتـسش  لباق  هدـش و  هتخاـس  بوچ  زا  هقطنم  نیا  ياـه  هناـخ  زا  يرایـسب  هک  تسا  رکذ  لـباق  دراد ؟
؟ دنراد یمکح  هچ  اهنآ  رد  دوجوم 

.دوش یمن  تساجن  هب  مکح  هدشن ، لصاح  یباتک  ریغ  رفاک  بوطرم  ندب  تسد و  اب  امش  هدافتـسا  دروم  ءایـشا  سامت  هب  نیقی  ات  ج :
هچنآ .تسین  بجاو  نآ  رد  دوجوم  مزاول  هیثاـثا و  اـه و  لـته  لزاـنم و  راوید  رد و  ندیـشک  بآ  مه  تساـجن  هب  نیقی  تروـص  رد 

.دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  ندناوخ  زامن  ندیماشآ و  ندروخ و  يارب  هک  تسا  یسجن  ءایشا  ریهطت  تسا  بجاو 

ادـخ ربمایپ  زا  يوریپ  ياـعدا  دـنمان و  یم  هئباـص »  » ار دوخ  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ناتـسزوخ  رد  مدرم  زا  يداـیز  دادـعت  س 322 :
نامه اهنآ  هک  هدـش  تباث  نایدا  ياـملع  دزن  .تسا  دوجوم  اـم  دزن  وا  باـتک  دـنیوگ  یم  دـنراد و  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ییحی ترـضح 

؟ ریخ ای  دنتسه  باتک  لها  زا  هورگ  نیا  هک  دییامرف  نایب  ًافطل  .تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  دنتسه  نوئباص 

.دنتسه باتک  لها  مکح  رد  روکذم  هورگ  ج :

، دـشاب یم  هورکم  نآ  رد  ندـناوخ  زامن  تسا و  سجن  دـشاب ، هدـش  هتخاس  رفاک  تسد  هب  يا  هناخ  رگا  هک  هتفگ  نیا  اـیآ  س 323 :
؟ تسا حیحص 

.تسین هورکم  هناخ  نآ  رد  ندناوخ  زامن  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  اهنآ  زا  نتفرگ  دزم  رگید و  رفاک  ياه  هقرف  يراصن و  دوهی و  دزن  ندرک  راک  س 324 :

مالـسا و یمومع  حلاصم  فالخ  مارح و  ياهراک  زا  راک  نآ  هک  نیا  هب  طورـشم  درادن ، لاکـشا  هسفن  یف  رفاک ، دزن  ندرک  راک  ج :
.دشابن ناناملسم 

لها هب  موسوم  يا  هقرف  وریپ  هک  دننک  یم  یگدنز  ریاشع  زا  يا  هدع  مهد ، یم  ماجنا  ار  يزابرس  تمدخ  هک  يا  هقطنم  رد  س 325 :
.دنتسه قح 
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؟ تسا زیاج  دراد ، رارق  اهنآ  رایتخا  رد  هک  يا  هرک  رینپ و  ریش و  زا  هدافتسا  ایآ 

.دنراد ار  ناناملسم  ریاس  مکح  تساجن ، تراهط و  هلأسم  رد  دنشاب ، هتشاد  داقتعا  مالسا  لوصا  هب  رگا  ج :

ندروخ هب  روبجم  ام  دنتـسه و  قح  لها  هقرف  زا  اریز  دـنناوخ ؛ یمن  زامن  منک ، یم  سیردـت  نآ  رد  نم  هک  ییاتـسور  لها  س 326 :
؟ دراد لاکشا  ام  ياهزامن  ایآ  میراد ، تماقا  اتسور  نآ  رد  زور  بش و  نوچ  .میتسه  اهنآ  نان  اذغ و 

هللا یلص  ) مرکا لوسر  تلاسر  رد  یـصقن  هب  دقتعم  دننکن و  راکنا  ار  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  کی  چیه  توبن و  دیحوت و  رگا  ج :
، نانآ ياذغ  ندروخ  ای  اهنآ  اب  سامت  ماگنه  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  .دوش  یمن  اهنآ  تساجن  رفک و  هب  مکح  دنـشابن ، هلآو ) هیلع 

.دوش تاعارم  تساجن  تراهط و  هلأسم 

هک یتروص  رد  .تسا  هدیـشخب  يدایز  مزاول  لاوما و  یکدوک  نارود  رد  ام  هب  تسا ، تسینومک  هک  اـم  ناگتـسب  زا  یکی  س 327 :
؟ دنراد یمکح  هچ  دشاب ، دوجوم  رضاح  لاح  رد  اهنآ  نیع 

ار راّفک  ریاس  لاوما  مکح  وا  لاوما  دشاب ، هتفریذپ  ار  رفک  مالسا ، راهظا  زا  لبق  غولب و  نس  رد  دوش و  تباث  وا  دادترا  رفک و  رگا  ج :
.دراد

: دییامرف خساپ  ریز  تالاؤس  هب  ًافطل  س 328 :

رتـخد هک  نیا  زا  معا  تیئاـهب ، هارمگ  هقرف  وریپ  نازومآ  شناد  اـب  ناملـسم  نازوـمآ  شناد  نداد  تسد  ینیـشنمه و  ترـشاعم و  . 1
هچ یهاگشناد ، شیپ  هطسوتم و  ییادتبا ، نارود  رد  نآ ، زا  جراخ  ای  هسردم  لخاد  رد  فّلکم ، ریغ  ای  دنشاب  فّلکم  رـسپ ، ای  دنـشاب 

؟ دراد یمکح 

هک میراد  نیقی  ای  دننک و  یم  راکشآ  ار  دوخ  ندوب  ییاهب  هک  ینازومآ  شناد  اب  نایبرم  ناداتسا و  راتفر  . 2
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؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دنتسه ، ییاهب 

نوباص نآ ، هباتفآ  تلاوت و  ریش  یندیماشآ ، بآ  ریش  دننام  دننک  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  نازومآ  شناد  همه  هک  یلیاسو  زا  هدافتـسا  . 3
؟ دراد یمکح  هچ  میراد ، ندب  تسد و  ندوب  بوطرم  هب  ملع  هک  نیا  اب  نآ ، دننام  و 

رد تراهط  لـئاسم  تاـعارم  يزیچ ، اـب  اـهنآ  ساـمت  تروص  رد  دنتـسه و  تساـجن  هب  موکحم  تیئاـهب  هارمگ  هقرف  ناوریپ  همه  ج :
نازومآ شناد  اب  نایبرم  ناملعم و  ناریدم و  راتفر  یلو  .تسا  بجاو  تسا ، تراهط  هب  طورشم  هک  يروما  هب  تبـسن  اهنآ ، اب  هطبار 

.دشاب یمالسا  قالخا  ینوناق و  تاررقم  ساسا  رب  دیاب  ییاهب 

، یمالـسا هعماج  نایم  رد  نآ  ناوریپ  روضح  راـثآ  تیئاـهب و  هارمگ  هقرف  اـب  دروخرب  رد  ار  نینمؤم  فیلکت  میدنمـشهاوخ  س 329 :
.دییامرف نایب 

.دننک يریگولج  نآ  هب  نارگید  نتسویپ  فارحنا و  زا  هدومن و  هلباقم  تیئاهب  هارمگ  هقرف  دسافم  اه و  هلیح  اب  دیاب  نینمؤم  همه  ج :

زیاج ام  يارب  اهنآ  زا  هدافتـسا  ایآ  دـنروآ ، یم  يرگید  زیچ  ای  اذـغ  ام  يارب  تیئاـهب  هارمگ  هقرف  ناوریپ  زا  یـضعب  یهاـگ  س 330 :
؟ تسا

.دییامن بانتجا  هّلضم ، ّهلاض  هقرف  نیا  اب  ترشاعم  هنوگره  زا  ج :

دنیوگ یم  يا  هدع  .دنراد  ام  ياه  هناخ  رد  يدایز  دـمآ  تفر و  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ام  رانک  اجنیا  رد  يرایـسب  نایئاهب  س 331 :
، دننک یم  راکـشآ  دوخ  زا  یبوخ  قالخا  اه  ییاهب  زا  هورگ  نیا  .دنناد  یم  كاپ  ار  اهنآ  مه  يا  هدـع  دنتـسه و  سجن  اه  ییاهب  هک 

؟ كاپ ای  دنتسه  سجن  اهنآ  ایآ 

.دیزیهرپب اهنآ  زا  ادج  مزیزع  نادنزرف  سپ  دنتسه ، امش  ِنامیا  نید و  نمشد  سجن و  اهنآ  ج :

یضعب رد  راّفک  هک  نیا  اب  تسا ، نارفاک  ناناملسم و  كرتشم  هدافتسا  دروم  هک  يراطق  نیشام و  ياه  یلدنص  ایآ  س 332 :
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تراهط هب  موکحم  دوش ، یم  تبوطر  تیارـس  یتح  قرع و  حـشرت  ثعاب  اوه  ترارح  دنتـسه و  اـه  ناملـسم  زا  رتشیب  اـه  ناـکم  زا 
؟ تسا

ملع مدع  اب  نیملسم  راّفک و  كرتشم  هدافتسا  دروم  ءایشا  دروم  رد  تروص  ره  رد  و  تسا ، تراهط  هب  موکحم  باتک  لها  رفاک  ج :
.دوش یم  اهنآ  تراهط  هب  مکح  تساجن ، هب 

تخاس ییاذغ  داوم  زا  هدافتسا  يدروم  نینچ  رد  تسا ، راّفک  اب  ترشاعم  طابترا و  مزلتسم  جراخ  رد  ییوجـشناد  یگدنز  س 333 :
هداد اهنآ  اب  رفاک  بوطرم  تسد  سامت  لامتحا  یلو  دشابن ، اهنآ  رد  هدـشن  هیکذـت  تشوگ  لثم  مارح  داوم  هک  نیا  رب  طورـشم  اهنآ 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ،

لـصاح سامت  هب  نیقی  ات  هکلب  تسین ، یفاک  بانتجا  بوجو  يارب  ییاذـغ ، داوم  اب  رفاـک  بوطرم  تسد  ساـمت  لاـمتحا  درجم  ج :
یمن تساجن  ثعاب  وا  بوطرم  تسد  سامت  تسین و  یتاذ  سجن  دـشاب ، باتک  لها  زا  رگا  رفاک  .دوش  یم  تراهط  هب  مکح  دوشن ،

.دوش

ریغ صخـش  ياربراک  اب  دـنک  یم  یگدـنز  یمالـسا  تموکح  هیاس  رد  هک  یناملـسم  درف  ياه  هنیزه  جراـخم و  همه  رگا  س 334 :
درک و رارقرب  یگداوناخ  مکحم و  طباور  ناملـسم  درف  نیا  اب  تسا  زیاج  ایآ  دوش ، نیمأت  دراد ، وا  اب  یمیمـص  طـباور  هک  یناملـسم 

؟ دومن هدافتسا  وا  ياذغ  زا  یهاگ 

يو اب  طابترا  ناملـسم و  ریغ  يارب  راک  رثا  رد  ناملـسم  صخـش  رگا  یلو  .درادـن  لاکـشا  روکذـم  ناملـسم  اب  ناناملـسم  طباور  ج :
.دننک رکنم  زا  یهن  ار  وا  دیاب  مه  نارگید  .دنک  كرت  ار  راک  نیا  هک  تسا  بجاو  دشاب ، هتشاد  ار  دوخ  یتدیقع  فارحنا  فوخ 

زا یضعب  هب  هک  ییاج  ات  تسا ، هتشگرب  لماک  روط  هب  نید  زا  هدیدرگ و  دساف  فلتخم  للع  هب  مرسمه  ردارب  هنافسأتم  س 335 :
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هب هک  هدرک  راهظا  يا  همان  یط  مالـسا ، زا  وا  دادترا  زا  لاس  دنچ  تشذگ  زا  دعب  رـضاح  لاح  رد  .دـنک  یم  تناها  ینید  تاسدـقم 
دیاـب هنوگچ  يو  اـب  هداوناـخ  دارفا  هیقب  شرداـم و  ردـپ و  هطبار  .دریگ  یم  هزور  هن  دـناوخ و  یم  زاـمن  هن  یلو  دراد ، ناـمیا  مالـسا 

؟ درک بوسحم  سجن  ار  وا  دیاب  ایآ  دنک ؟ یم  قدص  وا  رب  رفاک  ناونع  ایآ  دشاب ؟

ریاـس رداـم و  ردـپ و  طاـبترا  تسا و  تراـهط  هب  موکحم  دـشاب ، هدرک  هبوـت  نآ  زا  دـعب  رگا  يو ، یلبق  دادـترا  توـبث  ضرف  رب  ج :
.درادن لاکشا  يو  اب  هداوناخ 

؟ ریخ ای  دراد  ار  رفاک  مکح  دنک ، راکنا  ار  نآ  ریغ  هزور و  دننام  نید  تایرورض  زا  یضعب  یسک  رگا  ایآ  س 336 :

یصقن ندرک  دراو  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا مرکا  ربمایپ  بیذکت  ای  تلاسر  راکنا  هب  نید  تایرورـض  زا  کی  ره  راکنا  رگا  ج :
.تسا دادترا  رفک و  ثعاب  دوش ، رجنم  تعیرش  هب 

هک نیا  اـی  تسا  يربهر  ياـه  تیلوئـسم  یـسایس و  روما  زا  هدـش ، عضو  یبرح  راّـفک  دـترم و  يارب  هک  ییاـهتازاجم  اـیآ  س 337 :
؟ دنتسه تمایق  زور  ات  یتباث  ياهتازاجم 

.تسا یهلا  ِیعرش  ِمکح  ج :

زامن ماکحا 

زامن طیارش  تیمها و 

؟ دراد یمکح  هچ  درامشب ، کبس  ای  دنک  كرت  ار  زامن  ًادمع  هک  یسک  س 338 :

تسا و نید  نوتس  هکلب  هدوب و  یمالسا  تعیرش  مهم  رایسب  تابجاو  زا  دوش ، یم  هدناوخ  تبون  جنپ  رد  هک  يا  هنازور  ياهزامن  ج :
.تسا باقع  قاقحتسا  بجوم  مارح و  ًاعرش  نآ  ندرمش  کبس  ای  كرت 

؟ تسا بجاو  زامن  نیروهطلا ،) دقاف   ) درادن رایتخا  رد  تسا ، حیحص  نآ  رب  ممیت  هک  يزیچ  بآ و  هک  یسک  رب  ایآ  س 339 :

زا دعب  دناوخب و  تقو  رد  ار  زامن  طایتحا ، رب  انب  ج :
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.دیامن اضق  ممیت  ای  وضو  اب  تقو 

؟ تسا مادک  بجاو  زامن  رد  لودع  دراوم  یلاعبانج ، فیرش  رظن  هب  س 340 :

: تسا بجاو  ریز  دراوم  رد  لودع  ج :

.تسا هدناوخن  ار  رهظ  زامن  هک  دوش  هجوتم  رصع  زامن  نیب  رد  هک  یتروص  رد  رهظ ، زامن  هب  رصع  زامن  زا  . 1

زواجت مه  لودـع  لحم  زا  تسا و  هدـناوخن  ار  برغم  زامن  هک  دوش  هجوتم  اـشع  زاـمن  نیب  رد  رگا  برغم  زاـمن  هب  اـشع  زاـمن  زا  . 2
.دشاب هدرکن 

ندناوخ هب  لوا  زامن  يادا  زا  لبق  یـشومارف  رثا  رب  دـشاب و  وا  هدـهع  رب  تسا ، ربتعم  بیترتاهنآ  يادا  رد  هک  ییاضق  زامن  ود  رگا  . 3
.دوش لوغشم  مود  زامن 

: تسا بحتسم  ریز  دراوم  رد  لودع  و 

.دوشن توف  ادا  تلیضف  تقو  نآ  رثا  رب  هک  یتروص  رد  بجاو ، ياضق  زامن  هب  ادا  زامن  زا  . 1

.تعامج زامن  باوث  كرد  يارب  بحتسم  هب  بجاو  زامن  زا  . 2

ار يرگید  هروس  نآ  ياج  هب  هدرک و  شومارف  ار  هعمج  هروس  تئارق  هک  یـسک  يارب  هعمج  زور  رهظ  رد  هلفان  هب  بجاو  زاـمن  زا  . 3
زامن دناوتب  ات  دنک  لودع  هلفان  هب  بجاو  زامن  زا  صخـش  نیا  تسا  بحتـسم  .تسا  هتـشذگ  نآ  زا  ای  هدیـسر و  فصن  هب  هدناوخ و 

.دروآ اجب  هعمج  هروس  اب  ار  هضیرف 

دـصق نودـب  کـی  ره  يارب  دـیاب  اـیآ  دـیامن ، عـمج  رهظ  هعمج و  زاـمن  نیب  هعمج  زور  رد  دـهاوخ  یم  هـک  يرازگ  زاـمن  س 341 :
دصق طقف  يرگید  يارب  بوجو و  دصق  مه  دیامن و  تبرق  دصق  مه  ود  نآ  زا  یکی  يارب  هک  نیا  ای  دنک ، تبرق  دصق  طقف  بوجو ،

دنک بوجو  دصق  مه  ود  ره  يارب  دیاب  هک  نیا  ای  دیامن و  تبرق 
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؟ تبرق دصق  مه  و 

.تسین بجاو  مادکچیه  رد  بوجو  دصق  تسا و  یفاک  تبرق  دصق  ود  نآ  زا  کی  ره  رد  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  زامن  دشاب ، هتشاد  همادا  نآ  رخآ  کیدزن  ات  زامن  تقو  لوا  زا  ینیب  ای  ناهد  زا  يزیرنوخ  رگا  س 342 :

.دناوخب تلاح  نامه  رد  ار  زامن  دوش ، توف  زامن  تقو  دسرتب  دشابن و  نکمم  ندب  ریهطت  رگا  ج :

؟ ریخ ای  تسا  بجاو  ندب  لماک  شمارآ  زامن ، یبحتسم  ياهرکذ  ندناوخ  ماگنه  ایآ  س 343 :

لاـح رد  قـلطم  رکذ  دـصق  هب  رکذ  نتفگ  یلب ، .تسین  ندـب  شمارآ  رارقتـسا و  بوـجو  رد  بحتـسم  بـجاو و  رکذ  نـیب  یقرف  ج :
.درادن لاکشا  تکرح 

نودب لوب  تروص  نیا  رد  هک  دنهد  یم  رارق  لوب  جورخ  يارب  دنوس  مان  هب  ییاه  هلول  ناتسرامیب  رد  دارفا  زا  یـضعب  يارب  س 344 :
درف نیا  ایآ  دییامرف : خساپ  لاؤس  نیا  هب  میراودـیما  دوش ، یم  جراخ  زامن  نیب  رد  ای  يرادـیب و  ای  باوخ  تلاح  رد  ضیرم  زا  رایتخا 

؟ تسا یفاک  هدناوخ ، تلاح  نآ  رد  هک  يزامن  ای  دناوخب  يرگید  تقو  رد  ار  زامن  هرابود  دیاب 

.تسین بجاو  نآ  ياضق  هداعا و  تسا و  حیحص  هدناوخ ، دوخ  یلعف  یعرش و  هفیظو  قبط  ار  زامن  تلاح  نآ  رد  رگا  ج :

زامن تقو 

زامن تقو  ندش  لخاد  اب  تنس ، لها  دیناد  یم  هک  هنوگنامه  تسیچ ؟ هنازور  ياهزامن  تقو  دروم  رد  هعیـش  بهذم  لیلد  س 345 :
تقو یتقو  هک  دـندقتعم  اذـل  .تسا  بیترت  نیمه  هب  مه  رـصع  رهظ و  زامن  دروم  رد  نینچمه  دـنناد و  یم  اضق  ار  برغم  زامن  اـشع ،

برغم زامن  دناوخب و  ار  برغم  زامن  وا ، هارمه  دناوت  یمن  مومأم  تساخاپب ، نآ  ندـناوخ  يارب  تعامج  ماما  دـش و  لخاد  اشع  زامن 
رد ار  اشع  و 
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.دروآ اجب  نامز  کی 

لها دزن  .دنراد  عمج  زاوج  رب  تلالد  صوصخ  هب  هک  یتایاور  هفاضا  هب  تسا ، فیرش  ّتنس  ینآرق و  تایآ  قالطا  هعیـش ، لیلد  ج :
.دنک یم  ود  نآ  زا  یکی  تقو  رد  زامن  ود  نیب  عمج  زاوج  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یتایاور  مه  تنس 

يارب هک  يرادـقم  هب  تسا  برغم  کیدزن  رهظ  زامن  تقو  رخآ  تسا و  برغم  رـصع ، زامن  تقو  رخآ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  س 346 :
ای تسا  دیـشروخ  بورغ  نامز  دارم  ایآ  تسیچ ؟ برغم  زا  روظنم  هک  منک  لاؤس  مهاوخ  یم  تسا ، زاین  نآ  هب  رـصع  زامن  ندـناوخ 

؟ دوش یم  هتفگ  یناکم  ره  قفا  قبط  برغم  ناذا  هک  ینامز 

.تسا باتفآ  بورغ  ات  رصع  زامن  تقو  ج :

؟ تسا هقیقد  دنچ  برغم  ناذا  دیشروخ و  بورغ  نیب  ینامز  هلصاف  س 347 :

.دنک یم  توافت  لاس  ياه  لصف  فالتخا  اب  هک  تسا  نیا  رهاظ  ج :

رطاخ هب  مهراک  ماـگنه  رد  مدرگ و  یم  رب  لزنم  هب  بش  هدزاـی  تعاـس  هک  يروط  هب  متـسه ، مراـک  رـس  تقو  رید  اـت  نم  س 348 :
بـش هدزای  تعاس  زا  دـعب  اشع  برغم و  زامن  ندـناوخ  ایآ  .مرادـن  ار  اـشع  برغم و  زاـمن  ندـناوخ  تقو  ناگدـننک  هعجارم  ترثک 

؟ تسا حیحص 

دیناوت یم  ات  هکلب  دتفین  ریخأت  هب  بش  هدزای  تعاس  زا  هک  دینک  شالت  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـتفین ، ریخأت  هب  بش  فصن  زا  رگا  ج :
.دیناوخب نآ  تقو  لوا  رد  ار  زامن 

لخاد رادـقم ، نیا  هک  نیا  رد  کـش  تروص  رد  تسا ؟ حیحـص  ادا  تین  دوش ، عـقاو  ادا  تقو  رد  رگا  زاـمن  زا  رادـقم  هچ  س 349 :
؟ تسیچ هفیظو  ریخ ، ای  هدش  عقاو  تقو 

تسا و یفاک  دوش ، بوسحم  ادا  زامن ، هک  نیا  يارب  تقو  لخاد  رد  زامن  تعکر  کی  عوقو  ج :
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.دیناوخب هّمذلا  یفام  دصق  هب  ار  زامن  ریخ ، ای  تسا  یقاب  تعکر  کی  رادقم  هب  لقاال  تقو  هک  نیا  رد  کش  تروص  رد 

یعرـش تاقوا  نییعت  يارب  ینامز  ياـه  لودـج  جراـخ ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياـه  يرگلوسنک  اـه و  هناخترافـس  س 350 :
؟ درک دامتعا  اهلودج  نیا  هب  ناوت  یم  رادقم  هچ  ات  هک  تسا  نیا  لاؤس  .دننک  یم  هیهت  گرزب  ياهرهش  اه و  تختیاپ 

عقاو اـب  اهلودـج  نیا  تقباـطم  هب  ناـنیمطا  وا  يارب  رگا  و  تسا ، فـّلکم  يارب  ناـنیمطا  لوـصح  تقو ، لوـخد  زارحا  رد  راـیعم  ج :
.دیامن یعرش  تقو  ندش  لخاد  هب  نیقی  ات  دنک  ربص  هدومن و  طایتحا  دیاب  دوشن ، لصاح 

؟ دراد یفیلکت  هچ  دروم  نیا  رد  رازگزامن  و  تسیچ ؟ بذاک  قداص و  رجف  هرابرد  امش  رظن  س 351 :

.تسا فّلکم  صیخشت  هب  لوکوم  نآ  زارحا  تسا و  قداص  رجف  هزور ، زامن و  تقو  دروم  رد  یعرش  رایعم  ج :

عورـش زا  لبق  یمک  رهظ ، زا  دـعب  ود  تعاس  ار  رـصع  رهظ و  تعامج  زامن  تقو ، مامت  ياه  ناتـسریبد  زا  یکی  نیلوئـسم  س 352 :
یعرـش رهظ  زا  لبق  هقیقد  جنپ  لهچ و  حبـص ، تفیـش  ياهـسرد  هک  تسا  نیا  ریخأت ، تلع  .دننک  یم  هماقا  رـصع  تفیـش  ياهـسرد 
فیرش رظن  تقو ، لوا  رد  زامن  هماقا  تیمها  هب  هجوت  اب  .تسا  لکـشم  یعرـش  رهظ  ات  نازومآ  شناد  نتـشادهگن  دوش و  یم  لیطعت 

.دییامرف نایب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ 

لاکـشا دنتـسین ، هسردم  رد  تقو  لوا  رد  هک  ضرف  نیا  اب  دنوش ، رـضاح  زامن  رد  نارازگزامن  هک  نیا  يارب  تعامج  زامن  ریخأت  ج :
.درادن

اـشع برغم و  زامن  ایآ  نینچمه  و  دوش ؟ هدناوخ  نآ  تقو  لوخد  زا  دعب  رـصع  زامن  رهظ و  ناذا  زا  دعب  رهظ  زامن  دیاب  ایآ  س 353 :
دوخ تقو  رد  مادک  ره  دیاب  مه 
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؟ دنوش هدناوخ 

تقو رد  کی  ره  ندناوخ  ای  عمج و  تروص  هب  مه  رس  تشپ  زامن  ود  ره  ندناوخ  رد  فّلکم  زامن ، ود  تقو  ندش  لخاد  زا  دعب  ج :
.تسا ّریخم  دوخ  تلیضف 

ندـناوخ يارب  یباتهم  ياهبـش  رد  دـیاب  ایآ  تسا ، نکمم  رجف  عولط  هب  نیقی  تعاس ، یناوارف  اب  هزورما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  س 354 :
؟ درک ربص  هقیقد  تسیب  ات  هدزناپ  تدم  هب  حبص  زامن 

دنچره تسین ، نتفرگ  هزور  يارب  كاسما  بوجو  حبـص و  هضیرف  تقو  رجف ، عولط  رد  یباتهم  ریغ  یباـتهم و  ياهبـش  نیب  یقرف  ج :
.تسا بوخ  هنیمز  نیا  رد  طایتحا 

هناگ هس  تاقوا  رد  دـیآ ، یم  دوجو  هب  اهنآ  ياهقفا  فالتخا  رثا  رب  هک  اه  ناتـسا  نایم  یعرـش  تاقوا  فالتخا  رادـقم  ایآ  س 355 :
زامن ياه  تقو  هیقب  رد  ایآ  تسا ، توافت  هقیقد  جنپ  تسیب و  رهظ  تقو  رد  ناتسا  ود  نیب  ًالثم  تسا ؟ هزادنا  کی  هب  هیموی  ياهزامن 

؟ دنک یم  توافت  اشع  برغم و  حبص و  زامن  تقو  رد  نآ  رادقم  هک  نیا  ای  تسا ؟ رادقم  نیمه  هب  دراد و  دوجو  فالتخا  نیا  مه 

تاقوا ریاس  رد  داحتا  مزلتـسم  دیـشروخ ، بورغ  ای  باتفآ  لاوز  ای  رجف  عولط  رد  هقطنم  ود  نیب  توافت  رادقم  ندوب  یکی  دّرجم  ج :
.دراد توافت  مه  اب  هناگ  هس  تاقوا  رد  اهرهش  نیب  فالتخا  رادقم  ًابلاغ  هکلب  تسین ،

هب هدرک و  ادتقا  اهنآ  هب  نآ  ریغ  ّجح و  مایا  رد  تسا  زیاج  ایآ  دنناوخ ، یم  یعرش  برغم  زا  لبق  ار  برغم  زامن  ّتنـس  لها  س 356 :
؟ مینک افتکا  زامن  نامه 

درادـن و لاکـشا  نانآ  هب  ادـتقا  اهنآ و  تعامج  زامن  رد  تکرـش  دـشاب و  تقو  ندـش  لخادزا  لـبق  اـهنآ  زاـمن  هک  تسین  مولعم  ج :
كرد یلو  تسا ، يزجم 
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.دشاب هیقت  دراوم  زا  مه  تقو  دوخ  هک  نیا  رگم  تسا ، يرورض  زامن  تقو 

رد هک  یلاح  رد  دـشخرد ، یم  نامـسآ  رد  رـصع  اـت  هدومن و  عولط  حبـص  تفه  تعاـس  ژورن  كراـمناد و  رد  دیـشروخ  س 357 :
زامن و هرابرد  نم  فیلکت  تسا ، بش  تعاس 12  رگید ، ياهروشک 

؟ تسیچ هزور 

رثا رب  نتفرگ  هزور  رگا  یلو  دنک ، تیاعر  ار  دوخ  تنوکس  لحم  قفا  نامه  هزور  هیموی و  ياهزامن  تاقوا  دروم  رد  دیاب  فلکم  ج :
.تسا بجاو  نآ  ياضق  طقاس و  نآ  يادا  دشاب ، یجرح  ای  رودقم  ریغ  زور ، ندوب  ینالوط 

تسا دیشروخ  عولط  حبص ، زامن  تقو  نایاپ  كالم  ایآ  .دشک  یم  لوط  هقیقد  تفه  ًابیرقت  نیمز  هب  دیشروخ  رون  ندیـسر  س 358 :
؟ نیمز هب  نآ  رون  ندیسر  ای 

.تسا رازگزامن  ناکم  قفا  رد  نآ  ندید  دیشروخ ، عولط  كالم  ج :

رب نتـشاذگ  انب  نآ و  رب  دامتعا  ایآ  دـننک ، یم  مالعا  نآ  زا  لبق  زور  کی  ار  زور  ره  یعرـش  تاقوا  یهورگ  ياـه  هناـسر  س 359 :
؟ تسا زیاج  نوزیولت  ویدار و  زا  ناذا  شخپ  زا  دعب  زامن  تقو  لوخد 

.دنک دامتعا  نآ  رب  دناوت  یم  دوش ، لصاح  روکذم  قیرط  زا  تقو  لوخد  هب  نانیمطا  فّلکم  يارب  رگا  ج :

ندناوخ هب  عورش  سپس  دوش و  مامت  ناذا  ات  دومن  ربص  دیاب  هک  نیا  ای  دوش ؟ یم  زاغآ  ناذا  عورش  درجم  هب  زامن  تقو  ایآ  س 360 :
؟ دوش مامت  ناذا  ات  دنک  ربص  دیاب  هک  نیا  ای  دیامن  راطفا  ناذا  عورش  درجم  هب  تسا  زیاج  راد  هزور  ایآ  درک ؟ زامن 

.تسین مزال  ناذا  نایاپ  ات  ندرک  ربص  هدش ، عورش  تقو  ندش  لخاد  ماگنه  زا  ناذا  هک  دوش  لصاح  نانیمطا  رگا  ج :

، هتشاد مّدقم  یلّوا  رب  ار  مود  زامن  هک  یسک  زامن  ایآ  س 361 :
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؟ تسا حیحص  هدناوخ ، برغم  زا  رتولج  ار  اشع  زامن  ًالثم 

رگا یلو  .تسا  حیحـص  وا  زامن  هدـش ، هجوتم  زامن  ندـش  مامت  زا  دـعب  هتـشاد و  مّدـقم  ار  مود  زاـمن  تلفغ  اـی  هابتـشا  رثا  رب  رگا  ج :
.تسا لطاب  هدوب ، يدمع 

قیقد صیخشت  ناکما  مدعو  اهرهش  هعسوت  هب  هجوت  اب  ناضمر و  كرابم  فیرش و  هام  هناتسآ  رد  تیحت ، مالس و  ضرع  اب  س 362 :
.دییامرف مالعا  حبص  زامن  هماقا  هزور و  يارب  كاسما  نامز  دروم  رد  ار  دوخ  فیرش  رظن  تسا  دنمشهاوخ  رجف ، عولط  هظحل 

اب نامزمه  حبص ، زامن  تقو  هزور و  كاسما  دروم  رد  طایتحا  تیاعر  تهج  یلاعت  هّللا  مهدّیا  مرتحم  نینمؤم  هک  تسا  یـضتقم  ج :
حبـص هضیرف  يادا  هب  عورـش  ناذا ، زا  دعب  هقیقد  شـش  یلا  جنپ  دودح  دـنیامن و  كاسما  هزور  يارب  اه  هناسر  زا  حبـص  ناذا  عورش 

.دنیامن

هچ ینم  رد  هتوتیب  اشع و  زامن  يارب  یعرـش  بش  همین  باتفآ ؟ بورغ  ماگنه  ات  اـی  تسا  برغم  ناذا  اـت  رـصع  زاـمن  تقو  س 363 :
؟ تسا تقو 

لوا زا  ار  بش  اـهنیا  دـننام  اـشع و  برغم و  زاـمن  يارب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  و  تسا ، باـتفآ  بورغ  اـت  رـصع  زاـمن  تقو  رخآ  ج :
اـشع برغم و  زامن  تقو  رخآ  یعرـش  رهظ  زا  دـعب  عبر  کی  تعاس و  هدزای  ًابیرقت  نیا  رب  اـنب  دـننک ، باـسح  حبـص  ناذا  اـت  بورغ 

.دننک باسح  باتفآ  عولط  ات  بورغ  زا  ینم  رد  هتوتیب  يارب  نکلو  تسا ،

؟ دراد یفیلکت  هچ  تسا ، هدناوخن  ار  رهظ  زامن  هک  دوش  هجوتم  رصع  زامن  نیب  رد  یسک  رگا  س 364 :

دوش و زامن  لوغشم  رصع  زامن  تین  هب  تسا  هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  ج :
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هلـصافالب دیاب  تسا ، رـصع  رهظ و  زامن  كرتشم  تقو  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، هدناوخن  ار  رهظ  زامن  ًالبق  هک  دـمهفب  زامن  نیب  رد 
تقو رد  قاـفتا  نـیا  رگا  و  دروآ ، اـجب  ار  رــصع  زاـمن  نآ ، زا  سپ  دـنک و  ماـمت  ار  زاـمن  دـنادرگرب و  رهظ  زاـمن  هـب  ار  دوـخ  تـین 

ره ًادـعب  یلو  دـنک  مامت  ار  زامن  دـنادرگرب و  رهظ  زامن  هب  ار  تین  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب ، هداتفا  رهظ  زامن  هب  صوصخم 
.تسه زین  اشع  برغم و  زامن  دروم  رد  فیلکت  نیمه  و  دروآ ، اجب  بیترت  هب  ار  رصع ) رهظ و   ) زامن ود 

هلبق

: دییامرف خساپ  ریز  تالاؤس  هب  میدنمشهاوخ  س 365 :

رب يدومع  روط  هب  باتفآ  ریت  مشـشو  تسیب  دادرخ و  مراهچ  ياهزور  رد  هک  هدش  هتفگ  یهقف ، ياه  باتک  زا  یـضعب  دانتـسا  هب  . 1
ناکما دوش ، یم  دـنلب  هکم  ناذا  يادـص  هک  ینامز  رد  صخاش  بصن  اـب  هلبق  تهج  صیخـشت  ماـگنه ، نیا  رد  اـیآ  .دـبات  یم  هبعک 

؟ تسا رت  حیحص  کیمادک  تشاد ، فالتخا  صخاش  هیاس  تهج  اب  دجاسم  بارحم  رد  هلبق  تهج  رگا  دراد ؟

؟ تسا حیحص  امن  هلبق  رب  دامتعا  ایآ  . 2

و ددرگ ، لمع  نآ  قبط  دـیاب  تسا و  حیحـص  دوش ، فّلکم  يارب  نانیمطا  بجوم  هک  یتروص  رد  امن  هلبق  ای  صخاـش  رب  داـمتعا  ج :
.داد صیخشت  ار  هلبق  تهج  نیملسم  روبق  دجاسم و  بارحم  ساسا  رب  ناوت  یم  تروص  نیا  ریغ  رد 

؟ تسا حیحص  فرط  ره  هب  ندناوخ  زامن  ایآ  دوش ، هلبق  تهج  نییعت  عنام  گنج  يریگرد و  تدش  رگا  س 366 :

تقو رگا  یلو  .دوش  هدـناوخ  زامن  فرط  راهچ  هب  دـیاب  طایتحا ، رب  اـنب  دـشاب  مه  تقو  دور و  یمن  فرط  چـیه  هب  شناـمگ  رگا  ج :
تعسو رادقم  هب  دشابن ،
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.دناوخب زامن  تسا ، هلبق  دهد  یم  لامتحا  هک  فرط  ره  هب  تقو 

هبعک نیمز  طسو  زا  یمیقتـسم  طخ  رگا  هک  يروط  هب  دوش  صخـشم  نیمز  رگید  فرط  رد  همّرکم  هبعک  لـباقم  هطقن  رگا  س 367 :
هلبق هب  ور  ناوت  یم  هنوگچ  اج  نیا  رد  دیآ ، نوریب  هطقن  نیا  رگید  تمـس  زا  درذـگب ، نآ  زکرم  زا  هتفاکـش و  ار  نیمز  دـنک و  روبع 

؟ داتسیا

هب ور  نیمز  حطـس  فرط  زا  ینعی  دـشاب ، قیتـع  تیب  فرط  هب  نیمز  هرک  حطـس  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ندوـب  هلبق  هـبور  كـالم  ج :
هک دشاب  نیمز  هرک  زا  يا  هطقن  کی  رد  ناسنا  رگا  نیا  رب  انب  .دتسیاب  تسا ، هدش  هتخاس  همّرکم  هکم  رد  نیمز  يور  هک  هبعک  فرط 
مه اـب  تفاـسم  رظن  زا  دوـش ، میـسرت  همّرکم  هکم  فرط  هب  نیمز  هرک  حطـس  رب  ناـکم  نآ  تـهج  راـهچ  زا  یمیقتـسم  طوـطخ  رگا 

تهج زا  یضعب  رد  طوطخ  تفاسم  رگا  یلو  .دناوخب  زامن  دتسیاب و  تساوخ  هک  فرط  ره  هب  هلبق  يارب  تسا  ریخم  دنـشاب ، يواسم 
تهج تسا  بجاو  ناسنا  رب  دـنک ، ادـیپ  فالتخا  ندوب  هلبق  هب  ور  یفرع  قدـص  نآ ، اب  هک  يرادـقم  هب  دـشاب  رت  هاـتوک  رتمک و  اـه 

.دنک باختنا  ار  رت  هاتوک 

زامن هب  تبـسن  شا  هفیظو  دورن ، فرط  چیه  هب  زین  شنامگ  دنادن و  ار  هلبق  تهج  ًالـصا  هک  دشاب  یتیعـضو  رد  ناسنا  رگا  س 368 :
؟ دناوخب زامن  تهج  مادک  هب  ینعی  تسیچ ،

تقو هک  هزادـنا  ره  هب  درادـن ، تقو  زامن  راهچ  يارب  رگا  دـناوخب و  زامن  فرط  راهچ  هب  دـیاب  طاـیتحا  رب  اـنب  لاؤس  ضورفم  رد  ج :
.دناوخب زامن  دراد ،

؟ دوش یم  هدناوخ  هنوگچ  زامن  تسا و  هنوگچ  بونج  لامش و  بطق  رد  هلبق  صیخشت  س 369 :

نییعت كالم  ج :
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سپ و  تسا ، هبعک  فرط  هب  نیمز  حطـس  يور  زا  رازگزامن  ناکم  زا  طخ  نیرت  هاتوک  نییعت  یبونج ، یلامـش و  بطق  رد  هلبق  تهج 
.دناوخ زامن  فرط  نامه  هب  دیاب  طخ ، نآ  نییعت  زا 

رازگزامن ناکم 

؟ تسا زیاج  دنک ، یم  بصغ  ار  اهنآ  ملاظ  تلود  هک  ییاه  ناکم  زا  ندرک  روبع  ای  ندناوخ  زامن  نتسشن و  ایآ  س 370 :

.تسا بترتم  بوصغم  راثآ  ماکحا و  بصغ ، هب  ملع  تروص  رد  ج :

یمکح هچ  تسا ، هتخاـس  هسردـم  نآ  رد  هدومن و  فّرـصت  ار  نآ  تلود  هدوب و  فقو  ًـالبق  هک  ینیمز  رد  ندـناوخ  زاـمن  س 371 :
؟ دراد

.درادن لاکشا  ناکم  نآ  رد  ندناوخ  زامن  تسا ، هتشاد  یعرش  زّوجم  روکذم  فّرصت  هک  دوش  هداد  یهجوت  لباق  لامتحا  رگا  ج :

تیاضر نودـب  نآ  نابحاص  زا  سرادـم  نیا  زا  یـضعب  نیمز  .منک  یم  هماقا  سرادـم  زا  يدادـعت  رد  ار  تعامج  زامن  نم  س 372 :
؟ دراد یمکح  هچ  سرادم  نیا  رد  نازومآ  شناد  نم و  زامن  .تسا  هدش  هتفرگ  اهنآ 

یضارا نآ  رد  سرادم  ثادحا  هب  مادقا  یعرش  ینوناق و  زّوجم  دانتسا  هب  طبریذ  لوئـسم  هک  دوش  هداد  یهجوت  لباق  لامتحا  رگا  ج :
.درادن لاکشا  نآ  رد  ندناوخ  زامن  هدومن ،

یمکح هچ  وا  ياهزامن  دـناوخب ، زامن  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  هک  یـسابل  اـب  اـی  هداجـس  رب  یتدـم  یـصخش  رگا  س 373 :
؟ دراد

.تسا حیحص  هدناوخ ، نآ  رد  لاح  هب  ات  هک  ییاهزامن  هتشاد ، نآ  رد  فّرصت  مکح  هب  ای  لام و  نآ  هب  سمخ  ّقلعت  هب  لهج  رگا  ج :

؟ تسا حیحص  دنتسیاب ، نانز  زا  رتولج  زامن  ماگنه  نادرم  دیاب  هک  هتفگ  نیا  ایآ  س 374 :

دشاب هلصاف  بجو  کی  لقادح  زامن ، لاح  رد  درم  نز و  نیب  تسا  مزال  بجاو  طایتحا  رب  انب  ج :
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.تسا حیحص  ود  ره  زامن  دتسیاب  درم  زا  رتولج  نز  ای  دنتسیاب  رگیدکی  يذاحم  درم  نز و  رگا  تروص  نیا  رد  و 

ترـضح دوـخ  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  دـجاسم ، رد  یمالـسا  بـالقنا  يادهـش  و  هّرـس ) سّدـق  ) ینیمخ ماـما  ریوـصت  بـصن  س 375 :
دوجو یبلاطم  مه  نآ  تهارک  هب  عجار  هدرک و  زاربا  دجاسم  رد  ناشـسکع  بصن  هب  تبـسن  ار  دوخ  لیامت  مدـع  هّرـس ) سّدـق  ) ماما

؟ دراد یمکح  هچ  دراد ،

.دوش هدناشوپ  نآ  يور  یقیرط  هب  زامن ، ماگنه  تسا  رتهب  دشاب  ناتسبش  رد  رگا  نکل  درادن  لاکشا  ج :

وا هب  زین  هیلخت  مکح  هدیـسر و  نایاپ  هب  نآ  رد  يو  تنوکـس  تدـم  هک  دـنک  یم  یگدـنز  یتلود  هناخ  کی  رد  یـصخش  س 376 :
؟ دراد یمکح  هچ  هیلخت ، ررقم  دعوم  ياضقنا  زا  دعب  يو  ياه  هزور  زامن و  .تسا  هدش  غالبا 

ار بصغ  مکح  نآ ، رد  وا  تافّرـصت  دـشابن ، ررقم  تلهم  ًادـعب ز  هناـخ  نآ  زا  هدافتـسا  هب  زاـجم  هطوبرم  نیلوئـسم  فرط  زا  رگا  ج :
.دراد

؟ دراد تهارک  تسا ، شقن  ياراد  هک  يرهم  رب  ای  هدش و  مسر  نآ  يور  ییاهلکش  هک  يا  هداجس  رب  ندناوخ  زامن  ایآ  س 377 :

نآ و دیلوت  دننز ، یم  هعیـش  هب  تمهت  هک  دـهد  یناسک  تسد  هب  هناهب  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  هسفن  یف  ج :
.دراد تهارک  دوش ، زامن  رد  بلق  روضح  نتفر  نیب  زا  ساوح و  قرفت  بجوم  رگا  نینچمه  .تسین و  زیاج  نآ  رب  ندناوخ  زامن 

؟ تسا حیحص  زامن  ایآ  دشاب ، كاپ  هدجس  لحم  یلو  دشابن  كاپ  رازگزامن  ناکم  رگا  س 378 :

لاکـشا ناکم  نآ  رد  زامن  دـشاب ، كاپ  مه  هدجـس  لحم  دـنکن و  تیارـس  يو  ندـب  ای  سابل  هب  رازگزاـمن  ناـکم  تساـجن  رگا  ج :
.درادن

هک يا  هرادا  ینونک  نامتخاس  س 379 :
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داجیا نآ  رد  نامتخاس  نیا  هک  تسا  لاس  یـس  هدـش و  هکورتم  لبق  لاس  لهچ  هک  دوب  ناتـسربق  هتـشذگ  رد  منک ، یم  راـک  نآ  رد 
هب هجوت  اب  .تسا  هدنامن  یقاب  ناتـسربق  زا  يرثا  هدیدرگ و  مامت  هرادا  فارطا  ياه  نیمز  همه  نامتخاس  رـضاح  لاح  رد  .تسا  هدش 
؟ ریخ ای  تسا  حیحص  یعرش  رظن  زا  نآ  نادنمراک  طسوت  هرادا  نیا  رد  زامن  هماقا  ایآ  هک  دییامرف  خساپ  میراودیما  روکذم  بلاطم 

ناـمتخاس هک  ینیمز  دوـش  تباـث  یعرـش  قـیرط  زا  هک  نیا  رگم  درادـن ، لاکـشا  هرادا  نیا  رد  رگید  تافّرـصت  ندـناوخ و  زاـمن  ج :
هدش يزاس  نامتخاس  نآ  رد  هدیدرگ و  فّرـصت  یعرـش ، ریغ  قیرط  هب  هدوب و  تاوما  نفد  يارب  فقو  هدـش ، داجیا  نآ  رد  روکذـم 

.تسا

، دـننک هماقا  اهکراپ  رد  ار  زامن  زور  ود  اـی  کـی  يا  هتفه  فورعم ، هب  رما  روظنم  هب  هک  دـنا  هتفرگ  میمـصت  نمؤم  ناـناوج  س 380 :
؟ دراد یمکح  هچ  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  .تسین  صخشم  اهکراپ  ياه  نیمز  تیکلام  هک  دننک  یم  لاکشا  یضعب  یلو 

.دوش یمن  یهجوت  بصغ  لامتحا  فرص  هب  درادن و  لاکشا  نآ  ریغ  یلعف و  ياه  كراپ  رد  ندناوخ  زامن  ج :

، دش یم  لیدبت  كراپ  هب  دیاب  رهش  هشقن  قبط  نیمز  نیا  .تسا  دارفا  زا  یکی  کلم  رهش  نیا  ياه  ناتسریبد  زا  یکی  نیمز  س 381 :
نیمز نآ  بحاص  هک  ییاـجنآ  زا  .دوش  هسردـم  هب  لیدـبت  هک  دـش  ررقم  هطوبرم ، نیلوئـسم  تقفاوم  اـب  دـیدش و  زاـین  تلع  هب  یلو 

هدومن مالعا  روکذـم  نیمز  رد  نآ  دـننام  زامن و  هماقا  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیاضر  مدـع  تسین و  تلود  طسوت  نآ  کلمت  هب  یـضار 
.دییامرف مالعا  ناکم  نیا  رد  ندناوخ  زامن  هب  عجار  ار  دوخ  فیرش  رظن  میراودیما  .تسا 

نتفرگ رگا  ج :
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ماجنا تسا ، هدیـسر  نابهگن  ياروش  دـییأت  هب  عضو و  یمالـسا  ياروش  سلجم  طسوت  هک  ینوناـق  قبط  نآ  یعرـش  کـلام  زا  نیمز 
.درادن لاکشا  ناکم  نآ  رد  رگید  تافّرصت  ندناوخ و  زامن  دشاب ، هتفرگ 

زا يدادعت  شیپ  یتدم  .دـنک  یم  ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  ود  نآ  نیب  راوید  هک  دراد  دوجو  مه  رواجم  دجـسم  ود  ام  رهـش  رد  س 382 :
و دـندومن ، ود  نآ  نیب  لصاف  راوید  زا  يدایز  تمـسق  ندرک  بارخ  هب  مادـقا  دـنوش ، لصو  مه  هب  دجـسم  ود  هک  نیا  يارب  نینمؤم 

.دراد دوـجو  ناـنآ  يارب  کـش  نیا  مه  زوـنه  دـش و  دجـسم  ود  نآ  رد  زاـمن  هماـقا  دروـم  رد  یـضعب  يارب  ههبـش  ثعاـب  رما  نیمه 
.دییامرف نایب  ار  لکشم  نیا  لح  هار  میراودیما 

.تسین دجسم  ود  رد  زامن  هماقا  رد  لاکشا  ثعاب  هتخادنا ، هلصاف  دجسم  ود  نیب  هک  يراوید  نتشادرب  نایم  زا  ج :

نآ رد  یـسک  رگا  دراد ، رارق  زامن  ندـناوخ  يارب  ییاه  ناکم  اـهنآ  راـنک  رد  هک  دراد  دوجو  ییاهناروتـسر  اـه  هداـج  رد  س 383 :
؟ دریگب هزاجا  دیاب  ادتبا  هک  نیا  ای  دناوخب  زامن  اه  ناکم  نآ  رد  تسا  زیاج  ایآ  دروخن ، اذغ  ناروتسر 

اذغ ناروتـسر  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  صوصخم  نآ  زا  هدافتـسا  تسا و  ناروتـسر  بحاص  کلم  هناخ  زامن  دـهد  لامتحا  رگا  ج :
.دریگب هزاجا  دیاب  دنروخ ، یم 

؟ لطاب ای  تسا  حیحص  هدناوخ ، زامن  نآ  دننام  بوچ و  ای  هداجس  يور  یبصغ  نیمز  رد  هک  یسک  زامن  ایآ  س 384 :

.دشاب تخت  زامن و  اج  يور  دنچره  تسا ، لطاب  یبصغ  نیمز  رد  زامن  ج :

زا نادنمراک  تکرـش و  ياضعا  یـضعب  دراد  رارق  تلود  رایتخا  رد  هزورما  هک  ییاه  هسـسؤم  اه و  تکرـش  زا  یـضعب  رد  س 385 :
هک یتعامج  زامن  رد  تکرش 
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.تسا هدش  هرداصم  اهنآ  نابحاص  زا  عرش  هاگداد  طسوت  اه  ناکم  نآ  هک  لیلد  نیا  هب  دننک ، یم  يراددوخ  دوش  یم  هماقا  اجنآ  رد 
.دییامرف نایب  هراب  نیا  رد  ار  كرابم  رظن  میدنمشهاوخ 

هب مادقا  ینوناق  یعرش و  نیزاوم  ساسا  رب  ینوناق و  تیحالص  اب  هرداصم ، مکح  هدننک  رداص  یـضاق  هک  دنهد  یم  لامتحا  رگا  ج :
رب بصغ  مکح  تسا و  زیاج  ناکم  نآ  رد  فّرـصت  نیا  رب  انبو  تسا ، تّحـص  هب  موکحم  ًاعرـش  وا  لمع  تسا ، هدرک  مکح  رودص 

.تسین قبطنم  نآ 

ربارب ود  ره  رد  نآ  باوث  ایآ  تسا و  حیحـص  هینیـسح  رد  تعامج  زامن  هماقا  ایآ  دشاب ، يا  هینیـسح  رواجم  يدجـسم  رگا  س 386 :
؟ تسا

ای هینیسح  رد  تعامج  زامن  ندناوخ  یلو  تسا ، دجسم  ریغرد  زامن  تلیـضف  زا  رتشیب  دجـسم  رد  زامن  تلیـضف  هک  تسین  یکـش  ج :
.درادن یعرش  لاکشا  يرگید  ناکم  ره  رد 

؟ ریخ ای  تسا  حیحص  دوش ، یم  شخپ  مارح  یقیسوم  هک  یناکم  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  س 387 :

هب موکحم  زامن  یلو  تسین ، زیاج  اجنآ  رد  فقوت  دشاب ، مارح  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  مزلتـسم  لحم  نآ  رد  ندناوخ  زامن  رگا  ج :
.تسا هورکم  ناکم  نآ  رد  ندناوخ  زامن  دوش ، یم  ساوح  زکرمت  هجوت و  مدع  ثعاب  یقیسوم  هک  نیا  ضرف  اب  و  تسا ، تّحص 

نامز نامه  رد  رگا  هک  يروط  هب  دـسر ، یم  اهنآ  زامن  تقو  دـنوش و  یم  هداتـسرف  تیرومأم  هب  قیاق  اـب  هک  یناـسک  زاـمن  س 388 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنناوخب ، تقو  لخاد  ار  دوخ  زامن  دنناوت  یمن  نآ  زا  دعب  دنناوخن ، زامن 

.دنناوخب قیاق ، نامه  لخاد  رد  ولو  تسا ، نکمم  هک  یتروص  ره  هب  نآ  تقو  رد  ار  زامن  هک  تسا  بجاو  روبزم  ضرف  رد  ج :

دجسم ماکحا 

زامن ناسنا  تسا  بحتسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  س 389 :
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لاکشا تعامج ، زامن  ندناوخ  يارب  رهش  عماج  دجـسم  هب  نتفر  لحم و  دجـسم  ندرک  یلاخ  ایآ  دناوخب ، دوخ  هلحم  دجـسم  رد  ار 
؟ ریخ ای  دراد 

.درادن لاکشا  دشاب ، رهش  عماج  دجسم  صوصخ  هب  رگید  دجسم  رد  تعامج  زامن  ندناوخ  يارب  هلحم  دجسم  كرت  رگا  ج :

یمکح هچ  دـنا ، هتخاس  دوخ  هلیبق  دوخ و  يارب  ار  نآ  هک  دـننک  یم  اعدا  نآ  ناگدـنزاس  هک  يدجـسم  رد  ندـناوخ  زامن  س 390 :
؟ دراد

ناناملسم همه  درادن و  یصاخ  صاخـشا  هلیبق و  هورگ و  موق و  هب  صاصتخا  دش ، هتخاس  دجـسم  ناونع  هب  هکنآ  زا  سپ  دجـسم  ج :
.دنیامن هدافتسا  نآ  زا  دنناوت  یم 

؟ هناخ رد  ای  دنناوخب  دجسم  رد  ار  زامن  تسا  رتهب  اهنز  ایآ  س 391 :

.تسین نادرم  صتخم  دجسم  رد  زامن  ندناوخ  تلیضف  ج :

رتم و مین  نآ  عافترا  هک  دراد  دوجو  یهاـتوک  راوید  هورم  افـص و  نیب  یعـس  لـحم  مارحلادجـسم و  نیب  رـضاح  لاـح  رد  س 392 :
دجـسم هب  ندـش  لخاد  قح  هک  تداع  مایا  رد  اهنز  اـیآ  .تسا  كرتشم  یعـسم  دجـسم و  نیب  راوید  نیا  .تسا  رتم  کـی  نآ  ضرع 

؟ دننیشنب راوید  نیا  يور  دنناوت  یم  دنرادن ، ار  مارحلا 

.تسا دجسم  ءزج  راوید  نآ  هک  دوش  لصاح  نیقی  هک  نیا  رگم  درادن ، لاکشا  ج :

هچ رگید  ياهدجـسم  رد  اهراک  نیا  تسا ؟ زیاج  نآ  رد  ندـیباوخ  ای  لـحم  دجـسم  رد  یـشزرو  ياـه  نیرمت  ماـجنا  اـیآ  س 393 :
؟ دراد یمکح 

و دوـش ، زیهرپ  دـیاب  دراد ، تاـفانم  دجـسم  تلزنم  نأـش و  اـب  هک  ییاـهراک  زا  تسین و  یـشزرو  نیرمت  شزرو و  ياـج  دجـسم  ج :
.تسا هورکم  مه  دجسم  رد  ندیباوخ 

اب ایآ  تسا ؟ زیاج  ناناوج  یماظن ) ياهـشزومآ  اب   ) یماظن یگنهرف و  يرکف ، دـشر  يارب  دجـسم  ناتـسبش  زا  هدافتـسا  ایآ  س 394 :
هب هجوت 
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؟ داد ماجنا  دجسم  ناویا  رد  ار  اهراک  نیا  ناوت  یم  یصاصتخا  ياه  ناکم  دوبمک 

رظن هراب  نیا  رد  دجـسم  يانما  تأیه  تعاـمج و  ماـما  زا  دـیاب  و  تسا ، نآ  ناویا  دجـسم و  نحـص  فقو  تیفیک  عباـت  روما  نیا  ج :
بوخ و راک  نآ  يانما  تأیه  تعاـمج و  ماـما  رظن  ریز  ینید  ياـه  سرد  ییاـپرب  دـجاسم و  رد  ناـناوج  روضح  هتبلا  .دوش  یهاوخ 

.تسا یبولطم 

سلجم هک  تروص  نیا  هب  دـننک ؛ یم  رازگرب  دـجاسم  رد  ار  یـسورع  سلجم  اهاتـسور  صوصخ  هب  قطانم  زا  یـضعب  رد  س 395 :
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  ًاعرش  راک  نیا  ایآ  .دننک  یم  لوانت  دجسم  رد  ار  ماش  ای  راهن  یلو  دوش ، یم  اپ  رب  هناخ  رد  زاوآ  صقر و 

.درادن لاکشا  هسفن  یف  دجسم  رد  ناگدش  توعد  هب  نداد  اذغ  ج :

اه هلحم  نآ  يارب  هک  دـنیامن  یم  قفاوت  ادـتبا  دـننک ، یم  ینوکـسم  قطانم  نتخاس  هب  مادـقا  یمدرم  ینواعت  ياه  تکرـش  س 396 :
ایآ تسا ، هدش  هداد  لیوحت  ینواعت  تکرـش  نارادماهـس  هب  اهدحاو  نآ  هک  نونکا  دوش ، هتخاس  دجـسم  دـننام  یمومع  ياه  ناکم 

دجسم نتخاس  هب  یـضار  ام  دنیوگب  هدرک و  لودع  دوخ  قفاوت  زا  ینوکـسم  دحاو  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  دنناوت  یم  نانآ  زا  یـضعب 
؟ میتسین

یضعب لودع  تسا ، هدیدرگ  فقو  هدش و  هتخاس  مه  دجسم  هدومن و  دجسم  تخاس  هب  مادقا  ءاضعا  همه  قفاوت  اب  تکرـش  رگا  ج :
لودـع دوخ  تقفاوم  زا  دجـسم  یعرـش  فقو  ققحت  زا  لبق  نانآ  زا  یـضعب  رگا  یلو  .درادـن  يرثا  دوخ  هیلوا  تقفاوم  زا  ءاـضعا  زا 

دقع نمـض  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، زیاج  نانآ  تیاضر  نودـب  ءاضعا  همه  هب  ّقلعتم  نیمز  رد  نانآ  لاوما  اب  دجـسم  تخاـس  دـننک ،
صیصخت دجسم  تخاس  يارب  تکرش  نیمز  زا  یشخب  هک  دشاب  هدش  طرش  اهنآ  همه  رب  مزال 
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.درادن يریثات  مه  اهنآ  لودع  دنرادن و  لودع  قح  تروص  نیا  رد  دنشاب ، هتفریذپ  ار  طرش  نیا  ءاضعا  دبای و 

دورس هورگ  لکش  هب  هطسوتم  ییادتبا و  هورگ  زا  ار  زومآ  شناد  یـس  دودح  یمالـسا ، ریغ  گنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  س 397 :
ناش يرکف  حطس  نس و  ياضتقم  هب  ار  یمالسا  قالخا  ماکحا و  میرک ، نآرق  زا  ییاهسرد  دارفا  نیا  هک  میا  هدرک  عمج  دجـسم  رد 

هب نیرمت  ماجنا  دراد ؟ یمکح  هچ  هورگ  طسوت  كُرا  یقیـسوم  تلآ  زا  هدافتـسا  دراد ؟ یمکح  هچ  راک  نیا  هب  مادقا  .دنریگ  یمارف 
یمالسا يروهمج  داشرا  ترازو  نویزیولت و  ویدار و  فراعتم  هطوبرم و  تاررقم  یعرش و  نیزاوم  تیاعر  اب  دجسم  رد  نآ  هلیـسو 

؟ تسا یمکح  هچ  ياراد  ناریا 

ره رد  یلو  درادن ، لاکـشا  دجـسم  رد  یبالقنا  یبهذـم و  ياهدورـس  نیرمت  یمالـسا و  قالخا  شزومآ  ماکحا و  نآرق و  میلعت  ج :
.تسین زیاج  نارازگ  زامن  تمحازم  تسا و  بجاو  دجسم  هاگیاج  تسادق و  نأش ، تاعارم  لاح 

ناگدننک تکرش  يارب  دجسم  رد  دوش ، یم  عیزوت  ناریا  یمالسا  داشرا  ترازو  طسوت  هک  ییامنیس  ياه  ملیف  شیامن  ایآ  س 398 :
؟ ریخ ای  دراد  یعرش  لاکشا  ینآرق ، تاسلج  رد 

ياوتحم ياراد  یبالقنا  یبهذم و  ياه  ملیف  شیامن  یلو  تسین ، زیاج  ییامنیـس  ياه  ملیف  شیامن  يارب  یناکم  هب  دجـسم  لیدبت  ج :
.درادن لاکشا  دجسم  تعامج  ماما  تراظن  تحت  زاین و  بسح  رب  یصاخ و  تبسانم  هب  هدنزومآ  دیفم و 

؟ دراد لاکشا  ًاعرش  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  دالیم  نشج  تبسانم  هب  دجسم  زا  داش  یقیسوم  شخپ  ایآ  س 399 :

، تسا مارح  دشاب ، دجسم  تمرح  اب  یفانم  نآ  رد  یقیسوم  شخپ  رگا  اذل  دراد ، یصاخ  یعرش  هاگیاج  دجسم  هک  تسا  حضاو  ج :
.دشاب برطمریغ  یقیسوم  رگا  یتح 

دجاسم ياهوگدنلب  زا  هدافتسا  س 400 :
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هچ ناذا  زا  لبق  میرک  نآرق  ای  یبالقنا  ياهدورس  شخپ  تسا ؟ زیاج  تقو  هچ  ات  دننک ، یم  شخپ  دجـسم  زا  جراخ  رد  ار  ادص  هک 
؟ دراد یمکح 

، دوـشن لـحم  لـها  ناـگیاسمه و  رازآ  تیذا و  ثعاـب  هک  ییاـهتقو  رد  ناذا  زا  لـبق  هقیقد  دـنچ  يارب  میرک  نآرق  تئارق  شخپ  ج :
.درادن لاکشا 

؟ دراد یفیرعت  هچ  عماج  دجسم  س 401 :

رـشق هورگ و  هب  صاصتخا  هک  نیا  نودب  تسا ، هدش  انب  رهـش  لها  همه  عامتجا  يارب  رهـش  رد  هک  تسا  يدجـسم  عماج  دجـسم  ج :
.دشاب هتشاد  یصاخ 

یمن هماقا  نآ  رد  زامن  هدش و  هبارخ  هب  لیدبت  هکورتم و  هک  تسا  لاس  یس  دودح  دجسم  کی  زا  يا  هدیشوپ  رس  تمـسق  س 402 :
تمـسق نیا  رد  تسا  لاـس  هدزناـپ  دودـح  هک  یجیـسب  ياـهورین  .دریگ  یمرارق  هدافتـسا  دروم  راـبنا  ناونع  هب  نآ  زا  یـشخب  دوش و 

ضرعم رد  مه  نآ  فقـس  تشاد و  یبسانمان  رایـسب  تیعـضو  اریز  دـنا ، هداد  ماـجنا  نآ  رد  ار  یتاریمعت  دنتـسه ، رقتـسم  راد  فقس 
هب مادـقا  دـندرکن ، هاـگآ  ار  اـهنآ  مه  علطم  دارفا  دنتـشادن و  دجـسم  یعرـش  ماـکحا  زا  یهاـگآ  یجیـسب  ناردارب  نوچ  .دوب  شزیر 

نایاپ هب  ور  ینامتخاس  ياهراک  رـضاح  لاح  رد  دـش و  جرخ  يدایز  غلابم  نآ  رثا  رب  هک  دـندومن  تمـسق  نیا  رد  قاتا  دـنچ  نتخاس 
: دییامرف نایب  ار  ریز  دراوم  یعرش  مکح  میراودیما  .تسا 

فرـص لاملا  تیب  زا  هک  یجراخم  ربارب  رد  ایآ  دنـشاب ، هلأسم  هب  لهاج  نآ  رب  رظان  هورگ  راک و  نیا  نایدـصتم  هک  نیا  ضرف  رب  . 1
؟ دنا هدش  هانگ  بکترم  ایآ  دنتسه و  نماض  دنا  هدرک 

درادن جایتحا  تمسق  نیا  هب  دجسم  هک  ینامز  ات  دیهد  یم  هزاجا  ایآ  هدوب ، لاملا  تیب  زا  روبزم  جراخم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 2
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شزومآ دـننام  یـشزومآ  ياه  تیلاعف  يارب  دجـسم ، یعرـش  ماکحا  لماک  تیاعر  اب  اه  قاتا  نآ  زا  دوش ، یمن  هماقا  نآ  رد  زاـمن  و 
؟ تسا بجاو  اه  قاطا  بیرخت  هب  مادقا  ایآ  و  دوش ؟ هدافتسا  دجسم  روما  ریاس  یعرش و  ماکحا  میرک و  نآرق 

و ددرگرب ، لبق  تلاح  هب  تسا ، هدش  هتخاس  نآ  رد  هک  ییاه  قاتا  ندرک  بارخ  اب  دجـسم  هدیـشوپرس  تمـسق  هک  تسا  بجاو  ج :
زا هدافتسا  و  دشاب ، نآ  نماض  یـسک  هک  تسین  مولعم  دشابن ، ریـصقت  دمع و  طیرفت و  يدعت و  زا  یـشان  اهقاتا  ثادحا  جراخم  رگا 

ینید و مسارم  ریاس  یمالـسا و  فراعم  یعرـش و  ماکحا  میرک و  نآرق  شزومآ  تاسلج  لیکـشت  يارب  دجـسم  هدیـشوپرس  تمـسق 
تعامج ماما  دیاب  و  درادن ، لاکشا  دشاب  دجـسم  تعامج  ماما  تراظن  تحت  دنکن و  داجیا  نارازگزامن  يارب  تمحازم  رگا  یبهذم 

یللخ دنک و  ادیپ  رارمتسا  دجسم  رد  یجیسب  ياهورین  روضح  ات  دننک  يراکمه  مه  اب  دجـسم  نیلوئـسم  ریاس  یجیـسب و  ياهورین  و 
.دیاین شیپ  مه  نآ  ریغ  زامن و  دننام  يدابع  فئاظو  ماجنا  رد 

بارخ یلک  روط  هب  اهنآ  زا  یضعب  دیاب  هک  دریگ  یم  رارق  حرط  ریـسم  رد  دجـسم  دنچ  اهنابایخ ، زا  یکی  هعـسوت  حرط  رد  س 403 :
نایب ار  فیرش  رظن  تسا  دنمشهاوخ  .دریگ  تروص  یتحارب  هیلقن  طئاسو  تکرح  ات  ددرگ  بیرخت  اهنآ  زا  یتمـسق  هیقب  رد  دنوش و 

.دییامرف

هب یهجوت  یب  ندادـن و  تیمها  هک  یتحلـصم  دوجو  تروص  رد  رگم  تسین ، زیاج  نآ  زا  یتمـسق  ای  دجـسم  مامت  ندرک  بارخ  ج :
.دشابن نکمم  نآ 

زا ناراد  هزاغم  هک  نیا  لثم  تسا ؟ زیاج  تسا ، نتفرگ  وضو  صوصخم  هک  دجاسم  بآ  زا  كدنا  یصخش و  هدافتـسا  ایآ  س 404 :
ياچ و ندرک  تسرد  ندیشون ، يارب  نآ 
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.دیامن يریگولج  لامعا  نیا  زا  هک  درادن  یصاخ  فقاو  دجسم  نآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دننک ، هدافتسا  نیشام  يارب  ای 

اه و هیاسمه  هک  دشاب  نیا  دجسم ، هلحم  رد  جیار  فرع  دشابن و  مولعم  نارازگزامن  نتفرگ  وضو  صوصخ  يارب  بآ  فقو  رگا  ج :
.تسا بولطم  دروم ، نیا  رد  طایتحا  دنچره  درادن ، لاکشا  دننک ، یم  هدافتسا  نآ  بآ  زا  مه  ناگدننک  روبع 

بآ زا  دـنیآ ، یم  روبق  لها  تراـیز  هب  نینمؤم  زا  یـضعب  هک  یماـگنه  دراد و  دوجو  یناتـسربق ، ترواـجم  رد  يدجـسم  س 405 :
، دجسم صاخ  فقو  ای  تسا  یمومع  بآ  نیا  هک  میناد  یمن  ام  دننک و  یم  هدافتسا  دوخ  ماحرا  ياهربق  يور  ندیشاپ  يارب  دجـسم 

ایآ ریخ ، اـی  تسا  نتفر  ییوشتـسد  نتفرگ و  وـضو  صوـصخم  هک  تسین  موـلعم  دـشابن ، دجـسم  صاـخ  فـقو  هک  مـه  ضرف  رب  و 
؟ تسا زیاج  بآ  نآ  زا  روکذم  هدافتسا 

ضارتعا نآ  هب  یـسک  تسا و  یجیار  رما  دراد ، رارق  نآ  زا  جراخ  هک  ییاهربق  يور  ندیـشاپ  يارب  دجـسم  بآ  زا  هدافتـسا  رگا  ج :
.درادن لاکشا  روکذم  رما  يارب  نآ  زا  هدافتسا  تسین ، ریهطت  وضو و  صوصخ  يارب  بآ  نآ  فقو  رب  مه  یلیلد  دنک و  یمن 

؟ تسا بجاو  وا  لیکو  ای  عرش  مکاح  زا  نتفرگ  هزاجا  ایآ  دشاب ، هتشاد  ریمعت  هب  زاین  دجسم  رگا  س 406 :

.تسین عرش  مکاح  هزاجا  هب  يزاین  دشاب ، ّریخ ) دارفا  ِیصخش  ِلام  زا   ) یعّربت هنابلطواد و  ریمعت ، رگا  ج :

اریز .دنیامن  نفد  ما ، هدرک  نآ  يارب  یناوارف  شالت  هک  هلحم  دجـسم  رد  ندرم  زا  دعب  ارم  هک  منک  تیـصو  تسا  زیاج  ایآ  س 407 :
؟ موش نفد  نآ  نحص  ای  لخاد  رد  مراد  تسود 

دجسم رد  نفد  دشاب ، هدشن  ءانثتسا  ّتیم  نفد  فقو ، هغیص  يارجا  ماگنه  رگا  ج :
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.درادن يرابتعا  دروم  نیا  رد  امش  تیصو  و  تسین ، زیاج 

تنیز فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  ) نامزلا بحاص  كرابم  مان  هب  هدـش و  هتخاـس  شیپ  لاـس  تسیب  دودـح  يدجـسم  س 408 :
هللا لّجع  ) نامزلا بحاص  زا  دجـسم  مسا  رییغت  .دـشاب  هدـش  رکذ  دجـسم  فقو  هغیـص  رد  مسا  نیا  هک  تسین  مولعم  یلو  تسا ، هتفای 

؟ دراد یمکح  هچ  عماج  دجسم  هب  فیرشلا ) هجرف 

.درادن یعنام  دجسم  مسا  رییغت  درجم  ج :

هک یماگنه  دنا ، هدش  زهجم  هیوهت  متـسیس  قرب و  هب  نینمؤم  تاّعربت  دجـسم و  صاخ  تاروذن  لحم  زا  هک  يدجاسم  رد  س 409 :
دجسم هیوهت  متسیس  قرب و  زا  نآ  رد  هک  دوش  یم  رازگرب  دجسم  رد  هحتاف  سلجم  وا  يارب  دنک ، یم  توف  لحم  یلاها  زا  یصخش 

؟ تسا زیاج  ًاعرش  راک  نیا  ایآ  .دنزادرپ  یمن  ار  اه  هنیزه  نآ  مسارم  ناگدننک  رازگرب  ددرگ و  یم  هدافتسا 

تاناکما نآ  رذـن  فقو و  تیفیک  هب  طونم  نآ  لاثما  تاوما و  يارب  حـتاوف  سلاجم  هماقا  رد  دجـسم  تاناکما  زا  هدافتـسا  زاوج  ج :
.تسا دجسم  يارب 

نیمز هک  دجسم  نیا  زا  يا  هشوگ  رد  .تسا  هدش  انب  یلبق  دجسم  ناکم  رد  هک  دراد  دوجو  يزاسون  دجـسم  ییاتـسور  رد  س 410 :
ناتسبش زا  یتمسق  هقبط  مین  رد  يا  هناخباتک  نآ و  دننام  ياچ و  هیهت  يارب  یقاتا  هلأسم ، هب  لهج  رثا  رب  تسا ، یلبق  دجـسم  ءزج  نآ 

زا هدافتـسا  تیفیک  لیمکت و  هلأسم  هراب و  نیا  رد  ار  دوخ  رظن  میدنمـشهاوخ  .تسا  هدش  هتخاس  دجـسم  ناتـسبش  لخاد  رد  دجـسم 
.دییامرف نایب  دجسم ، یلخاد  رود  فصن 

دوخ ندوـب  دجـسم  تلاـح  هب  ناـکم  نآ  تسا  بجاو  تسین و  حیحـص  یلبق  دجـسم  لـحم  رد  ياـچ  صوـصخم  قاـتا  نتخاـس  ج :
تسا دجسم  مکح  رد  مه  دجسم  ناتسبش  لخاد  هقبط  مین  .ددرگرب 
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يارب یتـمحازم  رگا  هعلاـطم  يارب  اـجنآ  رد  روـضح  باـتک و  ياـه  هـسفق  بـصن  یلو  دراد ، ار  نآ  یعرـش  راـثآ  ماـکحا و  هـمه  و 
.درادن لاکشا  دنکن  داجیا  نارازگزامن 

؟ تسیچ لیذ  هلأسم  دروم  رد  یلاعبانج  يأر  س 411 :

عناـم اریز  درادـن ، دوـجو  نآ  ندرک  بارخ  يارب  یلیلد  یلو  تـسا ، یبارخ  هـب  ور  هـک  دراد  دوـجو  يدجـسم  اهاتـسور  زا  یکی  رد 
دیاب اهنیا  تسا ، لاوما  هیثاثا و  يرادقم  ياراد  دجسم  نیا  نینچمه  تسا ؟ زیاج  لماک  روط  هب  نآ  بیرخت  ایآ  .تسین  هداج  رارمتسا 

؟ دنوش هداد  یسک  هچ  هب 

ثاثا و .دنک  یمن  جراخ  ندوب  دجسم  زا  ار  نآ  دجسم  ندرک  بارخ  یلک  روط  هب  تسین و  زیاج  دجسم  ندرک  ناریو  بیرخت و  ج :
.درادن لاکشا  اهنآ  زا  هدافتسا  يارب  رگید  دجاسم  هب  نآ  ندرب  دشابن ، دجسم  نآ  رد  هدافتسا  دروم  رگا  دجسم  مزاول 

هناخباتک لثم  تسا ، زیاج  نآ  نامتخاس  رد  فّرصت  لخد و  نودب  دجسم  نحـص  زا  يا  هشوگ  رد  هزوم  تخاس  ًاعرـش  ایآ  س 412 :
؟ دهد یم  لیکشت  ار  دجسم  زا  یئزج  هزورما  هک 

بجوم ای  دشاب و  دجسم  نحص  ناتـسبش و  رالات و  فقو  تیفیک  فلاخم  رگا  دجـسم  نحـص  هشوگ  رد  هناخباتک  ای  هزوم  داجیا  ج :
.دوش هیهت  روظنم  نیا  يارب  دجسم  رانک  رد  یناکم  هک  تسا  نیا  رتهب  .تسین  زیاج  ددرگ ، دجسم  نامتخاس  رییغت 

نالا اهنآ  یگمه  هک  تسا  هدـش  انب  یمومع  هناخباتک  ینید و  مولع  هسردـم  دجـسم ، نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یفقو  یناکم  س 413 :
اب دـیاب  هنوگچ  .دـنوش  بارخ  دـیاب  يرادرهـش  فرط  زا  هک  تسا  ییاه  ناکم  هشقن  ءزج  رـضاح  لاح  رد  ناـکم  نیا  .دنتـسه  لاّـعف 

؟ دومن يرتهب  نامتخاس  هب  لیدبت  ار  نآ  ناوتب  ات  درک  يراکمه  تاناکما  نتفرگ  نآ و  بیرخت  يارب  يرادرهش 

ج:
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دجـسم و ندرک  بارخ  لصا  یلو  درادن ، لاکـشا  دهد ، لیوحت  ار  نآ  دیامن و  ضوع  ِنداد  نآ و  بیرخت  هب  مادـقا  يرادرهـش  رگا 
.دنک اضتقا  یشوپ  مشچ  لباق  ریغ  ِمها  ِتحلصم  هک  یتروص  رد  رگم  تسین ، زیاج  هسفن  یف  یفقو  هسردم 

دجسم و نحص  ندوب  گرزب  هب  هجوت  اب  لمع  نیا  ایآ  تسا ، نآ  نحص  زا  تخرد  دنچ  ندنک  هب  زاین  دجسم  هعسوت  يارب  س 414 :
؟ تسا زیاج  اجنآ ، رد  دایز  ناتخرد  دوجو 

.درادن لاکشا  دوشن ، هدرمش  فقو  لیدبت  رییغت و  روکذم  لمع  رگا  ج:

نابایخ رد  يرادرهش ، ینارمع  حرط  ریسم  رد  دجـسم  ندش  عقاو  رثا  رب  هدوب و  دجـسم  هدیـشوپرس  تمـسق  ءزج  هک  ینیمز  س 415 :
؟ دراد یمکح  هچ  هدش ، بیرخت  رارطضا  تلع  هب  نآ  زا  یتمسق  هداتفا و 

.تسین مولعم  نآ  رب  دجسم  یعرش  راثآ  ّبترت  دشاب ، فیعض  هیلوا  تلاح  هب  نآ  تشگرب  لامتحا  رگا  ج :

يدیما هدش و  هتخاس  يرگید  يانب  نآ  ياج  هب  ای  هدـیدرگ  وحم  نآ  زا  يدجـسم  راثآ  و  هدـش ، بارخ  هک  هدوب  يدجـسم  س 416 :
مارح ناکم  نآ  ندرک  سجن  ایآ  هدرک ، ادیپ  ناکم  رییغت  هدش و  ناریو  يدابآ  نآ  هکنآ  لثم  درادـن ، دوجو  نآ  يزاس  هرابود  هب  مه 

؟ تسا بجاو  نآ  ریهطت  تسا و 

.دننکن سجن  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچ  رگ  دشاب ، مارح  نآ  ندرک  سجن  تسین  مولعم  لاؤس  ضرف  رد  ج :

هب هجوت  اب  .مرادـن  دجـسم  فقو  تیفیک  زا  یعالطا  منک و  یم  هماقا  تعامج  زاـمن  دـجاسم ، زا  یکی  رد  هک  تسا  یتدـم  س 417 :
دجـسم نأش  اب  بسانم  هک  يراک  يارب  دجـسم  نیمزریز  نداد  هراجا  ایآ  تسا ، وربور  یتالکـشم  اب  هنیزه  تهج  زا  دجـسم  هک  نیا 

؟ تسا زیاج  دشاب ،

دجسم ناونع  نیمز  ریز  رگا  ج :
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.درادن لاکشا  دشابن ، عافتنا  فقو  مه  نآ  فقو  دشاب و  هتشاد  زاین  نآ  هب  دجسم  هک  تسین  یتاسیسأت  ءزج  درادن و  ار 

راد فقـس  تمـسق  رد  ار  ینیمزریز  دـنا  هتفرگ  میمـصت  درادـن ، دوخ  روما  هرادا  يارب  یکالما  هک  يدجـسم  يانما  تأـیه  س 418 :
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دنیامن ، داجیا  دجسم  هب  تمدخ  يارب  یمومع  تاسیسأت  هاگراک و  نتخاس  يارب  دجسم 

.تسین زیاج  نآ  دننام  هاگراک و  سیسأت  يارب  دجسم  نیمز  رفح  ج :

؟ دشاب یخیرات  راثآ  هدهاشم  يارب  دنچره  دنوش ، ناناملسم  دجاسم  لخاد  راّفک  هک  تسا  زیاج  قلطم  روط  هب  ایآ  س 419 :

زیاـج دوش ، هدرمـش  دجـسم  یتمرح  یب  کـته و  رگا  مه  دـجاسم  ریاـس  رد  تسا و  عونمم  ًاعرـش  مارحلا  دجـسم  هب  ناـنآ  دورو  ج :
.دنوشن دراو  ًاقلطم  مه  دجاسم  ریاس  رد  هکلب  تسین ،

؟ تسا زیاج  هدش ، هتخاس  راّفک  طسوت  هک  يدجسم  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  س 420 :

.درادن لاکشا  ج :

زیاج نآ  لوبق  ایآ  دـیامن ، يرگید  کمک  ای  دـهدب و  دجـسم  ناـمتخاس  هب  کـمک  يارب  ار  یلاـم  هناـبلطواد  يرفاـک  رگا  س 421 :
؟ تسا

.درادن لاکشا  ج :

، دشابن نکمم  شیارب  دجسم  زا  جورخ  يرادیب  زا  سپ  دوش و  ملتحم  دباوخب و  نآ  رد  دیایب و  دجـسم  هب  بش  یـسک  رگا  س 422 :
؟ دراد یفیلکت  هچ 

لالح وا  يارب  دجـسم  رد  اقب  ات  دـیامن  ممیت  ًاروف  هک  تسا  بجاو  تسین ، رگید  ياـج  هب  نتفر  دجـسم و  زا  جورخ  رب  رداـق  رگا  ج :
.دوش

ینید ياه  ناکم  ریاس  ماکحا 

؟ تسا زیاج  نّیعم ، صاخشا  مان  هب  هینیسح  ندناسر  تبث  هب  یعرش  رظن  زا  ایآ  س 423 :

یترورـض صاخـشا  مان  هب  نآ  یفقو  تبث  و  تسین ، زیاج  هدش ، ماع  فقو  ینید  سلاجم  هماقا  تهج  هک  يا  هینیـسح  یکلم  تبث  ج :
هب نآ  یفقو  تبث  لاح ، ره  هب  .درادن 
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.دنا هتشاد  تکراشم  هینیسح  نآ  نتخاس  رد  هک  دشاب  يدارفا  همه  تقفاوم  هزاجا و  اب  تسا  رتهب  صاخ  دارفا  مسا 

.دـنوش مالـسلا ) مهیلع  ) همئا مرح  لـخاد  ضئاـح  بنج و  صخـش  تسین  زیاـج  هـک  تـسا  هدـمآ  هـیلمع  ياـه  هلاـسر  رد  س 424 :
مه نآ  هب  قحلم  ياه  نامتخاس  همه  لماش  هک  نیا  ای  تسا  دبنگ  ریز  نامه  مرح ، زا  روظنم  هک  دییامرفب  حیـضوت  تسا  دنمـشهاوخ 

؟ دوش یم 

قحلم ياه  نامتخاس  یلو  دوش ، یم  هتفگ  فیرـش  دهـشم  مرح و  نآ  هب  هک  تسا  ییاج  كرابم و  دبنگ  ریز  نامه  مرح  زا  دارم  ج :
ار دجـسم  ناونع  هک  ییاهاج  رگم  درادـن ، لاکـشا  اهاج  نآ  هب  ضئاح  بنج و  دورو  دـنرادن و  ار  مرح  مکح  اـه  ناتـسبش  نآ و  هب 

.دشاب هتشاد 

ایآ درادن ، ار  نارازگزامن  شیاجنگ  میدق  دجسم  رضاح  لاح  رد  تسا ، هدش  هتخاس  یمیدق  يدجسم  رانک  رد  يا  هینیسح  س 425 :
؟ دومن هدافتسا  دجسم  ناونع  هب  نآ  زا  درک و  ماغدا  دجسم  رد  ار  هینیسح  ناوت  یم 

دجسم هب  نآ  لیدبت  هدش ، یعرش  حیحـص  فقو  هینیـسح ، ناونع  هب  هینیـسح ، رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  هینیـسح  رد  ندناوخ  زامن  ج :
.تسین زیاج  مه  دجسم  ناونع  هب  دجسم  هب  نآ  ندرک  همیمض  نینچمه  تسین و  زیاج 

یمکح هچ  هلحم  عماج  دجسم  رد  مالسلا ) مهیلع   ) همئا نادنزرف  زا  یکی  دقرم  يارب  هدش  رذن  سانجا  اهشرف و  زا  هدافتـسا  س 426 :
؟ دراد

.درادن لاکشا  دشاب ، نآ  نارئاز  و  مالسلا ) هیلع  ) هدازماما دقرم  زاین  رب  دئاز  رگا  ج :

ماکحا ًافطل  دراد ؟ ار  دجسم  مکح  دوش ، یم  سیـسأت  نآ  ریغ  و  مالـسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  مان  هب  هک  ییایاکت  ایآ  س 427 :
.دییامرف نایب  ار  نآ 

.دنرادن ار  دجسم  مکح  اه  هینیسح  اه و  هیکت  ج :

رازگزامن سابل 

حیضوت

؟ تسا حیحص  مراد ، نآ  ندوب  سجن  رد  کش  هک  یسابل  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  س 428 :

یسابل ج :
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.تسا حیحص  نآ  اب  ندناوخ  زامن  هدوب و  تراهط  هب  موکحم  تسا ، كوکشم  نآ  ندوب  سجن  هک 

زا یعونـصم و  ای  تسا  یعیبط  تسوپ  زا  هک  مراد  کش  ما و  هدـیرخ  ناملآ  زا  هک  یمرچ  دـنبرمک  رد  ندـناوخ  زاـمن  اـیآ  س 429 :
؟ دراد یمکح  هچ  ما ، هدناوخ  نآ  اب  هک  ییاهزامن  دراد ؟ یعرش  لاکشا  ریخ ، ای  تسا  هدش  هیکذت  ناویح  تسوپ 

یعیبط مرچ  زارحا  زا  دـعب  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  نآ  اب  زامن  یعونـصم ، ای  تسا  یعیبط  مرچ  نآ  هک  دـشاب  نیا  رد  کش  رگا  ج :
و تسا ، لطاب  نآ  اب  زامن  یلو  تسین ، سجن  ریخ ، ای  هدش  هیکذـت  ًاعرـش  هک  تسا  یناویح  زا  ایآ  هک  دـشاب  نیا  رد  کش  نآ ، ندوب 

.درادن اضق  دیا ، هدناوخ  مکح ، نیا  هب  لهج  لاح  رد  هک  هتشذگ  ياهزامن 

ای ندب  هک  دوش  مولعم  ًادعب  دناوخب ، زامن  درادن و  دوجو  شـسابل  ای  ندب  رب  یتساجن  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رازگزامن  رگا  س 430 :
؟ دراد یمکح  هچ  وا  زامن  دوش ، لصاح  تساجن  زامن  نیح  رد  رگا  تسا ؟ لطاب  يو  زامن  ایآ  .تسا  هدوب  سجن  وا  سابل 

اـضق هداعا و  تسا و  حیحـص  وا  زامن  دوش ، نآ  هجوتم  زامن  زا  دعب  دشاب و  هتـشادن  ندـب  ای  سابل  ندوب  سجن  هب  ملع  ًالـصا  رگا  ج :
نودـب سجن  سابل  ندروآ  رد  ای  ندـب  زا  تساجن  هلازا  يو  يارب  رگا  دوش ، ضراع  تساجن  زاـمن  ءاـنثا  رد  رگا  یلو  .تسین  بجاو 

دوخ زامن  دنک و  رود  دوخ  زا  ار  سجن  سابل  ای  فرطرب  ار  ندب  تساجن  دیاب  دشاب ، نکمم  دراد ، زامن  اب  تافانم  هک  یلمع  باکترا 
درادن ناکما  وا  يارب  زامن  تلاح  ظفح  اب  تساجن  ندرک  فرطرب  رگا  دیامن و  لیمکت  ار 
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.دیامن هداعا  ار  نآ  كاپ  سابل  ندب و  اب  دنک و  عطق  ار  زامن  هک  تسا  بجاو  دراد ، تعسو  مه  تقو  و 

نآ اب  زامن  هدوب و  كوکشم  نآ  هیکذت  هک  یناویح  تسوپ  اب  ار  دوخ  زامن  ینامز  تدم  عجارم ، زا  یکی  نیدلقم  زا  يدرف  س 431 :
هداعا بجاو  طایتحا  دشاب ، وا  هارمه  تشوگ  مارح  ناویح  زا  یئزج  رگا  وا ، دیلقت  عجرم  رظن  قبط  .تسا  هدناوخ  یم  تسین ، حیحص 

؟ دراد ار  تشوگ  مارح  ناویح  مکح  تسا ، كوکشم  نآ  هیکذت  هک  یناویح  ایآ  تسا ، هدش  هدناوخ  زامن 

، تسا هتیم  مکح  رد  نآ ، تسوپ  اب  زامن  زاوج  مدع  تشوگ و  ندروخ  تمرح  ظاحل  زا  تسا ، كوکشم  نآ  هیکذت  هک  یناویح  ج :
.تسا تّحص  هب  موکحم  تسا ، هتفرگ  ماجنا  مکح ، نیا  هب  لهج  اب  رگا  هتشذگ  ياهزامن  و  تسین ، سجن  یلو 

دیاب ار  دوخ  زامن  ایآ  دـناشوپ ، یم  ار  نآ  ًاروف  تسادـیپ و  شیاهوم  زا  يرادـقم  هک  دوش  یم  هجوتم  زاـمن  ياـنثا  رد  ینز  س 432 :
؟ ریخ ای  دناوخب  هرابود 

.تسین بجاو  هداعا  دشابن ، يدمع  وم  ندش  رهاظ  هک  ینامز  ات  ج :

هب هک  یماگنه  دوش و  یم  يرگید  زیچ  ره  ای  بوچ و  ای  گنـس  اب  لوب  جرخم  ریهطت  هب  روبجم  رارطـضا  تلع  هب  یـصخش  س 433 :
؟ دیامن ریهطت  ای  هدرک  ضوع  ار  دوخ  ریز  سابل  دیاب  زامن  ماگنه  ایآ  دیامن ، یم  ریهطت  بآ  اب  ار  نآ  دنک ، یم  تعجارم  لزنم 

.تسین بجاو  سابل  ریهطت  تسا ، هدشن  سجن  لوب  تبوطر  اب  وا  سابل  رگا  ج :

زا اهنآ  تسا و  ریذـپ  ناکما  هناگیب  نیـصصختم  يراـکمه  اـب  یتادراو  یتعنـص  ياههاگتـسد  زا  یـضعب  نتخادـنا  راـک  هب  س 434 :
نآ نتخادنا  راک  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنتسه ، سجن  رفاک و  یمالسا  هقف  هاگدید 
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ناکما اهنآ  ندوب  كاپ  نیا  رب  انب  دریگ ، یم  تروص  دنوش ، یم  هتخیر  تسد  اب  هک  يرگید  داوم  نغور و  زا  هدافتـسا  اب  اههاگتـسد 
تـصرف زامن  تقو  رد  تسا و  سامت  رد  اههاگتـسد  نیا  اب  راک  ماگنه  نارگراک  ندب  سابل و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نینچمه  .درادـن و 

؟ تسیچ زامن  هب  تبسن  اهنآ  فیلکت  دنرادن ، لماک  روط  هب  ار  ندب  سابل و  ریهطت 

تراهط هب  موکحم  هک  دـشاب  باتک  لها  زا  دـنک ، یم  لئاسو  اههاگتـسد و  يزادـنا  هار  هب  مادـقا  هک  يرفاک  هک  نیا  لاـمتحا  اـب  ج :
هب نیقی  تسا ، هدـش  يزادـنا  هار  رفاک  هلیـسو  هب  هاگتـسد  هک  نیا  فرـص  هب  دـشاب ، هدیـشوپ  شکتـسد  راک  ماگنه  رد  اـی  دنتـسه و 

تبوطر اب  راک  نیح  رد  نآ  اب  نارگراـک  ساـبل  ندـب و  ساـمت  هاگتـسد و  تساـجن  هب  نیقی  ضرف  اـب  دوش و  یمن  لـصاح  تساـجن 
.دوش ریهطت  ای  ضوع و  دیاب  مه  سابل  تسا و  بجاو  زامن  يارب  ندب  ریهطت  هیرسم ،

وا زامن  ایآ  دراذـگب ، دوخ  بیج  رد  ای  دـنک و  لمح  دـنا ، هدـش  سجن  نوخ  اب  هک  ار  نآ  لاثما  لامتـسد و  رازگزاـمن  رگا  س 435 :
؟ تسا لطاب 

.درادن لاکشا  زامن  رد  نآ  ندوب  هارمه  دناشوپ ، نآ  اب  ار  تروع  ناوتن  هک  دشاب  کچوک  يردق  هب  لامتسد  رگا  ج :

؟ تسا حیحص  تسا ، لکلا  يواح  هک  يزورما  ياهرطع  هب  رطعم  سابل  رد  زامن  ایآ  س 436 :

.درادن لاکشا  روکذم  ياه  سابل  رد  زامن  دشاب ، هتشادن  اهرطع  نآ  تساجن  هب  ملع  رگا  ج :

باروج ندیـشوپن  هاتوک و  نیتسآ  ياه  سابل  ندیـشوپ  ایآ  دـنناشوپب ؟ زامن  ماگنه  دـیاب  ار  دوخ  ندـب  زا  رادـقم  هچ  نانز  س 437 :
؟ دراد لاکشا 

ریغ هب  ار  دوخ  يوم  ندب و  مامت  زامن  رد  تسا  بجاو  نانز  رب  ج :
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ار ندب  ًالماک  هک  یـششوپ  اب  قاس  لصفم  ات  اهاپ  چـم و  ات  اه  تسد  تسا و  بجاو  وضو  رد  نآ  نتـسش  هک  يرادـقم  هب  تروص  زا 
.دنناشوپب دیاب  زین  ار  اهاپ  مرحمان  روضح  رد  دنناشوپب و  دناشوپ ، یم 

؟ تسا بجاو  زامن  ماگنه  اهاپ  يور  ندناشوپ  نانز  رب  ایآ  س 438 :

.تسین بجاو  دشابن ، رضاح  مرحمان  هک  یتروص  رد  قاس  لصفم  ات  اهاپ  ندناشوپ  ج :

و دوش ، هدناشوپ  دـیاب  نآ  نیئاپ  تمـسق  طقف  هک  نیا  ای  تسا ، بجاو  زامن  رد  باجح و  ماگنه  هناچ  لماک  ندـناشوپ  ایآ  س 439 :
؟ تسا بجاو  ًاعرش  هک  تسا  تروص  ندناشوپ  همدقم  هناچ  ششوپ  ِبوجو  ایآ 

.تسا تروص  زا  یئزج  هناچ  اریز  نآ ، دوخ  هن  تسا  بجاو  هناچ  نیئاپ  تمسق  ندناشوپ  ج :

نایسن تروص  هب  صاصتخا  دوش ، یمن  بوسحم  تروع  ششوپ  يارب  یفاک  هک  یسجنتم  رد  زامن  ندوب  حیحص  مکح  ایآ  س 440 :
؟ دوش یم  مه  هیعوضوم  هیمکح و  ههبش  لماش  ای  دراد و  عوضوم  ای  مکح  هب  رازگزامن  لهج  و 

تروص رد  یتح  تسین ، تروع  شـشوپ  يارب  یفاک  هک  یـسجنتم  اب  زامن  هکلب  درادـن ، نایـسن  لهج و  تروص  ود  هب  صاصتخا  ج :
.تسا حیحص  مه  ملع 

؟ دوش یم  وا  زامن  نالطب  ثعاب  رازگزامن  سابل  رد  هبرگ  ناهد  بآ  ای  وم  دوجو  ایآ  س 441 :

.تسا زامن  نالطب  بجوم  هلب ، ج :

نآ ندرب  راک  هب  هرقن و  الط و  ندیشوپ 

؟ دراد یمکح  هچ  زامن  رد  صوصخ  هب  نادرم  طسوت  الط  رتشگنا  ندرک  تسد  هب  س 442 :

.تسا لطاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  مه  نآ  اب  زامن  تسین و  زیاج  یلاح  چیه  رد  نادرم  يارب  الط  رتشگنا  ندرک  تسد  هب  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، دیفس  يالط  سنج  زا  هک  يرتشگنا  زا  نادرم  هدافتسا  س 443 :

تسا درز  يالط  نامه  دوش  یم  هدیمان  دیفس  يالط  هک  يزیچ  رگا  ج :
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نآ هب  ًافرع  هک  تسا  مک  يردق  هب  نآ  رد  الط  رـصنع  رگا  یلو  تسا  مارح  هدش ، دیفـس  نآ  گنر  يا  هدام  ندرک  طولخم  رثا  رب  هک 
.درادن لاکشا  زین  نیتالپ  درادن و  عنام  دنیوگ  یمن  الط 

؟ دراد یعرش  لاکشا  دننیبن ، نارگید  هک  يروط  هب  تنیز  دصق  نودب  الط  زا  هدافتسا  ایآ  س 444 :

دید زا  دـشابن و  تنیز  دـصق  هب  دـنچره  تسا  مارح  ًاـقلطم  نادرم  يارب  نآ ، ریغ  اـی  دـشاب  يرتـشگنا  هقلح  هاوخ  ـالط ، ندیـشوپ  ج :
.دشاب یفخم  نارگید 

دنیوگ یم  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  يرایـسب  صاخـشا  ام  دراد ؟ یمکح  هچ  هاتوک  تدـم  هب  نادرم  يارب  الط  زا  هدافتـسا  س 445 :
.درادن لاکشا  دقع ، هظحل  لثم  هاتوک ، تدم  يارب  نآ  زا  هدافتسا 

.تسین دایز  ای  مک  تدم  نیب  یقرف  تسا و  مارح  درم  يارب  الط  ندیشوپ  ج :

خـساپ ریز  لاؤس  ود  هب  میدنمـشهاوخ  نادرم ، رب  ـالط  اـب  ندرک  تنیز  ندوب  مارح  رازگزاـمن و  ساـبل  ماـکحا  هب  هجوت  اـب  س 446 :
: دییامرف

؟ دشاب يزاسنادند  ناوختسا و  یحارج  يارب  دنچره  تسا  نادرم  طسوت  نآ  زا  هدافتسا  قلطم  الط ، اب  تنیز  زا  دوصقم  ایآ  فلا :

تسا و موسرم  دـننک ، یم  جاودزا  هزات  هک  یناناوج  طسوت  درز  يـالط  رتشگنا  ندرک  تسد  هب  اـم  رهـش  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  ب :
یلاعترـضح رظن  تسا ، درف  ییوشانز  یگدـنز  زاـغآ  تمـالع  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  تنیز  درم  يارب  مدرم  مومع  رظن  زا  رما  نیا 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد 

نآ زا  هدافتسا  هکلب  تسین ، تنیز  قدص  نادرم ، طسوت  نتخیوآ  ندرگ  هب  ای  ندیشوپ  يارب  الط  زا  هدافتسا  تمرح  كالم  فلا : ج :
يارب نادرم  طسوت  نآ  زا  هدافتسا  یلو  .دشاب  نآ  دننام  دنبندرگ و  هقلح ، رتشگنا ، دنچره  تسا  مارح  يدصق  ره  هب  تروص و  ره  هب 

یحاّرج
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.درادن لاکشا  يزاس  نادند  ناوختسا و 

.تسا مارح  لاح  ره  رد  نادرم  طسوت  درز  يالط  يرتشگنا  زا  هدافتسا  ب :

؟ دراد یمکح  هچ  دننک ، یمن  هدافتسا  اهنآ  زا  نانز  تسا و  نادرم  صوصخم  هک  الط  تارهاوج  شورف  تخاس و  س 447 :

.تسین زیاج  دصق  نیا  هب  نآ  شورف  دیرخ و  تسا و  مارح  دشاب ، نادرم  هدافتسا  روظنم  هب  رگا  الط  تارهاوج  تخاس  ج :

رد اذغ  ندروخ  راک ، نیا  ایآ  دنراذگ ، یم  يا  هرقن  ياهفرظ  رد  ار  اه  ینیریـش  هک  دوش  یم  هدـید  اهینامهیم  زا  یـضعب  رد  س 448 :
؟ تسیچ نآ  مکح  و  دوش ، یم  بوسحم  هرقن  فرظ 

مارح دوش ، بوسحم  ندیماشآ  ندروخ و  رد  هرقن  فرظ  لامعتسا  ندروخ ، دصق  هب  هرقن  فرظ  زا  نآ  دننام  اذغ و  نتشادرب  رگا  ج :
.تسا

؟ روطچ نیتالپ  شکور  دراد ؟ لاکشا  نادند  يور  الط  شکور  نتشاذگ  ایآ  س 449 :

تنیز دصق  هب  رگا  درز ، يالط  اب  ولج  ياه  نادند  ندناشوپ  یلو  درادـن ، لاکـشا  نادـند  يور  نیتالپ  ای  الط  شکور  نتـشاذگ  ج :
.تسین لاکشا  زا  یلاخ  دشاب ،

هماقا ناذا و 

هراشا

ات دنناوتب  مدرم  ات  دـیوگ  یم  تقو  زا  لبق  هقیقد  دـنچ  ناضمر  كرابم  هام  رد  ار  حبـص  ناذا  هشیمه  نذؤم  ام  ياتـسور  رد  س 450 :
؟ تسا حیحص  راک  نیا  ایآ  دنهد ، همادا  ندیماشآ  ندروخ و  هب  ناذا  رخآ  ای  طسو 

.درادن لاکشا  دشابن ، رجف  عولط  مالعا  ناونع  هب  دزادنین و  هابتشا  هب  ار  مدرم  ناذا ، نتفگ  رگا  ج :

هک دننک  یم  یمومع  رباعم  رد  یعمج  هتسد  تروص  هب  ناذا  نتفگ  هب  مادقا  زامن ، تقو  لوخد  نالعا  يارب  دارفا  زا  یضعب  س 451 :
زامن هب  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم  ندروآ  يور  بجوم  هتشاد و  هقطنم  رد  ینلع  داسف  زا  يریگولج  رد  يدایز  رثا  راک  نیا  هّللدمحلا 

نید رد  لمع  نیا  دیوگ  یم  يدرف  یلو  .تسا  هدش  تقو  لّوا 
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؟ تسیچ یلاعترضح  فیرش  رظن  .تسا  هدش  هنیمز  نیا  رد  ههبش  داجیا  ثعاب  وا  هتفگ  تسا و  تعدب  هدشن و  دراو  مالسا 

دکوم یعرـش  تابحتـسم  زا  ناگدنونـش  فرط  زا  دنلب  يادـص  اب  نآ  رارکت  هیموی و  بجاو  ياهزامن  تقو  لّوا  رد  یمالعا  ناذا  ج :
.درادن لاکشا  دوشن ، نارگید  ّتیذا  ای  ربعم و  ّدس  بجوم  رگا  یمومع ، رباعم  رد  یعمج  هتسد  تروص  هب  نتفگ  ناذا  تسا و 

میمـصت نینمؤم  زا  يدادعت  دراد ، يدایز  باوث  هک  تسا  یـسایس  يدابع  لمع  کی  دنلب  يادص  اب  نتفگ  ناذا  هک  اجنآ  زا  س 452 :
تروص رد  هک  تسا  نیا  لاؤس  .دنیوگب  ناذا  حبـص ، زامن  يارب  صوصخ  هب  دوخ  ياه  هناخ  ماب  يالاب  وگدنلب  نودب  هک  دـنا  هتفرگ 

؟ دراد یمکح  هچ  لمع  نیا  ناگیاسمه  زا  یضعب  ضارتعا 

.درادن لاکشا  فراعتم  وحن  هب  ماب  يالاب  رب  نتفگ  ناذا  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  ناگمه ، ندینش  تهج  دجسم  يوگدنلب  زا  ناضمر  كرابم  هام  ياهرحس  صاخ  ياه  همانرب  شخپ  س 453 :

لاثما ینید و  مسارم  رد  تکرـش  اعد و  ندناوخ  نآرق و  تئارق  يارب  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  رد  مدرم  رتشیب  هک  ییاهاج  رد  ج :
.تسین زیاج  دوش ، دجسم  ناگیاسمه  تیذا  ببس  رگا  یلو  .درادن  لاکشا  دنتسه ، رادیب  نآ 

هب زکارم  ریاس  دجـسم و  يوگدنلب  هلیـسو  هب  دـنلب  يادـص  اب  نآ  زا  دـعب  اعد  حبـص و  ناذا  زا  لبق  ینآرق  تایآ  شخپ  ایآ  س 454 :
لوط تعاس  مین  زا  رتشیب  یهاگ  همانرب  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ؟ زیاـج  دـشاب ، ندینـش  لـباق  رترود  رتمولیک  دـنچ  زا  هک  يروط 

.دشک یم 

ینآرق تایآ  شخپ  یلو  درادن ، لاکشا  وگدنلب  هلیـسو  هب  حبـص  زامن  تقو  ندش  لخاد  مالعا  يارب  فراعتم  وحن  هب  ناذا  شخپ  ج :
، دجسم يوگدنلب  زا  نآ  ریغ  اعد و  و 
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.تسا لاکشا  ياراد  هکلب  درادن و  یعرش  هیجوت  دوش ، ناگیاسمه  تیذا  بجوم  رگا 

؟ دنک افتکا  نز  ناذا  هب  زامن  رد  درم  هک  تسا  زیاج  ایآ  س 455 :

.تسا لاکشا  لحم  درم  يارب  نز  ناذا  هب  افتکا  ج :

یبا نـب  یلع  ءایـصوالا  دیـس  تیـالو  ندوـب و  اوـشیپ  رب  تلـالد  هـک  ناذا  موـس  تداهــش  هراـبرد  یلاـعبانج  فیرــش  رظن  س 456 :
؟ تسیچ بجاو  زامن  هماقا  ناذا و  رد  دنک ، یم  مهیلعو ) هیلع  هللا  تاولص  ) بلاط

ناذا وزج  یلو  دوش ، هتفگ  هقلطم  تبرق  دصق  هب  دیاب  تسا و  مهم  بوخ و  عیشت  راعـش  ناونع  هب  هللا » یلو  ًایلع  ّنأ  دهـشأ   » نتفگ ج :
.تسین هماقا  و 

ار میاـهزامن  مناوت  یمن  هک  يّدـح  هب  تسا  رتدـیدش  نآ  درد  تاـقوا  یهاـگ  یلو  مرب  یم  جـنر  رمک  درد  زا  تسا  یتدـم  س 457 :
رخآ رد  دیاش  منک ، ربص  رگا  یلو  مناوخب  هتـسشن  دیاب  مناوخب ، زامن  مهاوخب  تقو  لّوا  رگا  هلأسم ، نیا  هب  هجوت  اب  مناوخب ، هداتـسیا 

؟ تسیچ نم  هفیظو  عضو  نیا  اب  مناوخب ، زامن  هداتسیا  مناوتب  تقو 

یلو دینک ، ربص  ماگنه  نآ  ات  دیاب  طایتحا ، رب  انب  دیناوخب ، هداتـسیا  ار  دوخ  زامن  دیناوتب  تقو  رخآ  رد  هک  دیهد  یم  لامتحا  رگا  ج :
هدناوخ هک  يزامن  دشن  فرطرب  امـش  رذع  تقو  رخآ  ات  سپـس  دیدناوخ و  هتـسشن  ار  دوخ  زامن  يرذـع  رطاخ  هب  تقو  لّوا  رد  رگا 

ات زامن  زا  امـش  یناوتان  هک  دیتشاد  نیقی  دـیدوبن و  هداتـسیا  زامن  رب  رداق  تقو  لّوا  رد  رگا  تسین و  مزال  هداعا  تسا و  حیحـص  دـیا 
روط هب  ار  زامن  دیاب  دیناوخب  زامن  هداتـسیا  دیتسناوت  دش و  فرطرب  امـش  رذع  تقو  رخآ  زا  لبق  یلو  تفای ، دـهاوخ  همادا  تقو  رخآ 

.دینک هداعا  هداتسیا 

نآ ماکحا  تئارق و 

هدناوخ دنلب  نآ  تئارق  هک  يزامن  س 458 :
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؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، هدشن 

دنناوخب هتسهآ  ًالهج  ای  ًاوهـس  رگا  .دنناوخب  دنلب  اشع  برغم و  حبـص و  ياهزامن  رد  ار  هروس  دمح و  هک  تسا  بجاو  نادرم  رب  ج :
.تسا لطاب  زامن  دشاب ، دمع  يور  زا  رگا  یلو  تسا ، حیحص  زامن 

؟ هتسهآ ای  میناوخب  دنلب  ار  نآ  دیاب  میشاب  هتشاد  ار  حبص  زامن  ياضق  ندناوخ  دصق  رگا  ایآ  س 459 :

یتح دشاب ، دنلب  یلاح  ره  رد  ءاضق  هچ  دشاب و  ادا  هچ  اشع  برغم و  حبـص و  ياهزامن  رد  هروس  دمح و  تئارق  هک  تسا  بجاو  ج :
.تسا لطاب  زامن  دوشن ، هدناوخ  دنلب  ًادمع  رگا  و  دوش ، هدناوخ  زور  رد  اهنآ  ياضق  رگا 

رگید فرط  زا  و  تسا ، هدجس  عوکر و  هروس ، دمح ، مارحالاهریبکت ، تین ، زا  لکشتم  زامن  زا  تعکر  کی  هک  میناد  یم  س 460 :
زامن رد  یلو  .تسا  بجاو  ندـناوخ  هتـسهآ  اشع  زاـمن  مراـهچ  موس و  تعکر  برغم و  زاـمن  موس  تعکر  رـصع و  رهظ و  زاـمن  رد 

موس تعکر  هدجـس  عوکر و  رکذ  تعامج  ماما  هک  دوش  یم  هدهاشم  دـننک ، یم  شخپ  ًامیقتـسم  نویزیولت  ویدار و  زا  هک  یتعامج 
هلأسم نیا  تسا ، بجاو  نآ  رد  ندناوخ  هتسهآ  هک  دنتسه  یتعکر  ءزج  ود  هدجس  عوکر و  نآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دناوخ  یم  دنلب  ار 

؟ دراد یمکح  هچ 

دمح تئارق  هب  صتخم  رصع ، رهظ و  زامن  رد  ندناوخ  هتسهآ  ِبوجو  حبص و  اشع و  برغم و  ياهزامن  رد  ندناوخ  دنلب  ِبوجو  ج :
ای دمح  تئارق  صوصخم  طقف  اشع ، برغم و  زامن  لوا  تعکر  ود  زا  ریغ  رد  ندـناوخ  هتـسهآ  بوجو  هک  هنوگنامه  .تسا  هروس  و 

دهشت و هدجس و  عوکر و  رکذ  رد  یلو  .تسا  مراهچ  موس و  تعکر  رد  تاحیبست 
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.تسا ّریخم  ندناوخ  دنلب  ای  هتسهآ  نیب  فّلکم  هناگجنپ ، ياهزامن  رد  بجاو  ياهرکذ  رگید  مالس و 

تئارق ایآ  دناوخب ، مه  یطایتحا  ءاضق  زامن  تعکر  هدفه  هنازور ، بجاو  زامن  تعکر  هدفه  رب  هوالع  دهاوخب  صخش  رگا  س 461 :
؟ هتسهآ ای  دناوخب  دنلب  دیاب  ار  اشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  مود  لوا و  تعکر  ود 

.دشاب یطایتحا  اضق  زامن  دنچره  درادن ، دوجو  اضق  ادا و  زامن  نیب  یقرف  بجاو  ياهزامن  رد  تافخا  رهج و  بوجو  رد  ج :

نیا ایآ  دوش ، یم  هتفگ  ءاه »  » اب هالصلا » یلع  ّیح   » ناذا رد  یلو  دوش  یم  متخ  ءات »  » فرح هب  هالص »  » هملک هک  میناد  یم  س 462 :
؟ تسا حیحص 

.تسا نّیعتم  هکلب  درادن ، لاکشا  فقو  ماگنه  ءاه ، هب  هولص  ظفل  متخ  ج :

ایآ کلام ،»  » رب کلم »  » ظفل ندوب  حجار  رب  ینبم  دمح  هکرابم  هروس  ریسفت  رد  هّرس ) سّدق  ) ماما ترـضح  رظن  هب  هجوت  اب  س 463 :
؟ تسا حیحص  بجاو ، ریغ  بجاو و  ياهزامن  رد  تروص  ود  ره  هب  تئارق  رد  طایتحا  هکرابم ، هروس  نیا  تئارق  ماگنه 

.درادن لاکشا  دروم  نیا  رد  طایتحا  ج :

دـناوخب و فقو  اب  يروف ، فطع  نودـب  ار  نآ  مهیلع » بوضغملا  ریغ   » ندـناوخ ماـگنه  رازگزاـمن  هک  تسا  حیحـص  اـیآ  س 464 :
و دـمحم » یلع  ّلص  مّهللا   » هلمج رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  «) دـمحم  » رب فقو  دهـشت  رد  ایآ  دـیامن ؟ تئارق  ار  نیلاـضلا » ـالو   » سپس

؟ تسا حیحص  دمحم » لآ   » ترابع تئارق  سپس 

.درادن لاکشا  دنزن ، ررض  هلمج  تدحو  هب  هک  يرادقم  ات  هلصاف  فقو و  ج :

: تسا هدش  هّرس ) سّدق  ) ماما ترضح  زا  ریز  ءاتفتسا  س 465 :

؟ دینک یم  لمع  لوق  مادک  هب  امش  دیوجت ، ملع  رد  داضلا »  » ظفلت رد  لاوقا  ددعت  هب  هجوت  اب 

بجاو دیوجت ، ياملع  تارظن  ساسا  رب  فورح  جراخم  تخانش  دنا : هتشون  خساپ  رد  هّرس ) سّدق  ) ماما
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.تسا هدرک  ادا  ار  فرح  نآ  هک  دنک  قدص  برع  فرُع  دزن  هک  دشاب  یتروص  هب  یفرح  ره  ظفلت  دیاب  هکلب  تسین ،

؟ تسا ینعم  هچ  هب  تسا » هدرک  ادا  ار  فرح  نآ  هک  دنک  قدص  برع  فرع  دزن   » ترابع ًالوا : هک  تسا  نیا  ام  لاؤس 

تروص نیا  رد  تسا ؟ هدشن  جارختـسا  برع  مالک  فرع و  زا  وحن  فرـص و  ملع  دـعاوق  دـننامه  مه  دـیوجت  ملع  دـعاوق  ایآ  ًایناث :
؟ دش دوخ  هشیر  زا  ود  نآ  ییادج  هب  لئاق  ناوت  یم  هنوگچ 

هب ای  دـنک و  یمن  ادا  دوخ  حیحـص  جراخم  زا  تئارق  ماگنه  ار  فورح  هک  دوش  لـصاح  نیقی  ربتعم  قیرط  زا  یـسک  يارب  رگا  ًاـثلاث :
هک نیا  لـثم  دراد ، تاـهج  عـیمج  زا  يریگداـی  يارب  یبساـنم  هـنیمز  دـیامن و  یمن  ظـفلت  حیحـص  ار  تاـملک  فورح و  یلک  روـط 

تئارق نتخوـمآ  رد  یعـس  دادعتـسا  دـح  رد  تسا  بجاو  اـیآ  دراد ، ملع  نیا  يریگارف  يارب  یبساـنم  تصرف  اـی  یبوـخ و  دادعتـسا 
؟ دیامن حیحص 

رگا نیا  رب  انب  .تسا  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  دیوجت  دعاوق  هک  تسا  یتغل  لها  تئارق  هوحن  اب  نآ  تقفاوم  تئارق ، تّحص  رد  كالم  ج :
عجرم دشاب ، تغل  لها  ظفلت  هوحن  مهف  رد  نانآ  فالتخا  زا  یشان  فورح  زا  یکی  ظفلت  تیفیک  رد  دیوجت  ياملع  تارظن  فالتخا 

، دـشاب ظفلت  تیفیک  رد  نانآ  دوخ  فالتخا  زا  یـشان  نانآ  تارظن  فـالتخا  رگا  یلو  .تسا  تغل  لـها  فرع  دوخ  فـالتخا ، لـح 
يارب نکمت  تروص  رد  دـیاب  دـناد ، یمن  حیحـص  ار  دوخ  تئارق  هک  یـسک  .تسا  ّریخم  لاوقا  نآ  زا  کـی  ره  باـختنا  رد  فـّلکم 

.دیامن مادقا  حیحص  تئارق  يریگدای 

تشاد و ار  صالخا  هحتاف و  هروس  ندناوخ  دصق  تداع  بسح  رب  ای  ادتبا و  زا  هک  یسک  س 466 :
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هللا مسب   » دـعب دـیامن و  دـصق  ار  ینّیعم  هروس  لوا ، زا  دـیاب  ایآ  درکن ، نییعت  ار  هروس  ًاوهـس  یلو  تفگ  ار  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  »
؟ دنک تئارق  ار  میحرلا » نمحرلا 

.دنک افتکا  نآ  هب  يا  هروس  ره  ندناوخ  يارب  دناوت  یم  هکلب  تسین ، بجاو  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » هداعا ج :

زامن دوشن ، ظفلت  لماک  حیحـص و  یبرع  تروص  هب  تاملک  رگا  اـیآ  تسا ؟ بجاو  زاـمن  رد  یبرع  ظاـفلا  لـماک  ادا  اـیآ  س 467 :
؟ تسا تّحص  هب  موکحم 

رازگزامن رگا  دوش و  تئارق  حیحص  روط  هب  اهنآ  ریغ  هروس و  دمح و  تئارق  لیبق  زا  زامن  بجاو  ياهرکذ  همه  هک  تسا  بجاو  ج :
.تسا روذعم  تسین ، يریگدای  هب  رداق  رگا  دریگب و  دای  هک  تسا  بجاو  دناد ، یمن  ار  یبرع  تاملک  ظفلت  حیحص  تیفیک 

؟ ریخ ای  دنک  یم  قدص  تئارق  اهنآ ، ظفلت  نودب  بلق  رد  تاملک  ندنارذگ  ینعی  زامن  رد  یبلق  تئارق  رب  ایآ  س 468 :

.دنک قدص  نآ  رب  تئارق  هک  يروط  هب  دنوش ، ظفلت  تاملک  هک  تسا  بجاو  زامن  رد  دنک و  یمن  قدص  نآ  رب  تئارق  ناونع  ج :

هروس کی  یحـضو  حارـشنا ، شیرق ، لیف ، هروس  لثم  میرک  نآرق  ياه  هروس  زا  يدادـعت  نیرـسفم ، زا  یـضعب  رظن  رب  اـنب  س 469 :
دعب دیاب  ًامتح  دنک ، تئارق  زامن  رد  ار  لیف  هروس  لثم  هروس  ود  نآ  زا  یکی  هک  یسک  دنیوگ : یم  نانآ  .دنوش  یمن  بوسحم  لماک 
لهج رثا  رب  یـسک  رگا  نیا  رب  انب  .دنوش  تئارق  مه  اب  دیاب  یحـضو  حارـشنا  هروس  ود  نینچمه  دناوخب و  مه  ار  شیرق  هروس  نآ ، زا 

؟ تسیچ وا  هفیظو  دناوخب ، زامن  رد  ییاهنت  هب  ار  حارشنا  ای  لیف  هروس  هلأسم ، هب 

.تسا تّحص  هب  موکحم  وا  هتشذگ  ياهزامن  دشاب ، هدرکن  یهاتوک  هلأسم  يریگدای  رد  رگا  ج :

س
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، دوش هجوتم  زامن  زا  دعب  دناوخب و  هروس  دمح و  رهظ ، زامن  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  تلفغ  رثا  رب  زامن  ماگنه  یـصخش  رگا  : 470
؟ تسا حیحص  يو  زامن  ایآ  دوشن ، هجوتم  رگا  و  تسا ، بجاو  وا  رب  زامن  هداعا  ایآ 

.تسا حیحص  شزامن  لاؤس ، ضرف  رد  ج :

؟ دنناوخب دنلب  ار  اشع  برغم و  حبص و  ياهزامن  هروس  دمح و  دنناوت ، یم  ناوناب  ایآ  س 471 :

.دنناوخب هتسهآ  تسا  رتهب  دونش ، یم  ار  ناشیادص  مرحمان  رگا  یلو  دنناوخب  هتسهآ  ای  دنلب  دنناوت  یم  ج :

هک میناد  یم  ام  تسا و  رهج  مدع  رصع ، رهظ و  زامن  رد  تئارق  ندناوخ  هتسهآ  كالم  هّرـس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  رظن  قبط  س 472 :
فرح هدجه  میناوخب ، ادص  نودب  هتسهآ و  ار  رـصع  رهظ و  زامن  رگا  نیا  رب  انب  دنتـسه ، ادص  اب  فورح  هیقب  فرح ، هد  يانثتـسا  هب 

.دییامرف حیضوت  ار  هلأسم  نیا  تسا  دنمشهاوخ  دش ، دنهاوخن  ظفلت  تسرد  رادادص 

كالم لباقم ، رد  تسا و  نآ  ندرکن  راکـشآ  كالم  هکلب  تسین ، ادـص  رهوج  دوجو  مدـع  ندـناوخ ) هتـسهآ   ) تافخا كـالم  ج :
.تسا ادص  رهوج  ندرک  راکشآ  ندناوخ ) دنلب   ) رهج

دنناوت یم  هنوـگچ  دـنرادن ، یبرع  تاـملک  هب  تبـسن  یتخانـش  دـنوش و  یم  ناملـسم  هک  درم  نز و  زا  معا  یجراـخ  دارفا  س 473 :
؟ دراد دوجو  راک  نیا  يارب  یبرع  يریگارف  هب  يزاین  ًالوصا  و  دنهد ؟ ماجنا  ار  هریغ  زامن و  زا  معا  دوخ  ینید  تابجاو 

.تسا بجاو  تسا ، طرش  نآ  رد  ندوب  یبرع  هک  يزیچ  ره  زامن و  مالس  دهشت و  هروس ، دمح ، مارحالا ، هریبکت  يریگدای  ج :

هلفاـن دـنوش و  هدـناوخ  دـنلب  دـیاب  تسا ، بجاو  اـهنآ  رد  تئارق  ندـناوخ  دـنلب  هک  ییاـهزامن  هلفاـن  هک  نیا  رب  یلیلد  اـیآ  س 474 :
، تسا بجاو  نآ  ندناوخ  هتسهآ  هک  ییاهزامن 
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دـنوش و هدـناوخ  هتـسهآ  يرهج  ياهزامن  ياـه  هلفاـن  رگا  اـیآ  دـشاب  تبثم  باوج  رگا  دراد ؟ دوجو  دـنوش ، هدـناوخ  هتـسهآ  دـیاب 
؟ تسا يزجم  سکعرب ، نینچمه 

رگا دشاب و  هتسهآ  هک  تسا  بحتسم  یتافخا  ياهزامن  رد  دشاب و  دنلب  هک  تسا  بحتسم  يرهج  ياهزامن  ياه  هلفان  رد  تئارق  ج :
.تسا يزجم  دوش ، ماجنا  مه  سکع  رب 

میرک نآرق  زا  يرادقم  توالت  ای  دوش  هدناوخ  لماک  هروس  کی  هک  تسا  بجاو  زامن  رد  دـمح  هروس  تئارق  زا  دـعب  ایآ  س 475 :
؟ تسا زیاج  ینآرق  تایآ  زا  یضعب  ندناوخ  هروس ، تئارق  زا  دعب  ایآ  لوا  تروص  رد  و  تسا ؟ یفاک  مه 

هب تاـیآ  زا  یـضعب  تئارق  یلو  .تسین  يزجم  لـماک ، هروس  ياـج  هب  میرک  نآرق  زا  یتاـیآ  تئارق  هیموـی ، بجاو  ياـهزامن  رد  ج :
.درادن لاکشا  لماک ، هروس  کی  تئارق  زا  دعب  نآرق  دصق 

بارعا و رد  ای  هروس و  دمح و  تئارق  رد  یهابتشا  دنک ، یم  ملکت  نآ  هب  ناسنا  هک  يا  هجهل  ای  يراگنا و  لهس  رثا  رب  رگا  س 476 :
؟ دراد یمکح  هچ  زامن  دوش ، هدناوخ  مال  رسک  هب  مال ، حتف  ياج  هب  َدلوی  هملک  ًالثم  دهد  خر  زامن  تاملک  تاکرح 

اب ار  هتشذگ  ياهزامن  رگا  هتبلا  .تسا  حیحـص  زامن  الا  و  تسا ، لطاب  زامن  دشاب ، يریگدای ) رب  رداق   ) رـصقم لهاج  ای  دماع  رگا  ج :
.تسین بجاو  اهنآ  ياضق  تروص  ره  رد  دشاب ، هدناوخ  روکذم  تروص  هب  تّحص  هب  داقتعا 

داوس دـنا و  هدادـن  دای  زامن  وا  هب  یکدوک  نارود  رد  شردام  ردـپ و  دراد و  نس  لاس  ای 40  دودح 35  هک  تسا  یـصخش  س 477 :
زامن ياهرکذ  تاملک و  حیحص  يادا  رب  رداق  یلو  دریگب ، دای  حیحص  تروص  هب  ار  زامن  هک  تسا  هدرک  یعس  اما  درادن ، مه 
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؟ تسا حیحص  وا  زامن  ایآ  دنک ، ظفلت  دناوت  یمن  ًالصا  ار  تاملک  زا  یضعب  تسین و 

.تسا تّحص  هب  موکحم  شزامن  دهد ، ماجنا  تسا ، نآ  ظفلت  رب  رداق  هک  ار  هچنآ  رگا  ج :

ًادـعب .مدرک  یم  ظفلت  دـنا ، هداد  شزومآ  ناتـسریبد  رد  ما و  هتخومآ  مردام  ردـپ و  زا  هک  هنوگنامه  ار  زاـمن  تاـملک  نم  س 478 :
همه هکنآ  ای  تسا  بجاو  نم  رب  زامن  هداعا  هّرـس ) سّدـق  ) ماـما ياوتف  قبط  اـیآ  .ما  هدرک  یم  ادا  هابتـشا  ار  تاـملک  هک  مدـش  هجوتم 

؟ دنتسه حیحص  ما ، هدناوخ  تروص  نآ  هب  هک  ار  ییاهزامن 

.درادن ءاضق  هداعا و  تسا و  تّحص  هب  موکحم  هتشذگ  ياهزامن  یمامت  لاؤس ، ضرف  رد  ج :

ایآ دناوخب ، هراشا  اب  ار  شزامن  رگا  دراد ، یملاس  ساوح  یلو  تسین ، ملکت  رب  رداق  یلال  يرامیب  هب  التبا  رثا  رب  هک  یـسک  س 479 :
؟ تسا حیحص 

.تسا يزجم  حیحص و  روبزم  ضرف  رد  وا  زامن  ج :

زامن رکذ 

؟ دراد لاکشا  رگیدکی  ياج  هب  هدجس  عوکر و  ياهرکذ  يدمع  تئارق  ایآ  س 480 :

.دنتسه حیحص  یگمه  زامن  هدجس و  عوکر و  درادن و  لاکشا  دیوگب ، لجوزع  دنوادخ  رکذ  قلطم  دصق  هب  ار  اهنآ  رگا  ج :

لاح نامه  رد  دـیوگب و  ار  هدجـس  رکذ  عوکر  رد  سکع ، رب  اـی  دـیوگب و  ار  عوکر  رکذ  هدجـس  رد  ًاوهـس  یـصخش  رگا  س 481 :
؟ تسا لطاب  وا  زامن  ایآ  دیامن ، حالصا  ار  نآ  هدش و  دوخ  هابتشا  هجوتم 

.تسا حیحص  شزامن  درادن و  لاکشا  ج :

هچ تسا ، هتفگ  هابتـشا  ار  هدجـس  ای  عوکر  رکذ  هک  دوش  هجوتم  نآ  زا  تغارف  زا  دـعب  ای  زامن و  ماگنه  رد  رازگ  زامن  رگا  س 482 :
؟ دراد یمکح 

.تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  دوش ، هجوتم  دوجس  عوکر و  زا  دعب  رگا  ج :

راب کی  ایآ  س 483 :
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؟ تسا یفاک  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هعبرا  تاحیبست  نتفگ 

.دوش هتفگ  هبترم  هس  هک  تسا  نیا  طایتحا  دنچره  تسا ، یفاک  ج :

دنوادـخ هاگـشیپ  رد  وا  زامن  ایآ  تسا ، هتفگ  راب  راهچ  ًاوهـس  يدرف  یلو  تسا ، هبترم  هس  زامن  رد  هعبرا  تاـحیبست  دادـعت  س 484 :
؟ تسا لوبقم 

.درادن لاکشا  ج :

یمکح هچ  رتمک ، ای  رتشیب و  اـی  هتفگ  هبترم  هس  زاـمن  مراـهچ  موس و  تعکر  رد  ار  هعبرا  تاـحیبست  دـناد  یمن  هک  یـسک  س 485 :
؟ دراد

ار تاحیبست  هتـشاذگ و  لقا  رب  ار  انب  دناوت  یم  هتفرن  عوکر  هب  ات  و  تسین ، بجاو  وا  رب  يزیچ  دـنک و  یم  تیافک  زین  هبترم  کی  ج :
.تسا هتفگ  هبترم  هس  ار  نآ  هک  دنک  نیقی  ات  دیامن  رارکت 

حیحـص مایق  لاح  رد  نآ  نتفگ  ایآ  تسا و  زیاج  تکرح  لاح  رد  زامن  ماـگنه  دـعقاو » موقا  هتوق  هللا و  لوحب   » تئارق اـیآ  س 486 :
؟ تسا

.دوش یم  هتفگ  يدعب  تعکر  يارب  مایق  تلاح  رد  رکذ  نیا  ًالوصا  درادن و  لاکشا  ج :

؟ دوش یم  ترضح  نآ  نادناخ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رب  تاولص  لماش  ایآ  تسیچ ؟ رکذ  زا  دارم  س 487 :

لـضفا مهیلع  ) دمحم لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  دوش و  یم  بوسحم  رکذ  دـشاب ، لجوزع  دـنوادخ  رکذ  نّمـضتم  هک  یترابع  ره  ج :
.تساهرکذ نیرتهب  زا  هللا ) تاولص 

ّلجوّزع دـنوادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  هدرک و  دـنلب  تونق  يارب  ار  اهتـسد  تسا  تعکر  کی  هک  رتو  زامن  رد  هک  یماـگنه  س 488 :
؟ دراد لاکشا  یسراف  نابز  هب  تاجاح  بلط  ایآ  مینک ، یم  بلط 

.دناوخ ینابز  ره  هب  ناوت  یم  تونق  رد  ار  ییاعد  ره  هکلب  درادن ، لاکشا  یسراف  نابز  هب  تونق  رد  اعد  ج :

نآ ماکحا  هدجس و 

؟ دراد یمکح  هچ  کیئازوم  نامیس و  رب  ممیت  هدجس و  س 489 :

ج:
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.تسا کیئازوم  نامیس و  رب  ممیت  كرت  طوحا  هچرگا  .درادن  لاکشا  ود  نآ  رب  ممیت  هدجس و 

؟ دراد لاکشا  تسا ، يزیر  ياهخاروس  ياراد  هک  یکیئازوم  رب  زامن  ماگنه  اهتسد  نتشاذگ  ایآ  س 490 :

.درادن لاکشا  ج :

یناشیپ ندیبسچ  عنام  هدناشوپ و  ار  نآ  يور  كرچ  زا  يا  هیال  هک  يروط  هب  هدـش ، كرچ  هایـس و  هک  رهم  رب  هدجـس  ایآ  س 491 :
؟ دراد لاکشا  تسا ، رهم  يور 

.تسا لطاب  زامن  هدجس و  دوش ، رهم  یناشیپ و  نیب  لئاح  هک  دشاب  يرادقم  هب  رهم  يور  كرچ  رگا  ج :

هداـعا تسا ، هدـش  هدیـشوپ  باـجح  اـب  هدجـس  ياـج  صوـصخ  هـب  يو  یناـشیپ  رهم ، رب  هدجـس  ماـگنه  هـک  ینز  رب  اـیآ  س 492 :
؟ تسا بجاو  شیاهزامن 

.تسین بجاو  وا  رب  هداعا  هدوبن ، لئاح  دوجو  هجوتم  هدجس  ماگنه  رگا  ج :

، درادـن سامت  رهم  اب  لماک  روط  هب  يو  یناشیپ  هک  دوش  یم  هجوتم  هتـشاذگ ، رهم  يور  ار  دوخ  رـس  هدجـس ، ماگنه  ینز  س 493 :
هرابود عنام  عفر  زا  دعب  هدرک و  دنلب  نآ  يور  زا  ار  شرـس  اذل  تسا ، رهم  اب  یناشیپ  لماک  سامت  زا  عنام  يو  يرـسور  ای  رداچ  اریز 

هچ تسا ، هدناوخ  هک  ییاهزامن  دوش ، بوسحم  یلقتسم  هدجس  يو  لمع  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  زامن  تسا ، هتـشاذگ  رهم  يور 
؟ دراد یمکح 

ندرک دنلب  رگا  .دریگب  رارق  رهم  يور  ات  دهد  تکرح  ار  شا  یناشیپ  دنک ، دنلب  نیمز  زا  ار  دوخ  رـس  هک  نیا  نودب  تسا  بجاو  ج :
ماجنا تعکر  کی  هدجس  ود  زا  یکی  رد  طقف  ار  لمع  نیا  هدوب و  یـشومارف  ای  لهج  رثا  رب  رهم  يور  هدجـس  يارب  نیمز  زا  یناشیپ 

هدوب و دمع  ملع و  اب  راک  نیا  رگا  یلو  .تسین  بجاو  هداعا  تسا و  حیحص  شزامن  هداد ، یم 
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.تسا بجاو  نآ  هداعا  لطاب و  شزامن  هداد ، ماجنا  ار  نآ  تعکر  کی  هدجس  ود  ره  رد  ای 

ماجنا هب  رداق  میراد ، هک  یمـسج  صاخ  تعیـضو  رطاخ  هب  ام  یلو  دشاب ، نیمز  يور  ندب  زا  وضع  تفه  دـیاب  هدجـس  رد  س 494 :
یناشیپ فرط  هب  ار  رهم  ای  زامن  يارب  میتسه و  دننک ، یم  هدافتـسا  رادـخرچ  یلدنـص  زا  هک  یگنج  نیلولعم  زا  اریز  میتسین ، راک  نیا 

؟ ریخ ای  تسا  حیحص  راک  نیا  ایآ  مینک ، یم  هدجس  نآ  رب  هتشاذگ و  رادخرچ  یلدنص  هتسد  يور  ار  نآ  ای  مینک و  یم  دنلب 

دیاب دیتسه ، نآ  رب  هدجـس  هیاپ و  راهچ  ای  تشلاب  دـننام  رگید  زیچ  ای  رادـخرچ  یلدنـص  هتـسد  يور  رهم  نتـشاذگ  هب  رداق  رگا  ج :
، هراشا ءامیا و  اب  دنچره  دیناوت  یم  هک  وحن  ره  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  .تسا  حیحـص  امـش  زامن  دیهد و  ماجنا  وحن  نیدب  ار  هدـجس 

.دیشاب قفوم  هللا  ءاشنا  .تسا  حیحص  امش  زامن  دیهد و  ماجنا  ار  عوکر  هدجس و 

؟ دراد یمکح  هچ  هفرشم  دهاشم  رمرم  شرفگنس  رب  هدجس  س 495 :

.درادن لاکشا  رمرم  گنس  رب  هدجس  ج :

؟ میراذگب نیمز  رب  مه  ار  نآ  رگید  ناتشگنا  زا  یضعب  اپ ، گرزب  تشگنا  رب  هوالع  هدجس  ماگنه  تسا  زیاج  ایآ  س 496 :

.درادن لاکشا  ج :

وا کش  يدح  ات  دوش  یم  ثعاب  رازگزامن  ياه  هدجس  اه و  تعکر  شرامـش  اب  هک  هدش  هتخاس  زامن  يارب  يرهم  هزورما  س 497 :
هب تسا ، هدش  بصن  نآ  ریز  هک  يزلف  هاگتـسد  رطاخ  هب  رهم  نآ ، يور  یناشیپ  نتـشاذگ  ماگنه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .ددرگ  فرطرب 

.دییامرف نایب  ار  دوخ  فیرش  رظن  میراودیما  تسا ؟ حیحص  نآ  رب  هدجس  فیصوت  نیا  اب  ایآ  دنک ، یم  تکرح  نیئاپ  تمس 

لحم رگا  ج :
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رب هدجس  دنامب ، تکرح  یب  تباث و  یناشیپ  نتشاذگ  زا  سپ  تسا و  حیحص  نآ  رب  هدجـس  هک  دشاب  ییاهزیچ  زا  یناشیپ  نتـشاذگ 
.درادن لاکشا  نآ  يور 

؟ دوش یم  هتشاذگ  يرگید  يور  اپ  مادک  هدجس  زا  دعب  نتسشن  ماگنه  س 498 :

.دراذگب پچ  ياپ  فک  رب  ار  تسار  ياپ  يور  دنیشنب و  پچ  نار  رب  هک  تسا  بحتسم  ج :

؟ تسا لضفا  يرکذ  هچ  نتفگ  بجاو ، رکذ  تئارق  زا  دعب  عوکر  هدجس و  رد  س 499 :

يارب اعد  تاولـص و  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  هدجـس  رد  و  دوش ، متخ  درف  ددـع  هب  هک  تسا  رتهب  بجاو و  رکذ  ناـمه  رارکت  ج :
.تسا بحتسم  ترخآ  ایند و  ياه  تجاح 

شخپ امیس  ادص و  ای  توص  طبض  زا  هک  نآرق  ياهراون  زا  دوش  یم  بجاو  اهنآ  ندینش  رثا  رد  هدجـس  هک  یتایآ  ندینـش  س 500 :
؟ دراد یمکح  هچ  دوش  یم 

.تسا بجاو  هدجس  موقرم ، ضرف  رد  ج :

زامن تالطبم 

؟ دوش یم  لطاب  دهشت ، رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینموملاریما  تیالو  هب  تداهش  رکذ  اب  زامن  ایآ  س 501 :

دـیناوخب و دـنا  هدومن  نایب  هّیلمع  ياه  هلاسر  رد  مهلاثما ) هللاّرثک  ) هعیـش ماـظع  عجارم  هک  روط  ناـمه  ار  دهـشت  هلمج  زا  زاـمن و  ج :
.دشاب یحیحص  قح و  مالک  هک  دنچره  دینکن  هفاضا  نآ  رب  يزیچ 

ایر زین  يو  لمع  نیا  ایآ  دـنک ، یم  هزرابم  دوخ  سفن  اب  رـضاح  لاح  رد  تسا و  اـیر  هب  ـالتبم  دوخ  تاداـبع  رد  یـصخش  س 502 :
؟ درک يرود  ایر  زا  ناوت  یم  هنوگچ  دوش ؟ یم  بوسحم 

تمظع رد  دـیاب  اـیر  زا  ییاـهر  يارب  دوش و  یمن  بوـسحم  اـیر  اـیر ، اـب  هزراـبم  هلمج  زا  دریگ  ماـجنا  ادـخ  يارب  هک  یلمع  ره  ج :
يارب مدرم  رگید  دوخ و  یگدنب  رد  نینچمه  دیامن و  رکفت  دنوادخ  هب  نارگید  جایتحا  فعض و  لاعتم و  دنوادخ 
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.دنک هشیدنا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

اب نیمآ »  » هملک تعامج ، ماما  طسوت  دـمح  هروس  تئارق  زا  دـعب  تنـس ، لها  ناردارب  تعاـمج  زاـمن  رد  تکرـش  ماـگنه  س 503 :
؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دوش ، یم  هتفگ  یعمج  هتسد  تروص  هب  دنلب و  يادص 

.تسین زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  درادن و  لاکشا  دشاب ، نیمآ  نتفگ  هیقت ، ياضتقم  رگا  ج :

تـسا زیاج  ایآ  تسا ، یکانرطخ  راک  ماجنا  لاح  رد  هک  میوش  یم  یکدوک  هجوتم  بجاو  زاـمن  ندـناوخ  ماـگنه  یهاـگ  س 504 :
هجوتم دنتـسه ، هناخ  رد  هک  یناسک  ای  كدوک  ات  میناوخب  دنلب  ار  اهرکذ  زا  یـضعب  ای  رگید  هروس  ای  دمح  هروس  تاملک  زا  یـضعب 

، میهد ناکت  وا  لاؤس  باوج  رد  ای  یسک و  هب  يزیچ  ندنامهف  يارب  ار  وربا  ای  تسد  زامن  مایق  ماگنه  رگا  ددرگ ؟ عفر  رطخ  دنوش و 
؟ دراد یمکح  هچ  زامن  نآ 

، دوشن زامن  تأیه  زا  جورخ  بجوم  نارگید ، ندرک  هاـگآ  يارب  زاـمن  ياـهرکذ  اـی  تاـیآ  تئارق  ماـگنه  ادـص  ندرک  دـنلب  رگا  ج :
هب رصتخم و  رگا  وربا  مشچ و  ای  تسد  نداد  تکرح  و  دشاب ، رکذ  تئارق و  تین  هب  رکذ  تئارق و  هک  نیا  هب  طورشم  .درادن  لاکشا 

.ددرگ یمن  زامن  نالطب  بجوم  دشاب ، هتشادن  تافانم  زامن  تأیه  ای  شمارآ و  رارقتسا و  اب  هک  دشاب  يوحن 

یم لطاب  شزامن  ددنخب ، يروآ  هدنخ  تلاح  شیادـیپ  ای  راد  هدـنخ  فرح  ِيروآدای  رطاخ  هب  زامن  ماگنه  یـسک  رگا  ایآ  س 505 :
؟ ریخ ای  دوش 

.تسا لطاب  زامن  دشاب ، يدمعو  ههقهق ) ینعی   ) ادص اب  هدنخ  رگا  ج :

لطاب ار  زامن  هک  یتروص  رد  و  ددرگ ، یم  نآ  نالطب  بجوم  زامن ، لاح  رد  تونق  زا  دـعب  تروص  هب  اهتـسد  ندـیلام  اـیآ  س 506 :
؟ دوش یم  بوسحم  هانگ  تیصعم و  ایآ  دنک ،

تهارک ج :
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.دنک یمن  لطاب  ار  زامن  یلو  دراد 

؟ تسا زیاج  دراد ، یم  زاب  زامن  زا  ار  ناسنا  رکف  اهنآ  ندوب  زاب  هک  لیلد  نیا  هب  زامن  رد  اهمشچ  نتسب  ایآ  س 507 :

.دشاب یم  هورکم  هچ  رگ  درادن ، یعرش  عنام  زامن  رد  اه  مشچ  نتسب  ج :

هک متفا  یم  متـشاد  یثعب  رفاک  ماظن  اب  گنج  نارود  رد  هک  يونعم  ینامیا و  ياه  تلاح  دای  هب  زامن  ماگنه  رد  یهاـگ  نم  س 508 :
؟ دنک یم  لطاب  ار  زامن  راک  نیا  ایآ  دوش ، یم  نم  عوشخ  تلاح  شیازفا  ثعاب 

.دنز یمن  ررض  زامن  تّحص  هب  ج :

؟ ددرگ یم  اهنآ  هزور  زامن و  نالطب  بجوم  زور  هس  تدم  ات  رفن ، ود  نیب  ینمشد  رهق و  همادا  ایآ  س 509 :

.تسا مومذم  ًاعرش  لمع  نیا  هچرگ  دنک ، یمن  لطاب  ار  هزور  زامن و  رفن ، ود  نیب  رهق  ینمشد و  عوقو  ج :

مالس

؟ تسیچ دشابن ، مالس  هغیص  هب  هک  یتیحت  ّدر  هرابرد  یلاعبانج  رظن  س 510 :

تیحت ار  نآ  فرع  هک  تسا  یمالک  رگا  دـشابن ، زامن  لاـح  رد  رگا  یلو  تسین ، زیاـج  نداد  باوج  دـشاب ، زاـمن  لاـح  رد  رگا  ج :
.تسا نآ  نتفگ  باوج  طایتحا ، دنک ، یم  بوسحم 

؟ تسا بجاو  رسپ  رتخد و  زا  معا  ناکدوک  مالس  باوج  ایآ  س 511 :

.تسا بجاو  نادرم  نانز و  مالس  باوج  دننام  رتخد ، رسپ و  زا  معا  زیمم ، ِناکدوک  مالس  باوج  ج :

هلصاف یمک  نامز  هک  يروط  هب  دهدن ، ار  مالس  باوج  رگید  ببس  ره  ای  تلفغ  لیلد  هب  یلو  دونشب ، ار  مالـس  یـسک  رگا  س 512 :
؟ تسا بجاو  مالس  باوج  نتفگ  نآ  زا  دعب  ایآ  دوش ،

.تسین بجاو  دنکن ، قدص  نآ  رب  تیحت  ّدر  مالس و  باوج  هک  دشاب  يرادقم  هب  ریخأت  رگا  ج :

یکی و  ًاعیمج ،» مکیلع  مالسلا  : » دیوگب دنک و  مالس  یهورگ  هب  یصخش  رگا  س 513 :
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؟ دنشاب هداد  ار  مالس  باوج  نارگید  رگا  یتح  تسا ، بجاو  مالس  باوج  مه  وا  رب  ایآ  دشاب ، زامن  لوغشم  نانآ  زا 

.دنکن نتفگ  باوج  هب  مادقا  رازگ  زامن  دهدب ، ار  نآ  باوج  يرگید  سک  رگا  ج :

یم تیافک  اهنآ  همه  زا  نداد  باوج  رابکی  ایآ  دنهد ، مالس  رفن  دنچ  ای  دنک و  مالس  راب  دنچ  نامز  کی  رد  یصخش  رگا  س 514 :
؟ دنک

باوج دصق  هب  ددرگ و  اهنآ  همه  لماش  هک  يا  هغیص  هب  باوج  کی  مود  تلاح  رد  و  تسا ، یفاک  باوج  کی  لوا  تروص  رد  ج :
.دنک یم  تیافک  دشاب ، نانآ  مالس 

؟ تسا بجاو  وا  مالس  باوج  ایآ  دنک ، یم  هدافتسا  مالس »  » ظفل زا  مکیلع » مالس   » ياج هب  نداد  مالس  ماگنه  یصخش  س 515 :

.تسا بجاو  نداد  باوج  دیامن ، قدص  مالس  تیحت و  نآ  رب  ًافرع  رگا  ج :

زامن تایکش 

ای دنک و  مامت  ار  شزامن  ایآ  دراد ، یمکح  هچ  ریخ ، ای  هدروآ  اجب  ار  تونق  هک  دنک  کش  زامن  موس  تعکر  رد  هک  یسک  س 516 :
؟ دیامن عطق  ار  نآ  کش  ماگنه  زا 

.تسین بجاو  فّلکم  رب  يزیچ  دروم  نیا  رد  و  تسا ، حیحص  زامن  دوش و  یمن  انتعا  روکذم  کش  هب  ج :

یم انتعا  هدجس ، ود  ای  هداد  ماجنا  هدجس  کی  هک  نیا  رد  کش  لثم  نآ  ياه  تعکر  زا  ریغ  رد  کش  هب  هلفان  زامن  رد  ایآ  س 517 :
؟ دوش

هدرکن زواجت  نآ  لحم  زا  رگا  ینعی  دراد ، ار  هضیرف  زامن  لاعفا  لاوقا و  رد  کش  مکح  نامه  هلفان  زامن  لاعفا  لاوقا و  رد  کـش  ج :
.دوش یمن  انتعا  نآ  هب  تسا ، هدرک  زواجت  نآ  ماجنا  لحم  زا  رگا  دوش و  یم  انتعا  نآ  هب  تسا ،

دوخ کش  هب  دیابن  کشلا  ریثک  هک  نیا  هب  هجوت  اب  س 518 :
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؟ تسیچ شا  هفیظو  دمآ ، شیپ  یکش  زامن  رد  وا  يارب  رگا  دنک ، انتعا 

تروص نیا  رد  هک  دوش  زامن  نالطب  بجوم  نآ  ماجنا  هکنآ  رگم  تسا ، هدرک  کش  نآ  رد  هک  دراذگب  يراک  ماجنا  رب  انب  دیاب  ج :
.دشاب زامن  لاوقا  لاعفا و  اهتعکر و  نیب  یقرف  دروم  نیا  رد  هک  نیا  نودب  دراذگ ، یم  نآ  ماجنا  مدع  رب  انب 

؟ تسیچ شا  هفیظو  دنک ، کش  نآ  رد  ای  دوش و  شیاه  تدابع  نالطب  هجوتم  لاس  دنچ  زا  دعب  یصخش  رگا  س 519 :

.دیامن ءاضق  ار  كرادت  لباق  ياه  تدابع  تسا  بجاو  نالطب ، هب  ملع  تروص  رد  و  دوش ، یمن  انتعا  لمع  زا  دعب  کش  هب  ج :

ای دتفیب  ییاج  هب  شهاگن  زامن  ماگنه  رد  ای  دهد و  ماجنا  رگید  یضعب  ياج  هب  ار  زامن  ءازجا  زا  یضعب  ًاوهس  یصخش  رگا  س 520 :
؟ تسیچ وا  هفیظو  تسا ؟ لطاب  وا  زامن  ایآ  دنزب ، فرح  ًاوهس 

هکنآ رگم  ددرگ ، یم  وهس  هدجس  بوجو  ثعاب  دراوم  زا  یـضعب  رد  نکیل  دوش ، یمن  نآ  نالطب  بجوم  زامن  رد  يوهـس  لمع  ج :
.دوش یم  زامن  نالطب  بجوم  هک  دنک  دایز  ای  مک  ار  زامن  زا  ینکر 

لوا تعکر  هـک  درک  یم  رکف  ًـالثم  دـیایب ، شداـی  رخآ  تـعکر  رد  دـنک و  شوـمارف  ار  زاـمن  زا  تـعکر  کـی  يدرف  رگا  س 521 :
، تسا موس  تعکر  رد  هک  دـش  هجوتم  رخآ  تعکر  رد  و  دروآ ، اـجب  مه  ار  مراـهچ  موس و  تعکر  اذـل  تسا ، مود  تعکر  شزاـمن 

؟ تسیچ وا  هفیظو 

بجاو دهشت  هک  تروص  نیا  رد  دهد و  مالس  سپس  دروآ و  اجب  زامن  مالس  زا  لبق  هدرواین ، اجب  هک  ار  یتعکر  ره  تسا  بجاو  ج :
ماجنا ار  نآ  ياضق  طایتحا  رب  انب  دیاب  هدادن ، ماجنا  دوخ  لحم  رد  ار  زامن 
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.دروآ اجب  نآ  يارب  وهس  هدجس  ود  هداد و 

؟ تسا نکمم  هنوگچ  تعکر ، ود  ای  تسا  تعکر  کی  هک  طایتحا ، زامن  ياهتعکر  دادعت  نتسناد  فّلکم  يارب  س 522 :

زامن تعکر  ود  راهچ ، ود و  نیب  کش  رد  نیا  رب  انب  .تسا  زاـمن  رد  یلاـمتحا  دوبمک  رادـقم  هب  طاـیتحا  زاـمن  ياـهتعکر  دادـعت  ج :
.تسا بجاو  هتسشن ، تعکر  ود  ای  هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  راهچ ، هس و  نیب  کش  رد  و  تسا ؛ بجاو  طایتحا ،

یم بجاو  وهـس  هدجـس  ایآ  دوش ، هدـناوخ  طلغ  ًاوهـس  تونق ، ياهاعد  ای  ینآرق  تایآ  ای  زامن  ياـهرکذ  زا  يا  هملک  رگا  س 523 :
؟ دوش

.تسین بجاو  ج :

اضق زامن 

هراشا

مدوب و هدینشن  يزیچ  اهنآ  هرابرد  مه  یسک  زا  مدوبن و  انشآ  نآ  دننام  لسغ و  مالتحا و  هلأسم  اب  یگلاس  هدفه  نس  ات  نم  س 524 :
نایب ارم  هفیظو  مراودـیما  دراد ، لاکـشا  نس  نیا  ات  ما  هزور  زامن و  اذـل  مدـیمهف ، یمن  ار  لسغ  بوجو  تباـنج و  ياـنعم  مه  مدوخ 

.دییامرف

لـصا هب  ملع  نودـب  تبانج  لاح  رد  هک  ار  يا  هزور  یلو  دـینک ، اضق  دـیاب  دـیا ، هدـناوخ  تبانج  لاح  رد  هک  ار  ییاـهزامن  همه  ج :
.درادن اضق  تسا و  يزجم  حیحص و  دیا ، هتفرگ  تبانج 

هک مدناوخ  یمن  زامن  یهاگ  اذل  مدوب ، ءانمتسا  عینش  لمع  هب  التبم  هدارا  فعـض  ینادان و  رثا  رب  هتـشذگ  رد  نم  هنافـسأتم  س 525 :
لـسغ مدوب و  بنج  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  هکلب  هدوبن ، رمتـسم  تروص  هب  نم  ندـناوخن  زامن  .مرادـن  داـی  هب  ار  نآ  قیقد  تدـم 
بجاو اهنآ  ياضق  ایآ  منک ، اضق  ار  تدم  نیا  رد  میاهزامن  ما  هتفرگ  میمـصت  .دشاب  هام  شـش  دودـح  منک  یم  نامگ  هک  ما  هدرکن 

؟ ریخ ای  تسا 

دیا و هدادن  ماجنا  دیناد  یم  هک  ار  يا  هنازور  ياهزامن  زا  رادقم  ره  ج :
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.تسا بجاو  امش  رب  نآ  ياضق  دیا ، هدناوخ  تبانج  لاح  رد  ای 

هتشاد اضق  زامن  هک  ضرف  رب  دناوخب ، هلفان  ای  یبحتسم  زامن  رگا  ریخ ، ای  تسه  شا  هّمذرب  اضق  زامن  دناد  یمن  هک  یصخش  س 526 :
؟ دوش یم  بوسحم  وا  ياضق  زامن  ناونع  هب  ایآ  دشاب ،

هب ار  نآ  هک  تسا  بجاو  دشاب ، وا  هدهع  رب  اضق  زامن  رگا  و  دنوش ، یمن  بوسحم  اضق  زامن  ياج  هب  بحتسم  ياهزامن  لفاون و  ج :
.دناوخب اضق  زامن  تین 

تمالع اهنت  مدرک  یم  رکف  نس  نآ  هب  ندیسر  زا  لبق  هتفه  دنچ  .ما  هدیـسر  فیلکت  نس  هب  هک  تسا  هام  شـش  دودح  نم  س 527 :
ياهتمالع نآ  رد  هک  مدناوخ  نارـسپ  غولب  ياهتمالع  هب  عجار  یباتک  نونکا  یلو  .تسا  يرمق  يرجه  لاس  هدزناپ  ندرک  مامت  غولب ،

هزور زامن و  ياضق  رضاح  لاح  رد  ایآ  .مناد  یمن  ار  اهنآ  شیادیپ  نامز  یلو  دنراد ، دوجو  نم  رد  هک  هدش  رکذ  غولب  يارب  يرگید 
هتفرگ هزور  لماک  روط  هب  ار  هتشذگ  لاس  ناضمر  هام  مدناوخ و  یم  زامن  یهاگ  نم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ریخ ؟ ای  تسه  نم  هدهع  رب 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  نم  هفیظو  ما ،

.تسا بجاو  دیراد ، یعرش  فیلکت  غولب و  ّنس  هب  ندیسر  زا  سپ  اهنآ  توف  هب  نیقی  هک  ییاه  هزور  اهزامن و  همه  ياضق  ج :

متفه تسیب و  مجنپ و  تسیب و  متـسیب ، ياهزور  رد  ًالثم  دـنک ، تبانج  لسغ  راب  هس  ناضمر  كرابم  هام  رد  یـصخش  رگا  س 528 :
؟ دراد یمکح  هچ  وا  هزور  زامن و  تسا ، هدوب  لطاب  اهلسغ  نآ  زا  یکی  هک  دنک  نیقی  دعب  و  دیامن ، لسغ 

.تسا بجاو  دنک ، ادیپ  هّمذ  تغارف  هب  نیقی  هک  يروط  هب  اهزامن  ياضق  طایتحا ، رب  انب  یلو  تسا ، حیحص  شا  هزور  ج :

یصخش س 529 :
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؟ دراد یمکح  هچ  وا  هزور  زامن و  تسا ، هدرکن  تیاعر  لسغ  رد  ار  بیترت  یتدم  یعرش ، مکح  هب  لهج  رثا  رب 

بجاو هدـناوخ ، ربکا  ثدـح  اب  تلاح  نیا  رد  هک  ییاـهزامن  ياـضق  تسا ، لـطاب  ًاعرـش  هک  هداد  ماـجنا  يوحن  هب  ار  لـسغ  رگا  ج :
.تسا تّحص  هب  موکحم  هتشاد ، دوخ  لسغ  تّحص  هب  داقتعا  ماگنه  نآ  رد  رگا  شا ، هزور  یلو  .تسا 

؟ دهد ماجنا  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  دناوخب ، ار  لاس  کی  ياضق  زامن  دراد  دصق  هک  یسک  س 530 :

.دهد همادا  ار  نآ  دناوخ ، یم  ار  هیموی  هناگجنپ  ياهزامن  هک  یبیترت  هب  دنک و  عورش  اهزامن  زا  یکی  اب  دناوت  یم  ج :

؟ دروآ اجب  ریز  بیترت  هب  ار  اهنآ  دناوت  یم  ایآ  دراد ، هدهع  رب  اضق  زامن  يدایز  تدم  یصخش  س 531 :

.دناوخب حبص  زامن  راب  تسیب  ًالثم   1

.دناوخب راب  تسیب  ار  رصع  رهظ و  زامن  زا  کی  ره   2

.دهد همادا  تروص  نیمه  هب  لاس  کی  ات  دناوخب و  راب  تسیب  ار  اشع  برغم و  زامن  زا  کی  ره   3

.درادن لاکشا  روکذم  بیترت  هب  اهزامن  ياضق  ج :

هتشگ جلف  شنابز  پچ و  ياپ  تسد و  نآ  رثا  رب  هک  هدید  بیسآ  يو  زغم  زا  یتمسق  هدش و  حورجم  رس  هیحان  زا  یصخش  س 532 :
ندینش ای  باتک و  زا  ندناوخ  اب  ار  زامن  يازجا  دناوت  یم  یلو  تسین ، نآ  يریگدای  هب  رداق  هدرک و  شومارف  ار  زامن  نینچمه  .تسا 
نتفرگ وضو  لوب و  لحم  ریهطت  تردق  هک  نیا  یکی  دراد ، لکشم  ود  زامن  اب  هطبار  رد  يو  رضاح  لاح  رد  .دهد  صیخشت  راون ، زا 

تدم هب  ًابیرقت  هک  ییاهزامن  هب  تبسن  نینچمه  تسیچ ؟ وا  فیلکت  .دراد  لکشم  زامن  تئارق  رد  هک  نیا  مود  درادن ، ار 
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؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، هدش  توف  وا  زا  هام  شش 

، دناوخب دناوت  یم  هک  يوحن  ره  هب  ار  زامن  هک  تسا  بجاو  دیامن ، ممیت  ای  دریگب ، وضو  نارگید ، کمک  اب  دـنچره  دـناوتب  رگا  ج :
هب دنچره  نآ  ریهطت  رب  تردق  رگا  ندب ، تراهط  دروم  رد  .دشاب و  نآ  دننام  هتـشون و  يور  زا  ندناوخ  ای  راون  زا  ندینـش  اب  هچرگا 

توف يو  زا  هک  مه  يا  هتـشذگ  ياهزامن  ياضق  .تسا  حیحـص  شزامن  و  دناوخب ، زامن  سجن  ندب  نامه  اب  درادن ، نارگید  کمک 
.دشاب هدش  توف  وا  زا  هتشاد ، همادا  زامن  تقو  مامت  رد  هک  یشوهیب  رثا  رب  هک  ییاهزامن  رگم  تسا ، بجاو  هدش ،

ندوب مه  رس  تشپ  هک  دنا  هدش  اضق  حبص  اشع و  برغم و  ياهزامن  زا  رتشیب  نم  رصع  رهظ و  ياهزامن  یناوج  نارود  رد  س 533 :
میراودـیما تسیچ ؟ يا  هرود  زاـمن  و  دوـش ؟ هدـناوخ  يا  هرود  زاـمن  دـیاب  دروـم  نیا  رد  اـیآ  .مناد  یمن  ار  اـهنآ  بیترت  دادـعت و  و 

.دییامرف حیضوت 

هب نیقی  هک  يرادـقم  ندـناوخ  تسین و  بجاو  زور  کی  زا  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زا  ریغ  بیترت  تاعارم  اـضق  زاـمن  رد  ج :
.تسین بجاو  امش  رب  بیترت  زارحا  يارب  زامن  رارکت  يانعم  هب  ندرک  هرود  تسا و  یفاک  دیراد  نآ  ندش  اضق 

.متشاد نآ  ندوب  سجن  هب  داقتعا  هک  دش  یم  جراخ  نم  زا  یعیام  جاودزا  زا  سپ  یهاگ  س 534 :

.تسا هدش  هدیمان  يذم  عیام ، نیا  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  .مدـناوخ  یم  وضو  نودـب  ار  مزامن  هدرک و  لسغ  تبانج  لسغ  تین  هب  اذـل 
؟ دراد یمکح  هچ  ما ، هدناوخ  تبانج  لسغ  اب  مشاب  بنج  هکنآ  یب  وضو و  نودب  هک  ار  ییاهزامن  مناد  یمن  نونکا 

دعب هک  ییاهزامن  همه  ياضق  ج :
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.تسا بجاو  دیا ، هدناوخ  تبانج  لسغ  اب  وضو و  نودب  عیام ، نآ  جورخ  زا 

؟ تسا بجاو  هدادن ، ماجنا  هکیئاه  هزور  زامن و  ياضق  ایآ  تسا ، هدروآ  مالسا  یتدم  زا  سپ  يرفاک  س 535 :

.تسین بجاو  ج :

زا دعب  یلو  دنا ، هدرک  كرت  ار  دوخ  تابجاو  زامن و  لاس  نیدنچ  اهتسینومک  هدننک  هارمگ  تاغیلبت  رثا  رب  دارفا  زا  یـضعب  س 536 :
رـضاح لاح  رد  اهنآ  دنا ، هدومن  هبوت  دنوادخ  يوس  هب  دـندرب و  دوخ  هابتـشا  هب  یپ  قباس  يوروش  نارـس  هب  لحار  ماما  یخیرات  مایپ 

؟ تسیچ اهنآ  هفیظو  دنتسین ، اه  هزور  اهزامن و  نآ  همه  ياضق  هب  رداق 

دنتـسین رداق  هک  يرادقم  ره  اضق و  دنراد ، تردـق  هک  رادـقم  ره  هب  ار  هدـش  توف  ياه  هزور  اهزامن و  هک  تسا  بجاو  نانآ  رب  ج :
.دنیامن تیصو 

لام يرادقم  .درادن  مه  يروکذ  دنزرف  تسوا و  هدهع  رب  زامن  ناضمر و  كرابم  هام  هزور  ياضق  هدرک و  توف  یـصخش  س 537 :
؟ هزور ای  تسا  مدقم  زامن  ياضق  تروص  نیا  رد  .دنک  یم  تیافک  هزور  زامن و  زا  یکی  ياضق  يارب  هک  هتشاذگ  اج  هب 

هکنآ رگم  دـنیامن ، وا  هزور  زامن و  ياضق  فرـص  ار  يو  كرت  ام  هک  تسین  بجاو  هثرو  رب  تسین و  هزور  زامن و  نیب  یحیجرت  ج :
شا هزور  زامن و  ياضق  يارب  هکرت  ثلث  زا  نتفرگ  ریجا  رد  وا  تیـصو  هب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هدرک  تیـصو  هراب  نیا  رد 

.دننک لمع  دنک ، یم  تیافک  هک  رادقم  ره  هب 

مه هدش  توف  ياهزامن  نیا  ما ، هدرک  اضق  ار  نآ  زامن ، ندش  توف  تروص  رد  هدناوخ و  ار  دوخ  زامن  تاقوا  رثکا  رد  نم  س 538 :
هدوب و سجن  مسابل  ندب و  ای  ما و  هدنام  باوخ  نم  ای  هک  هدوب  يدراوم 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ میامن هبساحم  هنوگچ  تسا ، نم  هدهع  رب  هک  ار  رصق  تایآ و  هیموی ، هدش  اضق  ياهزامن  رادقم  .ما  هدرک  یهاتوک  اهنآ  ریهطت  رد 

ای رـصق  زامن  دـیراد  نیقی  هک  ار  مادـک  ره  رادـقم  نیا  زا  و  تسا ، یفاک  دـیراد ، اهنآ  ندـش  توف  هب  نیقی  هک  ییاهزامن  ياـضق  ج :
نیا زا  رتشیب  يزیچ  دـیناوخب و  هیموی  ياهزامن  ياضق  ناونع  هب  ار  هیقب  و  دـیروآ ، اـجب  ار  اـهنآ  دوخ  نیقی  قفو  رب  دـیاب  هدوب ، تاـیآ 

.تسین بجاو  امش  رب  رادقم 

ردام ردپ و  ياضق  زامن 

تردق ینعی  دوبن ، دـب  بوخ و  صیخـشت  هب  رداق  هتکـس  رثا  رب  دوب و  ضیرم  لاس  ود  تدـم  هدومن و  يزغم  هتکـس  مردـپ  س 539 :
هک نم  رب  وا  هزور  زامن و  ياضق  ایآ  .تسا  هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  هزور  زامن و  لاـس  ود  نیا  رد  .دوب  هدـش  بلـس  وا  زا  لـقعت  رکفت و 
رب وا  ياه  هزور  زامن و  ياضق  تشادن ، ار  روکذم  ياهیرامیب  يو  رگا  هک  مناد  یم  هتبلا  تسا ؟ بجاو  متـسه ، هداوناخ  گرزب  رـسپ 

.دییامرف ییامنهار  هلأسم  نیا  رد  ارم  مراودیما  .دوب  بجاو  نم 

، تسا هدوبن  ءامغا  لاح  رد  زامن  تاقوا  مامت  رد  هدیـسرن و  دنک ، قدص  نآ  رب  نونج  ناونع  هک  يدح  هب  يو  یلقع  فعـض  رگا  ج :
.تسین امش  رب  نآ  تباب  زا  يزیچ  هنرگ  و  تسا ، بجاو  امش  رب  وا  هدش  توف  ياه  هزور  اهزامن و  ياضق 

تسا بجاو  هراّفک  نداد  يو  نارتخد  نارسپ و  رب  ایآ  دزادرپب ؟ ار  وا  هزور  هراّفک  دیاب  یسک  هچ  دنک ، توف  یـصخش  رگا  س 540 :
؟ دهدب ار  نآ  دناوت  یم  مه  يرگید  صخش  ای 

نتفرگ هزور  ییاناوت  مه  يو  ینعی  تسا ، هدوب  يرییخت  وحن  هب  رگا  تسا ، بجاو  ردپ  رب  هک  هزور  هراّفک  ج :
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انب تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  تشادرب  نآ  زا  درک ، جراـخ  هکَرَت  زا  ار  نآ  ناوتب  رگا  تروص  نیا  رد  ار ، ماـعطا  مه  هتـشاد و  ار 
.دریگب ار  هزور  هک  تسا  بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  طایتحا  رب 

دنزرف يو  .تسین  رودقم  وا  يارب  اهنآ  اب  طابترا  يرارقرب  هدش و  ادـج  شا  هداوناخ  زا  یـصخشم  لیالد  هب  یلاسگرزب  درم  س 541 :
شردـپ هدـهع  رب  نآ  ریغ  اضق و  زامن  رادـقم  هچ  دـناد  یمن  تسا و  هدرک  توف  تدـم  نیا  رد  شردـپ  تسه و  مه  هداوناخ  گرزب 

يو هفیظو  دروآ ، اجب  ار  اهنآ  دناوت  یمن  دایز  نس  تلع  هب  مه  شدوخ  درادـن و  رایتخا  رد  نتفرگ  ریجا  يارب  مه  یفاک  لام  تسا و 
؟ تسیچ

هک تسا  بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  دراد و  نآ  توف  هب  نیقی  رتگرزب  رـسپ  هک  يرادقم  نآ  رگم  تسین ، بجاو  ردپ  ياهزامن  ياضق  ج :
زجاع مه  نآ  ماجنا  يارب  نتفرگ  ریجا  زا  یتح  نآ  ماجنا  زا  رگا  دـیامن و  اضق  دراد ، ناـکما  هک  یتروص  ره  هب  ار  شردـپ  ياـهزامن 

.تسا روذعم  دشاب ،

بجاو رـسپ  نیا  رب  ردام  ردپ و  ياه  هزور  اهزامن و  ياضق  ایآ  دشاب ، رـسپ  وا  مود  دنزرف  رتخد و  ّتیم  گرزب  دـنزرف  رگا  س 542 :
؟ تسا

روکذ دالوا  ّتیم  رگا  ّتیم  روکذ  دالوا  رگید  زا  رکّذم  دنزرف  هک  تسا  نیا  ردام  ردپ و  هزور  زامن و  ياضق  ندوب  بجاو  كالم  ج :
زامن ياضق  تسا و  بجاو  تسا ، ردپ  مود  دنزرف  هک  رـسپ  رب  ردپ  هزور  زامن و  ياضق  لاؤس  ضرف  رد  و  دشاب ، رتگرزب  دشاب  هتـشاد 

.تسا بجاو  زین  هدش ، توف  ردام  زا  هک  يا  هزور  و 

ریغ ای  دشاب  غلاب  هچ  گرزب  رسپ  رگا  س 543 :
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؟ دوش یم  طقاس  رگید  نادنزرف  زا  ردپ  ياهزامن  ياضق  ایآ  .دنک  توف  ردپ  زا  لبق  غلاب ،

لوا رـسپ  ای  لوا  دنزرف  دنچره  دشاب ، هدنز  ردـپ  تافو  ماگنه  هک  تسا  بجاو  یگرزب  رـسپ  رب  ردـپ  هزور  زامن و  ياضق  فیلکت  ج :
.دشابن ردپ 

ای منک  قیقحت  وا  زا  تسا  هدنز  ات  مردپ ، ياضق  ياهزامن  ندناوخ  يارب  تسا  بجاو  ایآ  .متـسه  هداوناخ  گرزب  رـسپ  نم  س 544 :
؟ تسیچ نم  فیلکت  دنکن ، علطم  ارم  هک  یتروص  رد  دیامن ؟ هاگآ  نآ  رادقم  زا  ارم  تسا  بجاو  وا  رب  هک  نیا 

.دیامن تیصو  تسناوتن  رگا  دناوخب و  شدوخ  دراد  تصرف  ات  تسا  بجاو  ردپ  رب  یلو  تسین ، بجاو  امـش  رب  لاؤس  صحفت و  ج :
هدش توف  شردپ  زا  دراد  نیقی  هک  ار  ییاه  هزور  زامن و  زا  رادقم  نآ  شردپ ، توف  زا  دعب  هک  تسا  فّلکم  گرزب  رسپ  لاحره  هب 

.دیامن اضق  تسا ،

وا هّمذ  رب  هزور  زامن و  و  دنراد ، تنوکـس  نآ  رد  شنادنزرف  هک  دشاب  يا  هناخ  وا  ییاراد  همه  دـنک و  توف  یـصخش  رگا  س 545 :
زامن و دنـشورفب و  ار  هناخ  نیا  هک  تسا  بجاو  ایآ  دـشابن ، نآ  ياضق  هب  رداق  هنازور  ياهراک  تلع  هب  مه  وا  گرزب  رـسپ  دـشاب و 

؟ دنیامن اضق  ار  وا  هزور 

رتگرزب رـسپ  رب  یلاح  ره  رد  تسا ، ردـپ  هدـهع  هب  هک  يا  هزور  زامن و  ياضق  یلو  تسین ، بجاو  هناخ  شورف  موقرم ، ضرف  رد  ج :
زامن همه  ماجنا  يارب  مه  هکرت  ثلث  دشاب و  هدرک  شا  هکرت  ثلث  زا  نتفرگ  ریجا  هب  تیصو  ّتیم  هک  یتروص  رد  رگم  تسا ، بجاو 

.دوش فرصم  نآ  يارب  دیاب  هکرت  ثلث  تروص  نیا  رد  هک  دنک  تیافک  وا  ياه  هزور  و 

رسپ رگا  ایآ  س 546 :
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ردپ ِيدعب  رـسپ  هب  هک  نیا  ای  تسا  گرزب  رـسپ  ثراو  هّمذ  رب  اهنآ  ماجنا  دیامن ، توف  تسوا ، هدهع  رب  ردـپ  زامن  ياضق  هک  گرزب 
؟ دوش یم  لقتنم  گرزب ) رسپ  ِردارب  )

یمن بجاو  وا  ردارب  ای  رـسپ و  رب  شردـپ ، توف  زا  سپ  يو  توف  اب  تسا ، بجاو  گرزب  رـسپ  رب  هک  ردـپ  هزور  زامن و  ياـضق  ج :
.دوش

؟ تسا بجاو  وا  گرزب  رسپ  رب  اهنآ  ماجنا  دراد و  اضق  وا  ياهزامن  همه  ایآ  دشاب ، هدناوخن  زامن  ًالصا  يردپ  رگا  س 547 :

.تسا بجاو  اهنآ  ياضق  مه  تروص  نیا  رد  طایتحا  رب  انب  ج :

هک ار  ییاه  هزور  اهزامن و  همه  ياضق  گرزب  رـسپ  رب  ایآ  تسا ، هدادن  ماجنا  ًادمع  ار  دوخ  يدابع  لامعا  همه  هک  يردپ  س 548 :
؟ تسا بجاو  دسر ، یم  لاس  هاجنپ  هب  هدادن و  ماجنا  شردپ 

ياضق رد  طایتحا  مه  تروص  نیا  رد  یلو  .تسین  بجاو  گرزب  رسپ  رب  اهنآ  ياضق  دشاب ، نایغط  رثا  رب  هزور  زامن و  كرت  رگا  ج :
.دوشن كرت  اهنآ 

مّدقم کی  مادک  ددرگ ، هفاضا  نآرب  مه  ردـپ  هزور  زامن و  ياضق  دـشاب و  گرزب  رـسپ  هدـهع  رب  هزور  زامن و  ياضق  رگا  س 549 :
؟ تسا

.تسا حیحص  دنک ، مادک  ره  ماجنا  هب  عورش  تسا و  ّریخم  تروص  نیا  رد  ج :

رد تسا  زیاج  متـسه ، هداوناخ  گرزب  رـسپ  هک  نم  رب  ایآ  .درادن  ار  نآ  ماجنا  تردق  یلو  دراد ، اضق  زامن  يرادقم  مردـپ  س 550 :
؟ دهد ماجنا  ار  نآ  ات  منک  ریجا  ار  یصخش  ای  میامن و  اضق  ار  وا  هدش  توف  ياهزامن  مردپ  تایح  نامز 

.تسین حیحص  اضق  هزور  زامن و  ماجنا  يارب  هدنز  صخش  زا  تباین  ج :

تعامج زامن 

هراشا

ایآ دنکب ؟ یتین  هچ  دیاب  زامن  رد  تعامج  ماما  س 551 :
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؟ يدارف تین  ای  دنکب  دیاب  تعامج  تین 

لوغـشم زامن ، تماما  دصق  نودب  رگا  و  دنک ، تعامج  تماما و  دصق  دیاب  دـنک ، كرد  ار  تعامج  زامن  تلیـضف  دـهاوخب  رگا  ج :
.درادن لاکشا  وا  هب  نارگید  يادتقا  يو و  زامن  دوش ، نآ 

رد يراک  طیارـش  رطاخ  هب  نایماظن  زا  يدادـعت  تسا ، يرادا  تقو  رد  هک  تعامج  زامن  ییاپ  رب  ماگنه  یماظن  نکاـما  رد  س 552 :
ندرمـش کبـس  لمع  نیا  ایآ  .تسا  نکمم  دعب  زور  رد  ای  يرادا و  تقو  زا  دـعب  اهراک  نآ  ماجنا  هکنآ  اب  دـننک ، یمن  تکرـش  نآ 

؟ تسا زامن 

هـضیرف نیا  دـنناوتب  اهنآ  هک  دوش  میظنت  يا  هنوگ  هب  يرادا  ياهراک  تعامج ، تقو و  لوا  زامن  تلیـضف  كرد  يارب  تسا  رتهب  ج :
.دنناوخب تدم  نیرتمک  رد  تعامج و  تروص  هب  ار  یهلا 

دعب ای  لبق  هک  ینالوط  ياهاعد  ریاس  ای  لسوت و  ياعد  ای  بحتسم  زامن  لثم  یبحتسم  ياهراک  ماجنا  هرابرد  یلاعبانج  رظن  س 553 :
؟ تسیچ دشک ، یم  لوط  تعامج  زامن  زا  رتشیب  دوش و  یم  رازگرب  یتلود  تارادا  هناخ  زامن  رد  نآ  يانثا  رد  ای  تعامج و  زامن  زا 

ریخأت يرادا و  تقو  عییضت  هب  رجنم  رگا  تسا ، یمالسا  رئاعش  زا  هک  تعامج  زامن  یهلا  هضیرف  رب  دئاز  یبحتسم  لامعا  اهاعد و  ج :
.دراد لاکشا  دوش ، بجاو  ياهراک  ماجنا  رد 

هماقا نارازگزامن  زا  يدایز  دادـعت  روضح  اب  اج  نآ  رد  تعامج  زامن  هک  یناکم  یکیدزن  رد  مود  تعامج  زامن  هماقا  ایآ  س 554 :
؟ تسا حیحص  دوش ، یم  هدینش  نآ  هماقا  ناذا و  يادص  و  دوش ، یم 

زامن کی  رد  یگمه  هدرک و  عامتجا  ناـکم  کـی  رد  نینمؤم  هک  تسا  بساـنم  یلو  درادـن ، لاکـشا  مود  تعاـمج  زاـمن  هماـقا  ج :
زامن ینید  مسارم  تمظع  رب  ات  دننک  تکرش  تعامج 
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.دوش هدوزفا  تعامج 

؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دننک ، یم  يدارف  زامن  ندناوخ  هب  مادقا  تعامج ، زامن  ییاپرب  ماگنه  صاخشا  زا  یضعب  س 555 :

بوسحم دـنراد ، وا  تلادـع  هب  دامتعا  مدرم  هک  یتعامج  ماما  هب  یمارتحا  یب  تناها و  تعامج و  زامن  فیعـضت  رگا  لـمع  نیا  ج :
.تسین زیاج  دوش ،

هک هدش  عقاو  دجسم  ود  نیب  يا  هناخ  دوش ، یم  هماقا  تعامج  زامن  اهنآ  همه  رد  هک  دراد  دوجو  دجسم  دنچ  يا  هلحم  رد  س 556 :
هچ تعامج  زامن  نیا  دوش ، یم  هماقا  تعامج  زامن  مه  هناخ  نیا  رد  تسا ، هناخ  ود  يرگید  زا  هناخ و  هد  دجسم  کی  زا  نآ  هلصاف 

؟ دراد یمکح 

ره رد  ددرگ ، هقرفت  فالتخا و  وج  داجیا  ثعاب  هکنیا  هن  دـشاب ، سنا  تدـحو و  هلیـسو  تعاـمج  زاـمن  هماـقا  هک  تسا  راوازـس  ج :
.درادن لاکشا  ددرگن ، یگدنکارپ  فالتخا و  ثعاب  رگا  دجسم ، رواجم  هناخ  رد  تعامج  زامن  هماقا  تروص 

نآ رد  تسا ، دجاسم  روما  هرادا  زکرم  دـییأت  دروم  هک  دجـسم  بتار  تعامج  ماما  هزاجا  نودـب  یـصخش  تسا  زیاج  ایآ  س 557 :
؟ دنک هماقا  تعامج  زامن  دجسم 

دجسم بتار  تعامج  ماما  محازم  یسک  تسا  رتهب  یلو  تسین ، دجسم  بتار  تعامج  ماما  هزاجا  رب  فقوتم  تعامج  زامن  هماقا  ج :
هنتف ندش  هتخیگنارب  بجوم  وا  يارب  تمحازم  داجیا  رگا  یتح  و  دوشن ، تعامج  زامن  هماقا  يارب  دجـسم  نآ  رد  يو  روضح  ماگنه 

.تسا مارح  دوش ، نآ  دننام  و 

زا راک  نیا  اب  ایآ  دشابن ، ینید  ملاع  نأش  بسانم  دنیاشوخ و  هک  دنک  یحازم  ای  دیوگب و  ینخس  تعامج  ماما  یهاگ  رگا  س 558 :
؟ دوش یم  طقاس  تلادع 

.دنز یمن  تلادع  هب  يررض  دشابن ، عرش  فلاخم  رگا  ج :

؟ تسا زیاج  وا  یعقاو  تخانش  نودب  تعامج  ماما  هب  ادتقا  ایآ  س 559 :

رگا ج :
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.تسا حیحص  تعامج  زامن  زیاج و  وا  هب  ادتقا  دشاب ، تباث  یقیرط  ره  هب  مومأم  دزن  وا  تلادع 

هب يدراوم  رد  روبزم  صخش  هک  دشاب  دقتعم  نامز  نامه  رد  دشاب و  هتشاد  يدرف  ياوقت  تلادع و  هب  داقتعا  یصخش  رگا  س 560 :
؟ دنادب لداع  یلک  روط  هب  ار  وا  دناوت  یم  ایآ  تسا ، هدرک  ملظ  وا 

، هدوب یعرـش  زّوجم  نودـب  رایتخا و  ملع و  اب  درامـش ، یم  ملظ  ار  نآ  وا  هک  تعامج  ماما  نآ  لـمع  هک  دوشن  زارحا  وا  يارب  اـت  ج :
.دیامن وا  قسف  هب  مکح  هک  تسین  زاجم 

؟ تسا زیاج  دهد ، یمن  ماجنا  یلو  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دناوت  یم  هک  یتعامج  ماما  هب  ادتقا  ایآ  س 561 :

دنز و یمن  ررـض  تلادع  هب  دـشاب ، فّلکم  دزن  یلوبقم  رذـع  رثا  رب  تسا  نکمم  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  درجم  ج :
.تسین وا  هب  ادتقا  عنام 

؟ تسیچ تلادع  يانعم  امش  رظن  هب  س 562 :

ماجنا ای  تابجاو  كرت  زا  عنام  هک  دشاب  هتـشاد  ییاوقت  هشیمه  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  یناسفن  تلاح  زا  ترابع  تلادع  ج :
.تسا یفاک  رهاظ ، نسح  نآ ، زارحا  يارب  و  تسا ، یعرش  تامرحم 

ار یلداع  درف  زامن  تقو  ندیـسر  ماگنه  میوش و  یم  عمج  مه  رود  اه  هینیـسح  اه و  هیکت  رد  هک  میتسه  ناوج  يدادعت  ام  س 563 :
( هّرس سّدق  ) لحار ماما  دنیوگ  یم  هدومن و  لاکشا  راک  نیا  هب  ناردارب  زا  یضعب  یلو  .مینک  یم  ادتقا  وا  هب  زامن  يارب  هدرک و  مدقم 

؟ تسیچ ام  هفیظو  دناد ، یم  مارح  ار  ینید  ملاع  ریغ  رس  تشپ  زامن  ندناوخ 

.دننکن ءادتقا  یناحور  ریغ  هب  یناحور ، هب  یسرتسد  اب  ج :

؟ دننک هماقا  تعامج  زامن  دنناوت  یم  رفن  ود  ایآ  س 564 :

زامن لیکشت  دارم  رگا  ج :
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.درادن لاکشا  دشاب ، مومأم  کی  ماما و  زا  بکرم  هک  تسا  یتعامج 

زامن تسین ، بجاو  وا  رب  هکنیا  اب  دنک  تئارق  نهذ  زکرمت  يارب  ار  هروس  دمح و  رصع  رهظ و  تعامج  زامن  رد  مومأم  رگا  س 565 :
؟ دراد یمکح  هچ  وا 

.دشاب نهذ  زکرمت  يارب  رگا  یتح  تسین  زیاج  وا  يارب  تئارق  رصع ، رهظ و  زامن  لثم  دوش ، هدناوخ  هتسهآ  دیاب  هک  يزامن  رد  ج :

یمکح هچ  دـنک ، تیاعر  ار  رورم  روبع و  نیناوق  همه  دورب و  تعاـمج  زاـمن  هماـقا  يارب  هخرچود  اـب  تعاـمج  ماـما  رگا  س 566 :
؟ دراد

.دنز یمن  ررض  تعامج  تماما  تّحص  تلادع و  هب  راک  نیا  ج :

ار مارحالا  هریبکت  نآ ، باوث  كرد  يارب  دـسرب و  نآ  رخآ  هب  دـنکن و  كرد  لماک  روط  هب  ار  تعاـمج  زاـمن  ناـسنا  رگا  س 567 :
مود تعکر  دهشت  رد  ار  راک  نیا  ایآ  دناوخب ، ار  لوا  تعکر  دزیخرب و  وا  مالـس  زا  دعب  دناوخب و  ماما  اب  ار  دهـشت  دنیـشنب و  هتفگ و 

؟ دهد ماجنا  دناوت  یم  مه  یتعکر  راهچ  ياهزامن 

.تسا تعامج  باوث  كرد  يارب  تعامج و  زامن  رخآ  دهشت  صتخم  قیرط  نیا  ج :

؟ دریگب ترجا  زامن  يارب  تعامج  ماما  تسا  زیاج  ایآ  س 568 :

.دشاب تعامج  رد  روضح  تامدقم  يارب  هکنآ  رگم  تسین ، زیاج  ج :

؟ ددرگ يزامن ) ره  ای  دیع  زامن  ود   ) زامن ود  تماما  راد  هدهع  نامز  کی  رد  تعامج  ماما  تسا  زیاج  ایآ  س 569 :

زامن رد  نآ  زاوج  یلو  .تسا  بحتسم  هکلب  زیاج و  هیموی  ياهزامن  رد  رگید  نیمومأم  رطاخ  هب  رابکی  يارب  تعامج  زامن  رارکت  ج :
.تسا لکشم  دیع 

دمح ندرک  تئارق  دنلب  ایآ  مود ، تعکر  رد  مومأم  دشاب و  اشع  زامن  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  تعامج  ماما  رگا  س 570 :
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؟ تسا بجاو  مومأم  رب  هروس  و 

.دناوخب هتسهآ  ار  هروس  دمح و  هک  تسا  بجاو  لاؤس  ضرف  رد  ج :

دمحم و رب  تاولـص  هبترم  هس  نارازگزامن  دوش و  یم  توالت  ربمایپ  رب  تاولـص  هیآ  ادتبا  مالـس  زا  دـعب  تعامج  زامن  رد  س 571 :
اعد و تروص  هب  یسایس  ياهراعش  سپس  دنیوگ و  یم  ریبکت  راب  هس  نآ  زا  دعب  دنتـسرف ، یم  نیعمجا ) مهیلع  هللا  یلـص  ) دمحم لآ 

؟ دراد لاکشا  راک  نیا  ایآ  دوش ، یم  هداد  دنلب  يادص  اب  نینمؤم  طسوت  تئارب 

و دراد ، باوث  هدوب و  بولطم  هکلب  درادن  لاکشا  اهنت  هن  نیعمجا ) مهیلع  هللا  یلص  ) وا لآ  ربمایپ و  رب  تاولـص  رکذ  هیآ و  تئارق  ج :
یمالسا بالقنا  دنلب  فادها  تلاسر و  روآدای  هک  نآ ) تاقحلم  ریبکت و   ) یمالسا بالقنا  راعـش  یمالـسا و  ياهراعـش  رب  تبظاوم 

.تسا بولطم  مه  تسا ،

تعکر رد  دیاب  هک  ار  تونق  دهشت و  هلأسم ، هب  لهج  رثا  رب  دسرب و  دجسم  هب  تعامج  زامن  مود  تعکر  رد  یـصخش  رگا  س 572 :
؟ تسا حیحص  يو  زامن  ایآ  دهدن ، ماجنا  دروآ ، اجب  دعب 

.تسا بجاو  وا  رب  دهشت  كرت  يارب  مه  وهس ، هدجس  ود  دروآ و  اجب  ار  دهشت  ياضق  طایتحا  رب  انب  یلو  .تسا  حیحص  زامن  ج :

؟ تسا حیحص  مومأم  هب  ادتقا  ایآ  تسا ؟ طرش  دوش ، یم  ادتقا  وا  هب  زامن  رد  هک  یسک  تیاضر  ایآ  س 573 :

حیحـص دـهد ، یم  همادا  تعامج  هب  ار  شزامن  هک  یتقو  ات  مومأم  هب  ادـتقا  و  تسین ، ادـتقا  تّحـص  طرـش  تعامج  ماما  تیاضر  ج :
.تسین

ماما مود  درف  هکنیا  روصت  هب  یموس  صخـش  .دـنا  هدرک  تعامج  زامن  هماقا  مومأم ، يرگید  تسا و  ماـما  یکی  هک  رفن  ود  س 574 :
مومأم يو  هک  دمهف  یم  زامن  زا  دعب  دنک و  یم  ادتقا  وا  هب  تسا ،
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؟ دراد یمکح  هچ  موس  صخش  زامن  ماما ، هن  هدوب 

درفنم رازگزامن  هفیظو  هب  دوجـس  عوکر و  رد  رگا  دنک ، ادتقا  وا  هب  دنادن و  ناسنا  هک  ینامز  یلو  تسین ، حیحـص  مومأم  هب  ادتقا  ج :
.تسا حیحص  شزامن  دشاب ، هدرکن  دایز  ای  مک  ًاوهس  ای  ًادمع و  ار  ینکر  هک  ینعم  نیدب  هدرک ، لمع 

؟ دیامن ادتقا  دناوخ ، یم  برغم  زامن  هک  یسک  هب  دناوت  یم  ایآ  دراد ، ار  اشع  زامن  ندناوخ  ِدصق  هک  یسک  س 575 :

.درادن لاکشا  ج :

؟ ریخ ای  دوش  یم  اهنآ  زامن  نالطب  بجوم  نیمومأم ، هب  تبسن  ماما  زامن  لحم  عافترا  تیاعر  مدع  ایآ  س 576 :

تعامج زامن  نالطب  بجوم  تسا ، زاجم  ًاعرـش  هک  دـشاب  يدـح  زا  رتشیب  نیمومأم ، هاگیاج  هب  تبـسن  ماما  هاـگیاج  يدـنلب  رگا  ج :
.تسا

دارفا همه  زامن  تسا و  رصق  ناشزامن  هک  دشاب  هدش  لیکـشت  يدارفا  زا  لماک  روط  هب  تعامج  زامن  ياهفـص  زا  یکی  رگا  س 577 :
ایآ دننک ، ادتقا  يدعب  تعکر  ود  ندناوخ  يارب  ًاروف  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  دعب  ولج  فص  دارفا  رگا  دـشاب ، مامت  يدـعب  فص 

؟ دوش یم  يدارف  ای  دنام  یم  یقاب  تعامج  زامن ، رخآ  تعکر  ود  هب  تبسن  دنتسه ، اهنآ  رس  تشپ  فص  رد  هک  یناسک  زامن 

نیا طوحا  .تسا  لاکـشا  لحم  يدـعب  ياهفـص  تعامج  زامن  تّحـص  تسا ، رـصق  ولج  فص  دارفا  همه  زاـمن  هک  ضرف  نیا  اـب  ج :
.دنناوخب يدارف  تروص  هب  ار  دوخ  زامن  دنتسشن ، زامن  مالس  يارب  لوا  فص  دارفا  هکنیا  زا  دعب  يدعب ، ياهفص  هک  تسا 

ماما وا و  نیب  هک  ینیمومأم  زا  لـبق  دـناوت  یم  اـیآ  دـشاب ، هداتـسیا  زاـمن  لوا  فص  فرط  ود  زا  یکی  رخآ  رد  مومأـم  رگا  س 578 :
؟ دوش تعامج  زامن  دراو  دنا ، هداتسیا 

ماما وا و  نیب  هک  ینیمومأم  رگا  ج :
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تعامج تین  هب  دناوت  یم  دنـشاب ، ندومن  ادـتقا  هدامآ  لماک  روط  هب  درک ، زامن  هب  عورـش  تعامج  ماما  هکنیا  زا  دـعب  دـنا ، هداتـسیا 
.دوش زامن  دراو 

زامن هداعا  ایآ  دناوخن ، يزیچ  تسا ، لوا  تعکر  رد  ماما  هکنیا  لایخ  هب  دـسرب و  تعامج  زامن  موس  تعکر  هب  هک  یـسک  س 579 :
؟ تسا بجاو  وا  رب 

تـسا حیحـص  وا  زامن  دوش ، هجوتم  دش  عوکر  لخاد  هکنیا  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ، بجاو  تئارق  دوش  هجوتم  عوکر  زا  لبق  رگا  ج :
.دروآ اجب  تئارق  يوهس  كرت  يارب  وهس  هدجس  ود  هک  تسا  نیا  بحتسم  طایتحا  دنچره  تسین ؛ بجاو  وا  رب  يزیچ  و 

زا ریغ  نوچ  و  دراد ، دوجو  تعامج  ماما  هب  يدیدش  زاین  اهناتـسریبد  یتلود و  ياه  هرادا  رد  تعامج  زامن  يرازگرب  يارب  س 580 :
ماما ناونع  هب  راب  راهچ  ای  هس  يارب  فلتخم  ياه  ناـکم  رد  ار  زاـمن  کـی  متـسه  روبجم  درادـن ، دوجو  هقطنم  رد  يرگید  ملاـع  نم 
زیاج یطایتحا  ياضق  زامن  تین  نآ  زا  رتشیب  رد  ایآ  دـنه ، یم  هزاجا  ار  مود  تعامج  زاـمن  عجارم  همه  نوچ  منک و  هماـقا  تعاـمج 

؟ تسا

.تسین حیحص  یطایتحا  ياضق  زامن  تین  هب  تماما  ج :

هاگـشناد هب  طوبرم  ياه  نامتخاس  زا  یکی  رد  دوخ  نادنمراک  يارب  تعامج  زامن  يرازگرب  هب  مادقا  اههاگـشناد  زا  یکی  س 581 :
هماقا تعامج  زامن  دجـسم  نآ  رد  نامز  نامه  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هدرک  دراد ، رارق  رهـش  دـجاسم  زا  یکی  ترواجم  رد  هک 

؟ دراد یمکح  هچ  هاگشناد  تعامج  زامن  رد  تکرش  دوش ، یم 

دشاب يدجسم  کیدزن  دنچره  درادن ، لاکشا  تسا ، تعامج  ادتقا و  طیارـش  دجاو  مومأم  رظن  زا  هک  یتعامج  زامن  رد  تکرـش  ج :
.دوش یم  رازگرب  تعامج  زامن  نآ  رد  نامز  نامه  رد  هک 

زامن ایآ  س 582 :
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؟ تسا حیحص  تسین ، دهتجم  یلو  دراد ، تواضق  لغش  هک  یتعامج  ماما  رس  تشپ  ندناوخ 

.تسین زامن  رد  وا  هب  ادتقا  عنام  دشاب ، دراد ، ار  بصن  تیحالص  هک  یسک  طسوت  يو  بصن  زا  دعب  وا  تواضق  لغش  رگا  ج :

عجرم دلقم  هلأسم  نآ  رد  هک  یتعامج  ماما  هب  دناوت  یم  تسا ، هّرس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  دلقم  رفاسم  زامن  رد  هک  یسک  ایآ  س 583 :
؟ دیامن ادتقا  هعمج ، زامن  رد  صوصخ  هب  تسا ، يرگید 

ياوتف قبط  تسا و  رصق  مومأم ، ِدیلقت  عجرم  ياوتف  قبط  هک  يزامن  رد  ادتقا  یلو  تسین ، ادتقا  تّحـص  زا  عنام  دیلقت  رد  فالتخا  ج :
.تسین حیحص  سکعلاب  ای  تسا ، مامت  تعامج ، ماما  ِدیلقت  عجرم 

؟ تسیچ مومأم  هفیظو  دورب ، عوکر  هب  مارحالاهریبکت  زا  دعب  ًاوهس  تعامج  مامارگا  س 584 :

هدومن و يدارف  تین  هک  تسا  بجاو  دوش  هجوتم  عوکر  هب  نتفر  زا  شیپ  تعاـمج و  زاـمن  رد  ندـش  لـخاد  زا  دـعب  مومأـم  رگا  ج :
.دنک تئارق  ار  هروس  دمح و 

اهنآ زا  دعب  دنـشاب و  هداتـسیا  تعامج  زامن  مراهچ  ای  موس  فص  زا  دعب  سرادـم  غلاب  ریغ  نازومآ  شناد  زا  يدادـعت  رگا  س 585 :
؟ دراد یمکح  هچ  يدعب  ياهفص  نیفلکم  زامن  دنشاب ، هداتسیا  فّلکم  دارفا  زا  يدادعت 

.درادن لاکشا  روکذم  ضرف  رد  ج :

؟ تسا یفاک  تعامج  زامن  هماقا  يارب  تسا ، روذعم  هک  یتعامج  ماما  هب  تبسن  لسغ  زا  لدب  ممیت  ایآ  س 586 :

.درادن لاکشا  وا  هب  ادتقا  دوش و  تعامج  ماما  لسغ ، زا  لدب  ممیت  اب  دناوت  یم  دشاب ، روذعم  ًاعرش  رگا  ج :

تسین حیحص  يو  تئارق  هک  یتعامج  ماما  مکح 

هلأسم لاح  ره  رد  تئارق  تّحـص  هکنیا  ای  دراد  دوجو  توافت  ماما  ای  مومأم  زامن  يدارف و  زامن  نیب  تئارق  تّحـص  رد  ایآ  س 587 :
؟ تسا يدحاو 

رب تردق  دشابن و  حیحص  فّلکم  تئارق  رگا  ج :
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.دننک ادتقا  يو  هب  دنناوت  یمن  نارگید  یلو  تسا ، حیحص  وا  زامن  دشاب ، هتشادن  مه  يریگدای 

زا حیحـص  روـط  هب  ار  فورح  هک  یـسک  اـیآ  .تسین  حیحـص  فورح  جراـخم  تهج  زا  تاـعامج  همئا  زا  یـضعب  تئارق  س 588 :
ًادعب دیاب  یلو  دیناوخب ، تعامج  هب  ار  زامن  دیناوت  یم  دنیوگ  یم  يا  هدع  دیامن ؟ ادتقا  نانآ  هب  دناوت  یم  دنک ، یم  ادا  دوخ  جراخم 

ار هروس  دمح و  یلو  هدومن  تکرـش  تعامج  زامن  رد  مناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟ ما  هفیظو  مرادـن ، هداعا  تصرف  هک  نم  دـییامن ، هداعا 
؟ مناوخب هتسهآ 

ادـتقا دـنک ، هداعا  ار  زامن  دـناوت  یمن  رگا  تسا و  لطاب  وا  تعامج  زامن  ادـتقا و  دـشابن ، حیحـص  مومأم  رظن  زا  ماـما  تئارق  رگا  ج :
حیحص تعامج  ماما  هب  ادتقا  راهظا  يارب  دوش ، هدناوخ  دنلب  دیاب  هک  يزامن  تئارق  رد  ندناوخ  هتـسهآ  یلو  درادن ، لاکـشا  ندرکن 

.تسین يزجم  و 

ای دننک و  یمن  ادا  تسه ، هک  هنوگنآ  ار  فورح  ای  اریز  تسین ، حیحص  هعمج  همئا  زا  یـضعب  تئارق  هک  دندقتعم  يا  هدع  س 589 :
هدناوخ نانآ  رـس  تشپ  هک  يزامن  هداعا  نودب  نانآ  هب  ادتقا  ایآ  .تسین  فرح  نآ  رگید  هک  دـنهد  یم  رییغت  يروط  ار  اهنآ  تکرح 

؟ تسا حیحص  دوش ، یم 

ادا ار  نآ  ناسل  لها  هک  يروط  هب  نآ  جراخم  زا  فورح  ادا  یبرع و  نابز  دـعاوق  تیاعر  زا  تسا  ترابع  تئارق  تّحـص  كالم  ج :
تروص رد  دنک و  ادتقا  وا  هب  دناوت  یمن  دنادن ، حیحـص  دعاوق و  قباطم  ار  ماما  تئارق  مومأم  رگا  رگید ؛ فرح  هن  دـننادب  فرح  نآ 

.تسا بجاو  نآ  هداعا  تسین و  حیحص  وا  زامن  ءادتقا ،

ادیپ ملع  زامن  زا  تغارف  زا  دعب  دنک و  کش  نآ  يادا  زا  سپ  هملک  ظفلت  تیفیک  رد  زامن  يانثا  رد  تعامج  ماما  رگا  س 590 :
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؟ دراد یمکح  هچ  نیمومأم  وا و  زامن  تسا ، هدرک  هابتشا  هملک  نآ  ظفلت  رد  هک  دنک 

.تسا تّحص  هب  موکحم  زامن  ج :

یم طلغ  دیوجت  تهج  زا  ار  دوخ  زامن  تعامج  ماما  دراد  نیقی  هک  میرک  نآرق  ملعم  صوصخ  هب  صخـش  یعرـش  هفیظو  س 591 :
.تسا ج: هتفرگ  رارق  يدایز  ياه  تمهت  ضرعم  رد  تعامج  زامن  رد  تکرـش  مدع  لیلد  هب  درف  نیا  هک  یلاح  رد  تسیچ ؟ دـناوخ 
، دنادن حیحص  ار  وا  زامن  هجیتن  رد  دشابن و  حیحص  مومأم  رظن  زا  تعامج  ماما  تئارق  رگا  یلو  تسین  مزال  دیوجت  تانسحم  تیاعر 

.درادن لاکشا  ییالقع ، ضرغ  کی  يارب  تعامج  زامن  رد  يرهاظ  تکرش  نکل  دنک ، ادتقا  وا  هب  دناوت  یمن 

وضعلا صقان  صخش  تماما 

؟ دراد یمکح  هچ  ریز  دراوم  رد  زامن  يارب  زیزع  نیلولعم  هب  ادتقا  س 592 :

.دنتسیاب دنناوت  یم  راوید  اصع و  رب  هیکت  اب  اپ ، ندوب  بویعم  لیلد  هب  یلو  دنتسین  ندب  ياضعا  زا  يوضع  دقاف  هک  ینیلولعم  . 1

.دنتسه اپ  ای  تسد  زا  یتشگنا  ای  اپ و  ای  تسد  تشگنا  دنب  دقاف  هک  ینیلولعم  . 2

.تسا هدش  عطق  اهنآ  ود  ره  ای  اپ و  ای  تسد  ناتشگنا  همه  هک  ینیلولعم  . 3

.دنرادن ار  ود  ره  ای  اپ و  ای  تسد  کی  زا  یتمسق  هک  ینیلولعم  . 4

.دنریگ یم  بیان  نتفرگ  وضو  يارب  تسد ، یگداتفا  راک  زا  لیلد  هب  دنتسه و  ندب  ياضعا  زا  یکی  دقاف  هک  ینیلولعم  . 5

هروس و دمح و  تئارق  لاح  رد  ار  نآ  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یعیبط  تروصب  مایق  رد  شمارآ  رارقتـسا و  رگا  یلک  روط  هب  ج :
يادـتقا دریگب ، حیحـص  يوضو  دـناوتب  دـشاب و  هتـشاد  هدجـس  عوکر و  رب  تردـق  دـنک و  ظفح  نآ  لاعفا  ماـجنا  زاـمن و  ياـهرکذ 

زامن رد  وا  هب  نارگید 
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.تسا لاکشا  لحم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  حیحص  تعامج  تماما  طیارش  ریاس  زارحا  زا  دعب 

ماما هک  ما  هدش  هجوتم  یگزات  هب  .تسا  هدـش  عطق  یحارج  لمع  رثا  رب  متـسار  تسد  هک  متـسه  ینید  مولع  بالط  زا  نم  س 593 :
هب ات  هک  ار  ینیمومأم  ياهزامن  مکح  مدنمـشهاوخ  نیا  رب  انب  .دناد  یمن  زیاج  ار  لماک  يارب  صقان  درف  تماما  هّرـس ) سّدـق  ) ینیمخ

.دییامرف نایب  ما ، هدوب  نانآ  تعامج  ماما  لاح 

رب اضق  هداعا و  تسا و  تّحـص  هب  موکحم  دـنا ، هدرک  ادـتقا  امـش  هب  یعرـش  مکح  هب  لهج  رثا  رب  هتـشذگ  رد  هک  نیمومأم  زامن  ج :
.تسین بجاو  نانآ 

تـشگنا حورجم و  اپ  هیحان  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رب  یلیمحت  گنج  نایرج  رد  هک  متـسه  ینید  مولع  بالط  زا  نم  س 594 :
مکح ًافطل  دراد ؟ یعرش  لاکشا  راک  نیا  ایآ  متـسه ، اه  هینیـسح  زا  یکی  تعامج  ماما  رـضاح  لاح  رد  تسا  هدش  عطق  میاپ  تسش 

.دییامرف نایب  ار  نآ 

لاکـشا لحم  تماما  اهنآ  جـلف  ای  اپ  ای  تسد  لماک  عطق  لثم  رد  یلب  .تسین  تعامج  تماما  هب  ّرـضم  ماما ، رد  صقن  رادـقم  نیا  ج :
.تسا

تعامج زامن  رد  نانز  تکرش 

زامن هکنیا  ای  هدومرف  قیوشت  هعمج  زامن  ای  دجاسم  تعامج  زامن  رد  تکرـش  هب  نادرم  دـننامه  ار  نانز  سدـقم  عراش  ایآ  س 595 :
؟ تسا رتهب  هناخ  رد  اهنآ  ندناوخ 

.دراد تعامج  باوث  درادن و  لاکشا  تعامج  هعمج و  زامن  رد  نانز  تکرش  ج :

؟ دوش تعامج  ماما  دناوت  یم  نز  یتروص  هچ  رد  س 596 :

.تسا زیاج  نانز  يارب  طقف  تعامج  زامن  رد  نز  تماما  ج :

یتروص رد  اهنآ  تکرش  دراد ؟ یمکح  هچ  تهارک  بابحتـسا و  تهج  زا  تعامج  زامن  رد  نادرم ) دننام   ) نانز تکرـش  س 597 :
یمکح هچ  دنتسیاب  نادرم  رس  تشپ  هک 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


نادرم رانک  زامن  رد  رگا  تسا ؟ رتاس  هدرپ و  هب  جایتحا  دـنا ، هداتـسیا  تعامج  زامن  يارب  نادرم  رـس  تشپ  هک  یلاـح  رد  اـیآ  دراد ؟
مـسارم اه و  ینارنخـس  تعامج و  زامن  ماگنه  نانز  ندوب  هدرپ  تشپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد ؟ یمکح  هچ  لـئاح  تهج  زا  دنتـسیاب ،

.دوش یم  اهنآ  هب  تناها  ریقحت و  بجوم  رگید ،

یلو تسین ، هدرپ  لئاح و  هب  یجایتحا  دنتسیاب ، نادرم  رس  تشپ  رگا  و  درادن ، لاکـشا  تعامج  زامن  رد  نانز  تکرـش  روضح و  ج :
فرطرب زامن  رد  نانز  نادرم و  نداتـسیا  مه  رانک  تهارک  ات  دـشاب  اهنآ  نیب  یلئاـح  هک  تسا  راوازـس  دنتـسیاب  نادرم  راـنک  رد  رگا 

یلاـیخ مهوت و  دوش ، یم  ناـنز  تمارک  نأـش و  هب  نیهوت  ریقحت و  بجوم  زاـمن  رد  نادرم  ناـنز و  نیب  لـئاح  دوجو  هکنیا  و  دوـش ،
.تسین حیحص  هقف  رد  یصخش  تارظن  نداد  تلاخد  هوالعب  درادن ، یساسا  تسین و  شیب 

؟ تسا هنوگچ  لئاح  هدرپ و  ندوبن  تروص  رد  زامن  رد  نادرم  نانز و  فوفص  لاصتا  مدع  لاصتا و  تیفیک  س 598 :

.دنتسیاب هلصاف  نودب  نادرم  رس  تشپ  دنناوت  یم  نانز  ج :

تنس لها  هب  ادتقا 

؟ تسا زیاج  تنس  لها  رس  تشپ  تعامج  زامن  ایآ  س 599 :

.تسا حیحص  زیاج و  یمالسا ، تدحو  ظفح  يارب  تعامج  زامن  ج :

هچ اهنآ  هب  ادتقا  دنتسه ، تنس  لها  زا  اجنآ  تاعامج  هعمج و  همئا  رثکا  هک  تسا  نیشندرک  قطانم  یکی  رد  نم  راک  لحم  س 600 :
؟ تسا زیاج  اهنآ  تبیغ  ایآ  دراد و  یمکح 

.دوش زیهرپ  دیاب  تبیغ  زا  و  درادن ، لاکشا  تدحو  ظفح  تهج  زا  ناشتعامج  هعمج و  زامن  رد  نانآ  اب  تکراشم  ج :

رد هنازور ، ياهزامن  رد  تکرش  ماگنه  تنس ، لها  ناردارب  اب  دمآ  تفر و  تکراشم و  ياه  ناکم  رد  س 601 :
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اهزامن نیا  ایآ  شرف ، رب  هدجـس  تقو و  تیاعر  مدـع  فّتکت و  تروص  هب  زامن  لثم  مینک ، یم  لـمع  ناـنآ  دـننام  دراوم  زا  یـضعب 
؟ دنراد هداعا  هب  جایتحا 

، دشاب نآ  دـننام  شرف و  رب  هدجـس  رگا  یتح  تسا ، يزجم  حیحـص و  زامن  دـشاب ، اهراک  نآ  ماجنا  یـضتقم  تدـحو  ظفح  رگا  ج :
.دنک اضتقا  ار  نآ  ترورض  هکنیا  رگم  تسین ، زیاج  زامن  رد  فّتکت  یلو 

يارب یهاگ  میناوخ و  یم  تنس  لها  ناردارب  اب  ار  تعامج  زامن  هّرس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  ياوتف  دانتسا  هب  هنیدم  هکم و  رد  س 602 :
لها دـجاسم  رد  يدارف  تروص  هب  ار  نآ  برغم  رهظ و  زامن  زا  دـعب  اشع  ای  رـصع  زامن  يادا  لـثم  دجـسم  رد  زاـمن  تلیـضف  كرد 

؟ دراد یمکح  هچ  اهزامن  نیا  میروآ ، یم  اجب  شرف  رب  هدجس  اب  رهم و  نودب  تنس 

.دنک هدجس  تسا  حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  رب  دیاب  دشاب  هتشادن  تافانم  هّیقت ، هضیرف  اب  رگا  روکذم  ضرف  رد  ج :

، دنناوخ یم  زامن  هتـسب  تسد  هک  تنـس  لها  ناردارب  اب  رگید  ياهروشک  دـجاسم  تعامج  زامن  رد  نایعیـش  ام  تکراشم  س 603 :
؟ میناوخب فتکت  نودب  ار  زامن  دیاب  هک  نآ  ای  تسا  بجاو  ام  رب  فتکت  رد  نانآ  زا  تیعبت  ایآ  تسا ؟ هنوگچ 

تسین و بجاو  فتکت  یلو  تسا ، يزجم  حیحص و  اهنآ  اب  ندناوخ  زامن  تسا و  زیاج  تدحو  تیاعر  يارب  تنس ، لها  هب  ادتقا  ج :
.دنک اضتقا  ار  نآ  یترورض  هک  یتروص  رد  رگم  تسین ، زیاج  هکلب 

ود ياهاپ  ناتشگنا  هب  مایق  لاح  رد  اپ  کچوک  ناتشگنا  ندنابسچ  تنس ، لها  ناردارب  اب  تعامج  زامن  رد  تکرـش  ماگنه  س 604 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنتسه  مزتلم  نانآ  هچنانچ  هداتسیا  رازگزامن  فرط  ود  رد  هک  يرفن 

بجاو راک  نیا  ج :
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.دناسر یمن  ررض  زامن  تّحص  هب  نآ  ماجنا  یلو  تسین ،

نانآ و هب  ادـتقا  ام  يارب  ایآ  دـنناوخ ، یم  برغم  ناذا  زا  لبق  ار  برغم  زامن  نآ ، ریغ  اـی  جـح  ماـیا  رد  تنـس  لـها  ناردارب  س 605 :
؟ تسا حیحص  زامن  نآ  هب  افتکا 

رگم دوش ، لخاد  دناوت  یمن  دـنکن ، زارحا  ار  تقو  لوخد  فّلکم  رگا  یلو  دـنناوخب ، تقو  زا  لبق  ار  زامن  نانآ  هک  تسین  مولعم  ج :
.درادن لاکشا  نآ  هب  افتکا  نانآ و  تعامج  زامن  رد  تکرش  تروص  نیا  رد  هک  دنک  اضتقا  ار  نآ  تدحو  تیاعر  هکنآ 

هعمج زامن 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  ) تجح ترـضح  تبیغ  رـصع  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هعمج  زاـمن  رد  تکرـش  هراـبرد  یلاـعبانج  رظن  س 606 :
زا هعمج  زامن  رد  تکرش  فیلکت  ایآ  دنشاب ، هتـشادن  هعمج  ماما  تلادع  هب  داقتعا  يدارفا  رگا  تسیچ ؟ میرب ، یم  رـس  هب  فیرـشلا )

؟ دوش یم  طقاس  نانآ 

تکرش راثآ  دئاوف و  هب  هجوت  اب  یلو  تسین ، بجاو  نآ  رد  روضح  تسا و  يرییخت  بجاو  رـضاح  رـصع  رد  هعمج  زامن  دنچره  ج :
ياهرذـع ای  هعمج و  ماما  تلادـع  رد  کیکـشت  درجم  هب  زامن  نیا  رد  روضح  تاکرب  زا  ار  دوخ  نینمؤم  هک  تسین  راوازـس  نآ ، رد 

.دنزاس مورحم  رگید ، یهاو 

؟ تسیچ هعمج  زامن  هلأسم  رد  يرییخت  بوجو  يانعم  س 607 :

.تسا ریخم  رهظ  زامن  ای  هعمج  زامن  ندناوخ  نیب  هعمج  زور  رهظ  بجاو  هضیرف  يادا  رد  فّلکم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ج :

؟ تسیچ یتالابم ، یب  رثا  رب  هعمج  زامن  رد  ندرکن  تکرش  دروم  رد  یلاعبانج  رظن  س 608 :

.تسا مومذم  ًاعرش  نآ ، هب  ندادن  تیمها  رطاخ  هب  هعمج  یسایس  يدابع  زامن  رد  ندرکن  تکرش  روضح و  كرت  ج :

رب یهاگ  یهاو و  ياهرذع  لیلد  هب  مدرم  زا  یضعب  س 609 :
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؟ تسیچ هراب  نیا  رد  یلاعبانج  رظن  دننک ، یمن  تکرش  هعمج  زامن  رد  اههاگدید ، فالتخا  رثا 

.درادن یعرش  هجو  یمئاد  تروص  هب  نآ  رد  تکرش  زا  يراددوخ  یلو  تسا ، يرییخت  بجاو  دنچره  هعمج  زامن  ج :

؟ تسا زیاج  هعمج  زامن  هماقا  لحم  کیدزن  يرگید  ناکم  رد  هعمج  زامن  هماقا  اب  نامزمه  رهظ  تعامج  زامن  هماقا  ایآ  س 610 :

هعمج زامن  رضاح ، رـصع  رد  اریز  دوش ، یم  هعمج  رهظ  هضیرف  زا  فّلکم  هّمذ  تئارب  بجوم  درادن و  لاکـشا  هسفن  یف  راک  نیا  ج :
هعمج زامن  هماـقا  لـحم  کـیدزن  یناـکم  رد  هعمج  زور  رد  رهظ  تعاـمج  زاـمن  هماـقا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  تسا ، يرییخت  بجاو 
زامن هب  ییانتعا  یب  زا  فشاک  هعمج و  ماما  هب  تناها  یمارتحا و  یب  مدرم  رظن  رد  اسب  هچ  دوش و  یم  نینمؤم  فوفـص  هقرفت  ثعاـب 

، دـشاب مارح  دـسافم و  مزلتـسم  هک  یتروص  رد  یتح  و  دـننکن ، نآ  ماجنا  هب  مادـقا  نینمؤم  هک  تسا  راوازـس  نیا  رب  انب  تسا ، هعمج 
.دننک بانتجا  نآ  هماقا  زا  تسا  بجاو 

ماما زا  ریغ  یصخش  ار  رصع  زامن  رگا  تسا ؟ زیاج  رـصع ، زامن  هعمج و  زامن  نیب  ینامز  هلـصاف  رد  رهظ  زامن  ندناوخ  ایآ  س 611 :
؟ تسا زیاج  رصع  زامن  رد  وا  هب  ادتقا  ایآ  دناوخب ، هعمج 

رـصع زامن  رد  ادتقا  درادن و  لاکـشا  طایتحا  باب  زا  هعمج  زامن  زا  دعب  نآ  ندـناوخ  یلو  تسا ، رهظ  زامن  زا  يزجم  هعمج  زامن  ج :
زامن ندـناوخ  زا  سپ  رهظ  زامن  ندـناوخ  رد  طایتحا  تاعارم  اب  دـهاوخب  هاگره  یلو  درادـن ، لاکـشا  هعمج  ماـما  ریغ  هب  هعمج  زور 
زامن زا  دـعب  ًاطایتحا  ار  رهظ  زامن  هک  دـیامن  ادـتقا  یـسک  هب  هک  تسا  نیا  لماک  طایتحا  دـناوخب ، تعاـمج  هب  ار  رـصع  زاـمن  هعمج 

هدناوخ هعمج 
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.تسا

؟ دروآ اج  هب  ًاطایتحا  ار  نآ  دناوت  یم  مومأم  ایآ  دناوخن ، هعمج  زامن  زا  دعب  ار  رهظ  زامن  هعمج  ماما  رگا  س 612 :

.تسا زیاج  وا  يارب  ج :

رد مکح  نیا  ایآ  و  تسا ؟ یـسک  هچ  عرـش  مکاح  زا  دارم  تسا ؟ بجاو  عرـش  مکاح  زا  هزاـجا  بسک  هعمج  ماـما  رب  اـیآ  س 613 :
؟ تسا يراج  مه  تسد  رود  ياهرهش 

فقوتم هعمج  تماما  يارب  يو  بصن  ماکحا  بترت  یلو  تسین ، هزاجا  نیا  رب  فقوتم  هعمج  زامن  هماقا  يارب  تماما  زاوج  لـصا  ج :
نآ رد  نیملـسم  رما  یلو  هک  يرهـش  نیمزرـس و  ره  لـماش  مکح  نیا  دـشاب و  نیملـسم  رما  یلو  فرط  زا  بوـصنم  هک  تسا  نیا  رب 

.دوش یم  تسا ، عاطم  مکاح و 

اجنآ يارب  هک  یناکم  زا  ریغ  رد  ار  هعمج  زامن  ضراـعم  اـی  عناـم  ندوبن  تروص  رد  بوصنم  هعمج  ماـما  تسا  زیاـج  اـیآ  س 614 :
؟ دیامن هماقا  هدش ، بصن 

.دوش یمن  بترتم  نآ  رب  هعمج  تماما  يارب  باصتنا  ماکحا  یلو  تسا ، زیاج  هسفن  یف  لمع  نیا  ج :

ماما ناونع  هب  ار  يدارفا  دنناوت  یم  هعمج  همئا  دوخ  هکنیا  ای  دـشاب  هیقف  یلو  هلیـسو  هب  دـیاب  تقوم  هعمج  ماما  باختنا  ایآ  س 615 :
؟ دنیامن باختنا  تقوم  هعمج 

، بئاـن درف  تماـما  رب  یلو  دـنک ، باـختنا  شدوخ  يارب  تقوم  نیـشناج  ناونع  هب  ار  یـصخش  بوـصنم  هعمج  ماـما  تسا  زیاـج  ج :
.دوش یمن  بترتم  هیقف  یلو  فرط  زا  باصتنا  ماکحا 

یم ناناملسم  تدحو  ظفح  يارب  ایآ  دشاب ، هتشاد  کش  وا  تلادع  ردای  دنادن و  لداع  ار  بوصنم  هعمج  ماما  فّلکم  رگا  س 616 :
؟ دیامن نآ  رد  روضح  مدع  هب  قیوشت  ار  نارگید  تسا  زیاج  دنک ، یمن  تکرش  هعمج  زامن  رد  هک  یسک  ایآ  دنک ؟ ادتقا  وا  هب  دناوت 

ار وا  هک  یسک  هب  ادتقا  ج :
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تکرـش روضح و  یلو  دشاب ، یمن  حیحـص  مه  وا  تعامج  زامن  تسین و  حیحـص  دراد ، کش  يو  تلادع  رد  ای  دـناد و  یمن  لداع 
رد روضح  مدع  هب  قیوشت  بیغرت و  ار  نارگید  درادـن  قح  تروص  ره  رد  و  درادـن ، لاکـشا  تدـحو  ظفح  يارب  تعامج  زامن  رد 

.دنک هعمج  زامن 

؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، هدش  تباث  نآ  هعمج  ماما  ییوگغورد  فّلکم  يارب  هک  هعمج  زامن  رد  ندرکن  تکرش  س 617 :

ای هابتـشا  يور  زا  وا  هتفگ  تسا  نکمم  اریز  تسین ، وا  ییوگغورد  رب  لـیلد  هتفگ ، هعمج  ماـما  هک  يزیچ  فـالخ  فـشک  درجم  ج :
مورحم هعمج  زامن  تاکرب  زا  ار  دوخ  تلادـع ، زا  هعمج  ماما  جورخ  مّهوت  درجم  هب  ناسنا  تسین  راوازـس  و  دـشاب ، هیروت  ای  اـطخ و 

.دیامن

هکنیا ای  تسا ، بجاو  مومأم  رب  لداع ، هیقف  یلو  ای  لحار  ماما  فرط  زا  بوصنم  هعمج  ماما  تلادع  زارحا  صیخـشت و  ایآ  س 618 :
؟ تسا یفاک  يو  تلادع  تابثا  يارب  هعمج  تماما  هب  وا  باصتنا 

.تسا یفاک  وا  هب  ادتقا  تّحص  رد  دوش ، يو  تلادع  هب  مومأم  نانیمطا  قوثو و  بجوم  هعمج  تماما  هب  وا  بصن  رگا  ج :

، نیملـسم رما  ّیلو  فرط  زا  هعمج  همئا  نییعت  ای  ناـنیمطا ، دروم  ياـملع  فرط  زا  دـجاسم  يارب  تعاـمج  ماـما  نییعت  اـیآ  س 619 :
؟ دوش قیقحت  نانآ  تلادع  هرابرد  دیاب  هکنیا  ای  دوش  یم  بوسحم  نانآ  تلادع  رب  تداهش  یعون 

.تسا زیاج  وا  هب  ادتقا  دوش ، يو  تلادع  هب  نانیمطا  بجوم  تعامج  ای  هعمج  ماما  بصن  رگا  ج :

هدناوخ وا  رس  تشپ  هک  ییاهزامن  هداعا  ایآ  نآ ، مدع  هب  نیقی  هدرکن  يادخ  ای  هعمج و  ماما  تلادع  رد  کش  تروص  رد  س 620 :
؟ تسا بجاو  میا ،

نیقی ای  تلادع  رد  کش  رگا  ج :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین بجاو  اهنآ  هداعا  تسا و  حیحص  هدش  هدناوخ  ياهزامن  دشاب ، زامن  زا  غارف  زا  دعب  تلادع  مدع  هب 

دوش و یم  رازگرب  اهنآ  ریغ  ییاپورا و  ياهروشک  رد  یمالسا  ياهروشک  نایوجشناد  فرط  زا  هک  هعمج  زامن  رد  تکرش  س 621 :
ایآ تروـص  نیا  رد  و  دراد ؟ یمکح  هچ  دنتـسه ، تنـس  لـها  ناردارب  زا  هـعمج  ماـما  نـینچمه  نآ و  رد  ناگدـننک  تکرـش  رتـشیب 

؟ تسا بجاو  هعمج  زامن  هماقا  زا  دعب  رهظ  زامن  ندناوخ 

.تسین بجاو  رهظ  زامن  ندناوخ  درادن و  لاکشا  ناناملسم  داحتا  تدحو و  ظفح  يارب  نآ  رد  تکرش  ج :

نودب یـصخش  رـضاح  لاح  رد  .دوش  یم  رازگرب  هعمج  زامن  هک  تسا  لاس  لهچ  تدـم  ناتـسکاپ  ياهرهـش  زا  یکی  رد  س 622 :
نارازگزامن نیب  فالتخا  زورب  هب  رجنم  هک  هدومن  يرگید  هعمج  زامن  يرازگرب  هب  مادقا  هعمج ، زامن  ود  نیب  یعرش  هلـصاف  تیاعر 

؟ دراد یمکح  هچ  ًاعرش  لمع  نیا  تسا ، هدش 

لثم هب  دـسر  هچ  تسین ، زیاج  دوش ، نانآ  فوفـص  یگدـنکارپ  نینمؤم و  نیب  فالتخا  زورب  هب  رجنم  هک  يراک  هنوگ  ره  ماـجنا  ج :
.تسا ناناملسم  فوفص  تدحو  رهاظم  زا  یمالسا و  رئاعش  زا  هک  هعمج  زامن 

رازگرب نآ  رد  یناـمتخاس  ياـهراک  تلع  هب  هعمج  زاـمن  هک  هدوـمن  مـالعا  يدـنپلوار  رد  يرفعج  عماـج  دجـسم  بـیطخ  س 623 :
يرتمولیک راهچ  هلصاف  رد  هکنیا  نآ  میا و  هدش  هجاوم  یلکشم  اب  هدیسر ، نایاپ  هب  دجـسم  ریمعت  تایلمع  هک  نونکا  و  دش ، دهاوخن 

حیحـص يرفعج  عماج  دجـسم  رد  هعمج  زامن  هماقا  ایآ  روبزم  تفاسم  هب  هجوت  اب  .دوش  یم  هماقا  يرگید  دجـسم  رد  هعمج  زامن  اـم 
؟ ریخ ای  تسا 

هعمج زامن  زا  دعب  هک  يا  هعمج  زامن  دشابن ، یعرش  خسرف  کی  هعمج  زامن  ود  نیب  هلصاف  رگا  ج :
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.دنشاب یم  لطاب  ود  ره  دنوش  هماقا  مه  نراقم  هک  یتروص  رد  تسا و  لطاب  دوش ، یم  رازگرب  لوا 

یـصخش هک  ینعم  نیدـب  تسا ؟ حیحـص  يدارف  روط  هب  دوش ، یم  هماقا  تعامج  تروص  هب  هک  هعمج  زامن  ندـناوخ  اـیآ  س 624 :
.دناوخب دننک ، یم  رازگرب  تعامج  وحن  هب  ار  نآ  هک  یناسک  رانک  رد  يدارف  تروص  هب  ار  هعمج  زامن 

.تسین حیحص  يدارف  وحن  هب  هعمج  زامن  .دوش  هماقا  تعامج  تروص  هب  هک  تسا  نیا  هعمج ، زامن  تّحص  طیارش  زا  ج :

؟ دناوخب هعمج  ماما  رس  تشپ  تعامج  تروص  هب  ار  نآ  دناوت  یم  ایآ  تسا  هتسکش  شزامن  هک  یسک  س 625 :

.تسا رهظ  زامن  زا  يزجم  حیحص و  رفاسم  مومأم  زا  هعمج  زامن  ج :

بجاو هعمج  زامن  مود  هبطخ  رد  ناناملـسم  همئا  زا  یکی  ناونع  هب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  كراـبم  ماـن  رکذ  اـیآ  س 626 :
؟ دشاب بابحتسا  دصق  هب  ترضح  نآ  مان  رکذ  تسا  بجاو  هکنیا  ای  تسا ؟

هعمج زامن  هبطخ  رد  ترضح  نآ  كرابم  مان  رکذ  دوش و  یمن  مالسلااهیلع ) ) هیضرم يارهز  ترضح  لماش  نیملـسم  همئا  ناونع  ج :
.تسا باوث  رجا و  بجوم  هدیدنسپ و  يرما  هکلب  درادن ، لاکشا  ترضح  نآ  فیرش  مان  رکذ  هب  نتسج  كربت  یلو  تسین ، بجاو 

ادتقا وا  هب  يرگید  بجاو  زامن  ندناوخ  يارب  دـناوت  یم  مومأم  ایآ  دـنک ، یم  هماقا  ار  هعمج  زامن  هعمج  ماما  هک  یلاح  رد  س 627 :
؟ دیامن

.تسا لاکشا  لحم  نآ ، تّحص  ج :

؟ تسا حیحص  یعرش  رهظ  تقو  زا  لبق  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  ندناوخ  ایآ  س 628 :

.دشاب رهظ  تقو  رد  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  تسا ، زیاج  لاوز  زا  لبق  نآ  ندناوخ  ج :

ادـتقا هعمج  ماما  هب  دوش و  رـضاح  زامن  ماـگنه  طـقف  هکلب  دـنکن ، كرد  ار  هعمج  زاـمن  ياـه  هبطخ  زا  يزیچ  مومأـم  رگا  س 629 :
.دیامن
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؟ تسا يزجم  حیحص و  وا  زامن  ایآ 

.دنک كرد  هعمج  زامن  رخآ  تعکر  عوکر  رد  ار  ماما  رگا  یتح  تسا ، يزجم  حیحص و  وا  زامن  ج :

هکنیا ای  تسا  رهظ  زامن  زا  يزجم  زامن  نیا  ایآ  دوش ، یم  هماقا  رهظ  ناذا  زا  دعب  مین  تعاس و  کی  ام  رهـش  رد  هعمج  زامن  س 630 :
؟ تسا مزال  نآ  هداعا 

تعاس ود  یکی  دودح  رد  لاوز  یفرع  لئاوا  زا  هک  تسا  نآ  طوحأ  دوش و  یم  عورـش  دیـشروخ  لاوز  لوا  زا  هعمج  زامن  تقو  ج :
.دتفین ریخأت  هب 

دیاب هکنیا  ای  دناوخب  تقو  لئاوا  رد  ار  رـصع  رهظ و  رامن  دـناوت  یم  ایآ  درادـن ، ار  هعمج  زامن  هب  نتفر  ییاناوت  هک  یـسک  س 631 :
؟ دناوخب ار  رصع  رهظ و  زامن  نآ  زا  دعب  دوش و  مامت  هعمج  زامن  ات  دنک  ربص 

.دناوخب تقو  لوا  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  دناوت  یم  تسین و  بجاو  وا  رب  ندرک  ربص  ج :

ار تقوم  هعمج  ماما  هک  تسا ، زیاج  ایآ  دـشاب ، هعمج  زامن  يرازگرب  لـحم  رد  رـضاح  ملاـس و  بوصنم ، هعمج  ماـما  رگا  س 632 :
؟ دنک ادتقا  تقوم  هعمج  ماما  هب  تسا  حیحص  ایآ  دیامن ؟ هعمج  زامن  هماقا  هب  فّلکم 

.درادن لاکشا  دوخ  بئان  هب  بوصنم  ماما  يادتقا  بوصنم و  هعمج  ماما  بیان  تماما  هب  هعمج  زامن  هماقا  ج :

نابرق دیع  رطف و  دیع  زامن 

؟ تسا تابجاو  زا  عون  مادک  زا  هعمج ، زامن  نابرق و  رطف و  دیع  زامن  یلاعبانج ، رظن  هب  س 633 :

.تسا يرییخت  بجاو  هعمج  زامن  یلو  تسا ، بحتسم  هکلب  تسین ، بجاو  نابرق  رطف و  دیع  زامن  رضاح  رصع  رد  ج :

؟ دوش یم  نآ  نالطب  ثعاب  دیع  زامن  ياه  تونق  ندرک  دایز  مک و  ایآ  س 634 :

ینالوط ای  هاتوک  ندومن ، دایز  مک و  زا  دارم  رگا  ج :
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روط نامه  ار  زامن  دیاب  تسا ، اهنآ  دادعت  ندومن  دایز  ای  مک  دارم  رگا  دوش و  یمن  نالطب  بجوم  راک  نیا  تسا  اه  تونق  ندـناوخ 
.دروآ اجب  هدش ، نایب  یهقف  بتک  رد  هک 

هماقا رـضاح  لاح  رد  ایآ  درک ، یم  هماقا  شدوخ  دجـسم  رد  ار  رطف  دیع  زامن  یتعامج  ماما  ره  هکدوب  لومعم  هتـشذگ  رد  س 635 :
؟ تسا زیاج  تاعامج  همئا  طسوت  نابرق  رطف و  دیع  زامن 

وا فرط  زا  بوصنم  هعمج  همئا  نینچمه  دنتـسه و  دـیع  زامن  هماقا  رد  زاجم  يو  فرط  زا  هک  هیقف  یلو  ناگدـنیامن  تسا  زیاـج  ج :
هب دـنناوخب و  يدارف  ار  نآ  ناـنآ  ریغ  هک  تسا  نیا  طوحا  یلو  دـنیامن ، هماـقا  تعاـمج  تروـص  هب  رـضاح  رـصع  رد  ار  دـیع  زاـمن 

رهـش رد  دیع  زامن  کی  هک  دـنک  اضتقا  تحلـصم  رگا  هلب ، .درادـن  لاکـشا  دورو ، دـصق  هب  هن  ءاجر  دـصق  هب  نآ  ندـناوخ  تعامج 
.دوشن نآ  هماقا  يدصتم  یسک  هیقف ، یلو  فرط  زا  بوصنم  هعمج  ماما  زا  ریغ  هک  تسا  رتهب  دوش ، رازگرب 

؟ دراد اضق  رطف  دیع  زامن  ایآ  س 636 :

.درادن اضق  ج :

؟ دراد هماقا  رطف  دیع  زامن  ایآ  س 637 :

.درادن هماقا  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  نارازگزامن  ریاس  وا و  زامن  دروآ ، اج  هب  هماقا  رطف ، دیع  زامن  يارب  تعامج  ماما  رگا  س 638 :

.دناسر یمن  يررض  نیمومأم  تعامج و  ماما  دیع  زامن  تّحص  هب  ج :

رفاسم زامن 

حیضوت

؟ دراد اهنآ  زا  یضعب  هب  صاصتخا  ای  دوش  یم  هضیرف  ياهزامن  همه  لماش  رفاسم  رب  رصق  بوجو  ایآ  س 639 :

زامن تسا و  اشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  ترابع  هک  تسا  یتعکر  راهچ  هنازور  ياـهزامن  ِصوصخ  رد  طـقف  رـصق  بوجو  ج :
.دوش یمن  رصق  برغم  حبص و 

یتعکر راهچ  ياهزامن  رد  رفاسم  رب  رصق  بوجو  طیارش  س 640 :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا مادک 

: تسا لیذ  هناگتشه  روما  ج :

، دـشاب یعرـش  خـسرف  تشه  مه  يور  وا  تشگرب  تفر و  ای  نتـشگرب و  ای  نتفر  ینعی  دـشاب  یعرـش  تفاـسم  رادـقم  هب  وا  رفـس  . 1
.دشابن خسرف  راهچ  زا  رتمک  وا  نتفر  هکنیا  هب  طورشم 

ای هتـشادن و  ار  خسرف  تشه  ندومیپ  دـصق  ادـتبا  زا  رگا  نیا  رب  انب  دـشاب ، هتـشاد  ار  خـسرف  تشه  ندومیپ  دـصق  ترفاسم  لوا  زا  . 2
رتمک لوا  ناکم  اب  نآ  هلصاف  هک  دورب  ییاج  هب  دریگب  میمصت  دصقم  هب  ندیسر  زا  دعب  دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  زا  رتمک  ندومیپ  دصق 

.دناوخب مامت  ار  شزامن  دیاب  تسا ، یعرش  تفاسم  هزادنا  هب  اجنآ  ات  لزنم  زا  یلو  تسا ، یعرش  تفاسم  زا 

زا خسرف  راهچ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هار ، نیب  رد  رگا  نیا  رب  انب  ددرگنرب ، یعرـش  تفاسم  ندومیپ  رب  ینبم  دوخ  دصق  زا  هار  نیب  رد  . 3
هب دوخ  دصق  زا  لودع  زا  لبق  هک  ییاهزامن  دنچره  دوش ، یمن  يراج  وا  رب  نآ  زا  دعب  رفس  مکح  دوش ، ددرم  ای  ددرگرب  دوخ  دصق 

.تسا حیحص  هدناوخ ، هتسکش  تروص 

، دنامب اج  نآ  رد  رتشیب  ای  زور  هد  دهاوخ  یم  هک  ییاج  ای  دوخ  نطو  زا  روبع  اب  یعرش  تفاسم  ندومیپ  يانثا  رد  رفس  عطق  دصق  . 4
.دشاب هتشادن 

رارف لثم  دشاب  مارح  رفس  ِدوخ  هکنیا  زا  معا  دشاب ، مارح  تیصعم و  رفـس  رگا  نیا  رب  انب  دشاب ، زیاج  وا  يارب  یعرـش  رظن  زا  رفـس  . 5
.تسا مامت  زامن  درادن و  ار  رفس  مکح  ینزهار ، يارب  رفس  لثم  دشاب  یمارح  راک  رفس ، زا  فده  ای  گنج  زا 

هکلب دنرادن ، یتباث  یگدنز  لحم  هک  نانیشنارحص  زا  یضعب  دننام  دشابن  دنتسه ، شودب  هناخ  هک  یناسک  زا  رفاسم  . 6
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.دننام یم  دننک ، ادیپ  هاگارچ  فلع و  بآ و  اج  ره  دننک و  یم  شدرگ  اهنابایب  رد 

هب قـحلم  تسا ، رفـس  رد  وا  لغـش  هک  یـسک  هریغ و  ناوـلم و  هدـننار و  ربراـب ، دـننام  دـشاب  هدادـن  رارق  دوـخ  لغـش  ار  ترفاـسم  . 7
.تساهنیا

هدید مه  رهـش  ياهراوید  دوش و  یمن  هدینـش  رهـش  ناذا  اجنآ  رد  هک  تسا  یناکم  صخرت  دح  زا  روظنم  دسرب و  صخرت  دح  هب  . 8
.دوش یمن 

تسوا لغش  همدقم  رفس  ای  تسا  ترفاسم  شلغش  هکنآ 

هب صاصتخا  مکح  نیا  هک  نآ  ای  تسا  حیحص  شا  هزور  مامت و  شزامن  رفس  رد  ایآ  تسوا ، لغش  همدقم  رفس  هک  یـسک  س 641 :
هک یـسک  دیامرف : یم  هک  هّرـس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دیلقت  عجرم  هتفگ  نیا  دشاب ؟ ترفاسم  ًامتح  وا  لغـش  هک  دراد  یـسک 
ریغ ناولم و  هدننار و  ناپوچ و  اریز  دشاب ؟ وا  لغش  رفس  دوخ  هکدوش  یم  تفای  یسک  ایآ  دراد ؟ ییانعم  هچ  تسا  ترفاسم  وا  لغش 

دوجو دشاب ، هدیزگرب  دوخ  لغـش  ناونع  هب  ار  رفـس  هک  یـسک  ًالوصا  تسا و  ینارتیـشک  یگدـننار و  یناپوچ و  ناشراک  مه  اه  نآ 
.درادن

، دیامن دـمآ  تفر و  شراک  لحم  هب  راک  يارب  راب  کی  لقادـح  زور  هد  ره  لالخ  رد  رگا  تسا ، وا  راک  همدـقم  رفـس  هک  یـسک  ج :
یـسک تسا ، ترفاسم  وا  لغـش  هک  یـسک  زا  دارم  مهیلع ) هللا  ناوضر  ) اهقف تاملک  رد  و  تسا ، حیحـص  شا  هزور  ماـمت و  شزاـمن 

.تسا هدش  رکذ  لاؤس  رد  هک  ییاهلغش  دننام  تسا  رفس  هب  وا  راک  ماوق  هک  تسا 

دننک و یم  تماقا  راک  يارب  يرهش  رد  لاس  کی  زا  شیب  ینّیعم  تدم  هب  هک  یناسک  هزور  زامن و  هرابرد  یلاعترضح  رظن  س 642 :
يارب لاس  ود  ای  کی  تدم  هب  هک  ینازابرس  ای 
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هزور مامت و  ناشزامن  ات  دننک  زور  هد  تماقا  دصق  دیاب  يرفس  ره  زا  دعب  ایآ  تسیچ ؟ دننام ، یم  يرهش  رد  يزابرس  تامدخ  ماجنا 
؟ دراد یمکح  هچ  اهنآ  هزور  زامن و  دنشاب ، هتشاد  ار  زور  هد  زا  رتمک  ندنام  دصق  رگا  و  دشاب ؟ حیحص  اهنآ 

هزور مامت و  ناشزامن  مود  لوا و  رفـس  ریغ  رد  دـننک ، یم  رفـس  راک  لحم  هب  ناش  لغـش  رطاخ  هب  رابکی  زور  هد  ره  لقادـح  رگا  ج :
نانآ زامن  دنا ، هدرکن  ار  زور  هد  تماقا  دصق  ات  ینعی  دـنراد ، ار  نیرفاسم  ریاس  مکح  مود ، لوا و  رفـس  رد  یلو  تسا ، حیحـص  ناش 

.تسین حیحص  ناش  هزور  تسا و  هتسکش 

رایسب یتفاسم  هدرک و  زاورپ  هب  مادقا  ناش  ییاوه  ياه  هاگیاپ  زا  اهزور  رتشیب  هک  یگنج  ياهامیپاوه  نانابلخ  هزور  زامن و  س 643 :
؟ دراد یمکح  هچ  دننک ، یم  رارکت  ار  لمع  نیا  بترم  دنیامیپ و  یم  ار  یعرش  تفاسم  زا  رتشیب 

حیحـص ناش  هزور  مامت و  رفـس  رد  اهنآ  زامن  ینعی  تساهامیپاوه ، نانابلخ  ناناولم و  ناگدـننار و  ریاس  مکح  نامه  نانآ  مکح  ج :
.تسا

قالـشق ای  قالیی  رد  ار  لاس  هیقب  یلو  دنوش ، یم  لقتنم  سکع  رب  ای  قالیی  هب  قالـشق  زا  هام  ود  ای  کی  هک  ییاه  هلیبق  ایآ  س 644 :
یم ماجنا  رگید  ناکم  هب  ناکم  ود  نیا  زا  یکی  رد  دوخ  تماقا  ماـیا  رد  هک  ییاـهترفاسم  دنتـسه ؟ نطو  ود  ياراد  دـنرب ، یم  رـس  هب 

؟ دراد یمکح  هچ  زامن  ندوب  مامت  ای  رصق  تهج  زا  دنهد ،

رد ار  ییاهزور  یکی و  رد  ار  لاس  زا  ییاهزور  ات  دـنراد  ار  سکع  رب  قالـشق و  هب  قالیی  زا  یگـشیمه  لاقتنا  لـقن و  دـصق  رگا  ج :
ره دنشاب ، هدرک  باختنا  دوخ  یمئاد  یگدنز  يارب  ار  ناکم  ود  ره  دننارذگب و  يرگید 
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نآ نیب  هلـصاف  رگا  و  ددرگ ، یم  يراج  نطو  مکح  ناکم  ود  نآ  رد  نانآ  رب  دوش و  یم  بوسحم  نانآ  نطو  ناکم  ود  نآ  زا  کی 
.دنراد ار  نیرفاسم  ریاس  مکح  يرگید ، هب  یکی  زا  رفس  هار  رد  دشاب ، یعرش  تفاسم  رادقم  هب  ود 

هک تسا  رتمولیک  جنپو  یس  دودح  متنوکس  لحم  راک و  لحم  نیب  هلصاف  .متسه  رهـش  یتلود  تارادا  زا  یکی  دنمراک  نم  س 645 :
مزامن منامب ، رهـش  رد  بش  دنچ  منک  دـصق  یـصاخ  راک  يارب  رگا  .منک  یم  یط  مراک  لحم  هب  ندیـسر  يارب  ار  ریـسم  نیا  زور  ره 

هب ماوقا  ترایز  يارب  هعمج  زور  رد  هک  یماگنه  لاـثم  ناونع  هب  ریخ ؟ اـی  مناوخب  ماـمت  ار  زاـمن  تسا  بجاو  اـیآ  دراد ، یمکح  هچ 
؟ ریخ ای  مناوخب  مامت  ار  مزامن  تسا  بجاو  ایآ  منک ، یم  ترفاسم  نانمس  رهش 

رطاخ هب  رفـس  رگا  یلو  درادن ، ار  یلغـش  رفـس  مکح  دشابن ، دـینک ، یم  رفـس  نآ  يارب  زور  ره  هک  يراک  رطاخ  هب  ترفاسم  رگا  ج :
یهاگ دیهد و  یم  ماجنا  مه  ار  ناتسود  ماوقا و  ندید  لیبق  زا  یصاخ  لامعا  نآ ، ِنمـض  رد  دشاب و  دیراد ، راک  لحم  رد  هک  یلغش 

.تسا حیحص  هزور  مامت و  زامن  دوش و  یمن  یلغش  رفس  مکح  رییغت  ثعاب  دینام ، یم  اجنآ  رد  مه  بش  دنچ  ای  کی 

ماجنا هب  ما ، هدرک  ترفاسم  نآ  رطاخ  هب  هک  يرادا  ياـهراک  ماـجنا  يرادا و  تقو  ناـیاپ  زا  سپ  مراـک  لـحم  رد  نم  رگا  س 646 :
ماجنا لوغشم  دعب  هب  نآ  زا  مهد و  ماجنا  ار  يرادا  ياهراک  رهظ  زا  دعب  ود  ات  حبص  تفه  تعاس  زا  ًالثم  .مزادرپب  یصخش  ياهراک 

؟ دراد یمکح  هچ  ما  هزور  زامن و  موش ، یصخش  ياهراک 

رد یصوصخ  ياهراک  ماجنا  ج :
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.دهد یمن  رییغت  ار  یلغش  رفس  مکح  يرادا ، راک  نایاپ  زا  دعب  يرادا  یلغش  رفس 

یمکح هچ  دـنرادن ، يراـیتخا  دوخ  زا  یلو  دـننام ، یم  یناـکم  رد  زور  هد  زا  شیب  دـنناد  یم  هک  ینازابرـس  هزور  زاـمن و  س 647 :
.دییامرف نایب  مه  ار  هّرس ) سّدق  ) ماما ترضح  ياوتف  میراودیما  دراد ؟

.دـنریگب هزور  دـنناوخب و  مامت  ار  دوخ  زامن  هک  تسا  بجاو  دـنام ، دـنهاوخ  ناکم  کی  رد  رتشیب  ای  زور  هد  هکنیا  هب  نانیمطا  اب  ج :
.تسا نیمه  مه  هّرس ) سّدق  ) ماما ياوتف 

رد زور  هد  زا  رتشیب  دنتـسه و  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ای  شترا  مادختـسا  رد  هک  يرداک  ياهورین  هزور  زاـمن و  س 648 :
نایب مه  ار  هّرس ) سّدق  ) ماما ترـضح  ياوتف  مدنمـشهاوخ  دراد ؟ یمکح  هچ  دننام ، یم  يزرم  قطانم  رد  زور  هد  زا  رتشیب  ناگداپ و 

.دییامرف

، دنام دـنهاوخ  اجنآ  رد  رادـقم  نآ  زا  رتشیب  ای  زور  هد  هک  دـنناد  یم  ای  دـنراد و  یناکم  رد  ار  رتشیب  ای  زور  هد  تماقا  دـصق  رگا  ج :
.تسا نیمه  مه  هّرس ) سّدق  ) ماما ياوتف  .دنریگب  مه  هزور  دنناوخب و  مامت  ار  دوخ  زامن  هک  تسا  بجاو 

زامن لوا  رفس  زا  ریغ  رد  هدننار  تسا  بجاو  : » تسا هدمآ  متفه ، طرش  رفاسم ، زامن  ثحب  رد  ینیمخ  ماما  هیلمع  هلاسر  رد  س 649 :
زا تکرح  عورش  نامه  لوا  رفس  زا  دوصقم  ایآ  دشاب ، ینالوط  دنچره  تسا  هتسکش  شزامن  لوا  رفس  رد  یلو  دناوخب  مامت  ار  دوخ 

؟ دوش یم  مامت  لّوا  رفس  دصقم  هب  ندیسر  اب  ای  تسا  نآ  هب  تشگزاب  ات  نطو 

هدرک و رفـس  يرهـش  هب  سیردـت  يارب  نطو  زا  هک  يداتـسا  لثم  دوش  بوسحم  رفـس  کـی  فرع ، رظن  رد  تشگرب  تفر و  رگا  ج :
نیا رد  ددرگ ، یم  رب  ءدبم  هب  زور  نآ  يادرف  ای  رصع  ماگنه 
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الاک لمح  يارب  هک  يا  هدننار  لثم  دشابن  رفـس  کی  ًافرع  هک  یتروص  رد  .دوش و  یم  بوسحم  لّوا  رفـس  تشگرب  تفر و  تروص ،
یم تعجارم  نطو  هب  سپـسو  دیامن  رفـس  دیدج  يالاک  ای  رفاسم  لمح  يارب  يرگید  ناکم  هب  اجنآ  زا  هدرک و  تکرح  يدصقم  هب 

.دوش یم  مامت  دصقم ، هب  ندیسر  اب  لّوا  رفس  ضرف ، نیا  رد  هک  دنک 

دوش یم  لوحم  وا  هب  یگدننار  هفیظو  یهاتوک  تدم  يارب  یلو  تسین ، وا  یمئاد  تباث و  لغش  نیشام  یگدننار  هک  یسک  س 650 :
دنراد ار  رفاسم  مکح  دارفا  نیا  ایآ  دنریگ ، یم  هدهع  رب  اهنآ  ریغ  اههاگـساپ و  اهناگداپ و  رد  ار  یگدننار  هفیظو  هک  ینازابرـس  لثم 

؟ دنریگب هزور  هدناوخ و  مامت  ار  دوخ  زامن  تسا  بجاو  هکنآ  ای 

.تشاد دنهاوخ  ار  ناگدننار  ریاس  مکح  دوش ، بوسحم  اهنآ  لغش  تقوم  تدم  نآ  رد  نیشام  یگدننار  فرع ، رظن  زا  رگا  ج :

يرگید رهـش  هب  مزاول  دـیرخ  ریمعت و  يارب  هدـننار  دوش و  فـقوتم  یتدـم  يارب  يا  هثداـح  رثا  رب  يا  هدـننار  ِنیـشام  رگا  س 651 :
؟ هتسکش ای  دناوخب  مامت  ار  شزامن  رفس  نیا  دننام  رد  دیاب  ایآ  هدرکن ، رفس  دوخ  نیشام  اب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دیامن ، ترفاسم 

.تشاد دهاوخ  ار  نارفاسم  رگید  مکح  دنادن ، یلغش  رفس  ار  رفس  نیا  مه  فرع  دشابن و  یگدننار  وا  لغش  رفس  نیا  رد  رگا  ج :

نویناحور نایوجشناد و  مکح 

ناشراک يارب  هتفه  ره  هک  ینادـنمراک  ای  دـننک و  یم  ترفاسم  لیـصحت  يارب  زور  ود  لقادـح  هتفه  ره  هک  ینایوجـشناد  س 652 :
؟ دنراد یمکح  هچ  دننک ، یم  رفس 

رد هام  کی  تدـم  هب  ناشراک  ای  هاگـشناد  یلیطعت  رطاخ  هب  دراد  ناکما  یلو  دـنیامن ، یم  ترفاسم  هتفه  ره  اـهنآ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
لالخ رد  دننامب و  دوخ  یلصا  نطو 
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قبط لوا  رفـس  رد  ناشزامن  دننک ، یم  زاغآ  هرابود  ار  دوخ  رفـس  هک  هام  کی  تشذـگ  زا  دـعب  ایآ  دـننک ، یمن  یترفاسم  تدـم  نآ 
؟ تسا مامت  نآ  زا  دعب  هتسکش و  هدعاق 

یلو .هنازور  ای  دشاب  یگتفه  ناشرفس  هکنیا  زا  معا  تسین ، حیحص  مه  هزور  تسا و  هتـسکش  زامن  ملع ، لیـصحت  يارب  رفـس  رد  ج :
کی لقادـح  زور  هد  ره  شراک  لحم  تنوکـس و  لحم  ای  نطو  نیب  رگا  دـنک ، یم  ترفاـسم  يرادا ، اـی  دازآ  راـک  يارب  هک  یـسک 

هک يرفس  ود  نیب  رگا  و  تسا ، حیحص  مه  وا  هزور  دناوخب و  مامت  ار  دوخ  زامن  دعب  هب  موس  رفـس  زا  دیاب  دیامن ، دمآ  تفر و  هبترم 
یم ندرک  راک  يارب  هزور  هد  تماقا  زا  دـعب  هک  یلوا  رفـس  رد  دـنامب ، يرگید  ياج  ای  نطو  رد  زور  هد  دور ، یم  ندرک  راـک  يارب 

.دریگب هزور  دناوت  یمن  تسا و  هتسکش  شزامن  دور ،

هب تیرومأم  تمدـخ و  نمـض  یلاع  زکرم  رد  ندـش  هتفریذـپ  هب  هجوت  اـب  مشاـب  یم  ناجنـسفر  ناتـسرهش  رد  لـغاش  ریبد  س 653 :
ناتسرهش رد  ار  هتفه  ماّیا  هیقب  مراد و  لیصحت  هب  لاغتشا  نامرک  ناتسرهش  رد  ار  هتفه  يادتبا  زور  هس  شرورپ ، شزومآ و  یلیصحت 

ام رب  ندوب  وجـشناد  مکح  اـیآ  دـشاب ، یم  هچ  بناـجنیا  هزور  زاـمن و  ماـکحا  دروم  رد  یلاعترـضح  رظن  ملوغـشم ، تمدـخ  هب  دوخ 
؟ ریخ ای  تسا  يراج 

.دیریگب هزور  دیناوت  یم  تسا و  مامت  امش  زامن  دیتسه  لیصحت  هب  رومأم  رگا  ج :

زامن رفـس  رد  دناوت  یم  ضرف  نیا  اب  ایآ  دهد ، رارق  دوخ  لغـش  ار  غیلبت  دشاب  هتـشاد  دـصق  ینید  مولع  بالط  زا  یکی  رگا  س 654 :
غیلبت زا  ریغ  يراک  يارب  یصخش  رگا  دریگب ؟ مه  هزور  دناوخب و  مامت  ار  دوخ 
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؟ دراد یمکح  هچ  شا  هزور  زامن و  دیامن ، ترفاسم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ای  داشرا  و 

مکح اهراک  نآ  ماجنا  يارب  رفـس  رد  دوش ، بوسحم  وا  راک  لغـش و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـی  داـشرا  غیلبت و  ًاـفرع  رگا  ج :
نآ رد  درک ، ترفاسم  غیلبت  داشرا و  زا  ریغ  يراک  يارب  ینامز  رگا  و  دـنک ، یم  رفـس  شراک  لغـش و  رطاخ  هب  هک  دراد  ار  يرفاـسم 

.تسین حیحص  وا  هزور  تسا و  هتسکش  شزامن  نارفاسم  ریاس  دننام  رفس 

دنور یم  هیملع  هزوح  هب  ندناوخ  سرد  يارب  هک  ینید  مولع  بالط  دننام  دننک  یم  ترفاسم  ینّیعم  ریغ  تدم  هک  یناسک  س 655 :
؟ دراد یمکح  هچ  دارفا  نیا  هزور  زامن و  دنوش ، یم  مازعا  يرهش  هب  ینّیعم  ریغ  تدم  هب  راک  يارب  هک  تلود  نادنمراک  ای  و 

.دوش بوسحم  اهنآ  نطو  ًافرع  هک  دننامب  اجنآ  ردقنآ  هکنآ  رگم  تسین ، بترتم  نطو  مکح  راک  ای  لیصحت  لحم  رب  ج :

دـصق ای  هتـسناد و  یم  زور  هد  هماقا  دـصق  زا  لـبق  رگا  دـنک ، یم  یگدـنز  تسین  وا  نطو  هک  يرهـش  رد  ینید  مولع  هبلط  س 656 :
؟ ریخ ای  دنک  زور  هد  تماقا  دصق  دناوت  یم  ایآ  دورب ، تسا  عقاو  رهش  نوریب  هک  يدجسم  هب  یگتفه  روط  هب  هک  هتشاد 

تّحص هب  ررض  تماقا  مایا  عومجم  رد  تعاس  تفه  شـش ، تدم  هب  یعرـش  تفاسم  زا  رتمک  هب  نتفر  دصق  تماقا ، دصق  ماگنه  ج :
لوکوم ریخ ، ای  تسه  تماقا  لحم  رد  لخاد  ایآ  دراد ، ار  اجنآ  هب  نتفر  دصق  هک  يدصقم  هکنیا  صیخـشت  دنز و  یمن  تماقا  دصق 

.تسا فرع  رظن  هب 

یعرش تفاسم  تماقا و  دصق 

دراد و هلصاف  رواجم  رهش  اب  یعرش  تفاسم  زا  رتمک  هک  منک  یم  راک  ییاج  رد  نم  س 657 :
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مناوتب هدـناوخ و  مامت  ار  مزامن  ات  منک  یم  زور  هد  تماقا  دـصق  مراک  لحم  رد  اذـل  تسین ، نم  نطو  ناکم ، ود  زا  کی  چـیه  نوچ 
رهـش هب  نتفر  دـصق  نآ  زا  دـعب  تدـم و  نآ  لالخ  رد  منک ، یم  زور  هد  تماقا  دـصق  مراـک  لـحم  رد  هک  یماـگنه  و  مریگب ، هزور 

؟ تسیچ ریز  ياهتلاح  رد  نم  یعرش  مکح  منک ، یمن  رواجم 

؟ مدرگرب مراک  لحم  هب  تعاس ، ود  ًابیرقت  زا  دعب  مورب و  رهش  نآ  هب  يراک  ای  يا  هثداح  رطاخ  هب  زور  هد  نایاپ  زا  لبق  رگا  . 1

کی زا  دعب  منکن و  زواجت  یعرـش  تفاسم  رادقم  زا  مورب و  رهـش  نآ  هب  ینّیعم  هلحم  هب  نتفر  دـصق  هب  زور  هد  نایاپ  زا  دـعب  رگا  . 2
؟ مدرگرب متماقا  لحم  هب  فقوت ، بش 

هلحم هب  نتفر  هب  میمـصت  هلحم ، نآ  هب  ندیـسر  زا  دعب  یلو  مورب ، رهـش  نآ  هب  ینّیعم  هلحم  هب  نتفر  دصق  هب  زور  هد  نایاپ  زا  دـعب  . 3
؟ مریگب دراد ، هلصاف  یعرش  تفاسم  زا  رتشیب  نم  تماقا  لحم  اب  هک  يرگید 

لقادح ندناوخ  اب  دنچره  تماقا  لحم  رد  زامن  ندوب  مامت  مکح  رارقتسا  زا  دعب  دیشاب ، هتشادن  جورخ  دصق  ءادتبا ، زا  رگا  1و2 : ج :
دـصق هب  زور ، دـنچ  ای  کی  رد  یعرـش ، تفاسم  زا  رتمک  رادـقم  هب  اجنآ  زا  ندـش  جراخ  دـشاب ، اجنآ  رد  یتعکر  راـهچ  زاـمن  کـی 

ترفاسم ات  و  نآ ، زا  دـعب  اـی  دـشاب  زور  هد  ناـیاپ  زا  لـبق  جورخ  هک  دـنک  یمن  یقرف  تروص  نیا  رد  و  دـناسر ، یمن  ررـض  تماـقا 
.تسا حیحص  هزور  مامت و  زامن  هدشن ، ماجنا  يدیدج 

هب دشاب ، هتشاد  هلصاف  یعرش  تفاسم  رادقم  هب  تماقا  دصق  هلحم  اب  دنچره  تماقا ، لحم  رهش  رگید  ياه  هلحم  هب  نتفر  . 3
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هب تماقا  لحم  رهـش  اب  هک  يرگید  رهـش  هب  يرهـش  رد  تماقا  دـصق  زا  سپ  رگا  یلو  دـناسر ، یمن  ررـض  نآ  مکح  تماقا و  دـصق 
دصق هرابود  دیاب  تماقا ، لحم  هب  تشگرب  زا  دعب  دروخ و  یم  مه  هب  يو  یلبق  تماقا  دصق  دورب ، دراد  هلصاف  یعرش  تفاسم  رادقم 

.دیامن

ياه هناخ  راوید  ای  دونـشب و  ار  دوخ  یلـصا  نطو  ناذا  يادص  هک  دـنک  روبع  یهار  زا  نطو ، زا  جورخ  زا  دـعب  رفاسم  رگا  س 658 :
؟ دناسر یم  ررض  یعرش  تفاسم  هب  ایآ  دنیبب ، ار  نآ 

نیب هدودحم  لخاد  رد  ات  یلو  دوش ، یمن  عطق  شترفاسم  دناسر و  یمن  یعرش  تفاسم  هب  يررـض  هدرکن ، روبع  دوخ  نطو  زا  ات  ج :
.دوش یمن  يراج  وا  رب  رفاسم  مکح  تسه ، نآ  صخرت  دح  نطو و 

و دراد ، هلصاف  یعرش  تفاسم  زا  شیب  نآ  اب  تسا و  ما  یلصا  نطو  زا  ریغ  مراد ، مه  تنوکـس  اجنآ  رد  هک  نم  راک  لحم  س 659 :
ماجنا يارب  اـجنآ  زا  یهاـگ  .مناـمب  اـجنآ  رد  لاـس  نیدـنچ  يارب  طـقف  دراد  ناـکما  ما و  هدادـن  رارق  دوخ  نطو  مه  ار  مراـک  لـحم 

يرادـقم هب  مراد  تنوکـس  نآ  رد  هک  يرهـش  زا  هک  یماگنه  ایآ  موش ، یم  جراخ  هام  رد  زور  هس  ای  ود  تدـم  هب  يرادا  تیرومأـم 
تماقا دصق  رگا  و  ریخ ؟ ای  منک  زور  هد  تماقا  دصق  تشگزاب  رد  تسا  بجاو  مدرگ ، یم  رب  هدش و  جراخ  یعرـش  تفاسم  زا  شیب 

؟ مورب رهش  فارطا  هب  مناوت  یم  یتفاسم  هچ  ات  تسا ، بجاو  زور  هد 

هد تماقا  دصق  هرابود  دیاب  تعجارم  ماگنه  دیوش ، جراخ  یعرـش  تفاسم  رادقم  هب  دـیراد ، تنوکـس  نآ  رد  هک  يرهـش  زا  رگا  ج :
روط هب  زور  هد  تماقا  دصق  هک  یتروص  رد  و  دییامن ، زور 
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رتمک هب  جورخ  دش ، ققحم  یتعکر  راهچ  زامن  کی  لقادح  ندناوخ  اب  دنچره  زامن  ندناوخ  مامت  مکح  درک و  ادـیپ  ققحت  حـیحص 
لحم ياـه  هعرزم  اـهغاب و  هب  جورخ  دـصق  زور  هد  لـالخ  رد  هک  ناـنچمه  دـنز ، یمن  تماـقا  مکح  هب  يررـض  یعرـش  تفاـسم  زا 

.دناسر یمن  یبیسآ  تماقا  دصق  هب  تماقا ،

صخـش نیا  هک  یماگنه  دورب ، شا  هناخ  هب  هتفه  ره  دشاب و  شنطو  يرتمولیک  راهچ  رد  لاس  نیدنچ  يارب  یـصخش  رگا  س 660 :
، تسا هدـناوخ  سرد  نآ  رد  لاس  نیدـنچ  هک  یناکم  اب  رتمولیک و  جـنپ  تسیب و  شنطو  اـب  نآ  هلـصاف  هک  دـنک  ترفاـسم  یلحم  هب 

؟ دراد یمکح  هچ  وا  زامن  تسا ، رتمولیک  ود  تسیب و 

.تسا رصق  زامن  دنک ، ترفاسم  اجنآ  هب  شنطو  زا  رگا  ج :

ینّیعم راک  ماجنا  يارب  یعرف  هار  زا  هار  نیب  رد  هک  دراد  رظن  رد  ادتبا  زا  یلو  دراد ، ار  یخـسرف  هس  هب  نتفر  دصق  يرفاسم  س 661 :
؟ دراد یمکح  هچ  رفاسم  نیا  هزور  زامن و  دهد ، همادا  دوخ  رفس  هب  هتشگرب و  یلصا  ریسم  هب  سپس  دورب و  یخسرف  کی  هب 

لیمکت يارب  هدوـمیپ ، نآ  هب  تشگزاـب  یلـصا و  ریـسم  زا  جورخ  اـب  هک  یهار  رادـقم  ندرک  همیمـض  درادـن و  ار  رفاـسم  مـکح  ج :
.تسین یفاک  یعرش  تفاسم 

رادقم رگا  یخـسرف ، تشه  هب  رفـس  ماگنه  راطفا  زامن و  رـصق  بوجو  رب  ینبم  هّرـس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  ياوتف  هب  هجوت  اب  س 662 :
زا شیب  یتفاسم  ندومیپ  هب  روبجم  نیـشام ، ندوبن  هار و  تالکـشم  تلع  هب  تشگزاـب ، رد  یلو  دـشاب ، خـسرف  راـهچ  زا  رتمک  نتفر 

؟ درک راطفا  ار  هزور  دناوخ و  هتسکش  ار  زامن  دیاب  ایآ  دوش ، خسرف  شش 

ریسم دشاب و  خسرف  راهچ  زا  رتمک  نتفر  رگا  ج :
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.تسا حیحص  هزور  مامت و  زامن  دشابن ، یعرش  تفاسم  رادقم  هب  مه  تشگزاب 

هتفه مایا  لالخ  رد  دـنک و  رفـس  تسا ، یعرـش  تفاسم  زا  رتمک  هک  يرگید  لـحم  هب  دوخ  تنوکـس  لـحم  زا  هک  یـسک  س 663 :
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  دوش ، خسرف  تشه  زا  شیب  تفاسم  عومجم  هک  يروط  هب  دورب ، رگید  ياه  هلحم  هب  لحم  نآ  زا  راب  نیدنچ 

هب مه  رگید  ياه  هلحم  لوا و  دـصقم  نیب  هلـصاف  هتـشادن و  ار  یعرـش  تفاسم  ندومیپ  دـصق  لزنم  زا  ندـش  جراخ  ماـگنه  رگا  ج :
.درادن ار  رفاسم  مکح  دشابن ، یعرش  تفاسم  رادقم 

ءزج شدرگ  نیا  ایآ  دزادرپب ، شدرگ  هب  اجنآ  رد  دوش و  جراـخ  دوخ  رهـش  زا  ینّیعم  ناـکم  هب  نتفر  دـصق  هب  ناـسنا  رگا  س 664 :
؟ دوش یم  بوسحم  هدومیپ ، لزنم  زا  هک  یتفاسم 

.دوش یمن  بوسحم  تفاسم  ءزج  دصقم  رد  شدرگ  ج :

هلـصاف نآ  اب  خسرف  راهچ  زا  رتمک  هک  ار  يرگید  لحم  هب  تماقا  لحم  زا  جورخ  ّتین  تسا  زیاج  تماقا ، دـصق  ماگنه  ایآ  س 665 :
؟ میئامنب دراد 

اجنآ زا  نتفر  نوریب  لثم  دنزن  ررـض  زور  هد  تماقا  قدص  هب  رگا  یعرـش  تفاسم  زا  رتمک  هزادنا  هب  تماقا  لحم  زا  جورخ  دصق  ج :
رتشیب تعاس  تفه  شـش ، زا  جورخ  تاعاس  عومجم  هک  یطرـش  هب  راب  دنچ  ای  راب  کی  يارب  بش  ای  زور  زا  تعاس  دـنچ  تدـم  هب 

.دنز یمن  همطل  تماقا  دصق  هب  جورخ  دصق  تروص ، نیا  رد  دوشن ،

، دـنراد هلـصاف  مه  زا  رتمولیک  راهچ  تسیب و  زا  رتشیب  هک  راک  لحم  هب  تنوکـس  لـحم  زا  دـمآ  تفر و  هکنیا  هب  هجوت  اـب  س 666 :
زا جراخ  هب  منک  یم  راک  نآ  رد  هک  يرهش  زا  نم  رگا  دوش ، هدناوخ  مامت  زامن  هک  دوش  یم  بجوم 
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مراک لحم  هب  رهظ  زا  دعب  ای  رهظ  زا  لبق  مورب و  تسین ، یعرش  تفاسم  رادقم  هب  مراک  لحم  اب  نآ  هلصاف  هک  يرگید  رهـش  ای  نآ و 
اب یطابترا  دنچره  یعرـش ، تفاسم  زا  رتمک  رادقم  هب  راک  لحم  زا  ندش  جراخ  درجم  هب  ج : تسا ؟ مامت  مزامن  مه  زاب  ایآ  مدرگرب ،

لحم هب  رهظ  زا  لبق  هک  دنک  یمن  مه  یقرف  و  دنک ، یمن  رییغت  راک  لحم  رد  امش  هزور  زامن و  مکح  دشاب ، هتشادن  امـش  هنازور  راک 
.رهظ زا  دعب  ای  دیدرگرب  ناتراک 

، مراک هب  لوغشم  تسا  ناهفصا  عباوت  زا  هکرهش  نیهاش  رد  یهاگشناد  رد  هک  تسا  یتدم  متسه و  ناهفـصا  یلاها  زا  نم  س 667 :
فارطا رد  هک  هاگـشناد  ات  یلو  تسا ، رتمولیک ) تسیب  دودـح  رد   ) یعرـش تفاـسم  زا  رتمک  رهـش  نیهاـش  ناهفـصا و  نیب  هلـصاف  و 

رهش نیهاش  رد  هاگشناد  هکنیا  هب  هجوت  اب  .تسا  رتمولیک ) جنپ  تسیب و  دودح  رد   ) یعرش تفاسم  زا  رتشیب  هدش ، عقاو  رهـش  نیهاش 
؟ ریخ ای  موش  یم  بوسحم  رفاسم  ایآ  تسا ، هاگشناد  نم  یلصا  دصقم  یلو  دنک ، یم  روبع  رهش  طسو  زا  نم  هار  تسا و 

.دوش یمن  بترتم  رفس  مکح  دشاب ، یعرش  خسرف  راهچ  زا  رتمک  رهش  ود  نیب  هلصاف  رگا  ج :

یم ترفاسم  مق  رهـش  هب  نارکمج  دجـسم  لامعا  ماجنا  و  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) هموصعم ترـضح  تراـیز  يارب  هتفه  ره  نم  س 668 :
؟ هتسکش ای  مناوخب  مامت  ار  مزامن  رفس  نیا  رد  ایآ  منک ،

.تسا رصق  امش  زامن  دیراد و  ار  نیرفاسم  ریاس  مکح  رفس  نیا  رد  ج :

نطو ار  اـجنآ  ما و  هدوب  نارهت  نکاـس  لاس 1369  ات  یـسمش  يرجه  لاس 1345  زا  تسا و  رمـشاک  رهـش  نم  دلوت  لحم  س 669 :
و مدرک ، باختنا  دوخ  يارب 
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نارهت رهـش  هب  رگید  لاس  کی  زا  رتمک  هدـمآ و  سابعردـنب  هب  يرادا  تیرومام  يارب  ما  هداوناخ  اب  هارمه  هک  تسا  لاس  هس  تدـم 
تیرومأم يارب  دراد  ناکما  هظحل  ره  متـسه ، سابعردـنب  رد  هک  یتدـم  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  .تشگ  مهاوخ  زاب  تسا ، نم  نطو  هک 

شیپ لباق  دوش ، یم  عاجرا  نم  هب  هک  مه  يرادا  ياه  تیرومأم  نامز  منامب و  اجنآ  رد  یتدـم  مورب و  سابعردـنب  عبات  ياهرهـش  هب 
.دییامرف نایب  ارم  هزور  زامن و  مکح  ًالوا : مدنمشهاوخ  تسین ، ینیب 

ریثک ایآ  مرب ، یم  رـس  هب  يرادا  تیرومأم  رد  زور  دـنچ  يارب  لاس  ياههام  زا  یـضعب  رد  ای  تاقوا  بلغا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاـیناث :
؟ ریخ ای  موش  یم  بوسحم  رفسلا 

یعرـش مکح  تسا ، هدـش  نآ  نکاس  هدـمآ و  سابعردـنب  هب  نم  اب  تسا و  نارهت  دـلوتم  راد و  هناخ  مرـسمه  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاثلاث :
؟ تسیچ يو  هزور  زامن و 

تسا و هتـسکش  زامن  ینعی  دراد ، ار  رفاسم  هزور  زامن و  مکح  تسین ، امـش  نطو  هک  نات  یلعف  راک  لحم  رد  امـش  هزور  زاـمن و  ج :
هک يراک  رطاخ  هب  راب  کی  لقادـح  زور  هد  ره  رد  ای  دـینک و  زور  هد  تماقا  دـصق  اـجنآ  رد  هکنآ  رگم  تسین ، حیحـص  ناـت  هزور 

هدرک زور  هد  تماقا  دـصق  رگا  تسا ، امـش  هارمه  راک  لحم  رد  هک  ناترـسمه  اما  و  دـییامن ؛ ترفاسم  تسا ، امـش  هفیظو  هب  طوبرم 
.دریگب هزور  دناوت  یمن  تسا و  هتسکش  شزامن  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  حیحص  شا  هزور  مامت و  يو  زامن  دشاب ،

میمصت ای  دنام و  یم  اجنآ  رد  زور  هد  هک  هتـسناد  یم  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، هدرک  ییاج  رد  زور  هد  تماقا  دصق  یـصخش  س 670 :
تسا هتشاد  ندنام  رب 
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يو يارب  يرورـض  ریغ  یترفاسم  دش ، بترتم  وا  رب  زامن  ندناوخ  مامت  مکح  یتعکر ، راهچ  زامن  کی  ندناوخ  اب  هکنآ  زا  دـعب  یلو 
؟ تسا زیاج  وا  يارب  رفس  نآ  هب  نتفر  ایآ  دیآ ، یم  شیپ 

.دشاب يرورض  ریغ  دنچره  درادن ، لاکشا  وا  رفس  ج :

اجنآ رد  زور  هد  زا  رتمک  دناد  یم  هکنآ  اب  دیامن و  ترفاسم  مالسلاو ) هولصلا  هیلع  ) اضر ماما  مرح  ترایز  يارب  يدرف  رگا  س 671 :
؟ دراد یمکح  هچ  وا  راک  نیا  دنک ، یم  زور  هد  تماقا  دصق  دشاب ، مامت  شزامن  هکنیا  يارب  یلو  دنام  دهاوخ 

.دناوخب هتسکش  ار  شزامن  اجنآ  رد  دیاب  درادن و  يرثا  انعم و  زور  هد  تماقا  دصق  دنام ، یمن  زور  هد  اجنآ  رد  هک  دناد  یم  رگا  ج :

، تسا یعرش  تفاسم  زا  رتمک  نانآ  ترفاسم  یلو  دننام ، یمن  راک  لحم  رهش  رد  زور  هد  هاگچیه  هک  یلحم  ریغ  نیرومأم  س 672 :
؟ دنراد يا  هفیظو  هچ  زامن  ندوب  هتسکش  ای  مامت  تهج  زا 

نطو نیب  هک  یسک  و  دنرادن ، ار  رفاسم  ماکحا  دشابن ، ًاقیفلت  ولو  یعرش  تفاسم  رادقم  هب  اهنآ  راک  لحم  نطو و  نیب  هلصاف  رگا  ج :
يادتبا رد  دنک ، یم  دمآ  تفر و  ود  نآ  نیب  راب  کی  زور  هد  ره  لقادح  رگا  دشاب ، هلصاف  یعرـش  تفاسم  رادقم  هب  شراک  لحم  و 

هد زا  دعب  لوا  رفس  رد  دنک ، تماقا  راک  لحم  ای  نطو  رد  رتشیب  ای  زور  هد  هاگره  یلو  دناوخب ، مامت  دیاب  ار  شزامن  موس  رفس  زا  رما 
.تشاد دهاوخ  ار  نیرفاسم  ریاس  مکح  زور ،

زامن دـیاب  هنوگچ  رتمک ، ای  زور  هد  دـنام ، دـهاوخ  اـجنآ  رد  رادـقم  هچ  دـناد  یمن  هدرک و  ترفاـسم  ییاـج  هب  هک  یـسک  س 673 :
؟ دناوخب

هب نآ  زا  تسا و  رصق  زور  یس  ات  ددرم  صخش  هفیظو  ج :
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.ددرگرب دهاوخب  زور  نامه  رد  دنچره  دناوخب ، مامت  ار  شزامن  دیاب  دعب 

؟ دراد یمکح  هچ  شا  هزور  زامن و  دراد ، هقطنم  نآ  رد  مه  زور  هد  تماقا  دصق  دنک و  یم  غیلبت  ناکم  ود  رد  هک  یسک  س 674 :

ناکم هب  دمآ  تفر و  دصق  اب  ود  نآ  زا  یکی  رد  ای  لحم و  ود  ره  رد  تماقا  دـصق  دـنوش ، بوسحم  ناکم  ود  فرع  رظن  زا  رگا  ج :
.تسین حیحص  زور ، هد  لالخ  رد  رگید 

صّخرت ّدح 

يرهش و یجورخ  ياهولبات  هلصاف  ینعی   ) اهرهش زا  یضعب  نیب  هلـصاف  یهاگ  ییاپورا ، ياهروشک  زا  یـضعب  ناملآ و  رد  س 675 :
صخرت دح  دنتسه ، لصتم  مه  هب  ًالماک  رهش  ود  ياه  نابایخ  اه و  هناخ  زا  یضعب  یتح  دسر ، یمن  رتم  دص  هب  رگید ) رهـش  يدورو 

؟ تسا هنوگچ  دراوم  نیا 

هک دنراد  ار  رهـش  کی  هلحم  ود  مکح  ود ، نآ  تسا ، هدمآ  لاؤس  رد  هک  يوحن  هب  يرگید  هب  رهـش  ود  زا  یکی  لاصتا  ضرف  اب  ج :
.دشاب صخرت  دح  هب  زاین  ات  دوش  یمن  بوسحم  ترفاسم  يرگید  هب  یکی  زا  جورخ 

مه اب  ود  ره  دیاب  هکنیا  ای  تسا  یفاک  ود  نآ  زا  یکی  ایآ  تسا ، رهـش  ياهراوید  ندید  ناذا و  ندینـش  صخرت  دـح  رایعم  س 676 :
؟ دنشاب هتشاد  دوجو 

.دشاب یفاک  صخرت  دح  نییعت  يارب  ناذا  ندشن  هدینش  هک  تسین  دیعب  دنچره  تسا ، تمالع  ود  ره  تیاعر  طوحا ، ج :

یم نآ  لخاد  ای  جراخ  رهـش  فرط  نآ  زا  رفاسم  هک  تسا  یفرط  ياه  هناخ  زا  ناذا  يادص  ندینـش  صخرت  دح  رایعم  ایآ  س 677 :
؟ تسا رهش  طسو  ناذا  رایعم  هکنیا  ای  دوش ،

.دوش یم  نآ  لخاد  ای  جراخ و  نآ  زا  رفاسم  هک  تسا  یفرط  زا  رهش  رخآ  ناذا  ندینش  رایعم ، ج :

س
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نیرخآ ياهراوید  هک  دنیوگ  یم  يا  هدـع  .دراد  دوجو  فالتخا  یعرـش  تفاسم  هب  عجار  یحاون  زا  یکی  یلاها  نیب  اجنیا  رد  : 678
ياهکرهـش اه و  هناخراک  زا  ار  تفاسم  دـیاب  هک  دـندقتعم  مه  يا  هدـع  .تسا  كالم  دنتـسه ، لـصتم  مه  هب  هک  هقطنم  ياـه  هناـخ 

؟ تساجک رهش  رخآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  درک ، هبساحم  تسا ، هدش  عقاو  رهش  ياه  هناخ  زا  دعب  هک  يا  هدنکارپ 

، دشابن رهش  وزج  رهش  فارطا  هدنکارپ  ياهکرهش  اه و  هناخراک  فرع  رظن  رد  رگا  .تسا  فرع  رظن  هب  لوکوم  رهش  رخآ  نییعت  ج :
.دومن باسح  دیاب  رهش  ياه  هناخ  رخآ  زا  ار  تفاسم 

تیصعم رفس 

ای تسا  هتـسکش  شزامن  ایآ  دش ، دهاوخ  تامرحم  یـصاعم و  بکترم  دورب ، دهاوخ  یم  هک  يرفـس  رد  دـنادب  ناسنا  رگا  س 679 :
؟ مامت

.تسا هتسکش  نارفاسم  ریاس  دننام  وا  زامن  دشابن ، یمارح  لعف  ای  بجاو  كرت  رطاخ  هب  وا  رفس  هک  یمادام  ج :

، دیامن تیـصعم  باکترا  دصق  رفـس  لیمکت  همادا و  يارب  هار  نیب  رد  یلو  دنک ، ترفاسم  تیـصعم  دصق  نودب  هک  یـسک  س 680 :
؟ ریخ ای  تسا  حیحص  هدناوخ ، هار  لوط  رد  هک  يا  هتسکش  ياهزامن  ایآ  هتسکش ؟ ای  دناوخب  مامت  دیاب  ار  شزامن  ایآ 

میمصت زا  سپ  هک  ار  ییاهزامن  دناوخب و  مامت  ار  شزامن  هدرک ، تیصعم  رطاخ  هب  رفس  رارمتسا  دصق  هک  ینامز  زا  تسا  بجاو  ج :
.دناوخب مامت  دنک و  هداعا  دیاب  تسا ، هدناوخ  هتسکش  هانگ ، باکترا  دصق  هب  رفس  همادا  هب 

هچ ترفاسم ، رد  نآ  تامدـقم  زامن و  يارب  یناکم  ندوبن  مهارف  ضرف  اب  یگدـنز  جاـتحیام  دـیرخ  اـی  حـیرفت  يارب  رفـس  س 681 :
؟ دراد یمکح 

هکنآ رگم  دورن ، رفس  نآ  هب  هک  تسا  نیا  طوحا  دوش ، یم  زامن  تابجاو  زا  یضعب  كرت  هب  التبم  ترفاسم  رد  هک  دنادب  رگا  ج :
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.دیامن كرت  یلاح  چیه  رد  ار  زامن  تسین  زیاج  تروص  ره  رد  .دشاب  هتشاد  تقشم  ای  ررض  وا  يارب  نآ  كرت 

نطو ماکحا 

هب لاس  لوط  رد  راب  نیدنچ  اذل  دنتسه ، رهش » يدهم   » رهش یلاها  زا  لصا  رد  مردام  ردپ و  متسه و  نارهت  رهـش  دلوتم  نم  س 682 :
، مرادن تنوکـس  يارب  ار  رهـش » يدهم   » هب تشگزاب  دصق  نم  هکنیا  هب  هجوت  اب  مور ، یم  نانآ  هارمه  مه  نم  دننک و  یم  رفـس  اجنآ 

؟ دنراد یمکح  هچ  ما  هزور  زامن و  منامب ، نارهت  رد  مراد  دصق  هکلب 

.دراد ار  نیرفاسم  ریاس  هزور  زامن و  مکح  ناتردام ، ردپ و  یلصا  نطو  رد  امش  هزور  زامن و  روکذم ، ضرف  رد  ج :

ما هداوناخ  نم و  تنوکـس  لحم  مدـلوت و  لحم  هک  يرگید  رهـش  رد  ار  هام  شـش  يرهـش و  رد  ار  لاس  زا  هاـم  شـش  نم  س 683 :
یم نآ  رد  رتمک  ای  زور و  هد  ای  هتفه  ود  ًـالثم  متـسین ، نکاـس  رمتـسم  یلاوتم و  روط  هب  لوا  رهـش  رد  یلو  منک ، یم  یگدـنز  تسا ،

رد ار  زور  هد  زا  رتمک  ندـنام  دـصق  رگا  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  مدرگ ، یم  رب  ما  هداوناخ  تنوکـس  دـلوت و  لحم  هب  سپـس  منام و 
؟ ریخ ای  مراد  ار  رفاسم  مکح  ایآ  مشاب ، هتشاد  لوا  رهش 

زور هد  زا  رتمک  تماقا  دصق  هک  یتروص  رد  دیشاب ، هتشادن  مه  ار  اجنآ  رد  نطوت  دصق  دشابن و  امش  یلـصا  نطو  رهـش  نآ  رگا  ج :
هب راک  تهج  رابکی  زور  هد  ره  لقادـح  دـشاب و  امـش  راک  لحم  اجنآ  هکنآ  رگم  دـیراد ، ار  نیرفاسم  ریاـس  مکح  دیـشاب ، هتـشاد  ار 

.تسا حیحص  نات  هزور  مامت و  امش  زامن  تروص  نیا  رد  هک  دیشاب  هتشاد  دمآ  تفر و  اجنآ 

س 684:
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ندنام نیب  ایآ  و  دراد ، ار  نطو  مکح  دشاب ، هتشاد  ار  اجنآ  ندنام  يانب  یتدم  هچ  ات  دنامب ، یناکم  رد  ینایلاس  دهاوخ  یم  هک  یسک 
؟ دراد دوجو  یتوافت  ود ، ره  ای  راک  يارب  ای  یگدنز  دصق  هب  ًافرص  اجنآ  رد 

ای راک  يارب  رگا  یلو  .تسا  یفاک  نطو  مکح  ّبترت  يارب  دشاب  هتشاد  لاس  تشه  تفه ، تّدم  هب  ار  اجنآ  رد  یگدنز  يانب  رگا  ج :
.تسین ّبترتم  نطو  مکح  دنامب ، دهاوخب  یتدم  اجنآ ، رد  یگدنز  زا  ریغ  يرگید  رما 

نطو ار  نآ  هدش و  نکاس  نارهت  کیدزن  ياهرهـش  زا  یکی  رد  دراد  دـصق  رـضاح  لاح  رد  تسا و  نارهت  یـصخش  نطو  س 685 :
شـش هب  دـسر  هچ  دـنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  دـناوت  یمن  تسا ، نارهت  رد  شا  هنازور  راک  بسک و  لحم  نوچ  یلو  دـهد ، رارق  دوخ 

؟ دراد یمکح  هچ  رهش  نآ  رد  وا  هزور  زامن و  ددرگ ، یمرب  اجنآ  هب  بش  دور و  یم  شراک  لحم  هب  زور  ره  هکلب  هام ،

رد رمتـسم  روط  هب  هام  شـش  يرهـش ، رد  تنوکـس  نطوت و  دصق  زا  دـعب  ناسنا  هک  تسین  نیا  دـیدج  نطو  ناونع  ققحت  طرـش  ج :
اجنآ اهبـش ) طـقف  هچ  رگا   ) یتدـم دـصق ، نیا  اـب  دومن و  باـختنا  دـیدج  نطو  ناوـنع  هب  ار  اـجنآ  هکنیا  زا  دـعب  هکلب  دـنامب ، اـجنآ 

.دوش یم  بوسحم  وا  نطو  دومن ، تنوکس 

ردپ مدش ، لقتنم  روباشین  هب  یتلود ، تارادا  زا  یکی  رد  مادختسا  زا  دعب  یلو  تسا ، رمشاک  رهش  مرسمه  نم و  دلوت  لحم  س 686 :
دعب نونکا  یلو  میدرک ، ضارعا  دوخ  یلصا  نطو  زا  روباشین ، هب  نتفر  يادتبا  رد  دننک ، یم  یگدنز  نامهاگداز  رد  زونه  ام  ردام  و 

ریز تالاؤس  هب  مدنمشهاوخ  میا ، هدش  فرصنم  رما  نیا  زا  لاس  هدزناپ  زا 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


: دییامرف خساپ 

؟ تسیچ زامن  هب  عجار  مرسمه  نم و  هفیظو  مینام ، یم  اهنآ  دزن  زور  دنچ  میور و  یم  نامردام  ردپ و  هناخ  هب  هک  یماگنه   1

رهـش هب  هک  یماگنه  دنا ، هدیـسر  غولب  نس  هب  رـضاح  لاح  رد  هدش و  دلوتم  روباشین )  ) ام یلعف  تنوکـس  لحم  رد  هک  ام  نادنزرف   2
؟ دنراد يا  هفیظو  هچ  مینام ، یم  اهنآ  دزن  زور  دنچ  هتفر و  رمشاک )  ) نام يردپ 

هکنآ رگم  دوـش ، یمن  يراـج  امـش  رب  اـجنآ  رد  نطو  مکح  رگید  دـیدرک ، ضارعا  رمـشاک ) ) ناـت یلـصا  نطو  زا  هکنآ  زا  دـعب  ج :
مه امـش  نادنزرف  هب  تبـسن  رهـش  نیا  دینک و  تماقا  اجنآ  رد  یتدم  مئاد  یگدنز  دـصق  ابو  هتـشگرب  اجنآ  هب  یگدـنز  يارب  هرابود 

.دیراد ار  رفاسم  مکح  اجنآ  رد  امش  همه  درادن و  ار  نطو  مکح 

بجاو ایآ  دریگ ، یم  مه  هزور  دناوخ و  یم  مامت  ناکم  ود  ره  رد  ار  دوخ  زامن  هجیتن  رد  تسا ، نطو  ود  ياراد  یـصخش  س 687 :
لمع وا  زا  لقتـسم  دنناوت  یم  هکنیا  ای  دنیامن  تیعبت  دوخ  تسرپرـس  زا  هلأسم  نیا  رد  يو  لفکت  تحت  نادـنزرف  رـسمه و  هک  تسا 

؟ دننک

بـسک يریگ و  میمـصت  رد  دنـشاب و  ریغـص  رگا  نادـنزرف  یلو  دـهدن ، رارق  دوخ  نطو  ار  شرهوش  دـیدج  نطو  دـناوت  یم  نز  ج :
.دوش یم  بوسحم  مه  اهنآ  نطو  ردپ ، دیدج  نطو  دنشاب ، ردپ  هدارا  عبات  هلأسم  نیا  رد  ای  دنشابن و  لقتسم  دمآرد 

دعب دوش و  لقتنم  هاگشیاز  هب  لمح  عضو  يارب  يزور  دنچ  هک  دشاب  راچان  ردام  دشاب و  ردپ  نطو  زا  جراخ  هاگشیاز  رگا  س 688 :
؟ تساجک لفط  نیا  نطو  ددرگرب ، دنزرف  دلوت  زا 

كدوک یلصا  نطو  اجنامه  دشاب ، هتشاد  رارق  دننک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  ردام  ردپ و  نطو  رد  هاگشیاز  رگا  ج :
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ردپ نطو  نامه  يو  نطو  هکلب  دوش ، وا  نطو  اجنآ  هک  دوش  یمن  ثعاب  يرهش  رد  دلوت  درجم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب ، دهاوخ  مه 
.دنک یم  یگدنز  اهنآ  اب  هدش و  هدرب  اجنآ  هب  دلوت  زا  دعب  هک  تسا  ردام  و 

زا رگا  تسا ، هدادن  رارق  دوخ  مود  نطو  ناونع  هب  ار  اجنآ  یلو  دراد  تنوکس  زاوها  رهش  رد  یـصخش  هک  تسا  لاس  دنچ  س 689 :
؟ دراد یمکح  هچ  وا  هزور  زامن و  اجنآ ، هب  ددجم  تشگزاب  ماگنه  دوش ، جراخ  یعرش  تفاسم  زا  رتمک  ای  رتشیب  رادقم  هب  رهش  نآ 

رقتـسم وا  رب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  لقادح  ندروآ  اجب  اب  زامن  ندناوخ  مامت  مکح  درک و  زاوها  رد  تماقا  دـصق  هکنآ  زا  دـعب  ج :
زا رادقم  نآ  هب  رگا  یلو  .تسا  حیحـص  وا  هزور  مامت و  شزامن  هدـشن ، جراخ  رتشیب  ای  یعرـش و  تفاسم  رادـقم  هب  اجنآ  زا  ات  دـش ،

.تشاد دهاوخ  ار  نیرفاسم  ریاس  مکح  دوش ، جراخ  اجنآ 

ار يا  هقطنم  اـی  مهد  رارق  دوخ  نطو  ار  ناریا  همه  اـیآ  مراد ، ار  قارع  منطو  زا  ضارعا  دـصق  هک  متـسه  یقارع  يدرف  نم  س 690 :
؟ مرخب يا  هناخ  دیاب  ًامتح  نطو  باختنا  ياربای  متسه و  نکاس  نآ  رد  هک 

طرش دوش ، بوسحم  اجنآ  لها  ًافرع  ناسنا  هک  یتدم  هب  نآ  رد  تنوکس  نّیعم و  صاخ و  رهش  رد  نطوت  دصق  دیدج ، نطو  رد  ج :
.تسین طرش  نآ  ریغ  ای  هناخ  کلمت  یلو  تسا ،

نآلا دشابن ، هاگآ  نطو  زا  ضارعا  هلأسم  هب  دیامن و  ترجاهم  يرگید  رهـش  هب  دوخ  دـلوت  لحم  زا  غولب  زا  لبق  هک  یـسک  س 691 :
يا هفیظو  هچ  اجنآ  رد  شا  هزور  زامن و  هب  تبسن  هدیسر ، فیلکت  نس  هب  هک 
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؟ دراد

نآ دشاب ، هتـشادن  یگدـنز  يارب  ار  اجنآ  هب  تشگزاب  دـصق  يو  ردـپ  دـنک و  ترجاهم  شردـپ  زا  تیعبت  هب  دـلوت  لحم  زا  رگا  ج :
.درادن ار  نطو  مکح  وا  يارب  ناکم 

، دور یم  اجنآ  هب  شرسمه  اب  یهاگ  یلو  دنک ، یمن  تنوکس  نآ  رد  رضاح  لاح  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ینطو  یـصخش  رگا  س 692 :
؟ دراد یمکح  هچ  شزامن  دورب  اجنآ  هب  اهنت  شرسمه  رگا  و  ریخ ؟ ای  دناوخب  مامت  ار  شزامن  يو  دننام  دیاب  اجنآ  رد  وا  رسمه  ایآ 

.دوش يراج  نطو  ماکحا  اجنآ  رد  وا  رب  دشاب و  مه  يو  نطو  هک  دوش  یمن  ثعاب  تسوا  رهوش  نطو  ناکم  نآ  هکنیا  درجم  ج :

؟ دراد ار  نطو  مکح  راک  لحم  ایآ  س 693 :

رادقم هب  هک  راک  لحم  ات  تنوکـس  لحم  زا  رگا  یلو  ددرگ ، نطو  ناکم  نآ  هک  دوش  یمن  بجوم  یناکم  رد  يراک  هب  لاغتـشا  ج :
شا هزور  مامت و  اجنآ  رد  يو  زامن  دـیامن ، دـمآ  تفر و  هبترم  کـی  لقادـح  زور  هد  ره  رد  دـنراد ، هلـصاف  مه  اـب  یعرـش  تفاـسم 

.تسا حیحص 

ضارعا دـهاوخ ، یم  وا  هک  ییاج  ره  هب  رهوش  هارمه  يو  نتفر  نز و  جاودزا  درجم  اـیآ  تسیچ ؟ نطو  زا  ضارعا  زا  دارم  س 694 :
؟ ریخ ای  دوش  یم  بوسحم 

رد رهوش  هناخ  هب  نز  نتفر  درجم  .تسا و  تنوکـس  يارب  نآ  هب  تشگزاـب  مدـع  رب  میمـصت  اـب  نطو  زا  جورخ  ضارعا ، زا  دارم  ج :
.تسین شا  یلصا  نطو  زا  ضارعا  مزلتسم  رگید ، رهش 

.دییامرف نایب  مود  نطو  یلصا و  نطو  هرابرد  ار  دوخ  رظن  میدنمشهاوخ  س 695 :

ییاج مه  مود  نطو  .تسا  هدرک  ادیپ  ومن  دشر و  هدوب و  نآ  رد  یتدم  هدش و  دلوتم  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  ییاج  یلصا  نطو  ج :
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تدـم هب  اجنآ  رد  یگدـنز  يانب  ای  تسا و  هدـیزگرب  لاس ، ره  رد  هاـم  دـنچ  يارب  ولو  مئاد ، تنوکـس  يارب  ار  نآ  فّلکم  هک  تسا 
.دشاب هتشاد  لاس  تشه  تفه ،

زا دـعب  .دـنا  هدرک  تنوکـس  نآ  رد  هدـمآ و  نارهت  هب  یکدوک  رد  ود  ره  دنتـسه و  هواس  رهـش  یلاها  زا  نم  رداـم  ردـپ و  س 696 :
، هدمآ ایند  هب  نارهت  رد  نم  نیا  رب  انب  .تسا  هدوب  اجنآ  مردپ  راک  لحم  اریز  دنا ، هدش  نکاس  نآ  رد  هتفر و  سولاچ  رهش  هب  جاودزا 

؟ مناوخب زامن  هنوگچ  هواس  نارهت و  رد  ما ، هدرکن  تماقا  نآ  رد  زگره  یلو 

نارهت رگا  نیا  رب  انب  دوش ، یمن  بوسحم  امش  یلصا  نطو  نارهت  دیشاب ، هدرکن  ومن  دشر و  اجنآ  رد  نارهت ، رد  دلوت  زا  دعب  رگا  ج :
.دوش یمن  يراج  امش  رب  نطو  مکح  اجنآ  رد  دیشاب ، هدرکن  ذاختا  نطو  ناونع  هب  ار  هواس  و 

رد دراد ، تماقا  يرگید  رهـش  رد  هک  تسا  لاس  شـش  دودح  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدرکن  ضارعا  شنطو  زا  یـصخش  س 697 :
دناوخب مامت  دیاب  ار  دوخ  زامن  ایآ  هدنام ، یقاب  هّرس ) سّدق  ) لحار ماما  دیلقت  رب  هکنیا  هب  هجوت  اب  ددرگرب ، دوخ  نطو  هب  هک  یتروص 

؟ هتسکش ای 

.تسا حیحص  شا  هزور  مامت و  اجنآ  رد  يو  زامن  تسا و  یقاب  وا  هب  تبسن  نطو  مکح  هدرکن ، ضارعا  دوخ  قباس  نطو  زا  ات  ج :

يو نینچمه  تسا ، هدرک  هراجا  لاس  راهچ  تدم  هب  نآ  هاگشناد  رد  لیصحت  يارب  زیربت  رهـش  رد  ار  يا  هناخ  ییوجـشناد  س 698 :
شا یلـصا  نطو  هب  یهاگ  ناضمر  كرابم  هام  مایا  رد  رـضاح  لاـح  رد  دراد ، ار  زیربت  رد  یمئاد  ندـنام  دـصق  ناـکما ، تروص  رد 

نآ ایآ  دنک ، یم  دمآ  تفر و 
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؟ دنوش یم  بوسحم  نطو  ود  وا  يارب  ناکم ، ود 

یلو .تشاد  دـهاوخن  وا  يارب  ار  نطو  مکح  اجنآ  دـشاب ، هتـشادن  لیـصحت  لحم  رد  نّطوت  رب  یعطق  دـصق  رـضاح  لاـح  رد  رگا  ج :
.تسا یقاب  يو  هب  تبسن  هدرکن ، ضارعا  نآ  زا  هک  ینامز  ات  وا  یلصا  نطو  ندوب  نطو  مکح 

دوخ یلـصا  نطو  زا  هکنیا  نودب  متـسه و  نکاس  نارهت  رد  هک  تسا  لاس  شـش  ما و  هدمآ  ایند  هب  هاشنامرک  رهـش  رد  نم  س 699 :
نارهت قطاـنم  زا  يرگید  هقطنم  هب  يا  هقطنم  زا  لاـس  ود  اـی  کـی  ره  رد  رگا  .ما  هدرک  نارهت  رد  نطوت  دـصق  مشاـب ، هدرک  ضارعا 
نکاس نارهت  زا  يدـیدج  هقطنم  رد  هک  تسا  هاـم  شـش  زا  رتشیب  نوچ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  اـجنآ  رد  ما  هزور  زاـمن و  موش ، لـقتنم 

، مینک یم  دـمآ  تفر و  نارهت  فلتخم  قطانم  هب  زور  لوط  رد  هک  یماگنه  ریخ ؟ اـی  دراد  ار  نطو  مکح  اـم  يارب  اـجنآ  اـیآ  میتسه ،
؟ دراد یمکح  هچ  ام  هزور  زامن و 

هلحم یمامت  رد  و  دوش ، یم  بوسحم  امـش  نطو  اجنآ  رـسارس  دیا ، هدومن  نطوت  دـصق  نآ  زا  يا  هلحم  ای  یلعف و  نارهت  رد  رگا  ج :
ار رفـس  مکح  یلعف  نارهت  رد  امـش  ددرت  تسا و  حیحـص  امـش  هزور  مامت و  ناتزامن  تسا و  يراج  امـش  رب  نطو  مکح  نارهت  ياه 

.درادن

رد دننک و  یم  یگدنز  اتـسور  رد  وا  ردام  ردپ و  تسا و  نارهت  رد  اتـسور  یلاها  زا  یـصخش  یلعف  تنوکـس  راک و  لحم  س 700 :
، درادن تنوکس  يارب  اجنآ  هب  تشگزاب  هب  یلیامت  یلو  دور ، یم  اجنآ  هب  کمک  رادید و  يارب  صخش  نیا  دنراد ، بآ  کلم و  نآ 

شا هزور  زامن و  تسا ، يو  هاگداز  اجنآ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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؟ دراد یمکح  هچ  اجنآ  رد 

رد وا  رب  نطو  مکح  دراد ، تعجارم  مدع  هب  میمـصت  هکلب  درادـن ، یگدـنز  تنوکـس و  يارب  اتـسور  نآ  هب  تعجارم  دـصق  رگا  ج :
.دوش یمن  يراج  اجنآ 

؟ دوش یم  بوسحم  نطو  دشابن ، نکاس  اجنآ  رد  دنچره  صخش  دلوت  لحم  ایآ  س 701 :

تروص نیا  ریغ  رد  دراد و  ار  نطو  مکح  تسا ، هدرکن  ضارعا  نآ  زا  ات  دشاب ، هدرک  ومن  دـشر و  هدـنام و  یتدـم  اجنآ  رد  رگا  ج :
.درادن نطو  مکح 

رـضاح لاح  رد  و  دـنک ، یم  یگدـنز  تسین ، وا  نطو  هک  ینیمزرـس  رد  لاس ) هن   ) يدایز ياهلاس  هک  یـسک  هزور  زامن و  س 702 :
؟ دراد یمکح  هچ  تشگ ، دهاوخ  زاب  نآ  هب  يزور  هک  دراد  نیقی  یلو  تسا ، دوخ  نطو  هب  دورولا  عونمم 

.دراد ار  نیرفاسم  ریاس  هزور  زامن و  مکح  تسا ، نکاس  نآ  رد  ًالعف  هک  يروشک  رد  وا  هزور  زامن و  ج :

هدمآ دهشم  هب  لیصحت  يارب  رضاح  لاح  رد  هدنارذگ و  يرهـش  رد  ار  لاس  تشه  ییاتـسور و  رد  ار  مرمع  زا  لاس  شـش  س 703 :
؟ دراد یمکح  هچ  اه  ناکم  نیا  زا  کی  ره  رد  ما  هزور  زامن و  ما ،

نطوت دصق  ات  دهشم  رد  دراد و  ار  نطو  مکح  هزور ، زامن و  هب  تبـسن  امـش  يارب  دیا ، هدرکن  ضارعا  دلوت  لحم  ياتـسور  زا  ات  ج :
باختنا نطو  ناونع  هب  ار  نآ  رگا  دیا ، هدوب  نکاس  نآ  رد  لاس  نیدنچ  هک  مه  يرهـش  و  دیراد ، ار  رفاسم  مکح  دیا ، هدرکن  نآ  رد 
دیهاوـخ ار  رفاـسم  مکح  نآ  رد  تروـص  نیا  ریغ  رد  دراد و  امـش  يارب  ار  نطو  مکح  دـیا ، هدرکن  ضارعا  نآ  زا  اـت  دیـشاب ، هدرک 

.تشاد

نطو رد  دالوا  نز و  تیعبت 

؟ تسا رهوش  عبات  تماقا  نطو و  رد  نز  ایآ  س 704 :

ّتیجوز درجم  ج :
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باختنا رد  نز  رگا  هلب ، .دـشابن  دوخ  رهوش  عبات  تماقا  دـصق  نطو و  باـختنا  رد  دـناوت  یم  نز  و  دوش ، یمن  يرهق  ّتیعبت  بجوم 
مئاد یگدنز  يارب  وا  اب  شرسمه  هک  يرهش  تسا و  یفاک  وا  يارب  شرهوش  دصق  دشاب ، شرسمه  هدارا  عبات  نآ  زا  ضارعا  نطو و 

زا جورخ  اب  ناشکرتشم  نطو  زا  وا  رهوش  ضارعا  نینچمه  دوش و  یم  بوسحم  مه  يو  نطو  تسا ، هتفر  اجنآ  هب  نطوت  دـصق  هب  و 
شرهوش دصق  زا  وا  عالطا  رفـس ، رد  زور  هد  تماقا  يارب  و  ددرگ ، یم  بوسحم  مه  نطو  زا  وا  ضارعا  رگید ، ییاج  هب  نتفر  نآ و 
شرهوش اب  یهارمه  هب  روبجم  رگا  هکلب  تسا ، یفاک  يو  يارب  تسا  رهوش  هدارا  عبات  يو  هک  ضرف  نیا  اـب  زور  هد  تماـقا  رب  ینبم 

.تسا نیمه  مکح  زین  دشاب ، اجنآ  رد  تماقا  تدم  رد 

ای تسا  رـصق  شزامن  دور ، یم  شردـپ  هناخ  هب  نز  نیا  هک  یماگنه  تسا ، هدومن  جاودزا  رگید  يرهـش  زا  ینز  اب  یناوج  س 705 :
؟ مامت

.تسا مامت  اجنآ  رد  شزامن  هدرکن ، ضارعا  دوخ  یلصا  نطو  زا  هک  ینامز  ات  ج :

رفس دصق  اهنآ  رفس  ققحت  رد  ینعی  دنتسه ؟ هّرـس ) سّدق  ) ماما ترـضح  هلاسر  « 1284  » هلأسم لومـشم  نادنزرف  نز و  ایآ  س 706 :
؟ ددرگ یم  دنتسه ، يو  عبات  هک  یناسک  زامن  ندوب  مامت  بجوم  ردپ  نطو  ایآ  و  تسین ؟ طرش  نانآ  طسوت 

رد یلو  .تسا  یفاک  نآ  زا  نانآ  عـالطا  تروص  رد  تفاـسم  ندومیپ  يارب  ردـپ  دـصق  دنـشاب ، ًارهق  ولو  ردـپ  عباـت  رفـس  رد  رگا  ج :
هدارا عبات  ناشزاکترا  تعیبط و  بسح  رب  ینعی  دنـشابن ، لقتـسم  یگدـنز  يریگ و  میمـصت  رد  رگا  نآ ، زا  ضارعا  نطو و  باـختنا 

قباس نطو  زا  ضارعا  رد  دنشاب ، ردپ 
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.دوب دنهاوخ  يو  عبات  تسا ، هتفر  اجنآ  هب  یمئاد  یگدنز  يارب  اهنآ  اب  ردپ  هک  دیدج  نطو  ذاختا  و 

هریبک دالب  ماکحا 

؟ تسیچ اهنآ  رد  زور  هد  تماقا  ای  نطوت  دصق  تهج  زا  گرزب  ياهرهش  هرابرد  یلاعبانج  رظن  س 707 :

رد نطوت  دـصق  اب  یتح  تسین و  یلومعم  گرزب و  ياهرهـش  نیب  یقرف  زور  هد  تماقا  دـصق  نطوت و  دـصق  رفاسم و  ماـکحا  رد  ج :
ادـیپ وا  هرابرد  ار  نطو  مکح  رهـش  نآ  مامت  نآ ، زا  یـصاخ  هلحم  ندرک  نّیعم  نودـب  ندـنام ، اجنآ  رد  یتدـم  گرزب و  رهـش  کی 
مکح دیامن ، دصق  ار  نآ  زا  یـصاخ  هلحم  هکنیا  نودب  دیامن ، رهـش  نیا  دـننام  رد  زور  هد  تماقا  دـصق  رگا  نینچمه  .درک  دـهاوخ 

.دوب دهاوخ  يراج  رهش  نآ  ياه  هلحم  مامت  رد  وا  دروم  رد  هزور  تّحص  زامن و  ندوب  مامت 

بـالقنا يزوریپ  زا  سپ  هدوبن و  علطم  تسا ، هریبـک  دـالب  زا  نارهت  هکنیا  دروم  رد  هّرـس ) سّدـق  ) ماـما ياوـتف  زا  یـصخش  س 708 :
؟ دراد یمکح  هچ  هدروآ ، اج  هب  فراعتم  وحن  هب  هک  ار  يا  هزور  زامن و  تسا ، هدرک  ادیپ  ملع  هّرس ) سّدق  ) ماما ياوتف  هب  یمالسا 

ياوتف اب  هک  ار  شا  هتـشذگ  لامعا  هک  تسا  بجاو  دـشاب ، یقاب  هلأسم  نآ  رد  هّرـس ) سّدـق  ) ماما دـیلقت  رب  رـضاح  لاـح  رد  رگا  ج :
هتسکش تروص  هب  هدناوخ  مامت  هتسکش ، ياج  هب  هک  ار  ییاهزامن  هک  ینعم  نیا  هب  دیامن ، كرادت  تسین ، قبطنم  هّرـس ) سّدق  ) ماما

.دیامن اضق  تسا ، هتفرگ  ترفاسم  لاح  رد  هک  ار  ییاه  هزور  دنک و  اضق 

يراجیتسا زامن 

بلط بئان  هکنیا  نیب  یقرف  ایآ  دناوخب ؟ زامن  نم  زا  تباین  هب  یصخش  هک  تسا  زیاج  ایآ  متسین ، زامن  ندناوخ  رب  رداق  نم  س 709 :
؟ دراد دوجو  دنکن ، ترجا  بلط  ای  دنک و  ترجا 

بئان زامن  دهد و  ماجنا  دناوت ، یم  هک  وحن  ره  هب  شدوخ ، ار  شبجاو  ياهزامن  دیاب  تسا  هدنز  ات  فلکم  صخش  ج :
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.تسین يزجم  وا  يارب  ترجا  نودب  هچ  ترجا و  اب  هچ 

: دناوخ یم  يراجیتسا  زامن  هک  یسک  س 710 :

؟ تسا بجاو  وا  رب  لماک  روط  هب  هعبرا  تاحیبست  هناگ و  هس  ياه  مالس  هماقا و  ناذا و  نتفگ  ایآ   1

بیترت تیاعر  ایآ  دروآ ، اج  هب  لماک  روط  هب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  دعب  زور  رد  دناوخب و  ار  رصع  رهظ و  زامن  ًالثم  زور  کی  رگا   2
؟ تسا مزال 

؟ ریخ ای  تسا  طرش  ّتیم  تایصوصخ  رکذ  يراجیتسا ، زامن  رد  ایآ   3

رد هاگره  و  تسا ، طرش  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  نیب  طقف  بیترت  تیاعر  و  تسین ، مزال  ّتیم  تایـصوصخ  رکذ  ج :
دوجو مه  دنک ، ادیپ  فارصنا  نآ  هب  هراجا  دقع  قالطا  هک  يدوهعم  تیفیک  دشاب و  هدشن  طرش  ریجا  رب  یصاخ  تیفیک  هراجا  دقع 

ره يارب  هک  تسین  بجاو  یلو  دـناوخب ، تسا  فراعتم  نآ  ماجنا  هک  یتابحتـسم  اـب  ار  زاـمن  هک  تسا  مزـال  ریجا  رب  دـشاب ، هتـشادن 
.دیوگب ناذا  يزامن 

تایآ زامن 

؟ تسا مادک  نآ  بوجو  یعرش  تلع  تسیچ و  تایآ  زامن  س 711 :

: زا تسا  تراـبع  نآ  بوجو  یعرـش  بابـسا  دراد و  هدجـس  ود  عوـکر و  جـنپ  نآ  تعکر  ره  هک  تسا  تعکر  ود  تاـیآ  زاـمن  ج :
مدرم رتشیب  سرت  ثعاب  هک  يداعریغ  هثداح  ره  هلزلز و  دوش ؛ هتفرگ  اهنآ  زا  یمک  رادقم  هچ  رگا  هام ، فوسخ  دیشروخ و  فوسک 

ینامـسآ و هحیـص  هوک ، نتخیر  نیمز و  نتفر  ورف  دیدش ، یکیرات  دنـشاب ؛ يداعریغ  هک  درز  ای  خرـس و  ای  هایـس  ياهداب  دننام  دوش 
رتشیب تشحو  سرت و  بجوم  هثداح  نآ  دـیاب  هلزلز ، فوسخ و  فوسک و  زا  ریغ  رد  .دوش  یم  رهاظ  نامـسآ  رد  یهاگ  هک  یـشتآ 

و دوش ، مدرم 
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.درادن رابتعا  ددرگ ، يردان  دارفا  تشحو  سرت و  بجوم  ای  دشابن و  روآ  سرت  هک  يا  هثداح 

؟ دوش هدناوخ  دیاب  هنوگچ  تایآ  زامن  س 712 :

: دروآ اجب  ار  نآ  ناوت  یم  تروص  دنچ  هب  ج :

هرابود هتـشادرب و  عوکر  زا  رـس  سپـس  دورب ، عوکر  هب  دوش و  هدـناوخ  هروس  دـمح و  مارحالا ، هریبکت  تین و  زا  دـعب  لوا : تروص 
عوکر زا  رـس  سپـس  دور و  عوکر  هب  دناوخب و  هروس  دمح و  درادرب و  عوکر  زا  رـس  زاب  دور و  عوکر  هب  دناوخب و  ار  هروس  دمح و 
سپـس دهد ، ماجنا  تسا  هدناوخ  هروس  دمح و  یعوکر  ره  زا  لبق  هک  یعوکر  جنپ  تعکر  کی  ات  دـهد  همادا  روط  نیمه  درادرب و 

دعب دروآ و  اجب  ار  هدجس  ود  دهد و  ماجنا  لوا  تعکر  دننام  دنک و  مایق  مود  تعکر  يارب  دعب  دیامن و  هدجس  ود  هتفر و  هدجـس  هب 
.دهد مالس  دناوخب و  دهشت  نآ  زا 

زا تسا ) طایتحا  فالخ  هیآ  کی  ناونع  هب  هللا  مسب  باستحا  هتبلا   ) هیآ کـی  دـمح و  مارحـالاهریبکت ، تین و  زا  دـعب  مود : تروص 
دعب و  دور ، عوکر  هب  دـناوخب و  ار  هروس  نآ  زا  يرگید  هیآ  درادرب و  عوکر  زا  رـس  سپـس  دـنک ، عوکر  هدرک و  تئارق  ار  يا  هروس 

زا شیپ  هک  يا  هروس  ات  دهد  همادا  مجنپ  عوکر  ات  روط  نیمه  دیامن و  تئارق  ار  هروس  نامه  زا  يرگید  هیآ  هتـشادرب و  عوکر  زا  رس 
سپ و  دور ، هدجس  هب  دروآ و  اجب  ار  مجنپ  عوکر  سپـس  .دوش  مامت  رخآ  عوکر  زا  لبق  هدرک ، تئارق  ار  نآ  زا  هیآ  کی  عوکر ، ره 

يا هیآ  دمح و  دیامن و  مایق  مود  تعکر  يارب  هدجس ، ود  مامتا  زا 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


هچناـنچ دـهد و  مالـس  دـناوخب و  دهـشت  اـت  دـهد  همادا  لوا  تعکر  دـننام  روط  نیمه  دورب و  عوکر  هب  دـناوخب و  ار  هروس  کـی  زا 
.دناوخب تعکر  نآ  لوا  رد  هبترم  کی  زا  شیب  ار  دمح  هروس  دیابن  دنک ، افتکا  يا  هروس  زا  هیآ  کی  هب  یعوکر  ره  يارب  دهاوخب 

.دروآ اجب  رگید  وحن  هب  ار  رگید  تعکر  تروص و  ود  زا  یکی  هب  ار  اه  تعکر  زا  یکی  موس : تروص 

مراهچ ای  موس  ای  مود  عوکر  زا  شیپ  مایق  رد  هدناوخ ، لوا  عوکر  زا  شیپ  مایق  رد  ار  نآ  زا  يا  هیآ  هک  ار  يا  هروس  مراهچ : تروص 
کی هدومن و  هداعا  يدـعب  مایق  رد  ار  دـمح  هروس  عوکر ، زا  نتـشادرب  رـس  زا  دـعب  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  هک  دـیامن ، لیمکت 

ات ار  هروس  نآ  هک  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  و  دـنک ، تئارق  تسا ، مراهچ  ای  موس  عوکر  زا  شیپ  رگا  ار  نآ  زا  يا  هیآ  اـی  هروس 
.دناسرب رخآ  هب  مجنپ  عوکر  زا  لبق 

نآ زا  هک  ینیفلکم  همه  لماش  ای  دنتـسه و  هثداح  عوقو  رهـش  رد  هک  دراد  یناسک  هب  صاصتخا  تاـیآ  زاـمن  بوجو  اـیآ  س 713 :
؟ دوش یم  زین  دنشابن  رهش  نآ  رد  دنچره  دنا  هدش  علطم 

نآ رد  هثداح  هک  يرهش  هب  لصتم  رهش  رد  هک  مه  یـسک  دنتـسه و  هثداح  عوقو  رهـش  رد  هک  تسا  یناسک  صتخم  نآ  بوجو  ج :
.دراد ار  اهنآ  مکح  دنک ، یم  یگدنز  دنوش ، بوسحم  رهش  کی  دننام  هک  يروط  هب  هداد ، خر 

؟ تسا بجاو  وا  رب  تایآ  زامن  ایآ  دیآ ، شوه  هب  نآ  عوقو  زا  دعب  دشاب و  شوهیب  هلزلز  عوقو  ماگنه  یصخش  رگا  س 714 :

نامز هکنیا  ات  دنکن  ادیپ  هلزلز  عوقو  هب  ملع  رگا  ج :
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.دروآ اجب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچرگا  تسین ، بجاو  تایآ  زامن  ندناوخ  درذگب ، نآ  عوقو  تقو  هب  لصتم 

دراوم نیا  رد  تاـیآ  زاـمن  مکح  دـهد ، یم  خر  هزرل  سپ  اـههد  یمک  تدـم  رد  ًاـبلاغ  يا ، هقطنم  رد  هلزلز  عوقو  زا  دـعب  س 715 :
؟ تسیچ

.دراد يا  هناگادج  تایآ  زامن  دوش ، بوسحم  یلقتسم  هلزلز  رگا  فیفخ ، هچ  دیدش و  هچ  يا ، هلزلز  ره  ج :

مالعا مینک ، یم  یگدنز  ام  هک  يا  هقطنم  رد  نآ  دادعت  رکذ  اب  ار  نیمز  فیفخ  ياهـشزرل  عوقو  يراگن ، هلزلز  زکرم  رگا  س 716 :
؟ ریخ ای  دوش  یم  بجاو  ام  رب  تایآ  زامن  تلاح  نیا  رد  ایآ  مینکن ، ساسحا  ار  اهنآ  ًالصا  ام  یلو  دیامن ،

.تسین بجاو  امش  رب  تایآ  زامن  دینکن ، ساسحا  ار  نآ  ناتدوخ  نآ ، هب  لصتم  نامز  رد  ای  هلزلز و  عوقو  ماگنه  رگا  ج :

لفاون

؟ هتسهآ ای  دوش  هدناوخ  دنلب  هلفان  ياهزامن  دیاب  ایآ  س 717 :

.دوش هدناوخ  دنلب  بش  ياه  هلفان  هتسهآ و  زور  ياه  هلفان  هک  تسا  بحتسم  ج :

ود کـی  یتعکر و  راـهچ  زاـمن  ود  تروص  هب  دوش ، یم  هدـناوخ  تعکر  ود  تعکر  ود  هک  ار  بش  زاـمن  تسا  زیاـج  اـیآ  س 718 :
؟ دناوخ رتو  زامن  کی  یتعکر و 

.تسین حیحص  یتعکر  راهچ  زامن  تروص  هب  بش  زامن  ندناوخ  ج :

رد ار  نآ  هک  تسا  بجاو  ایآ  دوشن ؟ ام  ندناوخ  بش  زامن  هجوتم  یـسک  هک  تسا  بجاو  بش ، زامن  ندناوخ  ماگنه  ایآ  س 719 :
؟ میناوخب یکیرات 

.تسین زیاج  نآ  رد  مه  ایر  اما  تسین ، طرش  نارگید  زا  ندرک  یفخم  ندناوخ و  یکیرات  رد  ج :

دـصق هب  ای  دـشاب و  اضق  دـصق  هب  دـیاب  هلفان ، تقو  رد  رـصع و  رهظ و  زامن  يادا  زا  سپ  رـصع ، رهظ و  هلفان  ندـناوخ  اـیآ  س 720 :
؟ يرگید

يادا طوحا  ماگنه ، نیا  رد  ج :
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.تسا ءاضق  ادا و  دصق  نودب  هللا ، یلا  هبرق  دصق  هب  نآ 

.دییامرف نایب  ام  يارب  لیصفت  هب  ار  بش  زامن  تیفیک  میدنمشهاوخ  س 721 :

دراد و مان  بش  زامن  دوش ، یم  هدـناوخ  یتعکر  ود  یتعکر  ود  تروص  هب  هک  نآ  تعکر  تشه  تسا ، تعکر  هدزای  بش  زاـمن  ج :
نآ تونق  رد  هک  دراد  ماـن  رتو  زاـمن  مه  تعکر  کـی  و  دوـش ، یم  هدـناوخ  حبـص  زاـمن  دـننام  هک  تسا  عفـش  زاـمن  نآ  تعکر  ود 

.تسا بحتسم  هدش ، رکذ  هیعدا  ياه  باتک  رد  هک  یبیترت  هب  ناّنم  دنوادخ  زا  تاجاح  بلط  نینمؤم و  يارب  اعد  رافغتسا و 

؟ تسا هنوگچ  اعد  رافغتسا و  هروس و  تهج  زا  نآ  تیفیک  ینعی  دوش ؟ هدناوخ  دیاب  یتروص  هچ  هب  بش  زامن  س 722 :

ّتین و زا  دـعب  تعکر  ره  رد  هک  تـسا  یفاـک  هـکلب  تـسین ، طرـش  تـیئزج  ناوـنع  هـب  اـعد  رافغتـسا و  هروـس و  بـش  زاـمن  رد  ج :
و دنک ، تئارق  مه  ار  نآرق  ياه  هروس  زا  هروس  کی  دـمح  تئارق  زا  دـعب  تساوخ  رگا  و  دوش ، تئارق  دـمح  هروس  مارحالاهریبکت ،

.دروآ اجب  مالس  دهشت و  اهنآ و  رکذ  دوجس و  عوکر و 

زامن هقرفتم  لئاسم 

؟ دومن رادیب  حبص  زامن  ندناوخ  يارب  ار  هداوناخ  دارفا  دیاب  هنوگچ  س 723 :

.درادن دوجو  هداوناخ  دارفا  اب  هطبار  رد  یصاخ  تیفیک  دروم  نیا  رد  ج :

ینمشد یتح  دسح و  ضغب و  مه  هب  تبـسن  دنتـسه و  بوسنم  یفلتخم  ياه  هفیاط  اه و  هورگ  هب  هک  یناسک  هزور  زامن و  س 724 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنراد ، لیلد  نودب 

.دوش یمن  هزور  زامن و  نالطب  ثعاب  روما  نیا  یلو  تسین ، زیاج  نارگید  اب  ینمشد  هنیک و  دسح و  راهظا  فّلکم  يارب  ج :

رب رداق  يریگرد  تدش  تلع  هب  ههبج  رد  يا  هدنمزر  رگا  س 725 :
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؟ دناوخب اجنآ  رد  ار  شزامن  دیاب  هنوگچ  دشابن ، عوکر  ای  هدجس و  ای  هحتاف  تئارق 

عوکر ياج  هب  هراشا  ءامیا و  تسین ، هدجـس  عوکر و  ماجنا  رب  رداق  رگا  .دناوخب  زامن  دراد ، ناکما  شیارب  هک  يوحن  ره  هب  دیاب  ج :
.تسا یفاک  دوجس  و 

؟ دنهد میلعت  دیاب  ار  تادابع  یعرش و  ماکحا  ینس  هچ  رد  ناشنادنزرف  هب  ردام  ردپ و  س 726 :

.دهد دای  ناشیا  هب  زیمت  نس  هب  نانآ  ندیسر  زا  سپ  ار  تادابع  یعرش و  ماکحا  لافطا  ّیلو  هک  تسا  بحتسم  ج :

هب دنهد و  یمن  یتیمها  نارفاسم  زامن  هب  دننک ، یم  یگدننار  اهرهش  نیب  هک  يربرفاسم  ياه  سوبوتا  ناگدننار  زا  یـضعب  س 727 :
ناگدننار هفیظو  .دوش  یم  اضق  نیرفاسم  زامن  یهاگ  اذل  دـننک ، یمن  یهجوت  زامن ، يادا  تهج  سوبوتا  فقوت  يارب  نانآ  ياضاقت 

؟ دنراد يا  هفیظو  هچ  ناشزامن  هب  تبسن  نارفاسم  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  اه  سوبوتا 

فقوتم یبسانم  ناکم  رد  ار  سوبوتا  هک  دنهاوخب  هدـننار  زا  زامن ، تقو  توف  زا  فوخ  تروص  رد  هک  تسا  بجاو  نارفاسم  رب  ج :
يراددوخ سوبوتا  فقوت  زا  لیلد  نودب  ای  لوبقم و  رذع  تلع  هب  رگا  و  تسا ، بجاو  نانآ  تساوخرد  تباجا  هدـننار  رب  و  دـیامن ،

تکرح لاح  نامه  رد  سوبوتا  رد  ار  زامن  هک  تسا  نیا  دنشاب  هتشاد  تقو  توف  فوخ  رگا  نارفاسم  فیلکت  تروص  نیا  رد  دنک ،
.دننک تیاعر  ار  دوجس  عوکر و  مایق ، هلبق ، تهج  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  دنناوخب و 

تدـم نیا  رد  هک  تسا  نیا  تسین ،» هزور  زامن و  شا  هزور  زامن و  زور  لهچ  ات  رمخ  براش   » هک هتفگ  نیا  زا  دوصقم  ایآ  س 728 :
نیب عمج  دوصقم  هکنیا  ای  دنک ؟ اضق  ار  اهنآ  دیاب  ًادعب  دناوخب و  زامن  تسین  بجاو  وا  رب 
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؟ تسا رتمک  رگید  ياهزامن  زا  نآ  باوث  یلو  تسا ، یفاک  ادا  هکلب  تسین  بجاو  وا  رب  اهنآ  ياضق  هکنآ  ای  تسا و  ادا  ءاضق و 

دوش و طقاس  هزور  زامن و  يادا  بوجو  رمخ  برش  اب  هکنیا  هن  تسا ، هزور  زامن و  لوبق  زا  عنام  رمخ  برش  هک  تسا  نیا  روظنم  ج :
.دوش مزال  ءاضق  ادا و  نیب  عمج  ای  ددرگ  بجاو  ءاضق 

؟ تسیچ ما  یعرش  هفیظو  دهد ، یم  ماجنا  هابتشا  ار  شزامن  لاعفا  زا  یضعب  یصخش  هک  منک  هدهاشم  رگا  س 729 :

طوحا تروـص  نیا  رد  هک  دـشاب  مکح  نآ  هب  وا  لـهج  زا  یـشان  هابتـشا  هکنیا  رگم  تسین ، بجاو  امـش  رب  يزیچ  دروـم  نیا  رد  ج :
.تسا يو  ییامنهار  داشرا و 

ياملع زا  یـضعب  هک  تسا  رکذ  لباق  تسیچ ؟ زامن  ماـمتا  زا  دـعب  نارازگ  زاـمن  هحفاـصم  هراـبرد  یلاـعبانج  فیرـش  رظن  س 730 :
هحفاـصم ماـجنا  يارب  يا  هزیگنا  اذـل  تسا ،» هدـشن  دراو  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا زا  يزیچ  عوضوم  نیا  هب  عجار   » دـنا هدومرف  راوگرزب 

.دوش یم  نارازگزامن  نیب  تبحم  یتسود و  شیازفا  ثعاب  هحفاصم  هک  مینک  یم  هدهاشم  لاح  نیع  رد  یلو  .درادن  دوجو 

.تسا بحتسم  مه  اب  نینمؤم  هحفاصم  یلک  روط  هب  درادن و  لاکشا  زامن  زا  تغارف  مالس و  زا  دعب  هحفاصم  ج :

هزور ماکحا 

هراشا

كراـبم هاـم  زا  دـعب  و  درادـن ، نتفرگ  هزور  ییاـناوت  ینامـسج  فعـض  تلع  هب  یلو  هدیـسر ، فیلکت  نس  هب  هک  يرتخد  س 731 :
؟ دراد یمکح  هچ  دسر ، یم  ارف  دعب  لاس  ناضمر  هام  هکنیا  ات  دروآ  اج  هب  ار  نآ  ياضق  دناوت  یمن  مه  ناضمر 

هزور ياضق  هکلب  دوش ، یمن  هزور  ياضق  طوقـس  بجوم  تردق  مدـع  فعـض و  درجم  هب  نآ  ياضق  هزور و  نتفرگ  زا  یناوتان  ج :
بجاو يو  رب  هدش ، توف  وا  زا  هک  ناضمر  هام  ياه 
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.تسا

نـس ایآ  دنراد ؟ یمکح  هچ  تسا ، لکـشم  يرادقم  اهنآ  رب  نتفرگ  هزور  دـنا و  هدیـسر  فیلکت  نس  هب  هزات  هک  ینارتخد  س 732 :
؟ تسا يرمق  لاس  هن  لامکا  نارتخد  یعرش  غولب 

كرت تسا و  بجاو  اهنآ  رب  هزور  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  يرمق  لاس  هن  لیمکت  نامه  نارتخد  یعرـش  غولب  روهـشم ، رظن  رب  انب  ج :
اب هارمه  ناشیارب  نآ  لمحت  ای  دـشاب  هتـشاد  ررـض  ناـشیا  يارب  نتفرگ  هزور  رگا  یلو  تسین ، زیاـج  اهرذـع  زا  یـضعب  درجم  هب  نآ 

.تسا زیاج  اهنآ  يارب  راطفا  دشاب ، دایز  تقشم 

ینامز هچ  زا  هک  دـییامرف  ناـیب  مدنمـشهاوخ  یلاـع  باـنج  زا  مناد ، یمن  ار  دوخ  فیلکت  نس  هب  ندیـسر  قیقد  ناـمز  نم  س 733 :
؟ تسا بجاو  نم  رب  هزور  زامن و  ياضق 

امـش رب  دیراد ، یعرـش  فیلکت  یعطق  نس  هب  ندیـسر  زا  دـعب  نآ  توف  هب  نیقی  هک  اه  هزور  اهزامن و  زا  رادـقم  نآ  ياضق  طقف  ج :
.تسا بجاو 

تسا بجاو  وا  رب  اضق  ایآ  دیامن ، راطفا  ار  شا  هزور  يراوشد ، لیلد  هب  هدش ، بجاو  وا  رب  هزور  هک  يا  هلاس  هن  رتخد  رگا  س 734 :
؟ ریخ ای 

.تسا بجاو  وا  رب  هدرک ، راطفا  ناضمر  هام  زا  هک  ییاه  هزور  ياضق  ج :

، دریگن هزور  لیلد  نیمه  هب  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  هک  دـهد  لامتحا  دـصرد  هاجنپ  يوق ، يرذـع  رطاخ  هب  يدرف  رگا  س 735 :
؟ دراد یمکح  هچ  هراّفک  اضق و  تهج  زا  هدوب ، بجاو  وا  رب  هزور  هک  دوش  مولعم  ًادعب  یلو 

، اضق رب  هوالع  لاؤس  ضرف  رد  دـشاب ، يو  رب  هزور  بوجو  مدـع  لامتحا  درجم  هب  ناضمر  كرابم  هام  هزور  يدـمع  راـطفا  رگا  ج :
زا سرت  تلع  هب  راطفا  رگا  اما  .تسا  بجاو  وا  رب  مه  هراّفک 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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.تسا بجاو  وا  رب  اضق  یلو  تسین ، بجاو  هراّفک  دشاب ، هتشاد  ییالقع  أشنم  مه  سرت  دشاب و  ررض 

هاـم هزور  دـناوت  یمن  تمدـخ ، لـحم  رد  روضح  ترفاـسم و  تلع  هب  تسا و  يزابرـس  تمدـخ  ماـجنا  لوغـشم  یـصخش  س 736 :
هزور دناوتن  مه  زاب  هک  دراد  لامتحا  تسا و  تمدخ  لحم  رد  زین  لاسما  ناضمر  هام  لولح  ماگنه  و  دریگب ، ار  هتشذگ  لاس  ناضمر 

؟ ریخ ای  تسا  بجاو  وا  رب  مه  هراّفک  ایآ  دیامن ، اضق  ار  هام  ود  نیا  هزور  دهاوخب  يزابرس  تمدخ  هرود  نایاپ  زا  سپ  رگا  دریگب ،

طقف هتـشاد ، رارمتـسا  هدنیآ  لاس  ناضمر  هام  ات  رذـع  نآ  هدـش و  توف  وا  زا  ناضمر  هام  هزور  ترفاسم ، رذـع  رثا  رب  هک  یـسک  ج :
.تسین بجاو  ریخأت  هراّفک  تسا و  بجاو  وا  رب  نآ  ياضق 

هزور ایآ  دـیامن ، یـسامترا  لسغ  نآ  زا  سپ  دوشن و  نآ  هجوتم  رهظ  ناذا  زا  لبق  ات  دـشاب و  بنج  راد  هزور  صخـش  رگا  س 737 :
؟ تسا بجاو  نآ  ياضق  ایآ  تسا ، هدومن  یسامترا  لسغ  هزور  لاح  رد  هک  دوش  هجوتم  لسغ  زا  دعب  رگا  و  دوش ؟ یم  لطاب  شا 

وا رب  شا  هزور  ياضق  تسا و  حیحـص  وا  هزور  لسغ و  دـشاب ، ندوب  راد  هزور  زا  تلفغ  یـشومارف و  رثا  رب  یـسامترا  لسغ  رگا  ج :
.تسین بجاو 

هب نّیعم  نامز  رد  دناوتن  يا  هثداح  دماشیپ  رطاخ  هب  هار  رد  یلو  دسرب ، شتماقا  لحم  هب  لاوز  زا  لبق  دهاوخب  یصخش  رگا  س 738 :
؟ دروآ اج  هب  دیاب  ار  زور  نآ  هزور  ياضق  طقف  ای  تسا  بجاو  وا  رب  هراّفک  ایآ  دراد و  لاکشا  وا  هزور  ایآ  دسرب ، دصقم 

يزور نآ  هزور  ياضق  طقف  وا  رب  تسین و  حیحص  رفس  رد  شا  هزور  ج :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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.درادن مه  يا  هراّفک  تسا و  بجاو  هدیسرن ، شتماقا  لحم  هب  رهظ  زا  شیپ  هک 

لوط تعاس  هس  ات  مین  تعاـس و  ود  دودـح  زاورپ  دـشاب و  زاورپ  لاـح  رد  ینـالوط  ریـسم  ـالاب و  عاـفترا  رد  اـمیپاوه  رگا  س 739 :
رد ایآ  تروص  نیا  رد  دـنراد ، بآ  ندیـشون  هب  جایتحا  هقیقد  تسیب  ره  دوخ  لداعت  ظفح  يارب  امیپاوه  نابلخ  رادـنامهم و  دـشکب ،

؟ دوش یم  بجاو  اهنآ  رب  هزور  ياضق  هراّفک و  ناضمر ، كرابم  هام 

تلاح نیا  رد  دنروآ و  اجب  ار  نآ  ياضق  دنیامن و  راطفا  بآ  ندیشون  اب  هک  تسا  زیاج  دشاب ، هتـشاد  ررـض  اهنآ  يارب  هزور  رگا  ج :
.تسین بجاو  اهنآ  رب  هراّفک 

؟ دوش یم  لطاب  شا  هزور  ایآ  دوش ، ضیح  برغم  ناذا  هب  هدنام  رتمک  ای  تعاس  ود  ناضمر  كرابم  هام  رد  نز  رگا  س 740 :

.تسا لطاب  شا  هزور  ج :

شا هزور  دور ، ورف  بآ  رد  دوش ، سیخ  شندب  هکنیا  نودب  یصاوغ ) سابل  دننام   ) صوصخم سابل  ندیشوپ  اب  هک  یسک  س 741 :
؟ دراد یمکح  هچ 

.تسا مزال  نآ  ياضق  یبوجو  طایتحا  رب  انب  تسا و  لاکشا  لحم  شا  هزور  تّحص  دشاب ، هدیبسچ  وا  رس  هب  سابل  رگا  ج :

؟ تسا زیاج  نتفرگ ، هزور  زا  رارف  راطفا و  دصق  هب  ناضمر  هام  رد  يدمع  ترفاسم  ایآ  س 742 :

.تسا بجاو  وا  رب  راطفا  دشاب ، هزور  زا  رارف  يارب  هکنیا  ولو  ترفاسم ، تروص  رد  و  درادن ، لاکشا  ناضمر  هام  رد  ترفاسم  ج :

ًالثم دریگب  هزور  دناوتن  يدماشیپ  رثا  رب  یلو  دریگب ، ار  نآ  هک  دراد  دصق  تسا و  شا  هدهع  رب  بجاو  هزور  هک  یـصخش  س 743 :
زا کی  چیه  بکترم  مه  هار  نیب  رد  تشگرب و  رهظ  زا  دعب  تفر و  رفس  هب  دش و  ترفاسم  هدامآ  دیشروخ  عولط  زا  دعب 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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ایآ تسا ، بحتـسم  نآ  رد  هزور  هک  تسا  ییاهزور  زا  مه  زور  نآ  و  دش ، توف  يو  زا  بجاو  هزور  تین  تقو  یلو  دشن ، تارطفم 
؟ ریخ ای  دنک  یبحتسم  هزور  تین  دناوت  یم 

حیحـص يو  زا  بجاو ، هزور  تین  تقو  توف  زا  دـعب  یتح  یبحتـسم  هزور  تین  دـشاب ، شا  هّمذ  رب  ناضمر  هام  هزور  ياضق  رگا  ج :
.تسین

ثعاب نیمه  مناوت و  یمن  مشابن  وخدـنت  هک  منک  یم  شالت  هچ  ره  ناضمر  كرابم  هاـم  رد  متـسه و  راگیـس  هب  داـتعم  نم  س 744 :
؟ تسیچ نم  فیلکت  مرب ، یم  جنر  مراوشد  تیعضو  زا  مه  مدوخ  تسا و  هدش  ما  هداوناخ  دارفا  دایز  یتحاران 

نودب دیابن  و  دیـشکب ، راگیـس  هزور  لاح  رد  تسین  زیاج  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا و  بجاو  امـش  رب  ناضمر  كرابم  هام  هزور  ج :
.دینک دروخرب  دنت  نارگید  اب  لیلد 

هدریش رادراب و  نز 

؟ تسا بجاو  ریخ ، ای  دراد  ررض  وا  نینج  يارب  هزور  دناد  یمن  هک  يرادراب  نز  رب  نتفرگ  هزور  ایآ  س 745 :

رد تسا و  بجاو  وا  رب  راطفا  دـشاب ، ییالقع  أشنم  ياراد  مه  يو  فوخ  دـشاب و  هتـشاد  نینج  رب  ررـض  فوخ  هزور ، رثا  رب  رگا  ج :
.دریگب هزور  هک  تسا  بجاو  تروص  نیا  ریغ 

ماگنه و  تسا ، هتفرگ  مه  ار  ناضمر  هام  هزور  لاح  نامه  رد  هدوب و  مه  رادراب  هداد و  یم  ریـش  ار  دوخ  كدوک  هک  ینز  س 746 :
: تسا هتفرگ  هزور  لاح  نیع  رد  هداد و  یم  ار  ررض  لامتحا  ادتبا  زا  رگا  دمآ ، ایند  هب  هدرم  شدنزرف  نامیاز 

؟ ریخ ای  تسا  حیحص  شا  هزور  ایآ  . 1

؟ ریخ ای  تسه  وا  هّمذ  رب  هید  ایآ  . 2

یمکح هچ  هتشاد ، ررض  نینج  يارب  نتفرگ  هزور  هک  هدش  مولعم  ًادعب  یلو  هداد ، یمن  ررض  لامتحا  رگا  . 3

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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؟ دراد

يو يارب  هزور  هک  دوش  مولعم  شیارب  ًادعب  ای  دشاب و  هتفرگ  هزور  تسا ، ییالقع  أشنم  ياراد  هک  يررض  زا  فوخ  دوجو  اب  رگا  ج :
تسا نیا  رب  فقوتم  نینج  هید  توبث  یلو  تسا ، بجاو  وا  رب  نآ  ياضق  تسین و  حیحص  شا  هزور  هتشاد ، ررـض  شا  نینج  يارب  ای 

.تسا يو  نتفرگ  هزور  هب  دنتسم  نینج  توف  دوش  تباث  هک 

ارف ناضمر  كرابم  هام  يدوزب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  .تسا  راوخریـش  هک  متـسه  يدـنزرف  ياراد  لاعتم  دـنوادخ  فطل  هب  نم  س 747 :
هکنیا هب  هجوت  اب  .دش  دـهاوخ  کشخ  مریـش  نتفرگ ، هزور  تروص  رد  یلو  مریگب  هزور  مناوت  یم  رـضاح  لاح  رد  .دیـسر  دـهاوخ 

؟ مراد يا  هفیظو  هچ  دهاوخ ، یم  ریش  هقیقد  هد  ره  مکدوک  متسه و  یفیعض  هینب  ياراد 

یلو دینک ، راطفا  ار  نات  هزور  دیـشاب ، هتـشاد  دوخ  لفط  رب  ررـض  فوخ  هزور ، رثا  رب  ناتریـش  ندـش  کشخ  ای  مک  لیلد  هب  رگا  ج :
.دیروآ اجب  ًادعب  مه  ار  هزور  ياضق  دیهدب و  ریقف  هب  ماعط  ّدم  کی  دیاب  يزور  ره  يارب 

کشزپ عنم  يرامیب و 

ایآ دننک ، یم  عنم  نتشاد  ررض  لیلد  هب  نتفرگ  هزور  زا  ار  نارامیب  دنتسین ، مزتلم  یعرش  لئاسم  هب  هک  ناکـشزپ  زا  یـضعب  س 748 :
؟ ریخ ای  تسا  تجح  ناکشزپ  نیا  هتفگ 

نیا ریغ  رد  درادـن و  يرابتعا  وا  هتفگ  دوشن ، ررـض  فوخ  ثعاب  دـشابن و  روآ  ناـنیمطا  مه  وا  هتفگ  دـشابن و  نیما  کـشزپ  رگا  ج :
.دریگب هزور  دیابن  تروص 

هزور تلع  هک  مراد  عـالطا  ًاـقیقد  نم  .دریگب  هزور  تسناوت  یمن  لـیلد  نیمه  هب  دوب و  راـمیب  لاـس  هدزیـس  ًاـبیرقت  مرداـم  س 749 :
بجاو وا  رب  اه  هزور  ياضق  ایآ  هک  دییامرف  ییامنهار  ار  ام  میراودیما  تسا ، هدوب  وراد  فرصم  هب  جایتحا  وا  نتفرگن 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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؟ تسا

.درادن اضق  هدوب ، يرامیب  رثا  رب  نتفرگ  هزور  زا  وا  یناوتان  رگا  ج :

؟ مراد یفیلکت  هچ  رضاح  لاح  رد  ما ، هتفرگن  هزور  یگلاس  هدزاود  ات  غولب  نس  يادتبا  زا  ینامسج  فعض  رثا  رب  نم  س 750 :

رگا و  دـینک ، اضق  دـیدوب ، هدیـسر  فیلکت  ّنس  هب  هکنیا  اب  دـیا  هتفرگن  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  هک  ار  ییاـه  هزور  تسا  بجاو  ج :
.تسا بجاو  امش  رب  مه  هراّفک  هدوب ، یعرش  رذع  نودب  يرایتخا و  يدمع و  ناضمر  هام  هزور  راطفا 

یلو مریگب ، هزور  دیابن  هجو  چیه  هب  مشچ  یتحاران  تلع  هب  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  عنم  نتفرگ  هزور  زا  ارم  کشزپ  مشچ  س 751 :
يروط هب  .دش  ناضمر  هام  يانثا  رد  نم  يارب  یتالکشم  زورب  ثعاب  هک  مدرک  نتفرگ  هزور  هب  عورـش  هدرکن و  هجوت  وا  هتفگ  هب  نم 

ار ما  یتحاران  ای  مریگن و  هزور  هکنیا  نیب  متسه  دّدرم  ّریحتم و  اذل  منک ، یم  یتحاران  ساسحا  رصع  ماگنه  اهزور  زا  یـضعب  رد  هک 
هک ییاهزور  رد  و  تسا ؟ بجاو  نم  رب  نتفرگ  هزور  ًالوصا  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  .مهد  همادا  بورغ  اـت  ار  هزور  هدرک و  لـمحت 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  نم  تین  و  مهد ؟ همادا  ار  ما  هزور  ایآ  هن ، ای  مراد  بورغ  ات  ار  نآ  همادا  تردق  مناد  یمن  مریگ و  یم  هزور 

، دیشاب هتـشاد  ررـض  فوخ  ای  دراد و  ررـض  امـش  مشچ  يارب  هزور  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  نیما  نّیدتم و  کشزپ  هتفگ  زا  رگا  ج :
فوخ مدع  تروص  رد  تسین و  حیحص  هزور  تین  ررـض  فوخ  اب  و  تسین ، مه  زیاج  هکلب  هدوبن و  بجاو  امـش  يارب  نتفرگ  هزور 

امش يارب  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  هزور  تّحص  یلو  درادن ، لاکشا  هزور  تین  ررض 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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.دشاب هتشادن  ررض  ًاعقاو 

مدرک هعجارم  کشزپ  هب  هک  یماگنه  .تسا  فیعض  رایسب  منامشچ  رضاح  لاح  رد  منک و  یم  هدافتسا  یبط  کنیع  زا  نم  س 752 :
، مشاب روذعم  ناضمر  هام  هزور  زا  رگا  نیا  رب  انب  دش ، دنهاوخ  رت  فیعـض  منکن ، شالت  منامـشچ  تیوقت  يارب  رگا  هک  تفگ  نم  هب 

؟ مراد يا  هفیظو  هچ 

هام ات  امـش  يرامیب  رگا  دینک و  راطفا  تسا  بجاو  هکلب  دیریگب ، هزور  تسین  بجاو  دراد ، ررـض  امـش  نامـشچ  يارب  هزور  رگا  ج :
ریقف هب  ماعط  ّدـم  کی  زور  ره  ضوع  هک  تسا  بجاو  یلو  تسین ، بجاو  امـش  رب  هزور  ياضق  درک ، ادـیپ  رارمتـسا  هدـنیآ  ناضمر 

.دیهدب

دنریگ یم  هزور  ود  ره  لاح  نیع  رد  درب و  یم  جنر  ینامـسج  فعـض  زا  زین  مردپ  تسالتبم و  يدـیدش  يرامیب  هب  مردام  س 753 :
ماگنه لقاال  هک  منک  عناق  ار  اهنآ  ما  هتـسناوتن  نونکاـت  دوش ، یم  اـهنآ  يراـمیب  دـیدشت  ثعاـب  هزور  هک  تسا  صخـشم  یهاـگ  هک 

.دییامرف ییامنهار  اهنآ  هزور  مکح  دروم  رد  ار  ام  میدنمشهاوخ  .دنریگن  هزور  يرامیب  تدش 

شدوخ هب  تبـسن  راد  هزور  دوخ  صیخـشت  نتفرگ  هزور  رب  تردـق  مدـع  نآ و  دـیدشت  ای  يرامیب  داجیا  رد  هزور  ریثأت  كـالم  ج :
يو يارب  نتفرگ  هزور  دریگب ، هزور  دهاوخب  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتشاد  ررض  فوخ  ای  دراد  ررض  وا  يارب  هزور  دنادب  رگا  تسا و 

.تسا مارح 

عنم رمع  رخآ  ات  هزور  نتفرگ  زا  ارم  يو  .متفرگ  رارق  هیلک  یحارج  لمعدروم  صـصختم  کشزپ  طسوت  هتـشذگ  لاس  رد  س 754 :
چیه مشون و  یم  بآو  مروخ  یم  اذـغ  یعیبط  روط  هب  یتح  منک و  یمن  ساسحا  يدرد  لکـشم و  چـیه  رـضاح  لاح  رد  یلو  دومن ،

؟ تسیچ نم  هفیظو  منک ، یمن  سح  مه  ار  يرامیب  ضراوع  زا  کی 

ج:
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.دیریگب ار  ناضمر  هام  هزور  تسا  بجاو  دیرادن ، نآ  رب  مه  یعرش  تجح  دیرادن و  فوخ  هزور  ررض  زا  امش  دوخ  رگا 

یعرـش لئاسم  زا  یعـالطا  ناکـشزپ  زا  یـضعب  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـیآ  دـنک  عنم  نتفرگ  هزور  زا  ار  یـصخش  کـشزپ  رگا  س 755 :
؟ تسا بجاو  وا  هتفگ  هب  لمع  دنرادن ،

وا يارب  يرگید  ییالقع  أـشنم  اـی  يو  هتفگ  زا  اـی  دراد و  ررـض  وا  يارب  هزور  هک  دـنک  ادـیپ  نیقی  کـشزپ  هتفگ  زا  فّلکم  رگا  ج :
.تسین مه  زیاج  هکلب  تسین ، بجاو  وا  يارب  نتفرگ  هزور  دوش ، لصاح  ررض  زا  فوخ 

تسا تاعیام  رمتسم  ندیشون  هیلک ، رد  گنس  ندش  عمج  زا  يریگولج  هار  اهنت  دوش و  یم  عمج  گنـس  نم  ياه  هیلک  رد  س 756 :
؟ تسیچ ناضمر  كرابم  هام  هزور  هب  تبسن  نم  بجاو  فیلکت  مریگب ، هزور  دیابن  نم  هک  دندقتعم  ناکشزپ  هک  ییاجنآ  زا  و 

.تسین بجاو  امش  رب  نتفرگ  هزور  دشاب ، زور  لوط  رد  تاعیام  ریاس  ای  بآ  ندیشون  مزلتسم  هیلک  يرامیب  زا  يریگولج  رگا  ج :

ياه هدـعو  رد  دـیابن  دـننک و  قیرزت  نیلوسنا  لوپمآ  راب  ود  ای  کی  زور  ره  دـنروبجم  دـنق  ضرم  هب  نایالتبم  هک  اجنآ  زا  س 757 :
یهاگ اذل  دوش ، یم  یشوهیب  جنـشت و  یعون  هجیتن  رد  نوخ و  دنق  نازیم  ندمآ  نیئاپ  ثعاب  اریز  دتفیب ، هلـصاف  ریخأت و  اهنآ  ییاذغ 
دارفا نیا  هزور  هرابرد  ار  دوخ  فیرـش  رظن  میدنمـشهاوخ  دنروخب ، اذغ  تبون  راهچ  زور  رد  هک  دننک  یم  هیـصوت  اهنآ  هب  ناکـشزپ 

.دییامرف نایب 

، دنشاب هتشاد  ررض  فوخ  ای  دناسر  یم  ررـض  نانآ  هب  بورغ ، ات  رجف  عولط  زا  ندیماشآ  ندروخ و  زا  يراددوخ  هک  دننادب  رگا  ج :
.تسین زیاج  هکلب  هدوبن و  بجاو  اهنآ  رب  نتفرگ  هزور 
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هزور تالطبم 

هزور هک  یلمع  هک  نیا  زا  لبق  نکل  منک  لطاب  ار  ما  هزور  متفرگ  میمـصت  ناطیـش  ياوغا  ّتلع  هب  ناضمر  هام  زور  رد  نم  س 758 :
شیپ ناضمر  هام  ریغ  هزور  رد  رما  نیا  رگا  و  تسیچ ؟ ما  هزور  مکح  مدش  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  مهد ، ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار 

؟ دراد یمکح  هچ  دیآ 

شا هزور  دـشاب ، هتـشادن  هزور  همادا  دـصق  هک  يروط  هب  ددرگ  رب  نتفرگ  هزور  تین  زا  زور  يانثا  رد  رگا  ناضمر  هاـم  هزور  رد  ج :
دنک یم  لـطاب  ار  هزور  هک  يراـک  زا  دـیاب  برغم  ناذا  اـت  هتبلا  درادـن ، هدـیاف  هزور  هـمادا  يارب  وا  هراـبود  دـصق  دوـش و  یم  لـطاب 

يراک دریگب  میمـصت  ای  دنک ، لطاب  ار  هزور  تسا  هتفرگن  میمـصت  زونه  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  دیدرت  راچد  رگا  اّما  .دـنک  يراددوخ 
لاکـشا لحم  وا  هزور  تّحـص  تروص  ود  نیا  رد  هدادـن  ماجنا  ار  نآ  زونه  دـهد و  تروص  تسا  هزور  ندـش  لـطاب  بجوم  هک  ار 

نّیعم و رذن  دننام  رگید  نّیعم  بجاو  هزور  ره  .دیامن  اضق  ار  نآ  مه  ًادعب  دـنک و  مامت  ار  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا و 
.تسا مکح  نیمه  ياراد  زین  نآ  لاثما 

؟ دوش یم  لطاب  شا  هزور  دیایب ، نوخ  راد  هزور  صخش  ناهد  زا  رگا  ایآ  س 759 :

.دنک يریگولج  قلح  هب  نوخ  ندیسر  زا  هک  تسا  بجاو  یلو  دوش ، یمن  لطاب  نآ  ببس  هب  هزور  ج :

؟ تسیچ هزور  لاح  رد  راگیس  دننام  تایناخد  لامعتسا  مکح  س 760 :

یم بذـج  نابز  ریز  اـی  ینیب  هار  زا  هک  يرّدـخم  داوم  زین  تاـیناخد و  عاونا  ياـهدود  زا  راد  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  ج :
.دنک يراددوخ  دوش 

ریغ نوتوت و  زا  هک  سان »  » هدام ایآ  س 761 :
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؟ ریخ ای  تسا  هزور  لطبم  دوش ، یم  هتخادنا  نوریب  ناهد  زا  سپس  هدش و  هتشاذگ  نابز  ریز  هقیقد  دنچ  يارب  دوش و  یم  هتخاس  نآ 

.دوش یم  شا  هزور  نالطب  بجوم  دربب ، ورف  ار  سان »  » هدام هب  طولخم  ناهد  بآ  رگا  ج :

عیام نآ  رد  هک  یطوق  کی  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  دیدش  سفن  یگنت  هب  التبم  صاخشا  يارب  یبط  يوراد  یعون  س 762 :
بجوم هدش و  رامیب  صخـش  هیر  دراو  ناهد  قیرط  زا  زاگ  ردوپ  تروصب  عیام  يوراد  نآ  نداد  راشف  اب  دراد و  دوجو  هدش  هدرـشف 

نیا زا  هدافتسا  دوجو  اب  ایآ  دنک ، هدافتسا  نآ  زا  راب  نیدنچ  زور  کی  رد  دوش  یم  روبجم  رامیب  یهاگ  .ددرگ  یم  يو  لاح  نیکست 
.دوب دهاوخ  تخس  رایسب  ای  نکممریغ و  نتفرگ  هزور  نآ  زا  هدافتسا  نودب  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ؟ زیاج  نتفرگ  هزور  وراد ،

لحم هزور  تّحـص  دوش ، قلح  دراو  دـشاب و  ردوپ  ای  زاگ  تروص  هب  دـنچره  ییوراد  اب  هارمه  هدرـشف  ياوه  روکذـم  هداـم  رگا  ج :
، دـنک هدافتـسا  نآ  زا  تسا  زیاج  دراد ، تّقـشم  ای  تسین  نکمم  نآ ، لامعتـسا  نودـب  نتفرگ  هزور  هک  یتروص  رد  تسا و  لاکـشا 

.دیامن اضق  ار  اه  هزور  نآ ) زا  هدافتسا  نودب   ) نّکمت تروص  رد  دهدن و  ماجنا  يرگید  لطبم  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل 

ورف هک  یناهد  بآ  مناد  یمن  یهاگ  دوش و  یم  طولخم  دیآ  یم  میاه  هثل  زا  هک  ینوخ  اب  مناهد  بآ  اهزور  رتشیب  رد  نم  س 763 :
.دییامرف ییامنهار  ارم  مراودیما  دراد ؟ یمکح  هچ  لاح  نیا  اب  ما  هزور  ریخ ؟ ای  تسا  نوخ  اب  هارمه  مرب  یم 

و تسین ، هزور  لطبم  درادن و  لاکشا  نآ  ندیعلب  تسا و  تراهط  هب  موکحم  دوش ، کلهتسم  ناهد  بآ  رد  هثل  نوخ  رگا  ج :
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.دنز یمن  ررض  هزور  تّحص  هب  درادن و  لاکشا  نآ  ندرب  ورف  نوخ ، اب  ناهد  بآ  ندوب  هارمه  رد  کش  تروص  رد  نینچمه 

ياهاذـغ هدـنام  یقاب  هکنیا  نودـب  و  مدزن ، كاوسم  ار  میاـه  نادـند  یلو  متفرگ  هزور  ناـضمر  هاـم  ياـهزور  زا  یکی  رد  س 764 :
؟ تسا بجاو  نم  رب  زور  نآ  هزور  ياضق  ایآ  .تسا  هدش  هدیعلب  دوخبدوخ  معلبب ، ًادمع  ار  اهنادند  يالبال 

يدمع و مه  نآ  نتفر  ورف  دیا و  هتـشادن  قلح  هب  نآ  ندیـسر  هب  ملع  ای  ناتیاهنادند و  نیب  رد  اذغ  هدنام  یقاب  دوجو  هب  ملع  رگا  ج :
.تسین بجاو  امش  رب  هزور  ياضق  هدوبن ، تافتلا  اب 

فرظ اب  بآ  نتخیر  وا  يارب  ایآ  دوش ؟ یم  لطاب  شا  هزور  ایآ  دوش ، یم  جراـخ  يداـیز  نوخ  يراد  هزور  صخـش  هثل  زا  س 765 :
؟ تسا زیاج  شرس  رب 

دننام فرظ و  طسوت  رـس  يور  رب  بآ  نتخیر  نینچمه  .دوش  یمن  لـطاب  هزور  تسا ، هدربن  ورف  ار  نآ  اـت  هثل  زا  نوخ  جورخ  اـب  ج :
.دناسر یمن  ررض  هزور  تّحص  هب  نآ 

هتشاذگ ندب  لخاد  رد  هک  ینغور ) ياهفایش   ) دراد دوجو  نانز  ياه  يرامیب  زا  یضعب  هجلاعم  يارب  یصوصخم  ياهوراد  س 766 :
؟ دوش یم  هزور  نالطب  بجوم  نآ  زا  هدافتسا  ایآ  دوش ، یم 

.دناسر یمن  ررض  هزور  هب  اهوراد  نآ  زا  هدافتسا  ج :

؟ تسیچ ناضمر ، كرابم  هام  رد  ناراد  هزور  هب  تبسن  تاقیرزت  ریاس  لوپمآ و  قیرزت  هرابرد  یلاعبانج  فیرش  رظن  س 767 :

عاونا زین  دوش و  یم  قیرزت  گر  رد  هک  یلوپمآ  ره  يّذـغم و  اـی  يّوـقم  ياـه  لوـپمآ  زا  راد  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  ج :
هب ندرک  ّسح  یب  يارب  هک  ییاـه  لوپمآ  زین  دوش و  یم  قیرزت  هلـضع  رد  هک  ییوراد  ياـه  لوپمآ  نکل  دـنک ، يراددوخ  اـه  مرس 

هزور لاح  رد  نوخ  راشف  صرق  ندروخ  ایآ  .درادن س 768 : یعنام  دور ، یم  راک 
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؟ ریخ ای  تسا  زیاج 

.دوش یم  لطاب  هزور  نآ  ندروخ  اب  یلو  درادن ، لاکشا  دشاب ، يرورض  نوخ  راشف  نامرد  يارب  ناضمر  هام  رد  نآ  ندروخ  رگا  ج :

قدص ندیماشآ  ندروخ و  ناونع  اوادم  تهج  اهـصرق  زا  هدافتـسا  رب  هک  میـشاب  هدـیقع  نیا  رب  مدرم  زا  یـضعب  نم و  رگا  س 769 :
؟ دنز یمن  ررض  ما  هزور  هب  تسا و  زیاج  نآ  هب  لمع  ایآ  دنک ، یمن 

.دنک یم  لطاب  ار  هزور  صرق  ندروخ  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  دشاب  یضار  نآ  هب  زین  نز  دیامن و  عامج  ناضمر  هام  رد  دوخ  رسمه  اب  رهوش  رگا  س 770 :

.تسا بجاو  ود  ره  رب  مه  هراّفک  اضق ، رب  هوالع  تسا و  يراج  يدمع  راطفا  مکح  نانآ  زا  کی  ره  رب  ج :

؟ دناسر یم  ررض  شا  هزور  هب  ایآ  دیامن ، هبعالم  یخوش و  ناضمر  هام  زور  رد  شرسمه  اب  يدرم  رگا  س 771 :

.دنک یمن  دراو  یللخ  هزور  هب  دوشن ، ینم  لازنا  هب  رجنم  رگا  ج :

تبانج رب  اقب 

زیاج وا  يارب  زور  نآ  رد  نتفرگ  هزور  ایآ  دـنامب  یقاب  تباـنج  رب  حبـص  ناذا  اـت  تالکـشم  زا  یخرب  ببـس  هب  يدرف  رگا  س 772 :
؟ تسا

ممیت تسا ، لسغ  زا  روذعم  رگا  نآ ، ياضق  ناضمر و  هام  هزور  هب  تبـسن  یلو  درادـن ، لاکـشا  نآ  ياضق  ناضمر و  هام  ریغ  رد  ج :
.تسین حیحص  شا  هزور  دنکن ، مه  ممیت  رگا  تسا و  بجاو  وا  رب  ندرک 

هراّفک ایآ  تسا ، هزور  تّحـص  طرـش  تبانج  زا  تراهط  هک  دنادن  دریگب و  هزور  زور  دنچ  تبانج  لاح  رد  یـصخش  رگا  س 773 :
؟ تسا یفاک  اهنآ  ياضق  هکنیا  ای  تسا  بجاو  وا  رب  هتفرگ  تبانج  لاح  رد  هک  ییاه  هزور 

.دنک یم  تیافک  اضق  موقرم  ضرف  رد  ج :

باتفآ عولط  زا  دعب  بنج  صخش  تسا  زیاج  ایآ  س 774 :
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؟ دریگب بحتسم  ای  اضق  هزور  دیامن و  تبانج  لسغ 

ياه هزور  تّحص  يوقا  یلو  تسین ، حیحـص  وا  زا  نآ  ياضق  ناضمر و  هام  هزور  دنامب ، یقاب  تبانج  رب  رجف  عولط  ات  ًادمع  رگا  ج :
.تسا یبحتسم  هزور  صوصخ  هب  رگید 

نوچ دیدرگ و  ملتحم  بش  ياه  همین  رد  دـیباوخ و  لزنم  نآ  رد  ار  بش  دـش و  نامهم  ییاج  رد  ناضمر  هام  رد  یـصخش  س 775 :
رجف عولط  زا  دعب  اذل  دـیامن ، ترفاسم  رجف  عولط  زا  دـعب  تفرگ  میمـصت  هزور ، زا  رارف  يارب  تشادـن ، یـسابل  دوخ  اب  دوب و  نامهم 
هراّفک طوقـس  بجوم  وا  طسوت  رفـس  دـصق  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  .دومن  تکرح  ترفاـسم ، دـصق  هب  دروخب  يزیچ  هکنیا  نودـب 

؟ ریخ ای  تسه 

، دـنکن ممیت  ای  لسغ  هب  مادـقا  رجف  زا  لبق  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  ندوب  بنج  هب  ملع  دوش و  رادـیب  باوخ  زا  تبانج  تلاح  اب  رگا  ج :
.تسین یفاک  وا  زا  هراّفک  طوقس  يارب  زور  رد  ترفاسم  ای  بش و  رد  رفس  دصق  درجم 

زیاج ایآ  دنکب ، تبانج  لسغ  دناوت  یمن  تقو  یگنت  زا  ریغ  رگید  ياهرذـع  لیلد  هب  ای  درادـن و  رایتخا  رد  بآ  هک  یـسک  س 776 :
؟ دنک بنج  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  رد  ار  دوخ  ًادمع  تسا 

.تسا زیاج  يو  يارب  راک  نیا  دشاب ، هتشاد  ممیت  يارب  یفاک  تقو  هدرک ، بنج  ار  دوخ  هکنیا  زا  دعب  دشاب و  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ج :

رد هدیباوخ و  هرابود  هدشن و  دوخ  ندش  ملتحم  هجوتم  هدـش و  رادـیب  حبـص  ناذا  زا  لبق  ناضمر  كرابم  هام  رد  یـصخش  س 777 :
حبص ناذا  زا  لبق  شمالتحا  هک  دراد  نیقی  دنک و  یم  ادیپ  دوخ  تبانج  هب  ملع  هدش و  رادیب  حبص  ناذا  يانثا 
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؟ دراد یمکح  هچ  وا  هزور  تسا ، هدوب 

.تسا حیحص  شا  هزور  تسا ، هدشن  دوخ  مالتحا  هجوتم  حبص  ناذا  زا  شیپ  رگا  ج :

حبـص ناذا  زا  شیپ  هرابود  تسا و  هدش  ملتحم  هک  دنیبب  دوش و  رادـیب  حبـص  ناذا  زا  لبق  ناضمر  هام  بش  رد  فّلکم  رگا  س 778 :
هب رهظ  ناذا  ات  ار  دوخ  لسغ  دـنامب و  باوخ  رد  باتفآ  عولط  زا  دـعب  ات  دـباوخب و  دوش  یم  رادـیب  ندرک  لسغ  يارب  هکنیا  دـیما  هب 

؟ دراد یمکح  هچ  وا  زور  نآ  هزور  دناوخب ، رصع  رهظ و  زامن  هدرک و  لسغ  رهظ  ناذا  زا  دعب  دزادنیب و  ریخأت 

زور نآ  ياضق  دیاب  دشن  رادیب  حبص  ات  دیباوخ و  هرابود  رگا  یلو  تسا  حیحـص  شا  هزور  تسا  لوا  ِباوخ  هک  لاؤس  ضرف  رد  ج :
.دروآ اجب  ار 

هرابود دـنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  یلو  هن ، ای  هدـش  ملتحم  هک  دـنک  کش  رجف  زا  لـبق  ناـضمر  هاـم  بش  رد  فّلکم  رگا  س 779 :
؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، هدش  ملتحم  رجف  عولط  زا  لبق  هک  ددرگ  هجوتم  دوش و  رادیب  حبص  ناذا  زا  دعب  دباوخب و 

ات دوشن و  فشک  وا  رب  يزیچ  دهدب و  ار  نآ  لامتحا  طقف  هکلب  دنکن ، هدهاشم  دوخ  رد  مالتحا  زا  يرثا  لوا  يرادیب  زا  دـعب  رگا  ج :
.تسا حبص  ناذا  زا  لبق  هب  طوبرم  وا  مالتحا  هک  دوش  مولعم  نآ  زا  دعب  دنچره  تسا ، حیحص  شا  هزور  دباوخب ، ناذا  زا  دعب 

هدوب سجن  بآ  نآ  هک  دوش  هجوتم  هتفه  کی  زا  دـعب  دـنک و  لسغ  سجن  بآ  اب  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  یـصخش  رگا  س 780 :
؟ دراد یمکح  هچ  تدم  نیا  رد  وا  هزور  زامن و  تسا ،

نآ ياضق  لطاب و  شزامن  ج :
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.تسا تّحص  هب  موکحم  وا  ياه  هزور  یلو  تسا ، بجاو 

کی تدم  هب  ندرک ، لوب  زا  دعب  ینعی  تسا ، تقوم  تروص  هب  لوب  تارطق  رمتسم  ندمآ  نوریب  يرامیب  هب  التبم  یصخش  س 781 :
زا لبق  تعاس  کی  یهاگ  هدش و  بنج  اهبش  زا  یـضعب  رد  يو  هکنیا  هب  هجوت  اب  .ددرگ  یم  جراخ  وا  زا  نآ  تارطق  رتشیب  ای  تعاس 

هفیظو دراد ؟ یفیلکت  هچ  شا  هزور  هب  تبسن  دوش ، جراخ  لوب  تارطق  اب  ینم  نآ  زا  دعب  هک  دهد  یم  لامتحا  دوش و  یم  رادیب  ناذا 
؟ تسیچ دوش ، تقو  لخاد  تراهط  اب  هکنیا  يارب  وا 

زا رایتخا  نودب  نآ  زا  دعب  دنچره  تسا ، حیحص  وا  هزور  هداد ، ماجنا  نآ  زا  لدب  ممیت  ای  تبانج و  لسغ  حبص ، ناذا  زا  لبق  رگا  ج :
.دوش جراخ  ینم  وا 

يارب یتدم  هچ  دوش ، رادیب  ناذا  زا  دعب  هدش و  بنج  باوخ  رد  دـباوخب و  نآ  زا  دـعب  ای  حبـص  ناذا  زا  لبق  یـصخش  رگا  س 782 :
؟ دراد تقو  ندرک  لسغ 

ات ار  لسغ  دناوت  یم  دنک و  لسغ  زامن  يارب  هک  تسا  بجاو  یلو  دـنز ، یمن  ررـض  وا  زور  نآ  هزور  هب  تبانج  لاؤس ، ضرف  رد  ج :
.دزادنیب ریخأت  هب  زامن  تقو 

یمکح هچ  دتفیب ، ناسنا  دای  هب  زور  ءانثا  رد  دوش و  شومارف  رگید  ياه  هزور  ای  ناضمر  هام  هزور  يارب  تبانج  لسغ  رگا  س 783 :
؟ دراد

لطاب شا  هزور  دـیامن ، حبـص  تبانج  تلاح  اب  دـنک و  شومارف  رجف  عولط  ات  بش  رد  ار  تبانج  لسغ  ناضمر  هام  هزور  رد  رگا  ج :
نآ رثا  رب  هزور  اه ، هزور  ریاس  رد  یلو  .دوش  قحلم  نآ  هب  مکح  نیا  رد  مه  ناـضمر  هاـم  هزور  ياـضق  هک  تسا  نیا  طوحا  تسا و 

.دوش یمن  لطاب 

ءانمتسا

یسک مکح  س 784 :
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؟ تسیچ هدومن  لطاب  ناضمر  هام  رد  ار  دوخ  هزور  مارح  ندیشون  ندروخ و  ای  ءانمتسا  ای  مارح  یسنج  شزیمآ  اب  هک 

ار ود  ره  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـیامن و  ماعطا  ار  نیکـسم  تصـش  ای  دریگب و  هزور  زور  تصـش  دـیاب  موقرم  ضرف  رد  ج :
.دهد ماجنا 

وا رب  عمج  هراّفک  ایآ  دهد ، ماجنا  ار  نآ  ًادمع  یلو  دنک ، یم  لطاب  ار  هزور  ءانمتسا  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  ملع  فّلکم  رگا  س 785 :
؟ دوش یم  بجاو 

هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  نکل  دوش  یمن  بجاو  وا  رب  عمج  هراّـفک  دوش ، جراـخ  وا  زا  مه  ینم  دـنک و  ءانمتـسا  ًادـمع  رگا  ج :
.دزادرپب عمج  هراّفک 

نز کی  اب  ینفلت  هملاکم  ماگنه  هک  یتلاح  رثا  رب  طقف  ءانمتـسا  راثآ  زا  کی  چـیه  دوجو  نودـب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  س 786 :
فطل مدنمـشهاوخ  هدوبن ، تذل  دصق  هب  وا  اب  هملاکم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دش ، جراخ  نم  زا  ینم  عیام  مدرک  ساسحا  دوخ  رد  مرحمان 

ای تسا  بجاو  نم  رب  مه  هراّفک  ایآ  نالطب ، تروص  رد  ریخ ؟ ای  تسا  لـطاب  ما  هزور  اـیآ  دـییامرف ، خـساپ  نم  تـالاؤس  هب  هدومن و 
؟ ریخ

، تسا هدـش  جراخ  امـش  زا  يداراریغ  روط  هب  هدوبن و  امـش  یلبق  ياـه  تداـع  ءزج  نز  کـی  اـب  تبحـص  رثا  رب  ینم  جورخ  رگا  ج :
.تسین بجاو  امش  رب  نآ  رثا  رب  مه  يزیچ  دوش و  یمن  هزور  نالطب  بجوم 

؟ دراد یمکح  هچ  وا  هزور  زامن و  تسا ، هتشاد  نآ  ریغ  ناضمر و  هام  رد  ءانمتسا  هب  تداع  لاس  نیدنچ  یصخش  س 787 :

هزور لاح  رد  لمع  نیا  رگا  و  دوش ، یم  مه  تبانج  لـسغ  بجوم  دوش ، ینم  جورخ  هب  رجنم  رگا  تسا و  مارح  ًاـقلطم  ءانمتـسا  ج :
ناضمر هام  زور  رد 
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، دـهد ماجنا  ممیت  لسغ و  نودـب  تبانج و  تلاح  اب  ار  هزور  زاـمن و  رگا  و  تسا ، مارح  اـب  يدـمع  راـطفا  مکح  رد  دریگب ، تروص 
.تسا بجاو  اهنآ  ياضق  لطاب و  شا  هزور  زامن و 

؟ دراد ار  مارح  ءانمتسا  مکح  رسمه ، طسوت  ءانمتسا  ایآ  س 788 :

.تسین مارح  ءانمتسا  دراوم  زا  راک ، نیا  ج :

جراخ يارب  مه  يرگید  هار  دـهاوخب و  شیامزآ  يارب  ار  وا  ینم  کـشزپ  هک  یتروص  رد  درجم  صخـش  تسا  زیاـج  اـیآ  س 789 :
؟ دیامن ءانمتسا  دشاب ، هتشادن  ینم  ندرک 

.درادن لاکشا  دشاب ، نآ  رب  فقوتم  هجلاعم  رگا  ج :

مولعم ات  دنک  ءانمتـسا  هک  دنهاوخ  یم  ناسنا  زا  ینم  يور  رب  یکـشزپ  ياهـشیامزآ  ماجنا  يارب  یکـشزپ  زکارم  زا  یـضعب  س 790 :
.تسا زیاج  وا  يارب  ءانمتسا  ایآ  ریخ ، ای  تسه  ندش  راد  هچب  رب  رداق  يو  هک  دوش 

.دنک باجیا  یترورض  هکنآ  رگم  دشاب ، ندش  راد  هچب  رب  يو  تردق  صیخشت  يارب  دنچره  تسین ، زیاج  ءانمتسا  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  ریز  تروص  ود  رد  توهش  نتخیگنارب  دصق  هب  لّیخت  س 791 :

رسمه لّیخت  فلا :

یبنجا نز  لّیخت  ب :

نآ كرت  رد  طاـیتحا  مّود ، ضرف  رد  درادـن و  یلاکـشا  دوشن ، ّبترتـم  نآ  رب  لازنا  دـننام  یمارح  هک  یتروص  رد  لوا  ضرف  رد  ج :
.تسا

دنچ تروص  نیمه  هب  هدـش و  بنج  هدومن و  ءانمتـسا  هزور  ءانثا  رد  یلو  هتفرگ ، یم  هزور  غولب  نس  يادـتبا  رد  یـصخش  س 792 :
ياه هزور  ياضق  ایآ  .تسا  بجاو  تبانج  زا  ریهطت  نتفرگ  هزور  يارب  هکنیا  هب  هتـشاد  لهج  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفرگ  هزور  زور 

؟ دراد يرگید  فیلکت  هکنیا  ای  تسا  یفاک  اهزور  نآ 

.تسا بجاو  وا  رب  هراّفک  بجاو  طایتحا  رب  انب  اضق و  لاؤس ، ضرف  رد  ج :

هام رد  يراد  هزور  صخش  س 793 :
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؟ دوش یم  لطاب  شا  هزور  راک  نیا  اب  ایآ  .تسا  هدش  بنج  هدرک و  هاگن  يزیگنا  توهش  هنحص  هب  ناضمر 

هدوب نیا  رب  وا  تداع  ای  دوش و  یم  بنج  دنک ، هاگن  هرظنم  نآ  هب  رگا  هک  هتسناد  یم  ای  هدوب و  لازنا  دصق  هب  وا  ندرک  هاگن  رگا  ج :
مه دـشاب و  یم  وا  هدـهع  رب  ءاضق  مه  ینعی  دراد  ار  يدـمع  تباـنج  مکح  هدـش ، بنج  هدرک و  هاـگن  ًادـمع  لاـح  نیع  رد  تسا و 

.هراّفک

؟ تسیچ شا  هفیظو  دهد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رابکی  زا  شیب  زور  کی  رد  هک  يراد  هزور  ناسنا  س 794 :

ددـعب هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب  ءانمتـسا  ای  یـسنج  شزیمآ  راک  نیا  رگا  یلب  دوش ، یم  بجاو  وا  رب  هراّفک  کـی  طـقف  ج :
.دهدب هراّفک  ءانمتسا  ای  یسنج  شزیمآ  تاعفد 

هزور تالطبم  ماکح 

فّلکم رگا  تسا ؟ زیاج  نآ ، ریغ  یمـسر و  سلاجم  یمومع و  مسارم  رد  هزور  راـطفا  تقو  رد  تنـس  لـها  زا  تیعبت  اـیآ  س 795 :
؟ تسیچ شا  هفیظو  درادن ، دوجو  نآ  هب  مازتلا  يارب  یلیلد  تسین و  هیقت  دراوم  زا  تعباتم  نیا  هک  دهد  صیخشت 

یلو تسا ، زیاج  راطفا  دشاب  هیقت  دراوم  زا  رگا  و  تسین ، زیاج  راطفا ، تقو  لوخد  زارحا  نودب  هزور  راطفا  رد  نارگید  زا  تیعبت  ج :
اب ار  زور  نتفای  نایاپ  بش و  ندـش  لخاد  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـیامن  راطفا  يرایتخا  روط  هب  تسین  زیاـج  و  دراد ، اـضق  زور  نآ  هزور 

.دیامن زارحا  یعرش  تجح  اب  ای  یسح و  نیقی 

؟ دوش یم  لطاب  ما  هزور  ایآ  دنک ، ندیشون  ای  اذغ  ندروخ  هب  راداو  ارم  مردام  مشاب و  راد  هزور  رگا  س 796 :

.دشاب يرگید  صخش  رارصا  تساوخرد و  رثا  رب  دنچره  دنک ، یم  لطاب  ار  هزور  ندیماشآ  ندروخ و  ج :

س 797:
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رگا دوش ؟ یم  لطاب  شا  هزور  اـیآ  ددرگ ، بآ  لـخاد  تروص  ناـمه  هب  وا  رـس  اـی  دوش و  راد  هزور  ناـهد  دراو  روز  هب  يزیچ  رگا 
، میزاس یم  دراو  تلام  ای  تدوخ  هب  يررـض  يروخن ، ار  تا  هزور  رگا  هک  دـنیوگب  وا  هب  ًالثم  دوش ، شا  هزور  ندرک  لطاب  هب  راداو 

؟ تسا حیحص  شا  هزور  ایآ  دروخب ، اذغ  ررض  نیا  عفد  يارب  مه  وا 

لطاب بآ  ریز  هب  تروص  نامه  هب  شرس  ندرب  ورف  اب  ای  رایتخا و  نودب  شقلح  رد  يزیچ  ندش  لخاد  اب  راد  هزور  صخش  هزور  ج :
.دش دهاوخ  لطاب  شا  هزور  دوش ، يرطفم  بکترم  يرگید  هارکا  رثا  رب  شدوخ  رگا  یلو  دوش ، یمن 

نیا هب  صخرت  دح  زا  لبق  و  دنک ، راطفا  لاوز  زا  لبق  دیابن  هدیـسرن ، صخرت  دح  هب  ات  هکنیا  هب  دشاب  لهاج  راد  هزور  رگا  س 798 :
؟ دراد يرگید  مکح  ای  تسا  بجاو  وا  رب  اضق  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  صخش  نیا  هزور  دیامن ، راطفا  تسا ، رفاسم  هک  رابتعا 

.درادن هراّفک  هدوب  لفاغ  هلأسم ، مکح  زا  رگا  نکل  دنک  اضق  ار  نآ  دیاب  تسا و  لطاب  شا  هزور  موقرم ، ضرف  رد  ج :

نوریب ياج  هب  هک  دوب  هدـش  عمج  مناهد  رد  هنیـس  رـس و  طالخا  زا  يرادـقم  مدوب ، ماـکز  يراـمیب  هب  ـالتبم  هک  یماـگنه  س 799 :
ماوقا زا  یکی  لزنم  رد  ناضمر  كرابم  هاـم  ياـهزور  زا  یـضعب  رد  ریخ ؟ اـی  تسا  حیحـص  ما  هزور  اـیآ  مدرب ، ورف  ار  نآ  نتخادـنا ،

نیا .مدرکن  لسغ  رهظ  کیدزن  ات  منکب و  بجاو  لسغ  زا  لدـب  ممیت  كاخ ، اب  مدـش  روبجم  ایح  تلاجخ و  ماـکز و  رثا  رب  هک  مدوب 
؟ ریخ ای  تسا  حیحص  اهزور  نآ  رد  ما  هزور  ایآ  دش ، رارکت  زور  دنچ  يارب  راک 

ورف ج :
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ندرب ورف  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب  هدیسر  ناهد  ياضف  هب  رگا  یلو  دناسر ، یمن  هزور  هب  يررض  هنیـس  رـس و  طالخا  ندرب 
هب لسغ  زا  لدب  ممیت  ماجنا  دیریگب و  هزور  دیهاوخ  یم  هک  يزور  ِرجف  عولط  زا  لبق  تبانج  لسغ  كرت  اما  و  دیامن ، يراددوخ  نآ 

هزور تسین و  هزور  نالطب  بجوم  دشاب ، نآ  یگنت  رطاخ  هب  تقو و  رخآ  رد  ممیت  ای  دـشاب و  یعرـش  رذـع  رطاخ  هب  رگا  نآ ، ياج 
.تسا لطاب  اهزور  نآ  رد  امش  هزور  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسا  حیحص  ممیت  اب  امش 

ماگنه منک و  راک  نآ  رد  هدـش و  ندـعم  لخاد  زور  ره  دـنک  یم  اضتقا  نآ  تعیبط  هک  منک  یم  راـک  نهآ  ندـعم  رد  نم  س 800 :
ایآ تسیچ ؟ نم  فیلکت  درذگ ، یم  نم  رب  تروص  نیمه  هب  مه  لاس  ياههام  هیقب  دوش ، یم  مناهد  دراو  رابغ  راک  رازبا  زا  هدافتـسا 

؟ تسا حیحص  تلاح  نیا  رد  نم  هزور 

لخاد درجم  یلو  دومن ، زیهرپ  نآ  زا  دیاب  تسا و  نآ  ندش  لطاب  بجوم  بجاو  طایتحا  رب  انب  هزور  ماگنه  ظیلغ  رابغ  ندرب  ورف  ج :
.دنک یمن  لطاب  ار  هزور  دسرب ، قلح  هب  هکنیا  نودب  ینیب  ناهد و  رد  رابغ  ندش 

نآ رادقم  هزور و  هراّفک 

؟ تسا یفاک  درخب ، شدوخ  يارب  ییاذغ  نآ  اب  ات  ریقف  هب  ماعط  ّدم  کی  لوپ  نداد  ایآ  س 801 :

.درادن لاکشا  دنک ، یم  لوبق  هراّفک  ناونع  هب  ار  نآ  سپس  هدیرخ و  ماعط  وا  زا  تلاکو  هب  ریقف  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  رگا  ج :

هب هک  یلاوما  زا  ار  اذغ  نتخپ  راک و  ترُجا  دناوت  یم  ایآ  دوش ، نیکاسم  زا  يا  هدع  هب  نداد  اذـغ  رد  لیکو  یـصخش  رگا  س 802 :
، تسا هدش  هداد  وا  هب  هراّفک  ناونع 
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؟ درادرب

دیاب هک  یلاوما  زا  ای  دـیامن و  باسح  هراّفک  تباب  ار  نآ  دـناوت  یمن  یلو  تسا ، زیاج  يو  يارب  اذـغ  تخپ  راک و  ترجا  هبلاطم  ج :
.درادرب دوش ، هداد  ارقف  هب  هراّفک  ناونع  هب 

زا لبق  نامیاز و  زا  دعب  ار  اهنآ  دیاب  هک  دناد  یم  دریگب و  هزور  دناوت  یمن  نامیاز ، تقو  یکیدزن  يرادراب و  تلع  هب  ینز  س 803 :
بجاو وا  رب  لاس  نامه  هراّفک  طقف  ایآ  دریگن ، هزور  لاس  دنچ  ات  يدمعریغ  ای  يدـمع  روط  هب  رگا  دـیامن ، اضق  هدـنیآ  ناضمر  هام 

؟ تسا بجاو  هتخادنا ، ریخأت  هب  ار  هزور  هک  ییاهلاس  مامت  هراّفک  هکنآ  ای  تسا 

تسا ترابع  نآ  تسا و  بجاو  رابکی  دشاب ، هداتفا  ریخأت  هب  مه  لاس  دنچ  تدم  هب  دنچره  ناضمر  هام  هزور  ياضق  ریخأت  هیدف  ج :
رثا رب  رگید  ناضمر  هام  ات  ناضمر  هام  هزور  ياضق  ریخأت  هک  دوش  یم  بجاو  ینامز  مه  هیدـف  و  يزور ، ره  يارب  ماعط  ّدـم  کی  زا 

.درادن يا  هیدف  تسا ، هزور  تّحص  عنام  ًاعرش  هک  دشاب  يرذع  رطاخ  هب  رگا  یلو  دشاب ، یعرش  رذع  نودب  يراگنا و  لهس 

نیا رد  تسین ، مه  هدنیآ  لاس  ناضمر  هام  ات  اهنآ  ندرک  اضق  رب  رداق  تسا و  روذعم  نتفرگ  هزور  زا  يرامیب  تلع  هب  ینز  س 804 :
؟ شرهوش رب  ای  تسا  بجاو  وا  رب  هراّفک  ایآ  تروص 

ّدم کی  زور  ره  يارب  تسا ، هدوب  يرامیب  همادا  تهج  زا  مه  نآ  ياضق  ریخأت  يرامیب و  تهج  زا  ناضمر  هاـم  هزور  راـطفا  رگا  ج :
.تسین شرهوش  هدهع  رب  يزیچ  تسا و  بجاو  نز  دوخ  رب  هیدف  ناونع  هب  ماعط 

ایآ دنک ، یم  نتفرگ  هزور  هب  عورش  نابعش  متسیب  زور  رد  دراد و  هدهع  رب  هزور  زور  هد  یصخش  س 805 :
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هچ دیامن ، راطفا  لاوز  زا  دعب  ای  لبق  هک  یتروص  رد  دنک ؟ راطفا  لاوز ، زا  دعب  ای  لبق  ار  دوخ  هزور  ًادمع  دـناوت  یم  تروص  نیا  رد 
لاوز زا  لبق  هک  یتروص  رد  دنک ، راطفا  ًادـمع  رگا  تسین و  زیاج  وا  يارب  يدـمع  راطفا  روکذـم  ضرف  رد  ج : دراد ؟ هراّفک  رادـقم 

هد هب  نداد  اذـغ  زا  تسا  تراـبع  هک  تـسا  بـجاو  وا  رب  هراّـفک  دـشاب ، لاوز  زا  دـعب  رگا  تـسین و  بـجاو  وا  رب  يا  هراّـفک  دـشاب ،
ناضمر كرابم  هام  رد  یلاوتم  لاـس  ود  رد  ینز  .دریگب س 806 : هزور  زور  هس  تسا  بجاو  نکمت ، مدـع  تروص  رد  و  نیکـسم ،

؟ تسیچ وا  مکح  دراد ، ار  نتفرگ  هزور  ییاناوت  رضاح  لاح  رد  یلو  تسا ، هتشادن  ار  مایا  نآ  رد  نتفرگ  هزور  تردق  هدوب و  هلماح 
؟ دراد یمکح  هچ  هزور  ياضق  رد  وا  ریخأت  دروآ ؟ اج  هب  دیاب  ار  نآ  ياضق  طقف  ای  تسا  بجا  وا و  رب  عمج  هراّفک  ایآ 

زا فوخ  هزور  ندروخ  رد  وا  رذـع  رگا  و  تسا ، بجاو  وا  رب  اـضق  طـقف  هتفرگن ، ار  ناـضمر  هاـم  هزور  یعرـش  رذـع  رثا  رب  رگا  ج :
زا دعب  ار  اضق  رگا  و  دزادرپب ، هیدف  ناونع  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  اضق ، رب  هوالع  دیاب  هدوب ، شکدوک  ای  نینج  رب  هزور  ررض 
ره يارب  دیاب  ینعی  تسا  بجاو  وا  رب  مه  يرگید  هیدف  هتخادنا ، ریخأت  هب  یعرـش  رذـع  نودـب  دـعب ، لاس  ناضمر  هام  ات  ناضمر  هام 

.دهدب ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور 

؟ ریخ ای  تسا  بجاو  هزور  هراّفک  رد  هراّفک ، اضق و  نیب  بیترت  تیاعر  ایآ  س 807 :

.تسین بجاو  ج :

هزور ياضق 

ترفاسم تلع  هب  هزور  زور  هدجه  س 808 :
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؟ تسا بجاو  نم  رب  اهنآ  ياضق  ایآ  تسیچ ؟ نم  هفیظو  دشاب ، یم  ما  هدهع  رب  ینید  تیرومأم  ماجنا  يارب  ناضمر  هام  رد 

.تسا بجاو  هدش ، توف  امش  زا  ترفاسم  رثا  رب  هک  ناضمر  هام  ياه  هزور  ياضق  ج :

ای تسا  بجاو  وا  رب  هراّفک  ایآ  دـنک ، راطفا  لاوز  زا  دـعب  دوش و  ریجا  ناـضمر  هاـم  ياـضق  هزور  نتفرگ  يارب  یـسک  رگا  س 809 :
؟ ریخ

.تسین بجاو  وا  رب  هراّفک  ج :

رد رگا  دنریگب ، هزور  دنناوت  یمن  لیلد  نیمه  هب  دنتسه و  ترفاسم  رد  ینید  هفیظو  ماجنا  يارب  ناضمر  هام  رد  هک  یناسک  س 810 :
؟ تسا بجاو  اهنآ  رب  هراّفک  تخادرپ  ایآ  دنریگب ، هزور  دنهاوخب  ریخأت ، لاس  دنچ  زا  دعب  رضاح  لاح 

هتخادنا ریخأت  هب  هدنیآ  لاس  ناضمر  هام  ات  تسا ، نتفرگ  هزور  عنام  هک  يرذع  رارمتسا  تلع  هب  ار  ناضمر  هام  هزور  ياضق  رگا  ج :
دنچره دنهدب ، هیدف  ماعط  ّدـم  کی  يزور  ره  يارب  تسین  بجاو  و  تسا ، یفاک  هدـش  توف  نانآ  زا  هک  ییاه  هزور  ياضق  دنـشاب ،

اضق و نیب  عمج  دشاب ، رذع  نودب  يراگنا و  لهس  رطاخ  هب  هزور  ياضق  رد  ریخأت  رگا  یلو  .تسا  هیدف  اضق و  نیب  عمج  رد  طایتحا 
.تسا بجاو  اهنآ  رب  هیدف 

هتـشگزاب و ادـخ  يوس  هب  هدومن و  هبوت  ًالعف  تسا ، هتفرگن  هزور  هدـناوخن و  زامن  لهج  رثا  رب  لاس  هد  تدـم  هب  یـصخش  س 811 :
هراّفک نآ  اب  هک  درادـن  مه  یلام  درادـن و  ار  هدـش  توف  ياه  هزور  همه  ياـضق  ییاـناوت  یلو  تسا ، هتفرگ  اـهنآ  ناربج  رب  میمـصت 

؟ دنک افتکا  رافغتسا  هب  طقف  هک  تسا  حیحص  ایآ  دزادرپب ، ار  شیاه 

هچنانچ ناضمر ، هام  هزور  يدمع  هراطفا  هراّفک  هب  تبسن  یلو  دوش ، یمن  طقاس  یتروص  چیه  رد  هدش  توف  ياه  هزور  ياضق  ج :
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دهدب و اذغ  تسا  رداق  هک  ریقف  دادعت  ره  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  زور  ره  يارب  نیکـسم  تصـش  ماعطا  ای  هام و  ود  هزور  رب  تردـق 
ینعی دنک  رافغتـسا  هک  تسا  یفاک  طقف  تسین  ارقف  هب  اذغ  نداد  هب  رداق  هجو  چیه  هب  رگا  دنکب و  زین  رافغتـسا  هک  تسا  نآ  طایتحا 

(«. مبلط یم  شیاشخب  دنوادخ  زا   ) هللارفغتسا : » دیوگب دوخ  نابز  لد و  اب 

هب ای  مریگب و  هزور  دوب  هدش  بجاو  نم  رب  هک  ییاه  هراّفک  ماجنا  يارب  متـسناوتن  یندـب  یلام و  تردـق  مدـع  ّتلع  هب  نم  س 812 :
ما هفیظو  مراد ، ندومن  ماـعطا  اـی  نتفرگ  هزور  ناوت  نونکا  یهلا  فطل  هب  نکل  مدومن  رافغتـسا  هجیتـن ، رد  میاـمن و  ماـعطا  نیکاـسم 

؟ تسیچ

.دوش هداد  ماجنا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگ  تسین  مزال  هراّفک  ماجنا  موقرم ، ضرف  رد  ج :

، دزادنا ریخأت  هب  ار  شیاه  هزور  ياضق  هدنیآ  لاس  ناضمر  هام  زا  لبق  ات  هزور  ياضق  بوجو  هب  لهج  رثا  رب  یـصخش  رگا  س 813 :
؟ دراد یمکح  هچ 

.دوش یمن  طقاس  نآ  بوجو  هب  لهج  رثا  رب  دعب ، لاس  ناضمر  هام  ات  هزور  ياضق  ریخأت  هیدف  ج :

؟ دریگب هزور  زور  تصـش  زور  ره  يارب  دیاب  ایآ  دراد ؟ يا  هفیظو  هچ  هتفرگن ، هزور  زور  تسیب  ودص  تدـم  هب  هک  يدرف  س 814 :
؟ تسا بجاو  وا  رب  هراّفک  ایآ  و 

، اضق رب  هوالع  هدوب ، یعرـش  رذع  نودب  يدمع و  راطفا  رگا  و  تسا ، بجاو  وا  رب  هدـش ، توف  وا  زا  ناضمر  هام  زا  هچنآ  ياضق  ج :
تـصش هب  ماعط  دم  تصـش  نداد  ای  ریقف و  تصـش  ماعطا  ای  هزور  زور  تصـش  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  بجاو  مه  زور  ره  هراّفک 

ّدم کی  مادک  ره  مهس  هک  نیکسم 
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.تسا

رب يا  هزور  رگا  دوش و  بوسحم  نآ  ياضق  دشاب  ما  هدهع  رب  يا  هزور  رگا  هک  تین  نیا  هب  ما  هتفرگ  هزور  هام  کی  ًابیرقت  س 815 :
یم بوسحم  مراد ، هّمذ  رب  هک  ییاضق  ياـه  هزور  باـسح  هب  هزور  هاـم  کـی  نیا  اـیآ  دـشاب ، قلطم  تبرق  دـصق  هب  تسین  ما  هدـهع 

؟ دوش

دـیا و هتفرگ  هزور  یبحتـسم ، ای  ءاضق  هزور  زا  معا  دـیا ، هدوب  نآ  هب  رومأـم  ًاعرـش  نتفرگ  هزور  ناـمز  رد  هک  هچنآ  تین  هب  رگا  ج :
.دوش یم  بوسحم  ءاضق  هزور  ناونع  هب  دشاب ، امش  هدهعرب  مه  اضق  هزور 

هک دشاب  دقتعم  رگا  دریگب ، یبحتـسم  هزور  اضق  هزور  نتـشاد  ضرف  اب  دراد و  اضق  هزور  رادقم  هچ  دـناد  یمن  هک  یـسک  س 816 :
؟ دوش یم  بوسحم  اضق  هزور  ناونع  هب  ایآ  درادن ، اضق  هزور 

.دوش یمن  بوسحم  تسه ، شا  هدهع  رب  هک  ییاضق  هزور  ياج  هب  هتفرگ  بابحتسا  تین  هب  هک  ار  ییاه  هزور  ج :

رب اضق  طقف  ایآ  تسیچ ؟ هدرک ، راطفا  ار  شا  هزور  ًادمع  هلأسم ، هب  لهج  رثا  رب  هک  یصخش  هرابرد  یلاعبانج  فیرـش  رظن  س 817 :
؟ دهدب دیاب  مه  هراّفک  هکنیا  ای  تسا  بجاو  وا 

وراد ندروخ  تسناد  یمن  هکنیا  لثم  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک  یعرش ، مکح  زا  یعالطا  یب  ببس  هب  رگا  ج :
دنک اضق  ار  نآ  دـیاب  تسا و  لطاب  شا  هزور  دروخ  وراد  ناضمر  هام  زور  رد  دـنک و  یم  لـطاب  ار  هزور  اـهیندروخ  ریاـس  دـننام  زین 

.تسین بجاو  وا  رب  هراّفک  یلو 

ای تسا  بجاو  وا  رب  اضق  طقف  ایآ  دریگب ، هزور  هتـسناوتن  ییاناوت ، مدـع  فعـض و  رثا  رب  فیلکت  نس  لئاوا  رد  هک  یـسک  س 818 :
؟ تسا بجاو  وا  رب  مه  اب  هراّفک  اضق و 

هدوبن و یجرح  وا  يارب  هزور  نتفرگ  رگا  ج :
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طقف دوش ، ضیرم  دریگب  هزور  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  فوخ  رگا  تسا و  بجاو  وا  رب  زین  هراّفک  اضق ، رب  هوـالع  هدرک ، راـطفا  ًادـمع 
.دشاب یم  وا  هدهع  رب  اه  هزور  ياضق 

مه یـسک  تسیچ ؟ شا  هفیظو  دناد ، یمن  هدناوخن  هک  ار  ییاهزامن  رادقم  هتفرگن و  هزور  هک  ییاهزور  دادـعت  هک  یـسک  س 819 :
؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، هدروخ  ار  نآ  ًادمع  ای  هدرک و  راطفا  یعرش  رذع  رثا  رب  ار  شا  هزور  دناد  یمن  هک 

رد کش  تروص  رد  و  دـیامن ، افتکا  دراد ، اهنآ  توف  هب  نیقی  هک  شیاـه  هزور  زاـمن و  زا  رادـقم  نآ  ياـضق  هب  هک  تسا  زیاـج  ج :
.تسین بجاو  هراّفک  يدمع  راطفا 

هزور دناوتن  اذل  دوشن و  رادـیب  يرحـس  ندروخ  يارب  اهزور  زا  یکی  رد  تسا ، راد  هزور  ناضمر  هام  رد  هک  یـصخش  رگا  س 820 :
ای تسا  بجاو  وا  رب  هراّفک  کی  ایآ  دـنک ، راطفا  ار  هزور  دـتفیب و  قافتا  وا  يارب  يا  هثداح  زور  طسو  رد  دـهد و  همادا  بورغ  ات  ار 

؟ عمج هراّفک 

طقف دیامن ، راطفا  ار  نآ  هجیتن  رد  دوش و  یجرح  وا  يارب  یگنـسرگ  یگنـشت و  رثا  رب  هزور  هک  دهد  همادا  يدح  ات  ار  هزور  رگا  ج :
.درادن يا  هراّفک  تسا و  بجاو  وا  رب  اضق 

؟ تسیچ نم  فیلکت  ریخ  ای  ما  هدرک  هدوب ، ما  هدهع  رب  هک  ار  ییاه  هزور  ياضق  نتفرگ  هب  مادقا  هکنیا  رد  منک  کش  رگا  س 821 :

ءاـضق هزور  دوش ، یم  فیلکت  ماـجنا  هب  نیقی  بجوم  هک  يرادـقم  هب  تسا  بجاو  دـیراد ، دوـخ  هّمذ  یلبق  لاغتـشا  هب  نیقی  رگا  ج :
.دیریگب

رد هدرک و  راطفا  رهظ  عقوم  رد  مه  ار  زور  کی  هتفرگ و  هزور  ار  ناضمر  هاـم  زا  زور  هدزاـی  طـقف  غولب  ماـگنه  هک  یـسک  س 822 :
عومجم
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هچ تسا ، بجاو  وا  رب  هراّـفک  هزور  يدـمع  كرت  اـب  هک  هتـسناد  یمن  زور  هدـجه  نآ  دروـم  رد  و  تسا ، هتفرگن  هزور  زور  هدـجه 
؟ دراد یمکح 

هکنیا زا  معا  دـهدب  مه  هراّفک  اضق ، رب  هوالع  دـیاب  هدرک ، راطفا  یعرـش  رذـع  نودـب  دـمع و  يور  زا  ار  ناضمر  هاـم  هزور  رگا  ج :
.دشاب نآ  هب  لهاج  ای  هراّفک و  بوجو  هب  ملاع  هزور  ندروخ  ماگنه 

هزور هک  دمهفب  لاس  دنچ  زا  دعب  یلو  دریگن ، هزور  مه  وا  داد و  ررض  امـش  يارب  هزور  هک  دیوگب  يرامیب  هب  کشزپ  رگا  س 823 :
؟ تسا بجاو  وا  رب  هراّفک  اضق و  ایآ  تسا ، هدرک  هابتشا  دوخ  صیخشت  رد  کشزپ  هتشادن و  ررض  يو  يارب 

وا رب  اضق  طقف  دریگن ، هزور  دـنک و  ادـیپ  ررـض  زا  فوخ  رگید ، ییالقع  أـشنم  زا  اـی  نیما و  صـصختم و  کـشزپ  هتفگ  زا  رگا  ج :
.تسا بجاو 

هزور هقرفتم  لئاسم 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، ضیح  نّیعم  يرذن  هزور  لاح  رد  ینز  رگا  س 824 :

.تسا بجاو  تراهط  زا  دعب  نآ  ياضق  دوش و  یم  لطاب  ضیح  ندش  ضراع  اب  هزور  ج :

متشه تسیب و  زور  حبص  رد  هتفرگ و  هزور  ّرید ) ردنب   ) دوخ نطو  رد  ار  هام  متفه  تسیب و  ات  ناضمر  هام  لوا  زا  یـصخش  س 825 :
نطو هب  نونکا  وا  تسا ، هدش  مالعا  دیع  اجنآ  رد  هک  هدـش  هجوتم  هدیـسر و  اجنآ  هب  مهن  تسیب و  زور  رد  هدرک و  ترفاسم  یبد  هب 

تسیب وا  هب  تبسن  ناضمر  هام  دیامن ، اضق  زور  کی  رگا  تسا ؟ بجاو  هدش ، توف  يو  زا  هک  ییاه  هزور  ياضق  ایآ  هتـشگرب ، دوخ 
رد مهن  تسیب و  زور  دنک ، اضق  زور  ود  دهاوخب  رگا  دوش و  یم  زور  تشه  و 
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؟ دراد یمکح  هچ  صخش  نیا  دوب ، هدش  مالعا  دیع  اجنآ  رد  هک  هدوب  ییاج 

اب یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  زور  نآ  ياضق  دشاب ، حیحـص  یعرـش و  وحن  هب  ناکم ، نآ  رد  مهن  تسیب و  زور  رد  دیع  نالعا  رگا  ج :
تـسا بجاو  اذـل  هدـش ، توف  وا  زا  هاـم  لوا  رد  هزور  زور  کـی  هک  دـنک  یم  فشک  رما  نیا  هدوب  یکی  لـحم  ود  قفا  هکنیا  ضرف 

.دروآ اجب  دراد ، نآ  توف  هب  نیقی  هک  ار  يا  هزور  ياضق 

زونه نآ  رد  دیشروخ  هک  دنک  ترفاسم  ییاج  هب  سپـس  دشاب و  هدرک  راطفا  ینیمزرـس  رد  بورغ  ماگنه  يراد  هزور  رگا  س 826 :
؟ تسا زیاج  دیشروخ  بورغ  زا  لبق  اجنآ  رد  وا  يارب  تارطفم  لوانت  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  زور  نآ  هزور  تسا ، هدرکن  بورغ 

دوخ نیمزرس  رد  بورغ  تقو  رد  هکنیا  ضرف  اب  دیـشروخ  بورغ  زا  لبق  ناکم  نآ  رد  تارطفم  لوانت  تسا و  حیحـص  وا  هزور  ج :
.تسا زیاج  وا  يارب  هدرک ، راطفا 

نیا هب  دیهش  هثرو  یلو  دریگب ، اضق  هزور  زور  دنچ  يو  فرط  زا  ًاطایتحا  هک  هدومن  تیصو  شناتسود  زا  یکی  هب  يدیهش  س 827 :
هار ایآ  دراد ، تقشم  دیهش  نآ  تسود  يارب  مه  نتفرگ  هزور  تسین و  نکمم  اهنآ  يارب  مه  وا  تیصو  حرط  دنتسین و  دنبیاپ  لئاسم 

؟ دراد دوجو  يرگید  لح 

و دنرادن ، یفیلکت  دروم  نیا  رد  وا  هثرو  دریگب ، هزور  وا  يارب  ًاصخش  شدوخ  هک  هدرک  تیـصو  دوخ  تسود  هب  دیهـش  نآ  رگا  ج :
.تسا طقاس  وا  زا  فیلکت  دراد ، تقشم  دیهش  زا  تباین  هب  نتفرگ  هزور  درف  نآ  يارب  رگا 

و موش ، یم  هسوسو  دایز  رت  قیقد  ریبعت  هب  ای  متسه و  کشلا  ریثک  يدرف  نم  س 828 :
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مدرک کش  هتـشذگ  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دراوم  زا  یکی  منک ، یم  کش  داـیز  نید  عورف  صوصخ  هب  ینید  لـئاسم  رد 
نوریب هدرک و  جراخ  مدرک ، مناهد  لخاد  هک  ار  یبآ  ای  و  ریخ ؟ ای  ما  هدرب  ورف  ار  نآ  هدـش  نم  ناهد  دراو  هک  یظیلغ  راـبغ  اـیآ  هک 

؟ ریخ ای  تسا  حیحص  نم  هزور  ایآ  هجیتن  رد  هن ؟ ای  متخیر 

.دنرادن يرابتعا  اهکش  نیا  تسا و  تّحص  هب  موکحم  لاؤس  ضرف  رد  امش  هزور  ج :

تبسن ایآ  دیناد ؟ یم  يربتعم  ثیدح  هدش ، لقن  اهیلع ) هّللا  مالس  ) ارهز همطاف  ترضح  زا  هک  ار  ءاسک  فیرـش  ثیدح  ایآ  س 829 :
؟ تسا زیاج  اهیلع ) هّللا  مالس  ) هیضرم يارهز  ترضح  هب  هزور  تلاح  رد  نآ  نداد 

.درادن لاکشا  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  هک  دشاب  ییاهباتک  زا  لقن  تیاکح و  تروص  هب  نآ  نداد  تبسن  رگا  ج :

نآ دناوت  یم  دوش ، توعد  اذغ  ندروخ  هب  یبحتـسم  هزور  ماگنه  ناسنا  رگا  هک  میا  هدینـش  نانآ  ریغ  املع و  زا  یـضعب  زا  س 830 :
دوخ فیرش  رظن  میراودیما  دراد  مه  باوث  هکلب  دوش ، یمن  لطاب  شا  هزور  راک  نیا  اب  دنک و  لیم  اذغ  زا  يرادقم  هدرک و  لوبق  ار 

.دییامرف نایب  هراب  نیا  رد  ار 

ار هزور  دنچره  نمؤم  ردارب  توعد  هب  اذـغ  ندروخ  تسا و  هدیدنـسپ  يرما  ًاعرـش  یبحتـسم ، هزور  لاح  رد  نمؤم  توعد  لوبق  ج :
.دزاس یمن  مورحم  هزور  باوث  رجا و  زا  ار  وا  یلو  دنک ، یم  لطاب 

رد اـهنآ  تئارق  تسا ، هدـش  دراو  هاـم  رخآ  اـت  مود  زور  لوا و  زور  ياـعد  تروص  هب  ناـضمر  هاـم  صوـصخم  ییاـهاعد  س 831 :
؟ دراد یمکح  هچ  ناش  تّحص  رد  کش  تروص 

.درادن لاکشا  دشاب ، تیبولطم  دورو و  ءاجر  دصق  هب  اهنآ  تئارق  رگا  لاح  ره  هب  ج :

، دریگب هزور  تشاد  دصق  یصخش  س 832 :
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وا هک  یـسک  ای  تسا  يو  دوخ  هدهع  هب  وا  نتفرگن  هزور  هانگ  ایآ  .دریگب  هزور  تسناوتن  اذل  دشن ، رادیب  يرحـس  ندروخ  يارب  یلو 
؟ تسا حیحص  شا  هزور  ایآ  دریگب ، هزور  يرحس  نودب  يدرف  رگا  تسا ؟ هدرکن  رادیب  ار 

.تسا حیحص  مه  يرحس  ندروخ  نودب  هزور  و  تسین ، نارگید  هدهع  رب  يزیچ  دروم  نیا  رد  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  مارحلادجسم ، رد  فاکتعا  مایا  موس  زور  هزور  س 833 :

تـسا بجاو  وا  رب  دریگب ، هزور  رفـس  رد  هک  دشاب  هدرک  رذن  ای  دیامن و  همّرکم  هکم  رد  زور  هد  تماقا  دصق  دـشاب و  رفاسم  رگا  ج :
رفـس رد  هزور  رذـن  ای  تماقا و  دـصق  رگا  یلو  .دـنک  لماک  موس  زور  هزور  اب  ار  دوخ  فاکتعا  تفرگ ، هزور  زور  ود  هکنیا  زا  دـعب 

.تسین حیحص  مه  فاکتعا  هزور ، تّحص  مدع  اب  تسین و  حیحص  رفس  رد  وا  هزور  دشاب ، هدرکن 

لاله تیؤر 

: تسا ریز  ياه  تلاح  زا  یکی  هب  هام  لوا  ای  رخآ  رد  لاله  تیعضو  دیناد ، یم  هک  روطنامه  س 834 :

.دشاب دیشروخ  بورغ  زا  لبق  لاله  بورغ  . 1

.دشاب دیشروخ  بورغ  اب  نراقم  لاله  بورغ  . 2

.دشاب دیشروخ  بورغ  زا  دعب  لاله  بورغ  . 3

؟ دروآ باسح  هب  هام  لوا  نییعت  يارب  ناوت  یم  ار  قوف  هناگ  هس  تالاح  زا  کی  مادک  دییامرف  نایب  ًافطل 

.دنک یم  تیافک  تسا  تیؤر  زا  سپ  هک  یبش  زا  دیدج  يرمق  هام  لولح  تابثا  يارب  لاله  تیؤر  ضرف ، هس  ره  رد  ج :

، هنایار طسوت  هدش  طبـض  تاعالطا  یناوخزاب  رون و  ساکعنا  نیبرود CCD و  زا  هدافتـسا  اب  هام  لاله  ریوصت  تیؤر  ایآ  س 835 :
؟ دنک یم  تیافک  هام  لوا  تابثا  يارب 

تسا نآ  كالم  .تسا  ربتعم  درادن و  يداع  قیرط  هب  تیؤر  اب  یقرف  هلیسو ، اب  تیؤر  ج :
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هب ساکعنا  دروم  رد  اما  .دندحاو  مکح  هب  موکحم  پوکـسلت  اب  کنیع و  اب  مشچ و  اب  تیؤر  سپ  .دـشاب  ظوفحم  تیؤر  ناونع  هک 
.تسا لاکشا  لحم  تسین  مولعم  تیؤر  ناونع  قدص  نآرد  هک  هنایار 

قیقحت ای  تسا  یفاک  ایآ  دنهد ، ربخ  نآ  لولح  زا  ویدار  نویزیولت و  یلو  دوشن ، هدـید  رهـش  کی  رد  لاوش  هام  لاله  رگا  س 836 :
؟ تسا بجاو  يرتشیب 

قیقحت هب  يزاـین  تسا و  یفاـک  دـشاب ، هیقف  یلو  فرط  زا  لـاله  هب  مکح  رودـص  اـی  ددرگ  لـاله  توبث  هب  ناـنیمطا  دـیفم  رگا  ج :
.تسین

ای نامـسآ  رد  ربا  دوجو  ببـس  هب  هام  لوا  لاله  تیؤر  ناکما  مدع  تلع  هب  رطف  دیعـس  دـیع  ناضمر و  هام  لوا  نییعت  رگا  س 837 :
، مینک یم  یگدنز  نپاژ  رد  هک  ام  يارب  ایآ  دـشاب ، هدـشن  لماک  ناضمر  هام  ای  نابعـش  هام  زور  یـس  دـشابن و  نکمم  رگید ، بابـسا 

؟ تسیچ ام  هفیظو  مینک ؟ دامتعا  میوقت  هب  ای  هدرک و  لمع  ناریا  قفا  هب  هک  تسا  زیاج 

ای لداع و  درف  ود  تداهش  قیرط  زا  ای  و  دنراد ، قفا  داحتا  هک  يرواجم  ياهرهش  قفا  رد  یتح  لاله  تیؤر  قیرط  زا  هام  لوا  رگا  ج :
.دوش تباث  هام  لوا  ات  درک  طایتحا  دیاب  دوشن ، تباث  مکاح  مکح  قیرط  زا 

؟ ریخ ای  تسا  طرش  لاله  تیؤر  رد  قفا  داحتا  ایآ  س 838 :

.تسا طرش  یلب  ج :

؟ تسیچ قفا  داحتا  زا  دوصقم  س 839 :

تسیب زور  رگا  .دنشاب س 840 : ناسکی  لاله  تیؤر  لامتحا  مدع  تیؤر و  لامتحا  تهج  زا  هک  تسا  ییاهرهش  نآ ، زا  روظنم  ج :
تسا زیاج  دنتسه ، میقم  رهشوب  دننام  يرهش  رد  هک  مه  يدارفا  يارب  ایآ  دشاب ، دیع  ناسارخ  نارهت و  رد  هام  مهن  و 
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.تسین یکی  رهشوب  قفا  اب  ناسارخ  نارهت و  قفا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دننک ؟ راطفا 

تیؤر لباق  يرگید  رد  لاله  یکی ، رد  لاله  تیؤر  ضرف  اب  هک  دـشاب  يرادـقم  هب  رهـش  ود  قفا  نیب  فالتخا  رگا  یّلک  روط  هب  ج :
، دـشاب یفتنم  نیقی  عـطق و  روـط  هب  نآ  رد  تیؤر  لاـمتحا  هـک  یقرـش  ياهرهـش  مدرم  يارب  یبرغ  ياهرهـش  رد  نآ  تـیؤر  دـشابن ،

.دنک یمن  تیافک 

هدوب و تباث  فّلکم  دزن  مه  اهنآ  تلادع  دهد و  خر  فالتخا  نآ  مدع  ای  لاله  توبث  هب  عجار  رهـش  کی  ياملع  نیب  رگا  س 841 :
؟ تسیچ فّلکم  بجاو  هفیظو  دشاب ، نئمطم  دوخ  لالدتسا  رد  اهنآ  همه  تقد  هب 

نیا دشاب ، نآ  توبث  مدع  یعدم  يرگید  لاله و  توبث  یعدم  یکی  ینعی  دـشاب ، تابثا  یفن و  تروص  هب  هنّیب  ود  فالتخا  رگا  ج :
راطفا هرابرد  هتـشاذگ و  رانک  ار  رظن  ود  ره  هک  تسا  نیا  فّلکم  هفیظو  و  تسا ، ود  ره  طقاست  هنیب و  ود  ضراـعت  بجوم  فـالتخا 

فالتخا نآ  توبث  هب  ملع  مدـع  لاله و  توبث  نیب  رگا  یلو  .دـیامن  لمع  تسا ، لصا  ياضتقم  هک  هچنآ  هب  نتفرگ  هزور  اـی  ندرک 
هک یناسک  لوق  نآ ، هدهاشم  مدع  یعدم  رگید  یضعب  دنشاب و  لاله  تیؤر  یعدم  اهنآ  زا  یضعب  هک  تروص  نیا  هب  دنشاب ، هتشاد 

رگا نینچمه  و  دنک ، تعباتم  نآ  زا  دیاب  تسا و  فّلکم  يارب  یعرـش  تجح  ندوب ، لداع  تروص  رد  دنتـسه ، لاله  تیؤر  یعدم 
.دننک يوریپ  نآ  زا  دیاب  تسا و  نیفلکم  همه  يارب  یعرش  تجح  يو  مکح  دیامن ، لاله  توبث  هب  مکح  یعرش  مکاح 

ره هب  وا  رهش  عرش  مکاح  يارب  لاله  تیؤر  هک  دنادب  دنیبب و  ار  هام  لاله  یصخش  رگا  س 842 :
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؟ دهد عالطا  مکاح  هب  ار  لاله  تیؤر  هک  تسا  فّلکم  وا  ایآ  تسین ، نکمم  یتلع 

.دشاب هتشاد  هدسفم  نآ  كرت  هکنآ  رگم  تسین  بجاو  وا  رب  مالعا  ج :

دنا هدرک  نایب  دوخ  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  لاوش  هام  لوا  توبث  يارب  هار  جنپ  راوگرزب  ياهقف  رثکا  دیناد  یم  هک  هنوگنامه  س 843 :
هزور عجارم ، دزن  لاوش  هام  لوا  توبث  درجم  هب  نینمؤم  رتشیب  هنوگچ  نیا  رب  انب  تسین ، اـهنآ  نمـض  رد  عرـش  مکاـح  دزن  توبث  هک 

؟ دراد یفیلکت  هچ  دنک ، یمن  ادیپ  لاله  توبث  هب  نانیمطا  هار  نیا  زا  هک  یصخش  دننک ؟ یم  راطفا  ار  دوخ 

نانیمطا هکنآ  رگم  تسین ، یفاک  يو  زا  نارگید  ّتیعبت  يارب  وا ، دزن  لاله  توبث  درجم  هدرکن ، لاله  تیؤر  هب  مکح  مکاح  اـت  ج :
.دنیامن لصاح  لاله  توبث  هب 

هدش هدید  رهـش  دنچ  رد  لاله  هک  دننک  مالعا  نویزیولت  ویدار و  تسا و  دیع  ادرف  هک  دـیامن  مکح  نیملـسم  رما  یلو  رگا  س 844 :
اب قفا  مه  ياهرهـش  هدش و  هدـید  اهنآ  رد  هام  هک  ییاهرهـش  يارب  طقف  ای  دوش  یم  تباث  روشک  یحاون  یمامت  يارب  دـیع  ایآ  تسا ،

؟ ددرگ یم  تباث  اهنآ ،

.تسا ربتعم  اهرهش  همه  يارب  ًاعرش  وا  مکح  دشاب ، روشک  همه  لماش  مکاح  مکح  رگا  ج :

هک دوش  یم  بوسحم  نیا  رب  لیلد  لوا ، بش  لـاله  تایـصوصخ  هب  نآ  فاـصتا  ندوب و  کـیراب  لـاله و  یکچوک  اـیآ  س 845 :
دنک ادیپ  نیقی  هار  نیا  زا  دوش و  تباث  یصخش  يارب  دیع  رگا  تسا ؟ هدوب  یلبق  هام  ما  یس  بش  هکلب  هدوبن ، هام  لوا  بش  لبق  بش 

؟ دروآ اج  هب  دیاب  ار  ناضمر  هام  ما  یس  زور  هزور  ياضق  ایآ  هدوبن ، دیع  لبق  زور  هک 

یگرزب و ای  لاله  ندوب  نیئاپ  یکچوک و  درجم  ج :
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دنک ادـیپ  يزیچ  هب  ملع  نآ  زا  فّلکم  رگا  یلو  تسین ، ندوب  مود  ای  لوا  بش  یعرـش  لیلد  نآ  ندوب  کیراب  ای  نهپ  ای  ندوب و  الاب 
.دیامن لمع  هنیمز  نیا  رد  دوخ  ملع  ياضتقم  هب  دیاب 

هبساحم يارب  لیلد  ناونع  هب  نآ  رابتعا  و  مهدراهچ ) بش   ) تسا لماک  صرق  تروص  هب  هام  نآ  رد  هک  یبش  هب  دانتسا  ایآ  س 846 :
ناضمر هام  زور  ماکحا  تسا و  ناضمر  هام  ما  یـس  زور  ًالثم  هک  دوش  مولعم  کشلا  موی  تیعـضو  هار  نیا  زا  ات  تسا  زیاج  هاـم  لوا 

هب هک  مه  یسک  دوش و  هزور  ياضق  بوجو  هب  مکح  هتفرگن ، هزور  هنّیب  ساسا  رب  ار  زور  نیا  هک  یـسک  رب  ًالثم  دوش ، بترتم  نآ  رب 
؟ دشاب هّمذلا  يرب ء  هتفرگ ، هزور  ناضمر  هام  ياقب  باحصتسا  لیلد 

نآ قبط  هک  تسا  بجاو  دشاب ، فّلکم  يارب  يزیچ  هب  ملع  دیفم  رگا  یلو  تسین ، دش ، رکذ  هچنآ  رب  یعرـش  تجح  روکذم  رما  ج :
.دیامن لمع 

؟ بجاو طایتحا  ای  تسا  ییافک  بجاو  هام  ره  لوا  رد  لالهتسا  ایآ  س 847 :

.تسین یعرش  بجاو  هسفن  یف  لالهتسا  ج :

؟ دشابن زور  یس  نابعش  هام  دنچره  میوقت ، اب  ای  دوش  یم  تباث  لاله  تیؤر  اب  نآ  رخآ  ناضمر و  كرابم  هام  لوا  ایآ  س 848 :

یس تشذگ  اب  ای  تسا  ملع  دیفم  هک  یترهش  اب  ای  لداع  درف  ود  تداهـش  اب  ای  فّلکم  صخـش  تیؤر  اب  ناضمر  هام  رخآ  ای  لوا  ج :
.دوش یم  تباث  مکاح  مکح  هلیسو  هب  ای  زور و 

نیمزرـس لاله  توبث  يارب  یملع  يرایعم  مالعا  نآ  و  دـش ، زیاج  تلود  کـی  طـسوت  لـاله  تیؤر  مـالعا  زا  تیعبت  رگا  س 849 :
طرش تموکح  نآ  ندوب  یمالسا  ایآ  دهد ، لیکشت  ار  رگید  ياه 
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؟ تسا نکمم  دشاب ، مه  رجاف  ملاظ و  تموکح  رگا  یتح  نآ  هب  لمع  هکنیا  ای  تسا ،

.دوش یم  بوسحم  یفاک  فّلکم  هب  تبسن  هک  تسا  يا  هقطنم  رد  تیؤر  هب  نانیمطا  لوصح  دروم ، نیا  رد  كالم  ج :

نایب هعبرا  دـجاسم  زا  ریغ  عماج ) ریغ  عماج و   ) دـجاسم رد  فاکتعا  صوصخ  رد  ار  دوخ  كراـبم  رظن  تسا  دنمـشهاوخ  س 850 :
.دییامرف

.درادن لاکشا  ًائاجر  ج :

سمخ ماکحا 

ثرا رهم و  یکناب ، هزیاج  هیده ، هبه ،

؟ دراد سمخ  يدیع )  ) دیع هیده  هبه و  ایآ  س 851 :

.دوش تخادرپ  نآ  سمخ  دیایب ، دایز  لاس  جراخم  زا  رگا  هک  تسا  نیا  طوحا  دنچره  درادن ، سمخ  هیده  هبه و  ج :

ای دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  دوش ، یم  تخادرپ  دارفا  هب  هنـسحلا  ضرق  ياه  قودنـص  اهکناب و  طسوت  هک  ییاه  هزیاج  هب  اـیآ  س 852 :
؟ ریخ

.تسین بجاو  اه  هیده  اه و  هزیاج  رد  سمخ  ج :

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  نآ ، لاس  جراخم  زا  دازام  هب  دزادرپ ، یم  ادهش  ياه  هداوناخ  هب  دیهش  داینب  هک  یغلابم  ایآ  س 853 :

.درادن سمخ  دنک ، یم  هیده  ادهش  زیزع  ياه  هداوناخ  هب  دیهش  داینب  هک  يزیچ  ج :

رد ریخ ؟ ای  دوش  یم  بوسحم  هیدـه  دـنک ، یم  تفایرد  ماوقا  زا  یکی  ای  ردارب  ای  ردـپ  فرط  زا  یـصخش  هک  يا  هقفن  ایآ  س 854 :
بجاو دریگ ، یم  وا  زا  هک  هچنآ  سمخ  تخادرپ  هدـنریگ  هقفن  رب  اـیآ  دزادرپـن ، ار  دوـخ  لاوـما  سمخ  هدـنهد  هـقفن  هـک  یتروـص 

؟ تسا

ّقلعتم دوش ، یم  هداد  وا  هب  هک  یلام  هک  دشاب  هتـشادن  نیقی  هدنریگ  هقفن  ات  تسا و  هدـنهد  ِدـصق  عبات  هیدـه  هبه و  ناونع  ققحت  ج :
.تسین بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  تسا ، سمخ 

؟ دراد سمخ  ینوکسم  دحاو  نیا  ایآ  ما ، هداد  شیسورع  هیزیهج  ناونع  هب  ینوکسم  دحاو  کی  مرتخد  هب  س 855 :

نیب رد  و  دوش ، بوسحم  امش  نأش  قباطم  ًافرع  دیا ، هدیشخب  ناترتخد  هب  هک  ینوکسم  دحاو  هبه  رگا  ج :
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.تسین بجاو  نآ  سمخ  نداد  دیشاب ، هدیشخب  یسمخ  لاس 

لام نآ  يو  دناد  یم  هکنآ  اب  دهد ، هیده  شرـسمه  هب  نآ ، رب  لاس  کی  تشذگ  زا  لبق  ار  یلام  ناسنا  هک  تسا  زیاج  ایآ  س 856 :
؟ درک دهاوخ  هریخذ  يرورض ، جراخم  ای  هدنیآ و  رد  هناخ  دیرخ  يارب  ار 

دننام دارفا  امـش و  نأـش  بساـنم  ًاـفرع  هک  دـشاب  يرادـقم  هب  رگا  دـیا ، هدیـشخب  ناترـسمه  هب  هک  یلاـم  تسا و  زیاـج  راـک  نیا  ج :
.درادن سمخ  دشابن ، مه  سمخ  زا  رارف  دصق  هب  يروص و  ششخب  تسامش و 

دوس ندرک  هیده  هب  مادقا  ناش ، یسمخ  لاس  ندیـسر  زا  لبق  دریگن ، ّقلعت  اهنآ  لاوما  هب  سمخ  هکنیا  يارب  يرهوش  نز و  س 857 :
.دییامرف نایب  ار  اهنآ  سمخ  مکح  میراودیما  دننک ، یم  رگیدکی  هب  دوخ  هنالاس 

.دوش یمن  طقاس  نانآ  زا  بجاو  ِسمخ  تسا ، سمخ  زا  رارف  يارب  يروص و  هک  ششخب  هنوگ  نیا  اب  ج :

هناخ ترایز  هب  فرـشت  زا  لبق  یلو  هدرک ، زیراو  جح  نامزاس  باسح  هب  ار  یغلبم  یبابحتـسا  جح  هب  نتفر  يارب  یـصخش  س 858 :
نآ هب  سمخ  ایآ  تسا ؟ بجاو  تیم  جح  زا  تباین  رد  نآ  ندرک  فرـصم  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  غلبم  نیا  تسا ، هدومن  توف  ادخ ،

؟ دریگ یم  ّقلعت 

تیم هکرت  زا  شا  یلعف  تـمیق  هـب  هدوـمن ، تفاـیرد  هدرک ، زیراو  جـح  ناـمزاس  باـسح  هـب  هـک  یغلبم  لاـبق  رد  هـک  جـح  شیف  ج :
و تسین ، بجاو  تیم  يارب  یباین  جح  رد  نآ  فرص  هدرکن ، مه  جح  هب  تیصو  درادن و  هّمذرب  جح  رگا  تیم  و  دوش ، یم  بوسحم 

.دوش تخادرپ  تسا  بجاو  لاؤس  ضرف  رد  دشاب ، هدشن  تخادرپ  رگا  نآ  سمخ 

غاب نآ  تسا ، هدش  لقتنم  شرسپ  هب  ثرا  ای  ششخب  قیرط  زا  يردپ  غاب  س 859 :
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نآ یلبق  تمیق  اب  شورف  ماگنه  نآ  تمیق  رـضاح  لاـح  رد  یلو  تشادـن ، يداـیز  تمیق  ثرا ، تباـب  وا  هب  لاـقتنا  اـی  هیدـه  ماـگنه 
؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  هدش ، لصاح  تمیق  شیازفا  رثا  رب  هک  يدایز  رادقم  نآ  هب  ایآ  تسا ، هدرک  يدایز  توافت 

تراجت دصق  هب  نآ  يرادهگن  هکنیا  رگم  دشاب ، هتفای  شیازفا  اهنآ  تمیق  دـنچره  درادـن ، سمخ  اهنآ  شورف  لوپ  هبه و  ثرا و  ج :
.دشاب تمیق  ندش  دایز  و 

هب ایآ  دوش ، تخادرپ  نم  هب  اهزور  نیمه  رد  هک  هدش  ررقم  تسا و  راکهدب  نم  هب  نامرد  هنیزه  تباب  ار  یغلبم  همیب  هرادا  س 860 :
؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  غلبم  نیا 

.درادن سمخ  ج :

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  منک ، یم  زادنا  سپ  هدنیآ ، رد  جاودزا  مزاول  دیرخ  يارب  ما  هنایهام  قوقح  زا  هک  یلوپ  هب  ایآ  س 861 :

هکنآ رگم  دوش ، تخادرپ  نآ  سمخ  لاس  رـس  دیاب  دینک ، یم  زادنا  سپ  دـیریگ ، یم  هنایهام  قوقح  تباب  هک  ار  یلوپ  نیع  رگا  ج :
.دییامن جاودزا  يرورض  مزاول  دیرخ  فرص  هدنیآ  زور  دنچ  ات  دیهاوخب 

هتـشاذگ تدم  نودب  راد و  تدـم  هیرهم  نیب  یقرف  درادـن و  سمخ  نز  هیرهم  هک  تسا  هدـمآ  هلیـسولاریرحت »  » باتک رد  س 862 :
.دییامرف حیضوت  ار  نآ  میراودیما  تسا ، هدشن 

.درادن دوجو  الاک  دقن و  لوپ  نیب  تدم و  نودب  راد و  تدم  هیرهم  نیب  یقرف  هیرهم  سمخ  بوجو  مدع  رد  ج :

اب .تسا  هدنام  یقاب  لاس  رس  ات  نآ  زا  يرادقم  هک  هداد  يدیع  ناونع  هب  ار  یـسانجا  دوخ  نادنمراک  هب  دیع  مایا  رد  تلود  س 863 :
ام هب  هچنآ  اذل  میا ، هدرک  تخادرپ  لوپ  يرادقم  سانجا  نیا  ربارب  رد  ام  نوچ  یلو  درادن ، سمخ  نادـنمراک  يدـیع  هکنیا  هب  هجوت 

هکلب تسین ، نآ  قیقد  يانعم  هب  هیده  دوش  یم  هداد 
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هداد دـیاب  هدـش ، تخادرپ  لوپ  نآ  ربارب  رد  هک  ـالاک  زا  رادـقم  نآ  سمخ  اـیآ  تسا ، هدـش  هداد  ضوع  ربارب  رد  يرتـمک  تمیق  اـب 
هنوگ چـیه  تسا ، يدـیع  نوـچ  اـی  و  دوـش ؟ تخادرپ  نآ  سمخ  هبـساحم و  دازآ  رازاـب  رد  نآ  یعقاو  تمیق  دـیاب  هکنیا  اـی  دوـش ؟

؟ درادن یسمخ 

یتمـسق ربارب  رد  دوش و  یم  هداد  دـنمراک  هب  یناجم  تلود  يوس  زا  عقاو  رد  ساـنجا  زا  یتمـسق  هکنیا  هب  رظن  روکذـم  ضرف  رد  ج :
هک تسا  بجاو  دـیا ، هدومن  تخادرپ  نآ  ربارب  رد  لوپ  هک  يرادـقم  تبـسن  هب  هدـنام  یقاب  يالاک  زا  اذـلف  دـننک ، یم  تفایرد  لوپ 

.دیزادرپب ار  نآ  یلعف  تمیق  ای  هدنام  یقاب  سانجا  نیع  سمخ 

تخادرپ هب  میمصت  هدرک و  تشاددای  دوخ  رتفد  رد  هدوب  شا  هّمذ  رب  هک  ار  یسمخ  تایح ، ماگنه  هدومن و  توف  یـصخش  س 864 :
يراددوخ سمخ  تخادرپ  زا  شنارتخد  زا  یکی  يانثتسا  هب  وا  هداوناخ  دارفا  همه  يو  توف  زا  دعب  رضاح  لاح  رد  تسا ، هتشاد  نآ 

ریز لئاسم  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  رظن  میدنمشهاوخ  دننک ، یم  فّرـصت  نآ ، ریغ  تیم و  دوخ و  جراخم  يارب  یّفوتم  هکرت  رد  هدرک و 
: دییامرف نایب 

؟ دراد یمکح  هچ  وا ، ثاّرو  زا  یکی  ای  داماد  طسوت  یّفوتم  لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  رد  فّرصت   1

؟ دراد یمکح  هچ  وا  هناخ  رد  هثرو  زا  یکی  ای  داماد  ندروخ  اذغ   2

؟ دراد یمکح  هچ  یّفوتم  هناخ  رد  اهنآ  ندروخ  اذغ  تیم و  لاوما  رد  دارفا  نیا  یلبق  تافّرصت   3

سمخ يرادقم  يو  هک  دننک  ادیپ  نیقی  هثرو  ای  دوش  تخادرپ  سمخ  ناونع  هب  وا  ییاراد  زا  يرادقم  هک  دنک  تیصو  ّتیم  رگا  ج :
هک ار  یسمخ  ای  تیم و  تیصو  ات  تسا ، راکهدب 
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ای يو  تیـصو  هب  لمع  زا  لبق  نانآ  تافّرـصت  و  دـنیامن ، فّرـصت  وا  هکرت  رد  دـنناوت  یمن  دـننکن ، ادا  وا  كرت  ام  زا  دراد  هدـهع  رب 
.دنتسه نماض  زین  یلبق  تافّرصت  هب  تبسن  تسا و  بصغ  مکح  رد  نیدای  تیصو  رادقم  هب  تبسن  وا ، نید  تخادرپ 

یگتسشنزاب و  همیب ، هنایهام ، قوقح  ضرق ،

يدـقن و ياه  یهدـب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـیآ ، یم  دایز  اهنآ  هنالاس  جراخم  زا  لام  يرادـقم  یهاگ  هک  ینادـنمراک  رب  اـیآ  س 865 :
؟ تسا بجاو  سمخ  دنراد ، یطسق 

، دشاب هیـسن  تروص  هب  لاس  جاتحیام  زا  یـضعب  دـیرخ  ای  لاس  نامه  جراخم  يارب  لاس  لوط  رد  ندرک  ضرق  رثا  رب  یهدـب  رگا  ج :
رد و  دوش ، یم  انثتسا  لاس  نآ  دمآرد  هدنام  یقاب  زا  نید  رادقم  دیامن ، ادا  لاس  نامه  عفانم  زا  ار  دوخ  نید  دهاوخب  هک  یتروص  رد 

.دراد سمخ  هدنام  یقاب  دمآرد  مامت  تروص ، نیا  ریغ 

نآ هدنام  یقاب  سمخ ، تخادرپ  زا  دعب  دشاب و  هدش  هداد  نآ  سمخ  دیاب  دوش  یم  هتفرگ  عتمت  جـح  يارب  هک  یـضرق  ایآ  س 866 :
؟ دوش تخادرپ  جح  جراخم  يارب 

.درادن سمخ  دوش ، یم  هتفرگ  ضرق  هک  یلام  ج :

نونکات یلو  مدرک ، تخادرپ  نکـسم  نیمأت  دیما  هب  ینیمز  نتفرگ  تهج  نکـسم  داینب  هب  ار  یغلبم  لاس  جنپ  لالخ  رد  نم  س 867 :
هکنیا هب  هجوت  اب  مریگب ، سپ  زاب  نکسم  داینب  زا  ار  غلابم  نآ  مراد ، میمـصت  اذل  تسا ، هدشن  هتفرگ  نیمز  يراذگاو  يارب  یمیمـصت 

، تسا مّلعم  هک  مرسمه  قوقح  زا  مه  ار  نآ  هدنام  یقاب  ما و  هناخ  شرف  شورف  زا  مه  ار  یتمسق  ما و  هتفرگ  ضرق  ار  نآ  زا  یتمـسق 
.دییامرف خساپ  لیذ  لاؤس  ود  هب  مراودیما  ما ، هدرک  هیهت 

نیمز  ) نکسم هیهت  يارب  طقف  ار  نآ  مریگب و  سپ  ار  روبزم  غلبم  مناوتب  رگا   1
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؟ دریگ یم  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  ایآ  منک ، فرصم  هناخ ) ای 

؟ دریگ یم  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  رادقم  هچ   2

.تسین بجاو  نآ  سمخ  هدش ، هیهت  یگدنز  مزاول  شورف  ای  ضرق  ای  هیده  هار  زا  لوپ  هک  موقرم  ضرف  رد  ج :

هب قفوم  هکنآ  نودب  و  مدرک ، زیراو  ما  یکناب  باسح  هب  لاس  کی  تدـم  هب  ار  نآ  هتفرگ و  ماو  کناب  زا  شیپ  لاس  دـنچ  س 868 :
؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  ماو ، نیا  هب  ایآ  مزادرپ ، یم  ار  نآ  طسق  هام  ره  موش ، ماو  نآ  زا  هدافتسا 

.تسا بجاو  دیا ، هدرک  تخادرپ  دوخ  بسک  تعفنم  زا  یسمخ  لاس  رس  ات  ار  نآ  طاسقا  هک  روبزم  ماو  زا  رادقم  نآ  سمخ  ج :

، دیــشک دـهاوخ  لوـط  لاـس  هدزاود  اـت  يراکهدـب  نـیا  متــسه و  راکهدـب  لزنم  ناـمتخاس  رطاـخ  هـب  یغلاـبم  بناـجنیا  س 869 :
؟ دوش یم  ءانثتسا  لاس  دمآرد  زا  یهدب  نیا  ایآ  هک  دییامرف  ییامنهار  سمخ  عوضوم  اب  هطبار  رد  ارم  مدنمشهاوخ 

مدع تروص  رد  یلو  دومن ، تخادرپ  لاس  نامه  بسک  دمآرد  زا  ناوت  یم  دنچره  ار  نآ  دننام  نکـسم و  تخاس  یهدب  طاسقا  ج :
.دریگ یم  ّقلعت  سمخ  یسمخ ، لاس  رس  دمآرد  هدنام  یقاب  هب  هکلب  دوش ، یمن  انثتسا  لاس  نآ  دمآرد  زا  تخادرپ ،

مه يدمآرد  عبنم  درخ و  یم  دـهد ، یم  نایوجـشناد  هب  هاگـشناد  هک  یماو  زا  ای  دوخ  ردـپ  لام  زا  وجـشناد  هک  ییاهباتک  س 870 :
؟ تسا بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  ایآ  هدادن ، ار  اهباتک  لوپ  سمخ  ردپ  دنادب  هک  یتروص  رد  دراد ؟ سمخ  ایآ  درادن ،

هک دشاب  هتـشاد  نیقی  هکنآ  رگم  درادن  سمخ  تسا ، هدش  هدیرخ  هدیـشخب ، وا  هب  ردـپ  هک  یلوپ  اب  ای  ماو و  لوپ  اب  هک  ییاهباتک  ج :
رد هک  تسا  سمخ  ّقلعتم  هدیشخب ، وا  هب  ردپ  هک  یلوپ  نیع 
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.تسا بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  تروص  نیا 

ضرق هدـهع  رب  نآ  سمخ  تـخادرپ  اـیآ  دـنک ، ادا  لاـس  نآ  زا  لـبق  ار  نآ  دـناوتن  دریگب و  ضرق  ار  یغلبم  یـصخش  رگا  س 871 :
؟ هدنریگ ضرق  ای  تسا  هدنهد 

زا لبق  شراک و  هنایلاس  دـمآرد  زا  ار  یـضرق  لاـم  رگا  هدـنهد  ضرق  یلو  تسین ، بجاو  یـضرق  لاـم  سمخ  هدـنریگ  ضرق  رب  ج :
ماگنه هک  تسا  بجاو  دریگب ، راکهدـب  زا  ار  شـضرق  لاـس  رخآ  اـت  دـناوتب  هک  یتروص  رد  تسا ، هداد  ضرق  نآ  سمخ  تخادرپ 
بجاو نآ  سمخ  تخادرپ  ًالعف  دریگب ، لاس  نایاپ  ات  ار  دوخ  ضرق  دناوتن  رگا  و  دزادرپب ، ار  نآ  سمخ  شا  یـسمخ  لاس  ندیـسر 

.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  درک  لوصو  ار  نآ  تقو  ره  نکیل  تسین ،

یم تفایرد  لاس  لوط  رد  هک  ار  یقوقح  سمخ  دـیاب  ایآ  دـننک ، یم  تفایرد  هنایهام  قوقح  نانچمه  هک  هتـسشنزاب  دارفا  س 872 :
؟ دنزادرپب دننک ،

.تسا بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  دیایب ، هفاضا  لاس  جراخم  زا  هک  یتروص  رد  ج :

رد هدش و  تخادرپ  هنایهام  قوقح  تراسا ، تدم  لوط  رد  یمالـسا  يروهمج  فرط  زا  نانآ  ردام  ردـپ و  هب  هک  یناریـسا  س 873 :
؟ ریخ ای  دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  روبزم  لام  هب  ایآ  تسا ، هتشگ  زادنا  سپ  کناب 

.درادن سمخ  روکذم  لوپ  ج :

هنالاس دمآرد  زا  يرادقم  دنکن و  هبلاطم  ار  دوخ  ضرق  راکبلطو  دسرب  لاس  رس  رگا  مراکهدب ، لوپ  یغلبم  یصخش  هب  نم  س 874 :
؟ ریخ ای  دوش  یم  ءانثتسا  هنالاس  دمآرد  زا  یهدب  نیا  ایآ  دشاب ، دوجوم  نم  دزن  منک ، ادا  ار  دوخ  ضرق  مناوت  یم  نآ  اب  هک 

جراخم نیمأت  رطاخ  هب  رگا  یگناخ ، مزاول  هیسن  دیرخ  رثا  رب  ای  دشاب و  نتفرگ  ضرق  رثا  رب  هکنیا  زا  معا  یهدب  ج :
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ياه یهدب  يارب  رگا  یلو  دوش ، یم  رـسک  لاس  دمآرد  زا  دـیامن ، تخادرپ  دـهاوخب  رگا  دـشاب  دـمآرد  لاس  نامه  یگدـنز  هنالاس 
دمآرد زا  دوشن  تخادرپ  لاس  نایاپ  ات  رگا  یلو  تسا ، زیاج  نآ  تخادرپ  يارب  هنالاس  دمآرد  فرـصم  دـنچره  دـشاب ، لبق  ياهلاس 

.دوش یمن  انثتسا  هنالاس 

اب تسا ، راکهدب  هک  هدیسر  شا  یسمخ  لاس  یلاح  رد  و  هدنام ، یقاب  شا  هنالاس  باسح  رد  یلام  هک  یسک  رب  سمخ  ایآ  س 875 :
؟ تسا بجاو  دراد ، تصرف  شضرق  تخادرپ  يارب  لاس  دنچ  هکنیا  هب  هجوت 

هنیزه نیمأت  يارب  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  انثتـسا  هنالاس  دمآرد  زا  راد ، تدم  هچ  دشاب و  تدم  نودب  هچ  هدشن  تخادرپ  یهدـب  ج :
نآ لداعم  هب  دوش و  یم  انثتـسا  دنک ، دوخ  یهدب  فرـص  دهاوخ  یم  هک  ار  يرادقم  لاس  نآ  دمآرد  زا  هک  دشاب  دمآرد  لاس  ياه 

.دریگ یمن  ّقلعت  سمخ  هنالاس ، دمآرد  زا 

ّقلعت سمخ  دـننک ، یم  تخادرپ  هدـش  همیب  هب  تراسخ  ناربج  يارب  دادرارق  ساسا  رب  همیب  ياه  تکرـش  هک  یلام  هب  اـیآ  س 876 :
؟ دریگ یم 

.درادن سمخ  دننک ، یم  تخادرپ  هدش  همیب  درف  هب  همیب  ياهتکرش  هک  یلوپ  ج :

نآ شورف  زا  دعب  دنک و  ادیپ  تمیق  شیازفا  هک  دیما  نیا  هب  مدیرخ  ینیمز  نآ  اب  هتفرگ و  ضرق  ار  یغلبم  هتشذگ  لاس  رد  س 877 :
هک تسا  نیا  نم  لاؤس  هدیسر ، ارف  نم  یسمخ  لاس  نونکا  منک ، لح  هدنیآ  رد  ار  دوخ  نکـسم  لکـشم  ما ، یلعف  ینوکـسم  هناخ  و 

؟ ریخ ای  منک  انثتسا  هتفرگ ، ّقلعت  نآ  هب  سمخ  هک  ما  هتشذگ  لاس  بسک  تعفنم  زا  ار  یهدب  نآ  مناوت  یم  ایآ 

ضرق نآ  رد  هک  یلاس  بسک  تعفنم  زا  تسا ، هدوب  هدنیآ  رد  نآ  شورف  يارب  نیمز  دیرخ  تهج  روبزم  ضرق  هک  نیا  ضرف  اب  ج :
ءانثتسا دیا ، هتفرگ 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا بجاو  هدمآ ، دایز  لاس  نآ  جراخم  زا  هک  بسک  هنالاس  دمآرد  سمخ  تخادرپ  و  دوش ، یمن 

رگا هک  مسرت  یم  دسر و  یم  ارف  ما  یـسمخ  لاس  خـیرات  زا  دـعب  نآ  تخادرپ  تقو  هک  متفرگ  ماو  يرادـقم  کناب  زا  نم  س 878 :
تخادرپ اب  هطبار  رد  ما  یـسمخ  لاس  ندیـسر  ماگنه  نم  فیلکت  مشابن ، نآ  يادا  هب  رداـق  هدـنیآ  لاـس  مزادرپن ، لاـسما  ار  غلبم  نآ 

؟ تسیچ سمخ 

سمخ دشابن ، هیامرـس  شیازفا  يارب  مه  ضرق  دـینک و  فرـصم  دوخ  ضرق  تخادرپ  رد  نآ  نایاپ  زا  شیپ  ار  لاس  دـمآرد  رگا  ج :
امش رب  نآ  سمخ  تخادرپ  دیشاب ، هتـشاد  ار  هنالاس  دمآرد  زادنا  سپ  دصق  ای  دشاب و  هیامرـس  شیازفا  يارب  ضرق  رگا  یلو  درادن ،

.تسا بجاو 

لاس دنچ  و  دشاب ، بسک  عبانم  زا  لوپ  نیا  رگا  دننک ، یم  تخادرپ  شیپ  ِلوپ  يرادقم  هناخ  هراجا  يارب  هک  تسا  لومعم  س 879 :
رد لوپ  نامه  اب  دهاوخب  هک  یتروص  رد  دوش و  تخادرپ  نآ  سمخ  دیاب  هلـصافالب  تفایرد  زا  سپ  ایآ  دنامب  هناخ  بحاص  دزن  رد 

؟ روطچ دنک ، هراجا  لزنم  رگید  ياج 

عفر زا  سپ  دـنک و  نادرگتـسد  ار  نآ  سمخ  دـناوت  یم  دراد  زاین  لزنم  هراجا  يارب  لوپ  نیا  هب  رگا  یلو  دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  ج :
.دیامن تخادرپ  زاین 

نیمز هیلقن و  لئاسو  هناخ ، شورف 

تخادرپ بوجو  ضرف  رب  دریگ ؟ یم  ّقلعت  سمخ  هدش ، هتخاس  هدشن ، هداد  نآ  سمخ  هک  یلام  اب  ًالبق  هک  يا  هناخ  هب  ایآ  س 880 :
؟ نآ تخاس  نامز  تمیق  ای  دوش  یم  هبساحم  یلعف  تمیق  ساسا  رب  سمخ  ایآ  سمخ ،

شورف لوپ  تسا ، هتفر  شورف  هب  نآ  رد  تنوکـس  زا  سپ  هدش و  هتخاس  تنوکـس  یگدنز و  يارب  لاس  نیب  دمآرد  زا  هناخ  رگا  ج :
يدمآرد زا  رگا  یلو  درادن ، سمخ  نآ 
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.دوش تخادرپ  دیاب  هدش ، هنیزه  نآ  تخاس  رد  هک  یلوپ  سمخ  تسا ، هدش  هتخاس  هتشذگ ، نآ  رب  لاس  هک 

ار دوخ  نوچ  دوب و  نم  یـسمخ  لاس  ندیـسر  اب  نامز  مه  هلماـعم  نیا  .متخورف  ار  دوخ  ینوکـسم  ناـمتراپآ  لـبق  یتدـم  س 881 :
رد ارم  مراودیما  ما ، هدش  هجاوم  لکـشم  اب  هطبار  نیا  رد  ما  یگدـنز  صاخ  طیارـش  رثا  رب  مناد ، یم  یعرـش  قوقح  يادا  هب  فظوم 

.دییامرف ییامنهار  هطبار  نیا 

ره رد  نآ  شورف  لوپ  دـیا ، هدـیرخ  لاس  نیب  دـمآرد  اـب  اـی  هتـشادن و  سمخ  هک  یلوپ  اـب  ار  هدـش  هتخورف  ینوکـسم  هناـخ  رگا  ج :
.درادن سمخ  تروص 

دـصق اذل  مرادـن ، نآ  هب  يزاین  یتلود  ياه  نامتخاس  رد  تنوکـس  تلع  هب  هک  مراد  اهرهـش  زا  یکی  رد  يزاس  همین  هناخ  س 882 :
؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  نآ  لوپ  هب  ایآ  مرخب ، یصخش  هدافتسا  يارب  ینیشام  نآ  لوپ  اب  هتخورف و  ار  نآ  مراد 

ار نآ  لاس  نامه  رد  و  دـیا ، هدـیرخ  ای  هتخاـس  نآ  رد  تنوکـس  دـصق  هب  لاـس  نیب  رد  هنـالاس و  دـمآرد  زا  ار  روبزم  هناـخ  رگا  ج :
زا دـعب  رگا  نینچمه  و  درادـن ، سمخ  دوش ، فرـصم  یگدـنز  هنوؤـم  رد  شورف  لاـس  ناـمه  رد  رگا  نآ  شورف  لوـپ  دـیا  هتخورف 

.درادن سمخ  نآ  شورف  لوپ  دیشاب ، هتخورف  ار  نآ  دعب  لاس  رد  نآ ، رد  تنوکس 

اهنآ هدافتسا ، هب  لیامت  مدع  تلع  هب  لاس  ود  زا  دعب  یلو  مدرک ، يرادیرخ  ما  ینوکسم  هناخ  يارب  یلیفورپ  برد  يدادعت  س 883 :
ياـهبرد نم  يارب  تمیق  ناـمه  هب  یلبق ، ياـهبرد  ياـج  هـب  اـت  مدرک  زیراو  موـینیمولآ  تکرـش  باـسح  هـب  ار  شلوـپ  هـتخورف و  ار 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  لوپ  نآ  هب  ایآ  دزاسب ، یموینیمولآ 

.درادن سمخ  نآ  شورف  لوپ  موقرم ، ضرف  رد  ج :

س
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نآ زا  لاس  کی  نآلا  دهد و  لیوحت  نم  هب  ینوکـسم  نیمز  هدنیآ  رد  ات  مدومن  تخادرپ  يا  هسـسؤم  هب  ناموت  رازه  دص  غلبم  : 884
، ما هتخادرپ  مه  ار  ضرق  زا  يرادـقم  هدرک و  ضرق  ار  رگید  تمـسق  تسا و  مدوخ  لام  لوپ  نآ  زا  یتمـسق  یفرط  زا  درذـگ و  یم 

؟ تسا ردقچ  نآ  رادقم  دریگ ؟ یم  ّقلعت  سمخ  نآ  هب  ایآ 

هدـش تخادرپ  غلبم  دـشاب ، نآ  لوـپ  زا  يرادـقم  تخادرپ  شیپ  رب  فـقوتم  زاـین  دروـم  نکـسم  تخاـس  يارب  نیمز  نتفرگ  رگا  ج :
.دشاب امش  بسک  دمآرد  زا  رگا  یتح  درادن ، سمخ 

ارف شا  یسمخ  لاس  سپس  دراذگب و  کناب  رد  نآ  دوس  زا  هدافتسا  يارب  ار  نآ  لوپ  هتخورف و  ار  دوخ  هناخ  یصخش  رگا  س 885 :
؟ دراد یمکح  هچ  دیامن ، زادنا  سپ  هناخ ، دیرخ  يارب  ار  لوپ  نیا  رگا  و  دراد ؟ یمکح  هچ  دسرب ،

ار نآ  یـسمخ  لاس  زا  دعب  هدیرخ و  ای  هتخاس  هنالاس ، جراخم  باسح  هب  تنوکـس و  يارب  یلغـش  هنالاس  دمآرد  زا  ار  هناخ  رگا  ج :
.درادن سمخ  تروص  ره  رد  نآ  شورف  لوپ  دشاب ، هتخورف 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  دوش ، یم  زادنا  سپ  یگدنز  جاتحیام  ریاس  ای  هناخ  دیرخ  يارب  جیردت  هب  هک  یلاوما  هب  ایآ  س 886 :

سپ دراد  انب  و  دـشاب ، لاس  دـمآرد  زادـنا  سپ  رب  فّقوتم  صخـش  یلام  عضو  بسحرب  یگدـنز  يرورـض  جاـتحیام  دـیرخ  رگا  ج :
.درادن سمخ  دیامن ، یگدنز  يرورض  جاتحیام  دیرخ  فرَص  زور ) دنچ  ات   ) کیدزن هدنیآ  رد  ار  اهزادنا 

لوپ هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ، نکمم  تمیق  ربارب  نیدنچ  هب  نآ  شورف  رـضاح  لاح  رد  هک  مدیرخ  ینیـشام  شیپ  لاس  دنچ  س 887 :
يا هناخ  مهاوخ  یم  نآ ، یلعف  تمیق  نتفرگ  شورف و  تروص  رد  و  تسا ، هدوبن  سّمخم  نآ ، دیرخ 
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ّقلعت سمخ  ما ، هدیرخ  ار  نیـشام  نآ  اب  هک  یلوپ  هب  طقف  ای  دراد  سمخ  نآ  همه  لوپ ، تفایرد  درجم  هب  ایآ  مرخب ، تنوکـس  يارب 
هک دوش  یم  بوسحم  نیـشام  شورف  لاس  دمآرد  ءزج  تسا ، نیـشام  تمیق  شیازفا  رادقم  نامه  هک  هدنام  یقاب  رادقم  دریگ و  یم 

؟ دریگ یم  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  دوشن ، فرصم  یگدنز  جراخم  رد  شورف  لاس  نایاپ  ات  رگا 

نآ شورف  لوپ  دیشاب ، هدیرخ  یگدنز  یـصخش  هدافتـسا  تهج  لاس  نیب  دمآرد  زا  ار  نآ  دشاب و  امـش  هنوؤم  ءزج  نیـشام  رگا  ج :
سمخ طقف  دیـشاب ، هدیرخ  هیـسن  ای  یـضرق  لام  اب  هک  یتروص  رد  دیا ، هدیرخ  ندرک  راک  يارب  ار  نیـشام  رگا  یلو  .درادـن  سمخ 

رگا تسا و  عرش  مکاح  اب  هحلاصم  طوحا  لوپ  شزرا  لزنت  دروم  رد  هتبلا  تسا ، بجاو  دیا ، هدرک  فرص  نید  يادا  يارب  هک  یلام 
ار نآ  شورف  لوـپ  ماـمت  سمخ  دـیاب  دـیا ، هدـیرخ  هدـشن ، تخادرپ  یلو  هتفرگ  قـّلعت  نآ  هـب  سمخ  هـک  يدـمآرد  نـیع  اـب  ار  نآ 

.دیزادرپب

هب روبجم  یهدـب  تلع  هب  یلو  متفرگ ، يرگید  هناخ  دـیرخ  هب  میمـصت  یللع  هب  و  متـسه ، يرّقحم  رایـسب  هناخ  کـلام  نم  س 888 :
مناوتب ات  مدش  نامرهش  هنسحلا  ضرق  قودنـص  ناتـسا و  کناب  زا  ماو  یغلبم  نتفرگ  مدرک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  ینیـشام  شورف 

زا يرادـقم  تخادرپ  يارب  ار  نآ  لوپ  هتخورف و  ما  یـسمخ  لاس  خـیرات  زا  لـبق  ار  نیـشام  هکنیا  هب  هجوت  اـب  مزادرپب ، ار  هناـخ  لوپ 
؟ ریخ ای  دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  نیشام  شورف  زا  لصاح  لوپ  هب  ایآ  ما ، هدرک  فرصم  میاه  یهدب 

.درادن سمخ  نیشام  شورف  زا  لصاح  لوپ  لاؤس ، ضرف  رد  ج :

لاس دمآرد  زا  هک  وا  هداوناخ  ای  ناسنا  زاین  دروم  مزاول  نیشام و  هناخ ، س 889 :
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؟ دراد یمکح  هچ  سمخ  تهج  زا  دوش ، هتخورف  رتهب  سنج  هب  لیدبت  روظنم  هب  ای  ترورض و  رثا  رد  رگا  تسا ، هدش  هدیرخ 

.درادن سمخ  هدوب ، هنوؤم  زا  هک  يزیچ  شورف  زا  لصاح  لوپ  ج :

هب هن  یصخش  هدافتسا  تهج  هدش ، تخادرپ  نآ  سمخ  هک  یلوپ  اب  یگدنز  تاجایتحا  زا  اهنآ  ریغ  ای  نیـشام  ای  هناخ  رگا  س 890 :
رثا رب  هک  اهنآ  تمیق  هفاضا  هب  ایآ  دوش ، هتخورف  یتلع  هب  سپـس  هدـش و  يرادـیرخ  تراجت  اـی  شورف  يارب  اـهنآ  زا  هدافتـسا  دـصق 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  هدوب ، رازاب  تمیق  شیازفا 

.درادن سمخ  لاؤس ، ضرف  رد  تمیق  شیازفا  زا  لصاح  دوس  ج :

مارح هب  طولخم  لالح  لام  ندعم و  جنگ ،

؟ تسیچ دننک ، یم  ادیپ  دنتسه ، نآ  کلام  هک  ینیمز  رد  دارفا  هک  یجنگ  هرابرد  یلاعترضح  رظن  س 891 :

.تسا یمالسا  يروهمج  ماظن  تاررقم  روما  هنوگ  نیا  رد  نازیم  ج :

ادیپ یصخش  یکلم  نامتخاس  كاخ  ریز  زا  ددرگ ، یم  رب  شیپ  لاس  دص  دودح  هب  نآ  خیرات  هک  هرقن  هّکس  يرادقم  رگا  س 892 :
؟ ریخ ای  تسا  رادیرخ  ای  ینوناق  ثراو  دننام  نامتخاس  نآ  یلعف  کلام  هب  ّقلعتم  اه  هّکس  نیا  ایآ  دوش ،

.دش نایب  ًالبق  هک  دراد  ار  جنگ  مکح  ج :

: تسا هدش  حرطم  ام  يارب  ریز  ههبش  س 893 :

زا ردـقنارگ  ياهقف  دزن  نداعم  سمخ  بوجو  اریز  تسا ، بجاو  زین  نامز  نیا  رد  هدـش  جارختـسا  نداـعم  سمخ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
نایم نآ  قافنا  هب  تلود  مادـقا  درجم  هکنیا  هب  تاـفتلا  اـب  دـنک  یم  جارختـسا  ار  نآ  تلود  هک  ینداـعم  مکح  تسا ، ملـسم  ماـکحا 
دریگ یم  تروص  هلاصالاب  تموکح  طسوت  ای  نداعم  جارختسا  اریز  تسیچ ؟ تسین  سمخ  بوجو  زا  عنام  یمالسا  دالب  ناناملـسم 

فرصم هب  ار  نآ  و 
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يرگید صخش  هب  ار  اهنآ  سپس  هدومن و  نداعم  جارختـسا  هب  مادقا  هک  تسا  یـصخش  دننام  تلود  تلاح  نیا  رد  دناسر ، یم  تلم 
یلیلد اریز  دوش  یم  زین  ضرف  نیا  لماش  سمخ  هلدا  قالطا  تروص  ره  رد  دنک ، یم  قدصت  وا  رب  ای  دهد و  یم  هیده  ای  دشخب  یم 

جارختـسا عقاو  رد  تروص  نیا  رد  هک  دنک  یم  جارختـسا  ار  نداعم  تلم ، زا  تلاکو  هب  تموکح  هکنیا  ای  و  درادن ، دوجو  دـییقت  رب 
ار نداـعم  تلم ، رب  تیـالو  اـب  تموکح  هکنیا  اـی  و  تسا ، بجاو  لّـکوم  رب  سمخ  تخادرپ  ضرف  نیا  رد  تسا ، تلم  دوخ  هدـننک 

ّیلوم عقاو  رد  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  تباین  دننام  هکنیا  ای  تسا  یلو  دوخ  ای  هدننک  جارختسا  تلاح  نیا  رد  هک  دیامن  یم  جارختسا 
دح هب  رگا  ندـعم  دوخ  هک  هنوگنامه  میرادـن ، سمخ  تامومع  زا  نداعم  جورخ  رب  یلیلد  لاح  ره  هب  تسا ، هدـننک  جارختـسا  هیلع 

بوسحم لاس  هنوؤم  ءزج  نآ ، هبه  ای  ندرک  فرـصم  اب  هک  تسین  یلغـش  ياهدمآرد  ریاس  لثم  تسا و  سمخ  ّقلعتم  دسرب ، باصن 
؟ تسیچ مهم  هلأسم  نیا  هرابرد  یلاعترضح  رظن  دوش ، انثتسا  سمخ  بوجو  زا  ددرگ و 

طورشم دننک ، جارختسا  ار  نآ  رگیدکی  اب  تکراشم  اب  یـصاخشا  ای  صخـش  هک  تسا  نیا  نداعم  رد  سمخ  بوجو  طیارـش  زا  ج :
هب رظن  دنک ، یم  جارختسا  تلود  هک  ینداعم  و  دوش ، اهنآ  کلم  هدش ، جارختسا  هچنآ  دسرب و  باصن  دح  هب  کی  ره  مهس  هکنیا  رب 

ییاج هجیتن  رد  تسین و  اراد  ار  سمخ  بوجو  طرـش  اذـل  تسا  تهج  کلم  هکلب  تسین ، صاخـشا  ای  صخـش  صاخ  کلم  هکنیا 
سمخ بوجو  رب  ییانثتسا  نیا  و  دنام ، یمن  یقاب  تموکح  تلود و  رب  سمخ  بوجو  يارب 
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نآ رد  سمخ  دوش ، یم  جارختـسا  رگیدـکی  اب  صاخـشا  تکراشم  اب  ای  یـصاخ  صخـش  طسوت  هک  ینداعم  هلب ، .تسین  ندـعم  رد 
مادقا رگیدکی  اب  تکراشم  اب  هک  یصاخشا  زا  کی  ره  مهس  ای  هدرک و  جارختسا  صخـش  نآ  هچنآ  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، بجاو 
لداعم ای  هرقن  مهرد  تسیود  ای  الط  رانید  تسیب  رادقم  هب  هیفصت ، جارختسا و  ياه  هنیزه  ندرک  مک  زا  دعب  دنا ، هدرک  جارختـسا  هب 

.دشاب ود  نآ  زا  یکی  تمیق 

هب ملع  تروص  رد  دوش و  یم  لـالح  هنوگچ  دراد و  یمکح  هچ  لاـم  نآ  دوش ، طولخم  ناـسنا  لاـم  اـب  یمارح  لاـم  رگا  س 894 :
؟ تسیچ ناسنا  هفیظو  نآ  هب  ملع  مدع  ای  تمرح 

لالح هار  دسانـش ، یمن  مه  ار  نآ  بحاص  دناد و  یمن  ار  نآ  قیقد  رادـقم  یلو  دراد ، شلاوما  رد  مارح  لام  دوجو  هب  نیقی  رگا  ج :
رب يزیچ  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  لاوما  اب  مارح  لام  ندـش  طولخم  رد  کش  رگا  یلو  دزادرپب ، ار  نآ  سمخ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  ندرک 

.تسین وا  هدهع 

دزادنیب و راک  هب  ار  لوپ  نآ  تشاد  دصق  درف  نآ  مداد ، ضرق  یصخش  هب  لوپ  یغلبم  ما ، یسمخ  لاس  رس  ندیـسر  زا  لبق  س 895 :
هتخادرپن مه  ار  نآ  سمخ  تسین و  نم  تسد  رد  رضاح  لاح  رد  لام  نآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش ، میسقت  هفـصانملاب  ام  نیب  نآ  دوس 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  یلاعترضح  رظن  ما ،

یماگنه هکلب  تسین ، بجاو  امـش  رب  نآ  سمخ  ًالعف  تسین ، لوصو  لـباق  یـسمخ  لاـس  رـس  دـیا و  هداد  ضرق  ار  لاـم  نآ  رگا  ج :
رگا و  دـیرادن ، هدـنریگ  ضرق  راک  زا  لـصاح  دوس  رد  یقح  امـش  تروص  نیا  رد  یلو  دـینک ، تفاـیرد  ار  نآ  هک  دوش  یم  بجاو 

زا يزیچ 
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نآ دوس  رد  دادرارق ، ساـسا  رب  دـیا ، هداد  وا  هب  هبراـضم  هیامرـس  ناوـنع  هب  ار  لاـم  نآ  رگا  و  تسا ، مارح  اـبر و  دـییامن ، هبلاـطم  وا 
.دیزادرپب ار  هیامرس  سمخ  هک  تسا  بجاو  دیتسه و  کیرش 

، متـشاذگ هعیدو  هب  کناب  رد  ار  ناموت  رازه  دـصناپ  غلبم  رابجا  يور  زا  راک  هب  عورـش  يارب  منک ، یم  راک  کـناب  رد  نم  س 896 :
نیا سمخ  تخادرپ  ایآ  دوش ، یم  تخادرپ  نم  هب  نآ  دوس  هام  ره  هک  تسا  تدـم  دـنلب  باسح  کـی  رد  مدوخ و  مسا  هب  غلبم  نیا 

هتشاذگ کناب  رد  هک  تسا  لاس  راهچ  تدم  هب  لوپ  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق  تسا ؟ بجاو  هدش  هتـشاذگ  یکناب  باسحرد  هک  لام 
.تسا هدش 

هنالاس دوس  یلو  .تسین  بجاو  نآ  سمخ  دـیا ، هتفرگن  سپ  ار  نآ  اـت  تسین  نکمم  رـضاح  لاـح  رد  غلبم  نیا  نتفرگ  سپ  رگا  ج :
.دراد سمخ  لاس  هنوؤم  رب  دئاز  رد  نآ 

یمن هدننک  هدافتـسا  تسد  هب  لوپ  هاگ  چیه  نآ  ساسارب  هک  دراد  دوجو  اه  کناب  رد  لاوما  يراذـگ  هدرپس  يارب  یـشور  س 897 :
؟ ریخ ای  دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  لاوما  نیا  هب  ایآ  دوش ، یم  زیراو  ینّیعم  هرامش  قبط  کناب  رد  وا  باسح  هب  یلو  دسر ،

زا غلبم  نآ  نتفرگ  یـسمخ  لاس  ندیـسر  ماگنه  دشاب و  امـش  بسک  عفانم  زا  دـیا  هتـشاذگ  هعیدو  هب  کناب  دزن  هک  ار  یلام  رگا  ج :
.دوش تخادرپ  یسمخ ، لاس  رس  رد  نآ  سمخ  تسا  بجاو  دشاب ، نکمم  امش  يارب  کناب 

؟ رجوم ای  تسا  رجأتسم  هدهع  رب  دهد ، یم  رجوم  هب  نهر  ناونع  هب  رجأتسم  هک  یلام  سمخ  ایآ  س 898 :

و دزادرپب ، ار  نآ  سمخ  رجوم ، زا  نآ  نتفرگ  زا  دعب  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دشاب ، رجأتسم  بسک  تعفنم  زا  رگا  ج :
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.تسین بجاو  دریگ ، یم  ضرق  ناونع  هب  ار  لام  نآ  هک  رجوم  هدهع  رب  نآ  سمخ 

ياهدـمآرد ءزج  تفایرد ، ماگنه  ایآ  هداتفا ، ریخأت  هب  لاس  دـنچ  تلود  طسوت  نآ  تخادرپ  هک  نادـنمراک  هنایهام  قوقح  س 899 :
ًالـصا لام  نیا  هب  هکنیا  ای  تسا  بجاو  یـسمخ  لاس  رـس  رد  نآ  سمخ  هبـساحم  دوش و  یم  بوسحم  تفایرد ) لاس   ) لاـس ناـمه 

؟ دریگ یمن  ّقلعت  سمخ 

.تسا بجاو  سمخ  لاس ، نآ  جراخم  رب  دئاز  رادقم  رد  دوش و  یم  بوسحم  نآ  تفایرد  لاس  ياهدمآرد  زا  هقوعم  قوقح  ج :

هنوؤم

زا هک  تسا  لاس  دنچ  ًالعف  تسا ، هدومن  یم  هدافتسا  اهباتک  نآ  زا  یتدم  هک  تسا  یـصخش  يا  هناخباتک  ياراد  یـصخش  س 900 :
نآ هب  دنک ، یمن  هدافتـسا  اهباتک  زا  هک  یتدم  رد  ایآ  دربب ، هرهب  نآ  زا  هدنیآ  رد  هک  دـهد  یم  لامتحا  یلو  دـنک ، یمن  هدافتـسا  نآ 

؟ دراد دوجو  شردپ ، ای  دشاب  هدیرخ  شدوخ  هکنیا  نیب  یقرف  سمخ ، ّقلعت  رد  ایآ  و  دریگ ؟ یم  ّقلعت  سمخ 

سمخ دـشاب ، وا  یفرع  نأش  بسانم  مه  نآ  رادـقم  هدوب و  هعلاطم  هعجارم و  يارب  وا  زاین  دروم  نآ  دـیرخ  نامز  رد  اـهباتک  رگا  ج :
ای رداـم و  ردـپ و  فرط  زا  اـی  هدیـسر و  ثرا  وا  هب  اـهباتک  رگا  نینچمه  .دـنکن  هدافتـسا  نآ  زا  لوا  لاـس  زا  سپ  رگا  یتـح  درادـن ،

.دریگ یمن  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  دشاب ، هدش  هیده  وا  هب  نارگید 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  درخ ، یم  شرسمه  يارب  رهوش  هک  ییالط  هب  ایآ  س 901 :

.درادن سمخ  دوش و  یم  بوسحم  لاس  هنوؤم  زا  دشاب ، وا  نأش  بسانم  فراعتم و  رادقم  هب  رگا  ج :

زونه یلو  هدش ، تخادرپ  نآ  لیوحت  زا  لبق  نارهت  رد  باتک  یللملا  نیب  هاگشیامن  زا  باتک  دیرخ  يارب  هک  یلوپ  هب  ایآ  س 902 :
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؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  تسا ، هدشن  لاسرا  اهباتک 

.درادن سمخ  دشاب ، صخش  یفرع  نأش  اب  بسانتم  رادقم  هب  زاین و  دروم  روبزم ، ياهباتک  رگا  ج :

رد یلو  دـشاب ، هتـشاد  تسوا  هلئاع  يارب  نکـسم  نامتخاس  تهج  زاین  دروم  وا و  نأش  بسانم  هک  یمود  نیمز  يدرف  رگا  س 903 :
وا رب  نآ  سمخ  تخادرپ  ایآ  دـنک ، لیمکت  ار  نآ  دـناوت  یمن  لاس  کی  رد  اـی  درادـن و  ار  نآ  تخاـس  تردـق  یـسمخ  لاـس  لوط 

؟ تسا بجاو 

ای و  هعطق ، دنچ  ای  دشاب  هعطق  کی  هکنیا  نیب  یقرف  دراد ، زاین  نادب  نکـسم  تخاس  يارب  هک  ینیمز  رد  سمخ ، بوجو  مدع  رد  ج :
يو و یفرع  نأش  تیعقوم و  ياضتقم  هب  نآ  هب  زاین  ناونع  قدـص  كالم ، هکلب  درادـن ، دوجو  نکـسم ، دـنچ  ای  دـشاب  نکـسم  کی 

.تسا نآ  یجیردت  تخاس  يارب  وا  یلام  عضو  نینچمه 

؟ تسا یفاک  نآ  هب  سمخ  ّقلعت  مدع  يارب  اهنآ  زا  یضعب  زا  هدافتسا  ایآ  دراد ، دوجو  لزنم  فورظ  سیورس  کی  س 904 :

لوط رد  دـنچره  تسا ، ناسنا  اب  بسانم  یفرع  نأش  اب  قباطم  نآ  هب  زاـین  ناونع  قدـص  لزنم ، مزاول  هب  سمخ  ّقلعت  مدـع  راـیعم  ج :
.دوشن هدافتسا  نآ  زا  لاس 

سمخ ایآ  دشاب ، زاین  اهنآ  هب  نامهیم  هدافتسا  يارب  یلو  دریگن ، رارق  هدافتسا  دروم  لاس  لوط  رد  ًاقافتا  اهفرظ  شرف و  رگا  س 905 :
؟ تسا بجاو  اهنآ  رد 

.تسین بجاو  اهنآ  رد  سمخ  لاؤس  ضرف  رد  ج :

رگا درب ، یم  رهوش  هناخ  هب  جاودزا  ماگنه  رتخد  هک  سورع  هیزیهج  هلأسم  رد  هّرـس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  ياوتف  هب  هجوت  اب  س 906 :
نامز و رورم  هب  دننک و  هناخ  مزاول  هیثاثا و  نیمأت  هیهت و  هب  مادقا  داماد  هداوناخ  هک  دشاب  نیارب  مسر  يا  هقطنم  رد 
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؟ دراد یمکح  هچ  درذگب ، اهنآ  رب  لاس  دنزادرپب و  مزاول  نآ  هیهت  هب  جیردت  هب 

.درادن سمخ  دوش ، بوسحم  هنوؤم  ءزج  ًافرع  هدنیآ ، يارب  یگدنز  مزاول  ثاثا و  هیهت  رگا  ج :

سمخ ندش  طقاس  ثعاب  هعیشلا ) لئاسو  دننام   ) هدش لیکشت  دلج  نیدنچ  زا  هک  یباتک  هرود  زا  دلج  کی  زا  هدافتـسا  ایآ  س 907 :
؟ دوش هدناوخ  هحفص  کی  باتک  دلج  ره  زا  دیاب  هکنیا  ای  دوش  یم  هرود  نآ  مامت 

سمخ دشاب ، نآ  لماک  هرود  دیرخ  رب  فقوتم  تسا  جایتحا  نآ  هب  هک  يدلج  دیرخ  ای  دـشاب و  زاین  دروم  هرود  نآ  عومجم  رگا  ج :
ره زا  هحفـص  کی  ندـناوخ  درجم  و  دوش ، تخادرپ  تسین ، زاین  دروم  نآلا  هک  یتادـّلجم  سمخ  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  درادـن ،

.تسین یفاک  سمخ  ندش  طقاس  يارب  باتک ، دلج 

نودب رگا  دوش ، یم  تخادرپ  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  طسوت  نآ  لوپ  هدش و  هدیرخ  لاس  طسو  دـمآرد  زا  هک  ییاهوراد  س 908 :
؟ ریخ ای  دریگ  یم  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  دنامب ، یقاب  یسمخ  لاس  رس  ات  ندش  دساف 

.درادن سمخ  دشاب ، مه  جایتحا  ضرعم  رد  دشاب و  زاین  عقاوم  رد  نآ  زا  هدافتسا  تهج  اهوراد  دیرخ  رگا  ج :

ایآ تسا ، هدرک  زادنا  سپ  ار  یلام  یگدنز ، جاتحیام  هیهت  ای  نکسم  دیرخ  يارب  درادن و  تنوکس  يارب  يا  هناخ  یصخش  س 909 :
؟ دراد سمخ  غلبم  نیا 

هک نیا  رگم  دراد  سمخ  یـسمخ ، لاس  رـس  دشاب ، یگدـنز  ياه  هنیزه  نیمأت  يارب  رگا  بسک  تعفنم  زا  هدـش  زادـنا  سپ  لام  ج :
رد یـسمخ  لاس  زا  دـعب  رگا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  مزال  ياه  هنیزه  نیمأـت  اـی  یگدـنز و  يرورـض  مزاول  هّیهت  يارب  زادـنا  سپ 

.درادن سمخ  دوش ، فرصم  روکذم  ياه  هار  رد  زور ) دنچ  ات   ) کیدزن هدنیآ 

رسمه س 910 :
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هدش هتفاب  شرف  زا  یتمسق  رضاح  لاح  رد  میا ، هتفرگ  ضرق  نآ  هیهت  يارب  تسام و  دوخ  هب  ّقلعتم  نآ  هیامرس  هک  دفاب  یم  یلاق  نم 
رادقم هب  هناخ ، تاجایتحا  هیهت  يارب  نآ  شورف  شرف و  ندش  مامت  زا  سپ  ایآ  هدیسر ، نایاپ  هب  نم  یسمخ  لاس  هک  اجنآ  زا  تسا و 

؟ دراد یتیعضو  هچ  سمخ  تهج  زا  ام  هیامرس  ریخ ؟ ای  دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  هدش  هتفاب 

نیا رب  انب  دوش ، یم  بوسحم  شورف  لاس  دوس  ءزج  هدـنام  یقاب  یلاق ، شورف  تمیق  زا  تسا  ضرق  هک  هیامرـس  يانثتـسا  زا  سپ  ج :
.درادن سمخ  دوش ، فرصم  یگدنز  جراخم  رد  هدش ، هتخورف  مامت و  یلاق  تفاب  هک  یلاس  رد  رگا 

ود رد  منک و  یم  یگدـنز  نم  هقبط  کی  رد  .دراد  قاتا  ود  نآ  هقبط  ره  هک  تسا  يا  هقبط  هس  نامتخاس  نم  ییاراد  مامت  س 911 :
سمخ نم  تافو  زا  دعب  هکنیا  ای  دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  نم  تایح  لاح  رد  هناخ  نیا  هب  ایآ  دـنراد ، تنوکـس  منادـنزرف  رگید  هقبط 

؟ دنزادرپب ار  نآ  سمخ  مندرم  زا  دعب  هک  منک  تیصو  ما  هثرو  هب  ات  دراد 

.دیامن هحلاصم  يوحن  هب  دیاب  تسا  هتشادن  لاس  باسح  هک  یسک  هتبلا  درادن ، سمخ  لاؤس  دروم  نامتخاس  ج :

؟ دوش یم  هبساحم  هنوگچ  لزنم  مزاول  سمخ  س 912 :

دننام هرمزور  یفرصم  ياهزاین  زا  یلو  .درادن  سمخ  نآ ، ریغ  شرف و  لثم  دنام  یم  یقاب  نآ  نیع  اهنآ  زا  هدافتسا  اب  هک  یمزاول  ج :
.دراد سمخ  دنامب ، یقاب  یسمخ  لاس  رس  ات  دیایب و  هفاضا  هچنآ  اهنآ ، ریغ  نغور و  جنرب و 

لوپ نوچ  یلو  دزاسب ، شدوخ  يارب  يا  هناخ  نآ  رد  اـت  هدـیرخ  ینیمز  اذـل  درادـن ، تنوکـس  يارب  یکلم  هناـخ  یـصخش  س 913 :
رب لاس  هتشادن ، تخاس  يارب  یفاک 
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دیاـب ار  دـیرخ  لوپ  سمخ  اـیآ  بوجو ، ضرف  رب  تسا ؟ بجاو  نآ  سمخ  اـیآ  تسا ، هدـناسرن  مه  شورف  هب  ار  نآ  هتـشذگ و  نآ 
؟ ار نیمز  یلعف  تمیق  ای  دزادرپب 

.درادن سمخ  دشاب ، هدیرخ  زاین ، دروم  نکسم  تخاس  يارب  لاس ، بسک  تعفنم  زا  ار  نیمز  رگا  ج :

هچنآ سمخ  ایآ  دسرب ، یسمخ  لاس  نآ ، مامتا  زا  لبق  یلو  دنک ، هناخ  نتخاس  هب  عورـش  صخـش  نآ  رگا  یلبق ، لاؤس  رد  س 914 :
؟ تسا بجاو  هدرک ، فرصم  نامتخاس  حلاصم  رد 

.درادن سمخ  لاؤس ، ضرف  رد  ج :

ایآ دنک ، مود  هقبط  نتخاس  هب  مادقا  دنک ، یم  یگدنز  لوا  هقبط  رد  شدوخ  هکنیا  اب  شنادنزرف ، هدنیآ  يارب  یصخش  رگا  س 915 :
؟ تسا بجاو  هدرک ، جرخ  نآ  رد  هچنآ  سمخ  تخادرپ  رگید  لاس  دنچ  ات  نآ  هب  زاین  مدع  دوجو  اب 

هب هچنآ  دوش ، بوسحم  يو  یفرع  نأش  اب  بساـنم  جراـخم  زا  رـضاح  لاـح  رد  شنادـنزرف  هدـنیآ  يارب  مود  هقبط  نتخاـس  رگا  ج :
نآ هب  شنادنزرف  هن  شدوخ و  هن  مه ، رـضاح  لاح  رد  دـشابن و  نینچ  نیا  هک  یتروص  رد  درادـن و  سمخ  تسا ، هدـناسر  فرـصم 

.تسا بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  دنرادن ، زاین 

، درادن تنوکس  يارب  يا  هناخ  هک  یصخش  سپ  درادن ، سمخ  دوش ، یم  بوسحم  لاس  جراخم  زا  هچنآ  دییامرف  یم  امش  س 916 :
وا جراـخم  زا  نیا  ارچ  سپ  دزاـسب ، ار  نآ  دـناوت  یمن  وا  هتـشذگ و  نآ  رب  رتـشیب  اـی  لاـس  کـی  هک  تسا  ینیمز  هـعطق  ِکـلام  یلو 

.دییامرفب حیضوت  میراودیما  دوش ؟ یمن  بوسحم 

یم بوسحم  يو  ینونک  جراخم  ءزج  دشاب ، هدـیرخ  لاس  نیب  دـمآرد  زا  نآ ، رد  زاین ، دروم  نکـسم  تخاس  يارب  ار  نیمز  رگا  ج :
.تسین بجاو  نآ  سمخ  دوش و 

رویرهش لوا  نم  یسمخ  لاس  رس  س 917 :
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ام يراک  هفاضا  ترجا  هام ، شش  زا  دعب  دوش و  یم  رازگرب  دادرخ  تشهبیدرا و  رد  سرادم  اههاگـشناد و  تاناحتما  ًالومعم  تسا ،
ماجنا یـسمخ  لاس  نایاپ  زا  لبق  هک  ار  يراک  ترجا  رگا  هک  دـییامرف  حیـضوت  مدنمـشهاوخ  دوش ، یم  تخادرپ  تاـناحتما  ماـیا  رد 

؟ دریگ یم  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  ایآ  منک ، تفایرد  لاس  نایاپ  زا  دعب  ما ، هداد 

ِلاـس ياـه  هنیزه  رد  رگا  و  يراـک ، هفاـضا  لاـس  هن  دوش  یم  بوسحم  نآ  تفاـیرد  لاـس  ياهدـمآرد  زا  یئزج  هقّوعم ، قوـقح  ج :
.درادن سمخ  دوش ، فرصم  تفایرد 

زا سپ  ینعی  هدـنیآ  رد  مزاول  نیا  دوش ، یم  هتخورف  ام  هب  رازاب  تمیق  زا  رتمک  یتمیق  هب  لاـچخی  لـثم  لزنم  مزاول  یهاـگ  س 918 :
لاح رد  هک  اهنآ  هب  ایآ  مینک ، هیهت  یلعف  تمیق  ربارب  دنچ  هب  ار  اهنآ  دیاب  جاودزا  زا  دعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسام ، زاین  دروم  جاودزا 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  تسا ، هدنام  هناخ  رد  هدافتسا  نودب  رضاح 

تمیق سمخ  دیاب  هدوبن ، امـش  زاین  دروم  دیرخ  لاس  رد  دیا و  هدیرخ  هدنیآ  رد  هدافتـسا  يارب  لاس  بسک  تعفنم  اب  ار  اهنآ  رگا  ج :
هیهت زا  ریزگان  زاین ، ماگنه  نآ  هراب  کی  هیهت  زا  ییاـناوت  مدـع  تلع  هب  هکنآ  رگم  دـیزادرپب ، یـسمخ  لاـس  رـس  رد  ار  نآ  هنـالداع 

ءزج تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، امـش  یفرع  نأش  هزادـنا  هب  مه  نآ  رادـقم  و  دیـشاب ، جایتحا  ناـمز  يارب  نآ  يرادـهگن  یجیردـت و 
.درادن سمخ  دوش و  یم  بوسحم  هنوؤم 

قافنا ینسوب ، نیطسلف و  تلم  لیـس و  زا  ناگدید  بیـسآ  سرادم ، هب  کمک  دننام  هیریخ  روما  يارب  ناسنا  هک  ار  یغلابم  س 919 :
؟ درادن سمخ  دوش و  یم  بوسحم  لاس  هنوؤم  زا  ایآ  دنک ، یم 

.درادن سمخ  دوش و  یم  بوسحم  قافنا  لاس  جراخم  زا  اهقافنا  نینچ  نیا  ج :

س
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نآ دـیرخ  يارب  یـشورف  شرف  دـنچ  هب  لاس  نآ  رخاوا  رد  میدرک و  زادـنا  سپ  شرف  دـیرخ  يارب  هتـشذگ  لاـس  رد  ار  یغلبم  : 920
دیدـج لاس  مود  هام  ات  راک  نیا  دـنک ، مهارف  ار  ام  هقیلـس  قوذ و  اب  بساـنم  شرف  ناـنآ  زا  یکی  دـش  رارق  هکنیا  اـت  میدومن  هعجارم 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  غلبم  نآ  هب  ایآ  تسا ، یسمش  يرجه  لاس  يادتبا  نم  یسمخ  لاس  رس  هکنیا  هب  هجوت  اب  دیشک ، لوط 

.درادن سمخ  لاؤس  ضرف  رد  هدش  هیهت  شرف  روکذم و  غلبم  ج :

هک یمک  هیامرـس  زا  هدافتـسا  زا  دعب  دنا و  هدرک  یعافتناریغ )  ) یـصوصخ هسردم  سیـسأت  هب  مادقا  صاخـشا  زا  يدادـعت  س 921 :
لیمکت يارب  هک  دومن  ررقم  نینچمه  دریگب و  ماو  کناب  زا  نآ  جراخم  نیمأت  يارب  تفرگ  میمـصت  ّسـسؤم  تأـیه  دنتـشاد ، اـضعا 
هدیـسرن یهددوس  هلحرم  هب  زونه  هسـسؤم  نیا  .دزادرپب  هنایهام  روط  هب  ار  یغلبم  اضعا  زا  کیره  کناب ، طاسقا  تخادرپ  هیاـمرس و 

، تسا هسـسؤم  تمیق  ناـمه  هک  هیامرـس  عومجم  اـیآ  دریگ ؟ یم  ّقلعت  سمخ  دـنزادرپ ، یم  هناـیهام  اـضعا  هک  یغلبم  هب  اـیآ  تسا ،
؟ دراد سمخ 

هچنآ سمخ  نینچمه  و  دنزادرپ ، یم  تکرش  هیامرس  ناونع  هب  هک  ار  دوخ  هناهام  مهس  سمخ  تسا  بجاو  اضعا  زا  کی  ره  رب  ج :
سمخ اضعا  زا  کی  ره  هکنآ  زا  سپ  و  دـنیامن ، تخادرپ  دـنا ، هداد  هسردـم  سیـسأت  رد  تکراشم  مهـس  ناونع  هب  ادـتبا  رد  هک  ار 

.درادن سمخ  هرابود  هیامرس  عومجم  رگید  دومن ، تخادرپ  ار  تکرش  هیامرس  زا  دوخ  مهس 

نیا هب  ایآ  تسا ، هتخادرپن  ار  نآ  نونکات  هک  تسا  راکهدـب  نم  هب  یغلبم  تسا  لاس  دـنچ  منک ، یم  راک  نآ  رد  هک  ییاج  س 922 :
ای دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  نآ  تفایرد  دّرجم  هب  غلبم 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ درذگب نآ  رب  لاس  کی  دیاب  هکنیا 

نآ تفایرد  ِلاس  دـمآرد  ءزج  دـشابن ، تفایرد  لباق  یـسمخ  لاس  رـس  دـشاب و  راـک  ترجا  تباـب  رگا  دـیراد  بلط  هک  یغلاـبم  ج :
.درادن سمخ  دوش ، فرصم  هنوؤم  رد  تفایرد  ِلاس  نامه  رد  رگا  هک  دوش ، یم  بوسحم 

، تسا یفاک  لاس  یط  رد  نآ  هب  زاین  هکنیا  ای  تسا  لاس  لوط  رد  نآ  زا  هدافتسا  هنوؤم  رد  سمخ  بوجو  مدع  كالم  ایآ  س 923 :
؟ دیاین شیپ  نآ  زا  هدافتسا  يارب  يدروم  دنچره 

یلو .تسا  اهنآ  هب  زاین  دـنام ، یم  یقاب  اهنآ  نیع  هدافتـسا ، ماگنه  هک  ییاـهزیچ  زا  نآ  دـننام  شرف و  ساـبل و  لاـثما  رد  كـالم  ج :
دایز اهنآ  هنالاس  فرـصم  زا  هچ  ره  هک  تسا  فرـصم  هریغ ، نغور و  جـنرب و  دـننام  یگدـنز  هنازور  یفرـصم  تاجایتحا  رد  راـیعم 

.دراد سمخ  دیایب ،

لاس طسو  رد  هک  يدوس  سّمخم و  ریغ  لام  اب  ینیشام  دیرخ  هب  مادقا  شا  هداوناخ  ياهزاین  عفر  شیاسآ و  يارب  یصخش  س 924 :
هب طوبرم  روـما  ماـجنا  يارب  ار  نیـشام  هک  یتروـص  رد  تسا ؟ بجاو  وا  رب  نآ  سمخ  تخادرپ  اـیآ  .تسا  هدوـمن  هدـمآ ، تسد  هب 

؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، هدیرخ  روظنم  ود  ره  هب  ای  شراک و 

عفر يارب  رگا  یلو  دراد ، سمخ  بوجو  رد  ار  راک  رازبا  مکح  دـشاب ، وا  بسک  راـک و  هب  طوبرم  روما  ماـجنا  يارب  رگا  نیـشام  ج :
هتفرگ ّقلعت  سمخ  نآ  دـیرخ  لوپ  هب  رگا  هتبلا  .درادـن  سمخ  دـشاب ، وا  یفرع  نأش  اب  بسانم  تاـجایتحا  ءزج  یگدـنز و  ياـهزاین 

.دوش هبساحم  تبسن  هب  دشاب ، هدیرخ  روظنم  ود  ره  يارب  هک  یتروص  رد  و  دوش ، تخادرپ  دیاب 

نآ ریغ  اب  سمخ  ندش  طولخم  هحلاصم و  نادرگ ، تسد 

نونکات یلو  تسا ، بجاو  اهنآ  رب  سمخ  هک  دنتسه  يدارفا  س 925 :
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هراب نیا  رد  نانآ  مکح  تسا ، راوشد  رایـسب  اهنآ  رب  ای  دـنرادن و  ار  نآ  تخادرپ  ییاناوت  مه  رـضاح  لاح  رد  دـنا و  هتخادرپن  ار  نآ 
؟ تسیچ

ناـکما دـح  اـت  نآ  يادا  هکلب  تسین ، فیلکت  طوقـس  هّمذ و  تئارب  بجوـم  سمخ  تخادرپ  يراوـشد  اـی  ییاـناوت  مدـع  درجم  ج :
بـسحرب جیردت  هب  ار  نآ  وا ، لیکو  ای  سمخ  رما  ّیلو  اب  دوخ  یهدـب  غلابم  ِنادرگ  تسد  اب  دـنناوت  یم  يدارفا  نینچ  تسا ، بجاو 

.دنزادرپب نامز  رادقم و  تهج  زا  ناشدوخ  تعاطتسا 

يارب منک و  یم  یبساک  نآ  رد  هک  متـسه  يراجت  یلحم  کـلام  تسا و  هدـش  يدـنب  طـسق  ماو  ياراد  هک  مراد  يا  هناـخ  س 926 :
فاعم هناخ  نآ  سمخ  تخادرپ  زا  ارم  هدومرف و  فطل  مراودیما  ما ، هدرک  نییعت  دوخ  يارب  یسمخ  لاس  ما ، یعرـش  هفیظو  هب  لمع 

؟ مراد یطسق  تروص  هب  ار  يراجت  لحم  سمخ  تخادرپ  ناوت  یلو  .دینک 

بجاو نات  يراجت  لحم  سمخ  تخادرپ  یلو  درادـن ، سمخ  هدـش  يرادـیرخ  هیـسن  هک  لاؤس  ضرف  رد  امـش  ینوکـسم  هناـخ  ج :
اب بسانم  ِبسک  هیقب ، اب  بسک  هکنیا  ای  دـشابن و  امـش  یگدـنز  هنیزه  هب  یفاو  هیقب  اـب  بسک  سمخ  تخادرپ  اـب  هکنیا  رگم  تسا ،

.دشابن امش  یفرع  نأش 

رد هک  هدیرخ  سّمخم  ریغ  لام  اب  يا  هناخ  تسا و  هتخادرپ  یمن  ار  شلاوما  سمخ  هک  درب  یم  رس  هب  جراخ  رد  یـصخش  س 927 :
یم تسا  راکهدب  هک  یـسمخ  ياج  هب  سمخ  زا  رتشیب  يرادـقم  لاسره  یلو  درادـن ، نآ  سمخ  يادا  يارب  یفاک  لام  رـضاح  لاح 

؟ ریخ ای  تسا  حیحص  وا  راک  نیا  ایآ  دزادرپ ،

هب ات  هچنآ  دروم  رد  و  دزادرپب ، جیردت  هب  ار  نآ  ًادـعب  ات  دـنک  نادرگ  تسد  دراد ، هدـهعرب  هک  ار  یـسمخ  دـیاب  لاؤس  ضرف  رد  ج :
، هتخادرپ لاح 
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.دیامن هعجارم  ام  يالکو  زا  یکی  هب 

نیا زا  یهدـب  رادـقم  هچ  دـناد  یمن  ًالعف  و  هتخادرپ ، یمن  ار  دوخ  هنالاس  دـمآرد  سمخ  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  یـصخش  س 928 :
؟ دیامن هّمذلا  يرب  سمخ  زا  ار  دوخ  دناوت  یم  هنوگچ  رضاح  لاح  رد  وا  دراد ، تباب 

دیاب كوکـشم  دراوم  رد  و  دزادرپب ، ار  اهنآ  سمخ  دـنک و  باسح  هتفرگ ، ّقلعت  اهنآ  هب  سمخ  هک  ار  یلاوما  مامت  تسا  بجاو  ج :
.دیامن هحلاصم  وا  لیکو  ای  سمخ  رما  ّیلو  اب 

لام اب  ار  يا  هناخ  یتح  دزادرپ ، یمن  ار  شتاـکز  سمخ و  مردـپ  منک ، یم  یگدـنز  ما  هداوناـخ  اـب  هک  متـسه  یناوج  نم  س 929 :
ادـج ما  هداوناـخ  زا  مناوت  یمن  هکنیا  هب  هجوت  اـب  .تسا  راکـشآ  مروخ ، یم  هناـخ  رد  هک  ییاذـغ  ندوب  مارح  تسا و  هتخاـس  يوبر 

.دییامرف نایب  هراب  نیا  رد  ارم  فیلکت  مراودیما  موش ،

شا همزال  دزادرپ ، یمن  ار  دوخ  تاکز  سمخ و  وا  اـی  تساـبر و  اـب  طولخم  ناتردـپ  لاوما  هک  دیـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  ضرف  رب  ج :
نیا تمرح  هب  نیقی  ات  و  تسین ، دینک ، یم  فّرـصت  نآ  رد  امـش  هک  يو  لاوما  ای  دـنک و  یم  فرـصم  وا  هک  يزیچ  تمرح  هب  نیقی 

، دینک یم  فرصم  وا  لاوما  زا  هچنآ  ندوب  مارح  هب  نیقی  رگا  هتبلا ، .درادن  لاکـشا  امـش  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  دیا ، هدرکن  ادیپ  لاوما 
هک دشاب  یجرح  امش ، يارب  نانآ  اب  هطبار  عطق  هداوناخ و  زا  ییادج  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  امش  يارب  نآ  زا  هدافتسا  دیـشاب ، هتـشاد 

لاوما رد  هک  نارگید  لاـم  تاـکز و  سمخ ، نماـض  یلو  درادـن ، لاکـشا  ناـنآ  مارح  هب  طولخم  لاوما  زا  هدافتـسا  تروص  نیا  رد 
.دیتسه دراد ، دوجو  امش  فرصم  دروم 

و دزادرپ ، یمن  ار  شتاکز  سمخ و  مردپ  هک  مراد  نانیمطا  نم  س 930 :
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هلأـسم نیا  مکح  تسین ، بجاو  اـم  رب  یتاـکز  سمخ و  میتسه و  قحتـسم  اـم  هک  دـیوگ  یم  خـساپ  رد  مهد ، یم  رکذـت  وا  هب  یتقو 
؟ تسیچ

نیا رد  قیقحت  تسین و  بجاو  وا  رب  تاکز  سمخ و  دـشاب ، هتـشادن  دریگب ، ّقلعت  نآ  هب  تاکز  سمخ و  هک  یلاـم  ناتردـپ  رگا  ج :
.تسین مزال  امش  رب  هنیمز 

هب میراد و  شورف  دـیرخ و  نانآ  اب  دـنرادن ، مه  لاس  باـسح  دـنهد و  یمن  سمخ  هک  مینک  یم  هلماـعم  یـصاخشا  اـب  اـم  س 931 :
؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  نیا  میروخ ، یم  اذغ  نانآ  اب  هتفر و  نانآ  ندید 

فرـصم نانآ ، دزن  نتفر  ماگنه  ای  دیا و  هتفرگ  نانآ  زا  شورف  دیرخ و  قیرط  زا  هک  دیراد  یلاوما  رد  سمخ  دوجو  هب  نیقی  رگا  ج :
هب جایتحا  تسا و  یلوضف  دـیریگ ، یم  نانآ  زا  شورف  دـیرخ و  قیرط  زا  هک  یلاوما  رد  دوجوم  سمخ  رادـقم  رد  هلماعم  دـینک ، یم 

يراددوخ ترـشاعم و  كرت  هکنیا  رگم  تسین  زیاج  امـش  يارب  ناشیا  لاوما  رد  فّرـصت  و  دراد ، وا  لیکو  ای  سمخ  رما  ّیلو  هزاجا 
سمخ نماض  یلو  تسا ، زیاج  فّرصت  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  یجرح  امـش  يارب  ناشلاوما  رد  فّرـصت  نانآ و  ياذغ  ندروخ  زا 

.دیتسه دینک ، یم  فّرصت  اهنآ  رد  هک  یلاوما 

؟ تسا زیاج  وا  زا  لام  نآ  نتفرگ  ایآ  دشخبب ، دجسم  هب  هدشن ، هداد  نآ  سمخ  هک  ار  یلام  یصخش  رگا  س 932 :

هب نآ ، سمخ  هب  تبـسن  دـیاب  نآ ، تفایرد  تروص  رد  تسین و  زیاج  نآ  نتفرگ  دـنراد ، لام  نآ  رد  سمخ  دوجو  هب  نیقی  رگا  ج :
.دنیامن هعجارم  وا  لیکو  ای  سمخ  رما  یلو 

یمکح هچ  دنتسین ، دنبیاپ  سمخ  زامن و  صوصخ  هب  ینید  روما  هب  هک  یناناملسم  اب  ترشاعم  س 933 :
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، هداد ماجنا  ار  راک  نیا  راب  نیدنچ  هک  یسک  نتشاد ، لاکـشا  تروص  رد  دراد ؟ لاکـشا  نانآ  ياه  هناخ  رد  ندروخ  اذغ  ایآ  دراد ؟
؟ دراد یمکح  هچ 

نانآ اب  ترشاعم  كرت  هکنآ  رگم  درادن ، لاکشا  دشابن ، ینید  روما  هب  مازتلا  مدع  رد  ناشیا  دییأت  مزلتـسم  نانآ  اب  ترـشاعم  رگا  ج :
كرت رکنم  زا  یهن  باب  زا  تقوم  روط  هب  ترـشاعم  هک  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ینید  روما  هب  ناشیا  مامتها  رد  رثؤم 

.درادن لاکشا  دیشاب ، هتشادن  نآ  هب  سمخ  ّقلعت  هب  نیقی  ات  نآ ، دننام  اذغ و  لیبق  زا  نانآ  لاوما  زا  هدافتسا  یلو  دوش ،

ایآ دهد ، یمن  سمخ  وا  رهوش  هک  ما  هدش  هجوتم  یگزات  هب  دـنک ، یم  توعد  اذـغ  فرـص  هب  دایز  ارم  مناتـسود  زا  یکی  س 934 :
؟ تسا زیاج  نم  يارب  دهد ، یمن  سمخ  هک  یسک  ياذغ  ندروخ 

.درادن لاکشا  نآ  ندروخ  دیرادن ، دوش ، یم  هداد  رارق  امش  رایتخا  رد  هک  ییاذغ  هب  سمخ  ّقلعت  هب  ملع  ات  ج :

، هدیرخ ار  نآ  یلام  هچ  اب  دناد  یمن  هک  ینوکـسم  هناخ  دنک ، باسح  ار  شلاوما  سمخ  دهاوخ  یم  راب  نیلوا  يارب  يدرف  س 935 :
؟ تسیچ نآ  مکح  تسا ، هدیرخ  هدش ، زادنا  سپ  لاس  دنچ  هک  یلام  اب  ار  نآ  دنادب  هک  یتروص  رد  دراد ؟ یمکح  هچ 

( هبه ای  ثرا  دـننام   ) هدوبن سمخ  ّقلعتم  ًاعرـش  هک  یلام  اب  هک  دـهد  یم  لامتحا  رگا  ار  یگدـنز  مزاول  ریاس  اـی  ینوکـسم  هناـخ  ج :
یمن نکیل  تسا ، هدیرخ  دوخ  بسک  دمآرد  اب  ار  نآ  هک  دراد  نیقی  رگا  یلو  تسین ، وا  رب  نآ  سمخ  تباب  زا  يزیچ  دشاب  هدـیرخ 

تخادرپ زا  شیپ  لاس و  نایاپ  زا  سپ  ای  تسا  هدرک  نآ  دیرخ  فرص  لاس  نیب  رد  ار  بسک  دمآرد  ایآ  هک  دناد 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک زادنا  سپ  لاس  دنچ  هک  یبسک  دمآرد  زا  ار  هناخ  دراد  نیقی  رگا  دیامن و  هحلاصم  ام  يالکو  زا  یکی  اب  دیاب  دـمآرد ، سمخ 
لوپ شزرا  لّزنت  دروم  رد  .دزادرپب و  ار  هدش  زادـنا  سپ  دـمآرد  نآ  سمخ  دـیاب  تسا ، هدـیرخ  نآ  سمخ  تخادرپ  زا  شیپ  تسا 

.تسا عرش  مکاح  اب  هحلاصم  طوحا 

ناترتفد ای  امـش  هب  لام  نآ  نیع  لاقتنا  وا  يارب  یلو  هدرک ، تفایرد  سمخ  ناونع  هب  ار  یغلبم  اهرهـش  زا  یکی  رد  یملاـع  س 936 :
هک یلام  نیع  دوش  یم  هتفرگ  کناب  زا  هک  یلام  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنک ؟ هلاوح  کناب  قیرط  زا  ار  نآ  دـناوت  یم  اـیآ  تسا ، لکـشم 

؟ تسین هدش ، تخادرپ  کناب  هب  رهش  نآ  رد 

.درادن لاکشا  کناب  قیرط  زا  یعرش  قوقح  ریاس  سمخ و  لیوحت  ج :

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  نیمز  نآ  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  مرخب ، سّمخم  ریغ  لام  اب  ار  ینیمز  رگا  س 937 :

سمخ رما  ّیلو  هزاجا  رب  فقوتم  تسا و  یلوضف  سمخ ، رادقم  هب  هلماعم  دشاب ، هدش  هدیرخ  سّمخم  ریغ  لام  نیع  اب  نیمز  رگا  ج :
.تسین زیاج  نآ  رد  ندناوخ  زامن  دنکن ، ذیفنت  هزاجا و  ار  نآ  ات  تسا و 

نآ رد  فّرـصت  ایآ  تسا ، هتخادرپن  ار  نآ  هدنـشورف  هتفرگ و  ّقلعت  سمخ  هدیرخ ، هک  یلام  نیع  هب  هک  دنادب  يرتشم  رگا  س 938 :
؟ تسا زیاج  وا  يارب  الاک 

.تسا سمخ  رما  ّیلو  هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و  سمخ  رادقم  هب  هلماعم  الاک ، رد  سمخ  دوجو  ضرف  اب  ج :

سمخ نداد  ایآ  ریخ ، ای  تسا  هتخادرپ  ار  شلام  سمخ  دنک ، یم  هلماعم  وا  اب  هک  يرتشم  هک  دنادن  يا  هزاغم  بحاص  رگا  س 939 :
؟ تسا بجاو  وا  رب  لاوما  نآ 

ملع هک  ینامز  ات  ج :
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صحف هب  تبـسن  مه  يا  هفیظو  تسین و  وا  هدـهعرب  يزیچ  دـشاب ، هتـشادن  دزادرپ ، یم  وا  هب  يرتـشم  هک  یلوپ  رد  سمخ  دوـجو  هب 
.درادن

يراذـگ هیامرـس  يدـیلوت  راک  کی  رد  يریگراک  هب  يارب  تکارـش  ناونع  هب  ناموت  رازه  دـص  مه  اب  رفن  راهچ  ًـالثم  رگا  س 940 :
سمخ هک  ار  يدرف  لام  دنناوت  یم  ناکیرش  رگید  ایآ  و  ریخ ؟ ای  تسا  حیحص  وا  اب  تکارش  ایآ  دهدن ، سمخ  اهنآ  زا  یکی  دننک و 

زا مادک  ره  رب  ایآ  دنشاب ، کیرـش  مه  اب  رفن  دنچ  رگا  یلک  روط  هب  و  دنزادنایب ؟ راک  هب  هتفرگ و  هنـسحلا  ضرق  ناونع  هب  دهد  یمن 
؟ دوش تخادرپ  كرتشم  قودنص  زا  دیاب  سمخ  هکنیا  ای  دزادرپب  لقتسم  روط  هب  ار  دوخ  دمآرد  سمخ  تسا  بجاو  اهنآ 

هک تسا  یلوضف  وا  لام  سمخ  رادقم  هب  تسا ، هتخادرپن  ار  نآ  یلو  هتفرگ  ّقلعت  سمخ  شا  هیامرس  هب  هک  یصخش  اب  تکارـش  ج :
رد فّرـصت  دنـشاب ، هدادـن  ار  هیامرـس  رد  دوخ  مهـس  سمخ  ءاکرـش  زا  یـضعب  رگا  و  دوش ، هعجارم  رما  ّیلو  هب  نآ  هب  تبـسن  دـیاب 

فّلکم نانآ  زا  مادکره  دننک ، یم  تفایرد  ار  كرتشم  هیامرس  زا  لصاح  دوس  ءاکرـش  هک  یماگنه  و  تسین ، زیاج  كرتشم  هیامرس 
.دنزادرپب یسمخ  لاس  رس  ار  دوخ  مهس  زا  هنوؤم  رب  دازام  سمخ  دنتسه 

؟ تسیچ نم  فیلکت  دنشاب ، هتشادن  یسمخ  لاس  باسح  نم  ياکرش  رگا  س 941 :

و دشاب ، لالح  كرتشم  لام  رد  نانآ  تافّرصت  ات  دنزادرپب  ار  دوخ  ماهـس  یعرـش  قوقح  هک  تسا  بجاو  ءاکرـش  زا  کی  ره  رب  ج :
دیتسه زاجم  دشاب ، یجرح  ای  يررض  امش  يارب  نانآ  زا  ندشادج  تکرش و  لالحنا  دننک و  یمن  تخادرپ  ار  نآ  اهکیرـش  هیقب  رگا 

.دیهد همادا  نانآ  اب  دوخ  تکارش  هب 
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هیامرس

لوا تمسق 

زا نآ  هیامرـس  هدـیدرگ و  سیـسأت  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  نایگنهرف  ینواعت  تکرـش  مان  هب  یگنهرف  ناردارب  زا  یتکرـش  س 942 :
یلو دوب ، مک  تکرش  هیامرس  ادتبا  رد  دنتخادرپ ، ناموت  دص  کیره  هک  دوب  هدش  لیکشت  نایگنهرف  زا  يدادعت  مهـس  زا  ادتبا  نامه 
نیب نآ  دوس  .تسا  تکرـش  ياهنیـشام  هفاضا  هب  ناموت  نویلیم  هدـجه  رب  غلاب  نآ  هیامرـس  اضعا ، دادـعت  شیازفا  اب  رـضاح  لاـح  رد 

تکرـش اب  هدومن و  تفایرد  ار  دوخ  مهـس  دـناوت  یم  یتحارب  نانآ  زا  کـیره  و  دوش ، یم  میـسقت  ناشمهـس  تبـسن  هب  نارادـماهس 
تأیه سیئر  ناونع  هب  نم  تیعقوم  هب  هجوت  اب  ایآ  تسا ، هدـشن  تخادرپ  نآ  دوس  هیامرـس و  سمخ  نونکات  .دـیامن  باـسح  هیوست 

رد نارادماهس  تیاضر  ایآ  منک ؟ نآ  تخادرپ  هب  مادقا  دریگب ، ّقلعت  تکرش  باسح  هب  یسمخ  رگا  هک  تسا  زیاج  تکرـش ، يرادا 
؟ تسا طرش  هراب  نیا 

تکرش ییاراد  عومجم  زا  دوخ  مهس  هب  تبسن  اضعا  زا  کیره  فیلکت  نآ ، زا  لصاح  دوس  تکرش و  هیامرـس  سمخ  تخادرپ  ج :
.تسا تکرش  نارادماهس  زا  تلاکو  هزاجا و  بسک  رب  فقوتم  نآ ، يرادا  تأیه  لوئسم  طسوت  راک  نیا  ماجنا  و  تسا ،

هنـسحلا ضرق  رگیدـکی  هب  زاین  ماگنه  ات  دـنا  هتفرگ  دوخ  نیب  هنـسحلا  ضرق  قودنـص  داجیا  هب  میمـصت  دارفا  زا  يدادـعت  س 943 :
، دزادرپب ار  یغلبم  قودنص  يدوجوم  شیازفا  يارب  هام  ره  یتسیاب  هتخادرپ ، لیکشت  يادتبا  رد  هک  یغلبم  رب  هوالع  وضع  ره  .دنهدب 
هب یمئاد  روط  هب  قودنـص  هیامرـس  هک  یتروص  رد  دییامرف و  نایب  ار  وضع  ره  سمخ  تخادرپ  یگنوگچ  هدومرف  فطل  میراودـیما 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نآ  سمخ  يادا  دشاب ، اضعا  تسد  رد  ضرق  ناونع 

زا ار  دوخ  تکارش  مهس  رادماهس  دارفا  زا  کی  ره  رگا  ج :
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رد ار  نآ  رگا  یلو  .دزادرپب  ار  نآ  سمخ  تسا  بجاو  دـشاب ، هتخادرپ  یـسمخ  لاس  نایاپ  زا  دـعب  دوخ  قوقح  زا  اـی  بسک  تعفنم 
لاس نایاپ  رد  ار  نآ  سمخ  دیاب  دشاب ، نکمم  يو  یسمخ  لاس  نایاپ  رد  وا  يارب  نآ  تفایرد  هک  یتروص  رد  تسا ، هداد  لاس  نیب 

.تسین بجاو  وا  رب  نآ  سمخ  تخادرپ  هدرکن ، تفایرد  قودنص  زا  ار  نآ  ات  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دهدب ،

یم ّقلعت  سمخ  لـصاح ، دوس  هب  اـیآ  دـشاب ، هتـشاد  رگا  دراد ؟ یلقتـسم  یقوقح  تیـصخش  هنـسحلا  ضرق  قودنـص  اـیآ  س 944 :
؟ تسا هنوگچ  نآ  سمخ  تخادرپ  تیفیک  دشاب ، هتشادن  یلقتسم  یقوقح  تیصخش  رگا  دریگ ؟

کلم اضعا  زا  کیره  مهس  هب  تبسن  نآ ، زا  لصاح  دوس  دشاب ، كارتشا  وحن  هب  صاخشا  یصخش  کلم  قودنص  هیامرـس  رگا  ج :
صاخشا ای  صخش  کلم  قودنـص  هیامرـس  رگا  یلو  .دزادرپب  شلاس  هنوؤمرب  دئاز  رد  ار  نآ  سمخ  دیاب  دوب و  دهاوخ  وا  یـصخش 

.درادن سمخ  نآ ، زا  لصاح  دوس  دشاب ، نآ  دننام  ماع و  فقو  لام  زا  هکنیا  لثم  دشابن 

هام ره  رد  و  دنزیرب ، یقودنص  رد  رانید  تسیب  ًالثم  هامره  نانآ  زا  کیره  هک  دنا  هدرک  قفاوت  نینمؤم  زا  رفن  هدزاود  دادعت  س 945 :
دهاوخ رفن  نیرخآ  هب  تبون  هام  هدزاود  زا  دـعب  هک  دـناسرب ، دوخ  یـصخش  ياه  هنیزه  فرـصم  هب  هتـشادرب و  ار  غلبم  نآ  رفن  کـی 

رب سمخ  ایآ  دراد ، یمرب  دوش ، یم  رانید  لهچ  تسیود و  نآ  رادقم  هک  هتخادرپ  تدم  نیا  رد  ار  هچنآ  وا  هک  ینعم  نیدـب  دیـسر ،
هک یلوپ  زا  يرادـقم  دـشاب و  هتـشاد  ینّیعم  یـسمخ  لاس  درف  نیا  رگا  دوش ؟ یم  بوسحم  يو  هنوؤم  ءزج  هکنیا  ای  تسا  بجاو  وا 

زا سپ  هدش ، تفایرد 
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نآ سمخ  تخادرپ  موزل  زا  ات  دهد  رارق  ینّیعم  یـسمخ  لاس  غلبم ، نآ  زا  تمـسق  نیا  يارب  تسا  زیاج  ایآ  دنامب ، وا  دزن  لاس  نایاپ 
؟ دبای ییاهر 

رد دارفا  زا  کی  ره  هک  ار  هچنآ  ره  دـشاب ، لاس  نیب  رد  ناش  هنالاس  دـمآرد  زا  رگا  دـنزادرپ ، یم  قودنـص  هب  دارفا  هک  ار  هچنآ  ج :
لداعم يرادقم  قودنـص و  زا  ضرق  نآ  زا  يرادقم  رگا  دنک  فرـص  لاس  جراخم  رد  ات  دیامن  یم  تفایرد  قودنـص  زا  دوخ  تبون 

هچنآ سمخ  دیاب  دشاب ، لبق  لاس  عفانم  زا  رگا  یلو  درادن ، سمخ  تسا ، هتخادرپ  قودنـص  هب  لاس  نامه  عفانم  زا  هک  دـشاب  یغلابم 
هچنانچ و  دراد ، ار  دوخ  صاخ  مکح  یلاسره  تعفنم  دـشاب ، لاس  ود  ره  عفاـنم  زا  رگا  و  دزادرپب ، تسا ، لـبق  لاـس  عفاـنم  زا  هک  ار 

زا ییاهر  يارب  دناوت  یمن  دشاب ، لاس  نآ  جراخم  رب  دئاز  هدومن ، زیراو  قودنـص  هب  لاس  عفانم  زا  هک  دوخ  مهـس  زا  وا  یتفایرد  غلبم 
یسمخ لاس  کی  دوخ  هنالاس  عفانم  همه  يارب  هک  تسا  بجاو  هکلب  دهد ، رارق  نآ  يارب  یلقتسم  یـسمخ  لاس  دئاز ، رادقم  سمخ 

.دزادرپب ار  لاس  نآ  هنوؤم  رب  دازام  سمخ  دهد و  رارق 

یم ّقلعت  سمخ  غلبم  نآ  هب  لاس  کی  تشذـگ  زا  سپ  ایآ  ما ، هدرک  هراجا  نهر  ناونع  هب  یغلبم  تخادرپ  اـب  ار  يا  هناـخ  س 946 :
؟ دریگ

.دراد سمخ  دشاب ، بسک  تعفنم  زا  رگا  دیا ، هداد  ضرق  رجوم  هب  هک  ار  یغلبم  ج :

هب مادقا  اذل  تسا ، لکـشم  ام  يارب  نآ  هرابکی  تخادرپ  هک  میراد  يدایز  هنیزه  هب  جایتحا  ینارمع  ياهراک  ماجنا  يارب  ام  س 947 :
دعب میراذگ و  یم  هعیدو  هب  نآ  رد  ار  یغلبم  هام  ره  و  میا ، هدرک  نارمع  يارب  یقودنص  سیسأت 
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؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  هدش  زادنا  سپ  لام  نیا  هب  ایآ  مینک ، یم  ینارمع  ياهراک  فرص  ار  نآ  دش ، عمج  يرادقم  هکنآ  زا 

تیکلام تحت  ینارمع  ياهراک  رد  نآ  فرصم  نامز  ات  دشاب و  وا  لاس  دمآرد  زا  صخش  ره  فرط  زا  هدش  تخادرپ  غلابم  رگا  ج :
.دزادرپب ار  نآ  سمخ  هک  تسا  بجاو  دریگب ، سپ  قودنص  زا  ار  نآ  یسمخ  لاس  نایاپ  رد  دناوتب  صخش  نآ  دنامب و  یقاب  وا 

دنفسوگ سأر  تشه  دون و  نامز  نآ  رد  مدومن ، مدوخ  يارب  یسمخ  لاس  نییعت  ملاوما و  هبـساحم  هب  مادقا  لبق  لاس  دنچ  س 948 :
رثارب نم  نادنفسوگ  هک  تسا  لاس  دنچ  .متـشاد  تلکیـسروتوم  کی  دقن و  لوپ  يرادقم  نینچمه  دوب و  هدش  هداد  اهنآ  سمخ  هک 

، مراد دقن  لوپ  يرادقم  دنفـسوگ و  سأر  تصـش  رـضاح  لاح  رد  .تسا  هدش  دایز  مدقن  لوپ  یلو  هدش ، مک  اهنآ  یجیردت  شورف 
؟ مهدب ار  نآ  يدایز  رادقم  سمخ  دیاب  طقف  هکنیا  ای  تسا  بجاو  نم  رب  لوپ  نیا  سمخ  تخادرپ  ایآ 

لوپ اب  دنفـسوگ  سأر  تشه  دون و  تمیق  عومجم  زا  رتشیب  دیراد ، هک  يدقن  لاوما  اب  دوجوم  ياهدنفـسوگ  تمیق  عومجم  رگا  ج :
.دراد سمخ  دئاز  رادقم  دیا ، هدرک  تخادرپ  ار  نآ  سمخ  ًالبق  هک  دشاب  يدقن 

لاـس دـمآرد  زا  ار  نآ  سمخ  دـناوت  یم  اـیآ  تسا ، هتفرگ  قـّلعت  نآ  هـب  سمخ  هـک  دراد  نـیمز ) اـی  هناـخ   ) یکلم يدرف  س 949 :
؟ دنک تخادرپ  سّمخم  دوس  زا  ار  کلم  سمخ  سپس  دهدب و  ار  دوس  سمخ  لوا  تسا  بجاو  هکنیا  ای  دزادرپب ؟

.دزادرپب مه  ار  نآ  سمخ  هک  تسا  بجاو  دزادرپب ، لاس  دمآرد  زا  ار  نآ  سمخ  دهاوخب  رگا  ج :

دیهش داینب  هک  یلوپ  لحم  زا  ار  یلاوما  س 950 :
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زیزع يادهـش  زا  یـضعب  کلم  هک  یعارز  نیمز  ای  هناخراک  دوس  لـحم  زا  اـی  دزادرپ  یم  زیزع  يادهـش  ریغـص  نادـنزرف  هب  هناـیهام 
نیمأت يارب  هدش  زادنا  سپ  لاوما  نیا  زا  يرادقم  یهاگ  میا و  هدرک  زادنا  سپ  ادهـش  نادـنزرف  يارب  هدوب ، ناش  شاعم  رارما  تهج 

ای دراد  سمخ  هدش  زادنا  سپ  قوقح  اهدوس و  نیا  ایآ  هک  دـییامرف  نایب  میدنمـشهاوخ  .دوش  یم  فرـصم  نانآ  يرورـض  ياهزاین 
؟ درادن سمخ  دنا ، هدشن  گرزب  هک  ینامز  ات  هکنیا 

، درادن سمخ  دوش ، یم  تخادرپ  نانآ  هب  دیهش  داینب  طسوت  ای  دسر و  یم  ثرا  هب  نانآ  ناردپ  زا  ادهـش  زیزع  نادنزرف  هب  هچنآ  ج :
کلم رد  یعرش  غولب  هب  ندیسر  نامز  ات  هک  يرادقم  نآ  دهد ، یم  نانآ  هب  دیهش  داینب  هک  يا  هیده  ای  ثرا  زا  لصاح  دوس  زا  یلو 

.دزادرپب ار  نآ  دوس  سمخ  فیلکت ، نس  هب  ندیسر  زا  دعب  هک  تسا  بجاو  نانآ  زا  کیره  رب  طایتحا  رب  انب  دنام ، یم  یقاب  نانآ 

؟ ریخ ای  دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  دنک ، یم  فرصم  يراجت  تالماعم  ماجنا  دمآرد و  لیصحت  يارب  ناسنا  هک  یلام  هب  ایآ  س 951 :

ياه هنیزه  لیبق  زا  دـنک  یم  فرـصم  نآ  ریغ  يراجت و  ياهراک  زا  دـمآرد  ندروآ  تسد  هب  يارب  لاـس  دـمآرد  زا  هک  ار  هچنآ  ج :
.درادن سمخ  دوش و  یم  انثتسا  لاس  نامه  دمآرد  زا  نآ ، دننام  هلماعم و  هطساو  ندرک ، نزو  لقن ، لمح و  يرادرابنا ،

؟ دراد سمخ  نآ  دوس  هیامرس و  لصا  ایآ  س 952 :

اب بسک  هکنیا  ای  تسین و  وا  یگدنز  هنیزه ي  هب  یفاو  هیقب  اب  بسک  دـمآرد  نآ ، سمخ  تخادرپ  اب  هک  دـشاب  يرادـقم  هب  رگا  ج :
.درادن سمخ  دشابن  وا  یفرع  نأش  اب  بسانم  هیقب ،

باصن دح  هب  دشاب و  هتشاد  كوکسم  يالط  یسک  رگا  س 953 :
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؟ تسا بجاو  مه  نآ  سمخ  تخادرپ  تاکز ، رب  هوالع  ایآ  دسرب ، مه 

.دراد سمخ  بوجو  رد  ار  بسک  ياهدمآرد  ریاس  مکح  دوش ، بوسحم  بسک  تعفنم  ءزج  رگا  ج :

اب و  دنک ، یم  هیده  نم  هب  ار  دوخ  قوقح  هشیمه  مرـسمه  میتسه ، شرورپ  شزومآ و  ترازو  نادنمراک  زا  مرـسمه  نم و  س 954 :
غلبم نآ  هک  مناد  یمن  یلو  ما ، هدش  میهس  متـسه ، نآ  وضع  هک  شرورپ  شزومآ و  نادنمراک  يزرواشک  تکرـش  رد  لوپ  يرادقم 
رتمک هدش  زادنا  سپ  ما  یسمخ  لاس  نایاپ  ات  مرسمه  هنایهام  قوقح  زا  هک  یلوپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  مرسمه ، ای  هدوب  مدوخ  قوقح  زا 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  روکذم  غلبم  هب  ایآ  دریگ ، یم  لاس  لوط  رد  وا  هک  تسا  یلوپ  زا 

سمخ تسا ، ناتدوخ  قوقح  هب  طوبرم  هک  دیا  هتخادرپ  هکرشلا  مهـس  دیرخ  تباب  هک  یلوپ  زا  هدش و  زادنا  سپ  لاوما  زا  هچنآ  ج :
ای تسا  ناتدوخ  قوقح  زا  دـیراد  کـش  هک  مه  ار  هچنآ  و  درادـن ، سمخ  هدـش ، هیدـه  ناترـسمه  طـسوت  هک  تمـسق  نآ  و  دراد ،

.تسا نآ  هحلاصم  ای  سمخ و  تخادرپ  طوحا  هچ  رگا  تسین ، بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  ناترسمه ،

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  هدوب ، کناب  رد  هنسحلا  ضرق  تروص  هب  لاس  ود  تدم  هب  هک  یلوپ  هب  ایآ  س 955 :

هب کـناب  رد  نآ  زادـنا  سپ  دریگ و  یم  قـّلعت  سمخ  نآ  هب  راـب  کـی  دوـش ، یم  زادـنا  سپ  بسک  تعفنم  زا  هـک  يرادـقم  ره  ج :
هدنریگ ضرق  زا  یسمخ  لاس  رس  ات  ار  نآ  دناوت  یمن  هک  یـضرق  هلب ، .دوش  یمن  نآ  سمخ  طوقـس  بجوم  هنـسحلا  ضرق  تروص 

.تسین بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  هتفرگن ، سپ  ار  نآ  ات  دریگب ، سپ 

يرادقم ای  دیامن و  زادنا  سپ  يرادقم  دناوتب  ات  دریگ  یم  تخس  دوخ  لّفکت  تحت  هداوناخ  ای  دوخرب  هک  یصخش  س 956 :
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یقاب لاس  رـس  ات  هتفرگ ، ضرق  هک  یلام  ای  هدش و  زادنا  سپ  لام  رگا  دنک ، ّلح  ار  شا  یگدنز  تالکـشم  دناوتب  ات  دـنک  یم  ضرق 
؟ دریگ یم  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  ایآ  دنامب ،

تخادرپ دشاب ، هدنیآ  زور  دنچ  ات  هنوؤم  رد  فرص  هناتسآ  رد  رگآ  دعب ، لاس  رد  هنوؤم  رد  فرَـص  يارب  لاس  ِدمآرد  زادنا  سپ  ج :
طـسق دوخ  لاس  دمآرد  زا  رگا  یلو  تسین ، هدـنریگ  ضرق  هدـهعرب  تسا ، هدرک  ضرق  هک  یلوپ  سمخ  تسین و  بجاو  نآ  سمخ 

هب ار  نآ  سمخ  هک  تسا  بجاو  دـشاب ، یقاب  وا  دزن  یـسمخ  لاس  ندیـسر  ماگنه  هتفرگ  ضرق  هک  یلام  نیع  دزادرپب و  ار  نآ  ياه 
.دزادرپب هدومن ، تخادرپ  هک  یطاسقا  نازیم 

سپ نآ  رد  هناخ  نتخاس  يارب  ار  یلوپ  هّرمزور  جراخم  زا  رگا  ما ، هدیرخ  هناخ  تخاس  يارب  ار  ینیمز  هعطق  تسا  لاس  ود  س 957 :
؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  نآ  هب  لاس  نایاپ  رد  ایآ  متسه ، رجأتسم  رضاح  لاح  رد  اریز  منک ، زادنا 

سپ لوپ  هکنآ  ای  و  دینک ، لیدبت  زاین  دروم  ینامتخاس  حلاصم  هب  یـسمخ  لاس  ندیـسر  زا  لبق  ار  لاس  دـمآرد  زا  لام  نیع  رگا  ج :
سمخ دییامن ، دوخ  نکسم  نامتخاس  فرص  یسمخ  لاس  نایاپ  زا  سپ  کیدزن  هدنیآ  رد  دیهاوخ  یم  ار  لاس  دمآرد  زا  هدش  زادنا 

.درادن

رد هحلاصم  ایآ  ما ، هدرپس  هاگشناد  هب  ار  دوخ  هیامرس  زا  یتمـسق  دمآرد ، بسک  يارب  و  ما ، هتفرگ  جاودزا  هب  میمـصت  نم  س 958 :
؟ دراد ناکما  نآ  سمخ  اب  هطبار 

لباق یعطق  ِسمخ  تسا و  بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  یـسمخ ، لاس  تشذگ  اب  دشاب ، امـش  بسک  تعفنم  زا  روکذـم  لام  رگا  ج :
.تسین هحلاصم 

هک جح  ناوراک  زاین  دروم  مزاول  هیثاثا و  همه  دیرخ  هب  مادقا  هتشذگ  لاس  رد  جح  نامزاس  س 959 :
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تفایرد لاسما  ناتـسبات  رد  دوب ، ناـموت  رازه  هدراـهچ  تسیود و  هک  ار  ما  هدـش  هتخورف  مزاول  لوپ  نم  درک ، دوب ، بناـجنیا  کـلم 
ما و هدرک  نییعت  دوخ  يارب  یسمخ  لاس  هکنیا  هب  هجوت  اب  ما ، هتفرگ  هتـشذگ  لاس  رد  ناموت  رازه  داتـشه  غلبم  نآ ، رب  هوالع  مدرک ،

تیریدم يراد  هدهع  مایا  رد  نم  زاین  دروم  روکذـم  مزاول  هیثاثا و  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  مزادرپ ، یم  ار  هنوؤم  رب  دـئاز  سمخ  لاس  ره 
تخادرپ ایآ  تسا ، هتشاد  نآ  دیرخ  تمیق  هب  تبسن  تمیق  یقرت  نآ  شورف  تقو  رد  و  تسا ، هدوب  جاّجح  هرادا  تهج  جح  ناوراک 

؟ تسا بجاو  رضاح  لاح  رد  نآ  تمیق  توافت  سمخ  ای  نآ  شورف  لوپ  سمخ 

بجاو نآ  سمخ  تخادرپ  تروص ، نیا  ریغ  رد  درادـن ، سمخ  نآ  شورف  لوـپ  دیـشاب ، هدـیرخ  سّمخم  لاـم  اـب  ار  مزاوـل  رگا  ج :
.تسا

رخآ ات  اهالاک  زا  یضعب  نوچ  منک و  یم  هبساحم  ار  دوخ  ياه  سنج  دقن و  لوپ  لاس  ره  هک  متسه  يا  هزاغم  بحاص  نم  س 960 :
، شورف زا  دـعب  دـیاب  هکنیا  ای  تسا  بجاو  شورف  زا  لبق  لاس و  رخآ  رد  نآ  سمخ  تخادرپ  اـیآ  دوش ، یمن  هتخورف  یـسمخ  لاـس 

نآ رگا  و  منک ؟ هبساحم  هدنیآ  لاس  رد  دیاب  هنوگچ  مشورفب ، ار  نآ  سپس  مهدب و  ار  الاک  سمخ  رگا  دوش ؟ تخادرپ  اهنآ  سمخ 
؟ دراد یمکح  هچ  دنک ، رییغت  نآ  تمیق  مناسرن و  شورف  هب  ار 

تمیق شیازفا  سمخ  تخادرپ  رضاح  لاح  رد  تسا ، هدشن  ادیپ  نآ  دیرخ  يارب  يرتشم  هدشن و  هتخورف  لاس  رـس  ات  هک  ییالاک  ج :
تمیق شیازفا  هک  ییالاک  یلو  دوش ، یم  بوسحم  شورف  لاس  دوس  زا  هدـنیآ  رد  نآ  شورف  زا  لصاح  دوس  هکلب  تسین  بجاو  نآ 

ادیپ
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، دـیا هتخورفن  لاس  نایاپ  ات  ار  نآ  دـیربب ، يرتشیب  دوس  هکنیا  يارب  امـش  یلو  درخب ، ار  نآ  لاـس  لوط  رد  هک  تسه  یـسک  هدرک و 
یـسمخ لاس  رـس  رد  هک  یتمیق  هب  الاک  نآ  تروص  نیا  رد  و  دیزادرپب ، ار  نآ  تمیق  شیازفا  سمخ  یـسمخ ، لاس  ندیـسر  اب  دیاب 

.دوش یم  ءانثتسا  هدنیآ  لاس  رد  هدش ، تخادرپ  نآ  تمیق  شیازفا  سمخ  هدش و  یبایزرا 

مود تمسق 

ود هب  ایآ  .دنا  هداد  هراجا ، ار  رگید  هقبط  ود  هدش و  نکاس  هقبط  کی  رد  هدومن و  يرادـیرخ  يا  هقبط  هس  هناخ  ردارب ، هس  س 961 :
؟ دوش یم  بوسحم  اهنآ  هنوؤم  ءزج  ایآ  و  ریخ ؟ ای  دریگ  یم  ّقلعت  سمخ  هراجا  دروم  هقبط 

، دنا هداد  هراجا  یگدنز  جراخم  هب  زاین  رطاخ  هب  ًالعف  دنا و  هدومن  هیهت  تنوکـس  يارب  ناش  هنالاس  دـمآرد  لحم  زا  ار  هناخ  رگا  ج :
فرـص ار  نآ  هراجا  ات  دنا  هدرک  هیهت  ای  هتخاس  نداد  هراجا  دـصق  هب  ار  نآ  تاقبط  یـضعب  رگا  یلو  دریگ ، یمن  ّقلعت  سمخ  نآ  هب 

.دراد سمخ  هک  دراد ، ار  هیامرس  مکح  هناخ  زا  رادقم  نآ  دننک ، یگدنز  ياه  هنیزه 

مدنگ نامه  دـیدج ، لوصحم  تشادرب  ماگنه  هدومن و  تخادرپ  ار  نآ  سمخ  هک  هدوب  مدـنگ  يرادـقم  کلام  یـصخش  س 962 :
هب ایآ  تسا ، هدومن  لمع  بیترت  نیمه  هب  لاس  نیدـنچ  هتـشاذگ و  یم  دـیدج  مدـنگ  نآ  ياـج  هب  هدرک و  یم  فرـصم  ار  سّمخم 

سمخ نآ  همه  اـیآ  سمخ ، ّقلعت  تروص  رد  و  دریگ ؟ یم  قـّلعت  سمخ  هتـشاذگ ، یم  هدـش  فرـصم  مدـنگ  ياـج  هب  هک  یمدـنگ 
؟ دراد

رب انب  .دنک  انثتـسا  سمخ  زا  ار  دیدج  مدنگ  زا  نآ  لداعم  دناوت  یمن  دـنک ، فرـصم  رگا  هتخادرپ ، ار  نآ  سمخ  هک  ار  یمدـنگ  ج :
فرصم دیدج  مدنگ  زا  هک  ار  هچنآ  نیا 
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.دراد سمخ  هدنام ، یقاب  یسمخ  لاس  رس  ات  نآ  زا  هک  هچنآ  و  درادن ، سمخ  هدرک ، دوخ  لاس  هنوؤم 

ملاوما سمخ  هبـساحم  هب  مادـقا  هک  ییاـهلاس  یط  رد  یلو  مزادرپ ، یم  ار  ملاوـما  سمخ  لاـس  ره  دـنوادخ  قـیفوت  هب  نم  س 963 :
ار دوخ  دـقن  لاوما  همه  لاـسما  تسا  بجاو  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  کـش  نیا  ما ، هتـشاد  کـش  اـهنآ  باـسح  رد  هشیمه  ما ، هدرک 

؟ دوش یمن  انتعا  هلأسم  نیا  رد  کش  هب  هکنیا  ای  منک  باسح 

ددـجم تخادرپ  دوش و  یمن  انتعا  نآ  هب  دیـشاب ، هتـشاد  کـش  هتـشذگ  ياـهلاس  بسک  تعفنم  سمخ  باـسح  تّحـص  رد  رگا  ج :
هک تسا  لـبق  ياـهلاس  بسک  تعفنم  ءزج  اـیآ  هک  دیـشاب  هتـشاد  کـش  بسک  تعفنم  رد  رگا  یلو  .تسین  بـجاو  امـش  رب  سمخ 

سمخ ًاطایتحا  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  هدـشن ، هداد  نآ  سمخ  هک  تسا  لاسما  بسک  تعفنم  ءزج  اـی  هدـش ، تخادرپ  نآ  سمخ 
.دیا هتخادرپ  ًالبق  ار  نآ  سمخ  هک  دینک  زارحا  هکنیا  رگم  دیزادرپب ، ار  نآ 

ایآ مشورفب ، ناموت  رازه  هدزناپ  هب  ار  نآ  یتدم  زا  دعب  مرخب و  ناموت  رازه  هد  تمیق  هب  سّمخم  لام  اب  ار  یـشرف  ًالثم  رگا  س 964 :
؟ دریگ یم  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  دوش و  یم  بوسحم  بسک  تعفنم  ءزج  سّمخم ، لام  رب  هفاضا  ناموت  رازه  جنپ 

رد دوش و  یم  بوسحم  بسک  تعفنم  ءزج  تسا ، دیرخ  تمیق  زا  رتشیب  هک  يرادقم  نآ  دیا ، هدیرخ  شورف  دصق  هب  ار  نآ  رگا  ج :
.تسا بجاو  سمخ  لاس ، هنوؤم  رب  دئاز 

رـس هک  ار  يدوس  سمخ  تسا  زیاج  هدادرارق ، يا  هناگادج  سمخ  لاس  دوخ  ياهدمآرد  زا  کی  ره  يارب  هک  یـسک  ایآ  س 965 :
، تسا هتشذگن  اهنآ  رب  لاس  هک  يرگید  ياهدوس  زا  هدیسر ، نآ  یسمخ  لاس 
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، دوش یمن  هنوؤم  فرـص  اهنآ  زا  يزیچ  دننام و  یم  یقاب  لاس  نایاپ  ات  لماک  روط  هب  اهدـمآرد  نیا  دـنادب  هک  یتروص  رد  دزادرپب ؟
؟ دراد یمکح  هچ 

دزادرپـب و زین  ار  یتـخادرپ  غـلبم  سمخ  دـیاب  دزادرپـب ، رگید  بسک  دـمآرد  زا  ار  بسک  کـی  تعفنم  سمخ  دـهاوخب  هاـگره  ج :
نآ لوصح  ماگنه  ار  نآ  سمخ  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  دـسر ، یمن  یگدـنز  ياـه  هنیزه  فرـصم  هب  نآ  زا  يزیچ  هک  ییاهدـمآرد 

.دنک ربص  یسمخ ، لاس  ندیسر  ات  ای  دزادرپب 

يرگید صخـش  هب  ار  نییاپ  هقبط  دراد و  تنوکـس  الاب  هقبط  رد  شدوخ  و  تسا ، يا  هقبط  ود  نامتخاس  کـلام  یـصخش  س 966 :
؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  غلبم  نیا  هب  ایآ  دریگب ، يا  هراجا  هکنیا  نودب  هتفرگ  ضرق  وا  زا  یغلبم  يراکهدب  تلع  هب  تسا و  هداد 

یلام لاح  ره  هب  و  درادن ، یعرش  هجو  تسا ، هتفرگ  ضرق  وا  زا  یلام  هکنیا  رطاخ  هب  یسک  هب  هناخ  زا  یناجم  هدافتسا  يراذگاو  ج :
.درادن سمخ  تسا ، هتفرگ  ضرق  هک 

یغلبم ما و  هدرک  هراجا  هام  ره  رد  ینّیعم  غلبم  هب  فقو  یلوتم  فاقوا و  هرادا  زا  ناراـمیب  یکـشزپ  هنیاـعم  يارب  ار  یناـکم  س 967 :
نآ کلام  هاگ  چیه  هدش و  جراخ  نم  کلم  زا  لوپ  نیا  رضاح  لاح  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنا ، هتفرگ  نم  زا  هریذپ  ناونع  هب  مه  لوپ 

؟ دریگ یم  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  ایآ  دش ، مهاوخن 

تخادرپ نآ  سمخ  هک  تسا  بجاو  دـشاب ، بسک  تعفنم  زا  دـشاب و  یلفقرـس  لاـقتنا  تمیق  مکح  رد  غـلبم  نیا  تـخادرپ  رگا  ج :
.دوش

قیمع هاچ  رفح  هب  مادـقا  نآ  لصاح  زا  هدافتـسا  دـیما  هب  هویم  ناـتخرد  تشاـک  تهج  تاوم  نیمز  ياـیحا  يارب  یـصخش  س 968 :
دنچ زا  دعب  ناتخرد  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هدومن 
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يو .تسا  هدومن  نآ  فرـص  ناموت  نویلیم  کی  زا  شیب  یغلبم  صخـش  نیا  دـنراد ، مه  يداـیز  هنیزه  دـنهد و  یم  رمث  رگید  لاـس 
تمیق هک  دنیب  یم  دنک ، باسح  ار  شلاوما  سمخ ، يادا  يارب  هتفرگ  میمصت  هک  رضاح  لاح  رد  یلو  هتشادن ، لاس  باسح  نونکات 

یلعف تمیق  سمخ  تخادرپ  هب  فّلکم  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، هدـش  هیلوا  هنیزه  ربارب  نیدـنچ  لداعم  مروت ، رثا  رب  غاـب  نیمز و  هاـچ و 
، دـتفا یم  یتخـس  هقیـضم و  رد  دوش ، نآ  ریغ  غاب و  نیمز و  نیع  زا  سمخ  نداد  هب  فّلکم  رگا  درادـن و  ار  نآ  ییاناوت  دوش ، اـهنآ 
اه و هنیزه  لمحتم  شا  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  جراخم  نیمأت  يارب  نآ  تارمث  زا  هدافتسا  دیما  هب  هتخادنا و  تمحز  هب  ار  دوخ  اریز 
ار نآ  دناوتب  یتحار  هب  ات  دنک  باسح  ار  دوخ  سمخ  هنوگچ  تسیچ ؟ شلاوما  سمخ  هب  تبـسن  وا  فیلکت  تسا ، هدش  یتالکـشم 

؟ دزادرپب

تسا ریخم  و  دراد ، سمخ  نآ ، يایحا  جراخم  ندرک  مک  زا  دعب  هدومن  ءایحا  هویم  غاب  هب  نآ  لیدبت  دصق  هب  هک  ار  یتاوم  نیمز  ج :
هب نآ ، دـننام  نآ و  شرورپ  تشاـک و  اـه و  لاـهن  هاـچ ، نینچمه  .نآ و  یلعف  تمیق  زا  اـی  دـهدب و  نآ  نیع  زا  ار  نیمز  سمخ  هک 

شدـمآرد نآ  سمخ  تخادرپ  اب  دـشاب و  هتـشاد  زاین  یگدـنز  هنیزه  يارب  غاب  نیا  هب  هکنیا  رگم  دراد ، سمخ  یلعف  هنـالداع  تمیق 
.درادن سمخ  تروص  نیا  رد  هک  دشابن  یگدنز  هنیزه  يارب  یفاو 

يادتبا زا  هک  يو  دشاب ، هتشاد  لاس  باسح  هک  تسا  هتفرگ  میمـصت  نونکا  هتـشادن و  سمخ  يارب  لاس  باسح  یـصخش  س 969 :
دوخ سمخ  تسا ، هدوب  راکهدب  لاح  هب  ات  جاودزا 
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؟ دنک هبساحم  هنوگچ  ار 

.تسین وا  هدهع  رب  يزیچ  هتشذگ  هب  تبسن  هتشادن ، یگدنز  جراخم  زا  رتشیب  يدمآرد  لاح  هب  ات  هتشذگ  زا  رگا  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  تاکز  سمخ و  تهج  زا  هفوقوم ، لاوما  نیمز و  تالوصحم  عفانم و  س 970 :

ماع فقو  ءامن  هب  و  درادـن ، سمخ  ًاقلطم  مه  نآ  ءامن  هرمث و  دـشاب ، صاخ  فقو  رگا  یتح  درادـن ، سمخ  ًاقلطم  هفوقوم  نایعا  ج :
، هدـش ضبق  هک  فقو  ءامن  زا  هچنآ  تاکز  تخادرپ  ضبق ، زا  دـعب  یلو  دریگ ، یمن  ّقلعت  تاکز  هیلع  فوقوم  طـسوت  ضبق  زا  لـبق 
هب هیلع  فوقوم  زا  کی  ره  مهـس  رگا  مه  صاخ  فقو  ءامن  رد  و  تسا ، بجاو  دشاب ، تاکز  بوجو  طیارـش  دجاو  هک  یتروص  رد 

.تسا بجاو  تاکز  دسرب ، باصن  دح 

؟ دریگ یم  ّقلعت  ناکدوک  بسک  تعفنم  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما مهس  و  یلاعت ) هللا  مهّرثک  ) تاداس مهس  ایآ  س 971 :

تـسد هب  غولب  زا  لـبق  هک  ار  دوـخ  بسک  تعفنم  سمخ  غوـلب  نس  هب  ندیـسر  زا  دـعب  هک  تسا  بجاو  ناـنآ  رب  طاـیتحا  رب  اـنب  ج :
.دنزادرپب تسا ، هدنام  یقاب  ناشیا  کلم  رب  غولب  نامز  ات  دنا و  هدروآ 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  دوش ، یم  هدافتسا  بسک  راک و  رد  هک  يرازبا  هب  ایآ  س 972 :

.دراد سمخ  دوش ، هیهت  بسک  دمآرد  زا  رگا  هک  دراد  ار  هیامرس  مکح  بسک ، تالآ  رازبا و  ج :

، کناب هب  هعجارم  اب  عتمت  جـح  ِنایـضاقتم  هدروآ ، لمعب  ناریا  یلم  کناب  اب  ترایز  جـح و  ناـمزاس  هک  یقفاوت  یط  ًاریخا  س 973 :
یم تفایرد  ار  نآ  شیف  هدومن ، زیراو  یلم  کناب  رد  یباسح  هب  دوخ  مان  هب  يا  هبراضم  دادرارق  تروص  هب  ناموت  نویلیم  کـی  غلبم 

یقاب وا  یصخش  باسح  رد  هدننک و  زیراو  مان  هب  فرشت  ماگنه  ات  لوپ  نیا  دنراد ،
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نامزاس .دریگ  یم  ّقلعت  هبراضم  تعفنم  لاس  ره  نایاپ  رد  باسح  هدنراد  هب  دودح �17  رد  یغلبم  بوتکم  دادرارق  قبط  دنام و  یم 
مالعا ار  صاخـشا  تبون  لاس  هس  دودح  زا  سپ  هدش و  لئاق  تیولوا  دنا  هدرک  مان  تبث  رتدوز  هک  یناسک  يارب  طقف  ترایز  جح و 

دوخ يا  هبراضم  باسح  رد  هک  ار  یلوپ  هدننک ، زیراو  دیسر  ارف  هک  مازعا  نامز  .دراد  یم  مازعا  جح  هب  ار  اهنآ  لیامت  تروص  رد  و 
لاح .دوش  یم  فرـشم  جـح  هب  سپـس  دـیامن و  یم  زیراو  تایز  جـح و  باسح  هب  اه  هنیزه  هدـنام  اـب  هارمه  ذـخا و  کـناب  زا  دراد 
لدب در و  کناب  لوپ و  بحاص  نیب  ییوگتفگ  ًاهافش  هدوب و  یبتک  تروص  هب  روکذم  دادرارق  هکنیا  هب  تیانع  اب  تسا  دنمـشهاوخ 

؟ دراد یتروص  هچ  دنک  یم  تفایرد  هبراضم  تعفنم  ناونع  هب  لام  بحاص  هک  يدصرد  غلبم  دییامرفب  .دوش  یمن 

يارب يا  هبراضم  هلماـعم ي  زا  هلـصاح  دوس  تسا و  لاکـشا  یب  هراـشالا  قوف  وحن  هب  یبتک  دادرارق  تروص  هب  یکناـب  تاـیلمع  ج :
لاـس زا  شیپ  رگا  هلـصاح  دوس  و  دراد ، سمخ  هدوب  سّمخم  ریغ  بسک  دـمآرد  زا  رگا  هدرپس  لـصا  و  تسا ، لـالح  راذـگ  هدرپس 
دوش جـح  رفـس  هنیزه  لاس  نامه  رد  رگا  هک  تسا ، بوسحم  لوصو  لاـس  دـمآرد  وزج  هدوبن ، لوصو  لـباق  جـح  رفـس  هب  تمیزع 

.درادن سمخ 

یم یسمخ  لاس  رس  زا  رتدوز  زور  جنپ  ار  دوخ  قوقح  تسا و  دنفـسا  هام  نایاپ  رد  اهنآ  یـسمخ  لاس  رـس  هک  ینادنمراک  س 974 :
؟ تسا بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  ایآ  دننک ، فرصم  دیدج  لاس  لوا  هام  رد  ات  دنریگ 

نآ سمخ  تخادرپ  دننکن ، فرصم  هنوؤم  رد  یسمخ  لاس  رخآ  ات  دننک  یم  تفایرد  لاس  نایاپ  زا  لبق  هک  ار  یقوقح  رگا  ج :
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.درادن سمخ  دوش  بوسحم  وا  هنوؤم  وزج  زادنا  سپ  یغلبم  نتشاد  رگا  هتبلا  تسا  بجاو 

رد دننک و  یم  ییوج  هفرص  یگدنز  ياه  هنیزه  رد  دوخ  ینیب  شیپ  لباقریغ  تالکشم  لح  يارب  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  س 975 :
هب هجوت  اب  هک  تسا  نیا  لاؤس  دوش ، یم  عمج  ددرگ ، یم  تخادرپ  اهنآ  هب  هک  یلیـصحت  هنیزه  کـمک  زا  یهجوت  لـباق  غلبم  هجیتن 

سمخ نآ  هب  اـیآ  دوش ، یم  عمج  دزادرپ ، یم  اـهنآ  هب  یلاـع  شزومآ  ترازو  هک  یلوپ  رد  ییوج  هفرـص  قیرط  زا  غلبم  نیا  هک  نیا 
؟ دریگ یم  ّقلعت 

.درادن سمخ  یلیصحت  هنیزه  کمک  ج :

سمخ هبساحم  هوحن 

؟ دراد یمکح  هچ  هدنیآ  لاس  ات  سمخ  تخادرپ  ریخأت  س 976 :

.دوش یم  لصاح  یهدب  يادا  دزادرپب  ار  نآ  تقو  ره  دنچره  تسین ، زیاج  رگید  لاس  هب  یـسمخ  لاس  زا  سمخ  تخادرپ  ریخأت  ج :
تخادرپ زا  لبق  نآ  رد  رگا  و  دـنک ، فّرـصت  نآ  رد  دـناوت  یمن  هدادـن ، ار  شلام  سمخ  اـت  یـسمخ  لاـس  ندیـسر  زا  سپ  فلکم 

، درخب اهنآ  دـننام  ای  نیمز و  ای  الاک  سّمخم  ریغ  لاـم  نیع  اـب  هچناـنچ  و  تسا ، نماـض  ار  نآ  سمخ  رادـقم  دـنک ، فّرـصت  سمخ 
نیمز ای  الاک  نآ  سمخ  دیاب  رما  ّیلو  هزاجا  زا  سپ  هک  تسا ، سمخ  رما  ّیلو  هزاجا  رب  فوقوم  یلوضف و  سمخ  رادـقم  رد  هلماعم 

.دزادرپب ار  نآ  دیامن و  باسح  یلعف  تمیق  هب  ار 

زا تسا و  دارفا  زا  یـضعب  دزن  هنـسحلا  ضرق  تروص  هب  رگید  رادـقم  دـقن و  نآ  زا  يرادـقم  هک  متـسه  یلام  کـلام  نم  س 977 :
یهدب تسا  زیاج  ایآ  مزادرپب ، رگید  هام  دنچ  ار  نآ  ياه  کچ  زا  یکی  دیاب  متسه و  ضورقم  ینوکسم  نیمز  دیرخ  تلع  هب  یفرط 

هدنام یقاب  سمخ  منک و  مک  هنسحلا ) ضرق  دقن و   ) روکذم غلبم  زا  ار  نیمز 
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؟ دراد سمخ  هدش ، يرادیرخ  تنوکس  يارب  هک  ینیمز  ایآ  نینچمه  مزادرپب ؟ ار 

ات نآ  سمخ  تخادرپ  دـشابن ، لوصو  لباق  یـسمخ  لاس  رـس  ات  رگا  دـیا ، هداد  ضرق  دارفا  یـضعب  هب  لاس  دـمآرد  زا  هک  یلاـم  ج :
لاس رـس  ندیـسر  زا  لبق  نآ ، زا  هک  تسا  زیاج  تسامـش  تسد  رد  لاس  دمآرد  زا  هک  یلاوما  تسین و  بجاو  تسا ، هدـشن  لوصو 

فرـصم ضرق  يادا  رد  ار  نآ  لاس  يانثا  رد  رگا  یلو  دیزادرپب ، دـسر ، یم  رگید  هام  دـنچ  نآ  تلهم  هک  ار  دوخ  یهدـب  یـسمخ ،
ار نآ  همه  سمخ  تسا  بجاو  هکلب  دـینک ، انثتـسا  غلبم  نآ  زا  ار  دوخ  ضرق  دـیناوت  یمن  دـسرب ، امـش  یـسمخ  لاـس  رـس  دـینکن و 
، دیزادرپب ار  نآ  سمخ  دیهاوخب  هچنانچ  دییامن و  دوخ  یهدب  يادا  فرَـص  ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  مامت  دـیراد  انب  رگا  یلو  .دـیزادرپب 

سمخ تخادرپ  تروص  نیا  رد  دـیریگ ، یم  رارق  تّقـشم  تمحز و  رد  تباب  نیا  زا  تسین و  یفاک  یهدـب  يادا  يارب  هدـنام  یقاـب 
هیهت لاس  نیب  دمآرد  زا  زاین  دروم  تنوکـس  يارب  هک  ینیمز  اما  .تسین  بجاو  دییامن ، یهدب  يادا  فرـص  دیهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ 

.درادن سمخ  دوش ، یم 

هک ییاه  هنیزه  يارب  مراد ، رـضاح  لاح  رد  هک  ار  یلام  زا  يرادقم  تسا  زیاج  ایآ  ما ، هدرکن  جاودزا  نونک  ات  هک  اجنآ  زا  س 978 :
؟ منک زادنا  سپ  مراد ، زاین  اهنآ  هب  هدنیآ  رد 

.درادن سمخ  دشاب ، هدنیآ  زور  دنچ  رد  جاودزا  يرورض  هنیزه  يارب  رگا  لاس  دمآرد  زادنا  سپ  ج :

رگا دراد ؟ سمخ  مریگ ، یم  نآ  رخآ  رد  هک  ار  مهد  هام  قوقح  ایآ  تسا ، لاس  ره  زا  مهد  هام  رخآ  نم  یسمخ  لاس  رـس  س 979 :
ره تداع ، قبط  هک   ) ار نآ  هدنام  یقاب  رادقم  تفایرد ، زا  دعب 
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؟ دریگ یم  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  ایآ  منک ، هیده  مرسمه  هب  دوش ) یم  زادنا  سپ  هام 

سمخ تخادرپ  تسا ، تفایرد  لباق  یـسمخ  لاس  زور  نیرخآ  زا  لبق  ای  دـینک و  یم  تفایرد  یـسمخ  لاس  زا  لـبق  هک  یقوقح  ج :
زا رارف  دصق  هب  يروص و  رگا  دییامن ، یم  هیده  يرگید  هب  ای  دوخ  رـسمه  هب  هچنآ  اما  .تسا  بجاو  نآ  لاس  هنوؤم  رب  دـئاز  رادـقم 

.درادن سمخ  دشاب ، امش  یفرع  نأش  اب  بسانم  رادقم  هب  دشابن و  سمخ 

هب لاس  دمآرد  زا  يرادقم  لاس ، نایاپ  رد  تسا  زیاج  ایآ  ما ، هدرک  نآ  فرـصم  هب  مادقا  هک  مراد  یـسّمخم  يالاک  ای  لوپ  س 980 :
؟ دوش انثتسا  هدش ، تخادرپ  نآ  سمخ  هک  ییالاک  ای  لوپ  نآ  ياج 

.دوش یمن  انثتسا  هدش ، فرصم  هک  یسّمخم  لام  ياج  هب  لاس  دمآرد  زا  يزیچ  ج :

نآ هک  تسا  زیاج  یسمخ  لاس  نایاپ  رد  ایآ  دوش ، طولخم  هیامرس  اب  نآ ، دننام  هزیاج و  دننام  درادن  سمخ  هک  یلام  رگا  س 981 :
؟ تخادرپ ار  لاوما  هیقب  سمخ  سپس  درک و  انثتسا  هیامرس  زا  ار 

.درادن لاکشا  نآ  يانثتسا  ج :

لاس نایاپ  مه  ما  یـسمخ  لاـس  رـس  مدرک و  حاـتتفا  هدـش ، تخادرپ  نآ  سمخ  هک  یلاـم  اـب  ار  يا  هزاـغم  شیپ  لاـس  هس  س 982 :
تروص هب  ما  هیامرس  همه  هک  ما  هدرک  هدهاشم  هدیسر ، ما  یـسمخ  لاس  رـس  هاگره  نونکات  و  تسا ، زورون  دیع  بش  ینعی  یـسمش 

.دییامرف ییامنهار  نامفیلکت  هب  تبسن  ار  ام  میراودیما  .مراکهدب  يدایز  غلبم  مه  مدوخ  لاح  نیع  رد  تسا و  مدرم  هدهع  رب  ضرق 

رب سمخ  تخادرپ  دشاب ، هدشن  هدوزفا  امش  هیامرس  رب  يزیچ  ای  دشابن و  امش  دزن  دوس  هیامرس و  زا  يزیچ  یـسمخ  لاس  رـس  رگا  ج :
یشان هک  امش  ياهبلط  تسین و  بجاو  امش 
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.دینک یم  تفایرد  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  بوسحم  یلاس  دمآرد  ءزج  تسا ، مدرم  هب  الاک  هیسن  شورف  زا 

؟ درک باسح  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  تسا ، لکشم  یسمخ ، لاس  باسح  ماگنه  هزاغم ، رد  دوجوم  ياهالاک  تمیق  نییعت  س 983 :

نآ سمخ  دـیاب  هک  لاس  دـمآرد  هبـساحم  يارب  نیمخت ، اب  دـنچره  نکمم  تروص  ره  هب  هزاغم  رد  دوجوم  سانجا  تمیق  نییعت  ج :
.تسا بجاو  دوش ، تخادرپ 

ریغ سمخ  نآ ، زا  دعب  دوش و  دایز  ما  هیامرـس  دقن و  نم  لاوما  هکنیا  ات  منکن  هبـساحم  ار  ما  هنالاس  دمآرد  لاس  دنچ  رگا  س 984 :
؟ دراد لاکشا  راک  نیا  ایآ  مزادرپب ، ار  ما  یلبق  هیامرس  زا 

رد فّرصت  قح  دیزادرپن ، ار  نآ  سمخ  ات  دشاب ، مک  رادقم  هب  دنچره  سمخ  یـسمخ ، لاس  ندیـسر  ماگنه  امـش  لاوما  رد  رگا  ج :
، نآ سمخ  رادـقم  هب  تبـسن  هلماعم  دـینک ، شورف  دـیرخ و  سمخ  تخادرپ  زا  لـبق  لاوما  نآ  نیع  اـب  رگا  و  دـیرادن ، ار  لاوما  نآ 

.تسا سمخ  رما  ّیلو  هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و 

.دییامرف نایب  ار  هزاغم  بحاص  طسوت  سمخ  تخادرپ  يارب  نکمم  هار  نیرتناسآ  میدنمشهاوخ  س 985 :

هیامرـس اب  ار  نآ  هعومجم  سپـس  دنک و  یم  يراذگ  تمیق  هدرک و  باسح  یـسمخ  لاس  رـس  رد  دراد ، دقن  لوپ  الاک و  هچ  ره  ج :
.دریگ یم  ّقلعت  سمخ  نآ  هب  دوش و  یم  بوسحم  دوس  دشاب ، دوجوم  هیامرس  رب  هفاضا  يزیچ  رگا  دجنس ، یم  یلصا 

یکناب باسح  دوس  سمخ  هبساحم  يارب  خیرات  نیمه  رد  ما و  هداد  رارق  هتشذگ  لاس  موس  هام  لوا  ار  ما  یسمخ  لاس  رـس  س 986 :
؟ تسا تسرد  یلام  لاس  باسح  يارب  شور  نیا  ایآ  مدرک ، هعجارم  ما 

امش يارب  تفایرد  لباق  دوس  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  يزور  امش ، یسمخ  لاس  يادتبا  ج :
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.تسین زیاج  امش  يارب  زور  نآ  زا  لاس  يادتبا  ریخأت  و  تسا ، هدش  لصاح 

ایآ دوش ، هتخورف  تسا ، هدشن  هداد  نآ  سمخ  هک  شرف  روتوم ، نیـشام ، دـننام  یگدـنز  زاین  دروم  ياهزیچ  لئاسو و  رگا  س 987 :
؟ دوش تخادرپ  ًاروف  اهنآ  سمخ  دیاب  شورف  زا  سپ 

هتفر شورف  هب  دعب  لاس  رد  و  تسا ، هدرک  هیهت  ار  نآ  لاس  نیب  دمآرد  زا  هدوب و  یگدنز  تاجایتحا  وزج  رگا  هدـش  رکذ  لیاسو  ج :
سمخ دیاب  هدرک ، هیهت  سمخ  يادا  نودب  هتـشذگ  نآ  رب  لاس  هک  یلوپ  اب  ار  لیاسو  رگا  یلو  درادن ، سمخ  نآ  شورف  لوپ  تسا 

زا یکی  اب  دـیاب  اهنآ  دـیرخ  لوپ  دروم  رد  هتـشادن  لاس  باـسح  رگا  دـشورفن و  ار  لـیاسو  نآ  دـنچره  دـهدب ، ار  اـهنآ  دـیرخ  لوپ 
.دیامن هحلاصم  ام  ناگدنیامن 

یلوپ هنایهام  درادـن و  اجکی  ار  نآ  دـیرخ  تعاطتـسا  دراد و  لاچخی  دـننام  یگناخ  مزاول  زا  یکی  هیهت  هب  زاین  هک  یـسک  س 988 :
هک یلوپ  هب  ایآ  هدیسر ، وا  یسمخ  لاس  هک  نونکا  دیامن ، يرادیرخ  ار  نآ  دیسر ، مزال  دح  هب  لوپ  هک  یتقو  ات  دیامن  یم  زادنا  سپ 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  هدش ، هتشاذگ  رانک  روظنم  نیا  هب 

.درادن سمخ  دشاب ، زاین  دروم  زور ) دنچ  ات   ) کیدزن هدنیآ  رد  یگدنز  يرورض  جاتحیام  هیهت  تهج  رگا  هدش  زادنا  سپ  لوپ  ج :

رـس زا  هام  دنچ  تشذگ  زا  دعب  دهد و  ضرق  یـسک  هب  ار  دوخ  دـمآرد  زا  يرادـقم  شا ، یـسمخ  لاس  زا  لبق  یـسک  رگا  س 989 :
؟ دراد یمکح  هچ  غلبم  نیا  دنک ، تفایرد  ار  نآ  دوخ  یسمخ  لاس 

.تسا بجاو  راکهدب ، زا  نآ  نتفرگ  زا  سپ  ضرق  سمخ  تخادرپ  ج :

درخ و یم  یسمخ  لاس  لوط  رد  ناسنا  هک  ار  ییایشا  س 990 :
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؟ دراد یمکح  هچ  دشورف ، یم  شا  یسمخ  لاس  زا  دعب  ار  نآ  سپس 

شورف يارب  ار  نآ  رگا  یلو  درادن ؛ سمخ  تسا ، هدیرخ  یصخش  هدافتسا  تهج  تسا و  یگدنز  مزاول  وزج  رگا  هدش  دای  ءایشا  ج :
ار نآ  ات  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسا  بجاو  نآ  دوس  سمخ  تخادرپ  تسا ، نکمم  یـسمخ  لاـس  رـس  اـت  مه  نآ  شورف  هدـیرخ و 

یم بوسحم  شورف  لاس  نامه  ياهدـمآرد  زا  نآ  شورف  زا  لـصاح  دوس  تخورف ، ار  نآ  هک  یماـگنه  درادـن و  سمخ  هتخورفن ،
.دوش

؟ ریخ ای  تسا  بجاو  وا  رب  سمخ  نداد  ایآ  دنک ، تفایرد  نآ  ندیسر  زا  دعب  ار  دوخ  یسمخ  لاس  قوقح  يدنمراک  رگا  س 991 :

نیا ریغ  رد  دـشاب ؛ هتفرگن  ار  نآ  زونه  دـنچره  تسا ، بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  دـشاب ، تفایرد  لباق  یـسمخ  لاس  رـس  ات  رگا  ج :
.دوش یم  بوسحم  دنک ، یم  تفایرد  ار  نآ  هک  یلاس  ياهدمآرد  ءزج  تروص ،

؟ تسا هنوگچ  تسا ، رییغت  لاح  رد  هشیمه  اهنآ  تمیق  هک  الط  ياه  هّکس  سمخ  س 992 :

.تسا تخادرپ  زور  تمیق  كالم ، دهدب ، اهنآ  تمیق  زا  ار  سمخ  دراد  دصق  رگا  ج :

الط هّکس  دص  اب  لداعم  شا  هیامرـس  همه  رگا  لاثم  روط  هب  دیامن ، هبـساحم  الط  تمیق  هب  ار  دوخ  یلام  لاس  یـصخش  رگا  س 993 :
لاس رد  دنامب و  یقاب  سّمخم  هّکـس  داتـشه  هتخادرپ و  سمخ  ناونع  هب  ار  نآ  زا  هّکـس  تسیب  رادـقم  هک  دـشاب  يدازآ  راهب  عون  زا 

بجاو ایآ  دریگ ؟ یم  ّقلعت  سمخ  نآ  هب  ایآ  تسا ،) هّکس  داتـشه  نامه  لداعم  وا  هیامرـس  یلو   ) دبای شیازفا  هّکـس  تمیق  رگا  دعب 
؟ دزادرپب ار  تمیق  شیازفا  سمخ  هک  تسا 

، دنک یم  راک  نآ  اب  هک  یلصا  هیامرس  رگا  .تسا  یلصا  هیامرس  نامه  سّمخم ، هیامرس  يانثتسا  رد  كالم  ج :
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دحاو هب  اهنآ  تمیق  دنچره  دنوش ، یم  انثتـسا  سّمخم  ياه  هّکـس  یلام  لاس  رـس  رد  دشاب ، يدازآ  راهب  ًالثم  عون  زا  الط  ياه  هّکس 
هّکس اب  ار  نآ  یسمخ  لاس  رس  رد  هک  دشاب  الاک  ای  دقن  لوپ  وا  هیامرـس  رگا  یلو  .دشاب  هتفای  شیازفا  هتـشذگ ، لاس  هب  تبـسن  لایر 

هتشذگ لاس  هک  ار  الط  ياه  هّکـس  تمیق  طقف  هدنیآ  یـسمخ  لاس  رـس  رد  دیاب  دشاب ، هداد  ار  نآ  سمخ  هدرک و  هسیاقم  الط  ياه 
شیازفا رادقم  دبای ، شیازفا  هدنیآ  لاس  رد  اه  هّکـس  تمیق  رگا  نیا  رب  انب  .ار  اه  هّکـس  دادـعت  هن  دـنک  انثتـسا  هدرک ، باسح  ار  اهنآ 

.تسا بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  هدش و  بوسحم  دوس  هکلب  دوش ، یمن  انثتسا  تمیق ،

یلام لاس  نییعت 

تعفنم دمآرد و  یمامت  هکلب  دنام ، یمن  یقاب  لاس  نایاپ  ات  شا  هنالاس  دمآرد  زا  يزیچ  هکنیا  هب  دراد  نانیمطا  هک  یـسک  س 994 :
رثا رب  هک  یـسک  دـنک ؟ نییعت  یـسمخ  لاس  دوخ  يارب  تسا  بجاو  ایآ  دوش ، یم  وا  یگدـنز  ياـه  هنیزه  جرخ  لاـس  لـالخ  رد  وا 

؟ دراد یمکح  هچ  هدرکن ، نییعت  یسمخ  لاس  دیآ ، یمن  دایز  شدمآرد  زا  يزیچ  هکنیا  هب  نانیمطا 

وا لغـش  هک  یـسک  يارب  هک  تسا  یعقاو  رما  کـی  هکلب  دوش ، یمن  صخـشم  فّلکم  بناـج  زا  نییعت  اـب  یـسمخ  لاـس  يادـتبا  ج :
نیلوا هب  یبایتسد  اب  دـنمراک  رگراک و  يارب  لوصحم و  ِتشادرب  تقو  ندیـسر  اب  زرواشک  يارب  یبساـک و  عورـش  اـب  تسا  یبساـک 
رادقم تخانش  يارب  یهار  هکلب  تسین ، یلقتسم  بجاو  هنالاس  دمآرد  هبساحم  یـسمخ و  لاس  رـس  باسح  .دوش  یم  زاغآ  دمآرد ،
تعفنم زا  رگا  دـناد و  یمن  ار  نآ  رادـقم  یلو  هتفرگ ، ّقلعت  وا  هب  یـسمخ  دـنادب  هک  دوش  یم  بجاو  هبـساحم  یتقو  تسا و  سمخ 

دنامن وا  دزن  يزیچ  بسک 
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.تسین بجاو  وا  رب  اهنآ  زا  مادک  چیه  سمخ  دوش ، فرصم  یگدنز  هنوؤم  رد  نآ  همه  و 

؟ دنک یم  تفایرد  قوقح  هک  یهام  نیلوا  ای  تسا  راک  لوا  هام  نامه  یلام  لاس  يادتبا  ایآ  س 995 :

ار دوـخ  قوـقح  اـی  دزم  هک  تسا  یلوا  زور  ناـمه  هریغ  نادـنمراک و  نارگراـک و  زا  معا  ناریگب  قوـقح  یـسمخ  لاـس  عورـش  ج :
.دنیامن تفایرد  دنناوت  یم  ای  دننک و  یم  تفایرد 

؟ تسا هنوگچ  سمخ  تخادرپ  يارب  لاس  يادتبا  نییعت  س 996 :

هنـالاس دـمآرد  لوصح  یگنوگچ  ساـسا  رب  دوخب  دوخ  هکلب  درادـن ، فلکم  دوخ  يوس  زا  نییعت  هب  زاـین  یـسمخ  لاـس  عورـش  ج :
زا دـمآرد  نیلوا  تفاـیرد  ناـکما  زور  نـیلوا  زا  نادـنمراک  نارگراـک و  لاـثما  یـسمخ  لاـس  يادـتبا  نـیا  رب  اـنب  .دوـش  یم  نـّیعتم 

لاثما یـسمخ  لاس  شورف و  دیرخ و  هب  عورـش  خـیرات  زا  ناراد  هزاغم  راّجت و  یـسمخ  لاس  و  تسا ، يدـنمراک  راک و  ياهدـمآرد 
.دوش یم  عورش  لاس  يزرواشک  لوصحم  نیلوا  تشادرب  خیرات  زا  نازرواشک 

یـسمخ لاس  يادتبا  تسا ؟ بجاو  دننک ، یم  یگدنز  دوخ  ردام  ردـپ و  اب  هک  يدرجم  ناناوج  رب  یـسمخ  لاس  نییعت  ایآ  س 997 :
؟ دننک باسح  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  تسا و  ینامز  هچ  زا  نانآ 

هنالاس دمآرد  هدومن و  نییعت  یسمخ  لاس  هک  تسا  بجاو  دشاب ، هتشاد  مک  رادقم  هب  دنچره  یصخش  دمآرد  درجم  ناوج  رگا  ج :
وا یـسمخ  لاس  يادتبا  دزادرپب و  ار  نآ  سمخ  دنام ، یقاب  لاس  نایاپ  ات  دـمآرد  زا  يزیچ  هک  یتروص  رد  ات  دـنک  هبـساحم  ار  دوخ 

.تسا دمآرد  نیلوا  لوصح  ماگنه 

كرتشم یسمخ  لاس  دنناوت  یم  دننک ، یم  فرـصم  لزنم  روما  رد  كرتشم  روط  هب  ار  دوخ  قوقح  هک  يرهوش  نز و  ایآ  س 998 :
؟ دنشاب هتشاد 

نانآ زا  کی  ره  ج :
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ار دوخ  هنالاس  دمآرد  قوقح و  هدنام  یقاب  سمخ  مادک  ره  تسا ، بجاو  و  دراد ، شدوخ  دمآرد  باسح  هب  یلقتسم  یـسمخ  لاس 
.دزادرپب یسمخ  لاس  نایاپ  رد 

لاوما سمخ  ماگنه  نآ  رد  هک  دراد  یسمخ  لاس  مرـسمه  متـسه و  هّرـس ) سّدق  ) ماما ترـضح  دلقم  راد و  هناخ  ینز  نم  س 999 :
يادتبا مهد و  رارق  سمخ  تخادرپ  تهج  یسمخ  لاسدوخ  يارب  مناوت  یم  ایآ  مراد ، يدمآرد  یهاگ  زین  نم  دزادرپ و  یم  ار  دوخ 

ندرک مک  زا  دعب  ار  هدنام  یقاب  سمخ  لاس  نایاپ  رد  مهد و  رارق  ما ، هدادـن  ار  نآ  سمخ  هک  يدوس  نیلوا  هب  یبایتسد  نامز  ار  نآ 
؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  ما ، هدرک  نآ  دننام  هیده و  ترایز ، جرخ  لاس  لوط  رد  هچنآ  هب  ایآ  مزادرپب ؟ هنوؤم 

لاس لوط  رد  ار  هچ  ره  و  دیهد ، رارق  دوخ  یـسمخ  لاس  يادتبا  ار  لاس  دمآرد  نیلوا  هب  یبایتسد  نامز  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  ج :
بـسک تعفنم  زا  هچ  ره  درادـن و  سمخ  دـینک  یم  دـیا ، هدرک  رکذ  هچنآ  لیبق  زا  دوخ  یـصخش  فراـصم  جرخ  بسک  تعفنم  زا 

.دیزادرپب ار  نآ  سمخ  هک  تسا  بجاو  دیایب ، دایز  لاس  رس  ات  نات  هنالاس  جراخم  هنوؤم و  زا  لاس ،

؟ يرمق ای  دشاب  یسمش  دیاب  یسمخ  لاس  ایآ  س 1000 :

.تسا ّریخم  دروم  نیا  رد  فّلکم  ج :

زا لـبق  نآ ، ندرک  شوـمارف  رثا  رب  یلو  تسا ، هدوـب  لاـس  مهدزاـی  هاـم  شا  یـسمخ  لاـس  رـس  هک  دـیوگ  یم  یـصخش  س 1001 :
لاس هک  هتفرگ  میمـصت  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدـیرخ  تکوم  تعاس و  شرف و  شا  هناخ  يارب  مهدزاود  هاـم  رد  سمخ  تخادرپ 

نیمهس ناموت  رازه  هس  داتشه و  غلبم  صخش  نیا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هراشا  دهد ، رییغت  ناضمر  هام  هب  ار  شا  یسمخ 
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ماما مهس  هب  عجار  یلاعترضح  فیرش  رظن  دزادرپ ، یم  یطسق  تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  راکهدب  لاسما  هتـشذگ و  لاس  هب  طوبرم 
؟ تسیچ روکذم  ياهالاک  تاداس  و 

هکنیا هب  تسا  طورشم  هتشذگ و  تدم  باسح  زا  دعب  سمخ و  رما  یلو  هزاجا  اب  رگم  تسین  زیاج  یـسمخ  لاس  ریخأت  میدقت و  ج :
هدوب لبق  لاس  دمآرد  زا  نآ  دیرخ  تباب  یتخادرپ  لوپ  هک  یـسانجا  دروم  رد  و  دوشن ، سمخ  نابحاص  هب  ررـض  ندش  دراو  بجوم 

.دوش تخادرپ  اه  لوپ  نآ  سمخ  دیاب  تسا ،

یلاعبانج يالکو  هب  تسا  بجاو  وا  رب  ار  هچنآ  سپـس  هدومن و  باسح  ار  شلاـم  سمخ  شدوخ  دـناوت  یم  ناـسنا  اـیآ  س 1002 :
؟ دزادرپب

.درادن لاکشا  ج :

سمخ رما  ّیلو 

رما و هک  رگید  ياهقف  یـضعب  یلاعترـضح و  كرابم  رظن  و  هّرـس ) سّدـق  ) لحار ماما  ترـضح  كراـبم  رظن  هب  هجوت  اـب  س 1003 :
؟ دراد یمکح  هچ  رما  یلو  ریغ  هب  تاهوجو  تخادرپ  تسا ، نیملسم  رما  یلو  هب  عجار  تاهوج 

دوخ دیلقت  عجرم  ياوتف  دانتـسا  هب  نیکرابم  نیمهـس  تخادرپ  رد  رگا  مهتاکرب ،) تماد  ) دیلقت ِمرتحم  عجارم  زا  کی  ره  نیدلقم  ج :
.دوش یم  هّمذ  تئارب  بجوم  دننک ، لمع 

؟ تسا زیاج  تاداس ، جاودزا  هننام  هیریخ  روما  رد  تاداس  كرابم  مهس  فرصم  ایآ  س 1004 :

، دـشاب صاخ  نذا  هک  یتروص  رد  تسا و  نیملـسم  رما  ّیلو  راـیتخا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما كراـبم  مهـس  دـننام  تاداـس  مهـس  ج :
.درادن لاکشا  هدش ، رکذ  هچنآ  رد  تاداس  مهس  فرصم 

رد ًالثم  ریخ  لمع  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما مهس  فرصم  يارب  دنک ، یم  دیلقت  وا  زا  دلقم  هک  يدهتجم  زا  نتفرگ  هزاجا  ایآ  س 1005 :
؟ تسا يرورض  دهتجم  هزاجا  ایآ  ًالوصا  و  تسا ؟ یفاک  يدهتجم  ره  هزاجا  ای  دراد و  ترورض  ماتیالاراد ، ای  هیملع  هزوح 

طوبرم یلک  روط  هب  نیکرابم  نیمهس  رایتخا  ج :
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ار نآ  دیاب  دشاب ، تاداس  مهس  ای  مالسلا ) هیلع  ) ماما قح  يرادقم  يو  لام  رد  ای  وا و  هدهع  رب  هک  یسک  تسا و  نیملسم  رما  یلو  هب 
فرـصم ررقم  دراوـم  زا  یکی  رد  ار  نآ  دـهاوخ  یم  رگا  و  دـنک ، میلـست  دراد ، هزاـجا  وا  فرط  زا  هک  یلیکو  اـی  سمخ  رما  ّیلو  هب 

.دیامن تیاعر  نآ  رد  ار  دوخ  دیلقت  عجرم  ياوتف  دیاب  فّلکم  لاح  نیع  رد  و  دریگب ، هزاجا  نآ  هب  عجار  ادتبا  دیاب  دنک ،

هب نیمهس  دیسر  ضبق  نداد  هب  فّلکم  دنتـسین ، یعرـش  قوقح  ذخا  رد  لیکو  هک  یـصاخشا  ای  یلاعترـضح  يالکو  ایآ  س 1006 :
؟ ریخ ای  دنتسه  نآ  ناگدننک  تخادرپ 

یضبق اهنآ  زا  دنهد ، یم  ام  رتفد  هب  لوصو  دصق  هب  رگید  صاخشا  هب  ای  ام  مرتحم  يالکو  هب  ار  دوخ  یعرـش  قوقح  هک  یناسک  ج :
.دننک هبلاطم  دشاب ، یم  ام  رهم  ياراد  هک  ار 

یم رب  ام  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما مهس  یهاگ  میهد ، یم  لیوحت  هقطنم  رد  یلاعترـضح  يالکو  هب  ار  سمخ  هک  یماگنه  س 1007 :
روما رد  هدش ، هدـنادرگرب  ام  هب  هک  یغلبم  فرـصم  ایآ  دنتـسه ، زاجم  راک  نیا  رد  یلاعترـضح  فرط  زا  هک  دـنیوگ  یم  دـننادرگ و 

؟ تسا زیاج  هداوناخ 

دوخ یطخ  هزاجا  هک  دیهاوخب  وا  زا  هنامرتحم  تروص  هب  دیناوت  یم  دیراد ، کش  تسا ، هزاجا  یعدـم  هک  یـسک  هزاجا  رد  رگا  ج :
دنراد ام  زا  هک  يا  هزاجا  قبط  نانآ  رگا  دینک ، تساوخرد  هدروخ ، نآ  رب  ام  رهم  هک  ار  دیسر  ضبق  وا  زا  ای  دهدب و  ناشن  امش  هب  ار 

.تسا دییأت  دروم  ناشلمع  دنا ، هدرک  لمع 

تسا و هدرک  نآ  ریمعت  حالصا و  جرخ  مه  يدایز  غلبم  هدیرخ و  ییالاب  تمیق  هب  سّمخم  ریغ  لام  اب  ار  یکلم  یـصخش  س 1008 :
دعب
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، تسا تاـیح  دـیق  رد  درف  نآ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تسا ، هدومن  وا  مسا  هب  یمـسر  روط  هب  هدرک و  هبه  دوخ  غلاـب  ریغ  دـنزرف  هب  ار  نآ 
؟ تسا هنوگچ  روکذم  فّلکم  سمخ  هلأسم 

شدنزرف هب  کلم  نآ  ششخب  دشاب و  لاس  ياهدمآرد  زا  هدرک ، فرـص  نآ  ریمعت  حالـصا و  کلم و  دیرخ  يارب  ار  هچنآ  رگا  ج :
.دهدب ار  نآ  سمخ  هک  تسا  بجاو  تروص  نیا  ریغ  رد  .درادن  سمخ  دشاب ، وا  یفرع  نأش  اب  بسانتم  لاس و  نامه  رد 

نانآ هب  باستنا  تاداس و  مهس 

: دییامرف نایب  ار  لیذ  روما  هدومرف  فطل  تسا ، تاداس  زا  نم  ردام  س 1009 :

؟ موش یم  بوسحم  تاداس  زا  مه  نم  ایآ   1

؟ دنوش یم  هدرمش  تاداس  زا  دنور ، نیئاپ  ردقچ  ره  نم  نادنزرف  ایآ   2

؟ دراد دوجو  یتوافت  هچ  تسا ، دیس  ردام  فرط  زا  هک  یسک  تسا و  دیس  ردپ  فرط  زا  هک  یسک  نیب   3

یم بوسحم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  دالوا  زا  مه  ردام  فرط  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هب  نیبستنم  هچرگ  ج :
.تسا ردپ  فرط  زا  باستنا  تدایس ، یعرش  ماکحا  راثآ و  بترت  كالم  یلو  دنوش ،

هک ینید  مولع  هبلط  ایآ  ًالثم  دـنراد ، ار  تاداس  ریاس  ماکحا  مالـسلا ) مهیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  ساـبع  نادـنزرف  اـیآ  س 1010 :
؟ دنراد ار  مکح  نیا  مه  بلاط  یبا  نب  لیقع  دالوا  ایآ  دوش ؟ تاداس  سابل  هب  سبلم  دناوت  یم  تسا ، هداوناخ  نیا  هب  بوسنم 

تاداس همه  دـشاب و  یم  يولع  دّیـس  تسا ، بوسنم  مالـسلا ) مهیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  ساـبع  هب  ردـپ  فرط  زا  هک  یـسک  ج :
.دنراد ار  یمشاه  تاداس  صاخ  يایازم  زا  هدافتسا  قح  دنتسه و  یمشاه  یلیقع ، يولع و 

مردپ يومع  نادنزرف  زا  یکی  یصخش  دنس  هب  یگزات  هب  س 1011 :
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روهشم لیماف  نایم  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیا و  رب  انب  هدش ، رکذ  دیـس  ناونع  اب  یـصخش  دنـس  بحاص  مسا  نآ  رد  هک  ما  هتفای  تسد 
هب عجار  ار  دوخ  كراـبم  رظن  مدنمـشهاوخ  ما ، هتفاـی  تسد  نآ  هب  ًاریخا  هک  یلیلد  ندوب  هنیرق  اـب  میتـسه و  تاداـس  زا  اـم  هک  تسا 

.دییامرف نایب  نم  تدایس 

و دوش ، یمن  بوسحم  امش  تدایس  رب  یعرش  تجح  تسامش ، یبسن  ماوقا  زا  یکی  مان  هب  هک  يدنس  رد  دّیس  ناونع  رکذ  فرص  ج :
بترتم امش  رب  تدایس  یعرش  راثآ  ماکحا و  دیا ، هدرکن  زارحا  یعرـش  لیلد  هب  دانتـسا  اب  ای  نانیمطا  اب  ار  دوخ  تدایـس  هک  ینامز  ات 

.دوش یمن 

مدرک و هعجارم  لاوحا  تبث  هرادا  هب  همانسانش  نتفرگ  يارب  ما و  هتشاذگ  یلع  ار  وا  مان  هتفریذپ و  يدنزرف  هب  ار  یکدوک  س 1012 :
ار نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  مدـج  زا  فوـخ  تلع  هب  نـم  یلو  دنتـشاذگ ، دیـس  بـقل  ما  هدـناوخ  دـنزرف  يارب  اـجنآ  رد 

تدایس لوبق  تیـصعم  بکترم  هکنیا  ای  منک و  در  ار  لفط  نآ  یگدناوخ  دنزرف  هکنیا  نیب  متـسه  ددرم  رـضاح  لاح  رد  متفریذپن و 
.دییامرف ییامنهار  ارم  مراودیما  منک ؟ باختنا  ار  هار  ود  زا  کیمادک  تسین ، دیس  هک  موش  یسک 

ماکحا راثآ و  تسین ، دّیـس  شا  یعقاو  ردپ  فرط  زا  هک  مه  یـسک  و  دوش ، یمن  بترتم  تّونب  یعرـش  راثآ  یگدناوخ  دنزرف  رب  ج :
.تسا يا  هدیدنسپ  بوخ و  رایسب  لمع  ًاعرش  تسرپرس  یب  كدوک  يرادهگن  لاح  ره  هب  یلو  درادن ، ار  تدایس 

يوزوح هیرهش  هیده و  هزاجا ، بسک  سمخ ، فرصم  دراوم 

زیاج سمخ  زا  نآ  باستحا  ایآ  دننک ، یم  تاداس  قرب  بآ و  ضبق  تخادرپ  هب  مادقا  دوخ  فرط  زا  صاخشا  زا  یضعب  س 1013 :
؟ ریخ ای  تسا 

هب نونک  ات  ار  هچنآ  ج :
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.دننک هزاجا  بسک  تسا  مزال  تخادرپ ، زا  لبق  يدعب ، دراوم  يارب  یلو  تسا ، لوبق  دروم  دنتخادرپ ، تاداس  مهس  دصق 

؟ دییامرف یم  هزاجا  ینید ، ياهباتک  عیزوت  دیرخ و  يارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما كرابم  مهس  ثلث  فرصم  یلاعترضح  ایآ  س 1014 :

دراوم رد  نآ  فرـص  هب  زاجم  هک  یثلث  زا  هک  تسا  زیاج  دننادب ، مزال  ار  ینید  دیفم  ياهباتک  عیزوت  هیهت و  ام  زاجم  يالکو  رگا  ج :
.دنهد ماجنا  ار  راک  نآ  دنتسه ، یعرش  نّیعم 

، تسا ریقف  يولع و  ریغ  شرهوش  یلو  دراد  ینادـنزرف  هدرک و  جاودزا  هک  يریقف  هیولع  هب  تاداس  مهـس  تسا  زیاج  ایآ  س 1015 :
؟ دیامن شرهوش  نادنزرف و  فرص  ار  نآ  دناوت  یم  وا  ایآ  و  دوش ، هداد 

تاداس مهس  شزاین ، عفر  يارب  دناوت  یم  دشاب ، ریقف  ًاعرش  مه  يو  رسمه  دهدب و  ار  شرـسمه  هقفن  دناوتن  رقف  رثا  رب  رهوش  رگا  ج :
.دنک فرصم  شرهوش  یتح  نادنزرف و  دوخ و  يارب  ار  نآ  دریگب و 

يارب هک  يرگید  ياهدمآرد  هزوح  هیرهش  رب  هوالع  هک  یصاخشا  طسوت  تاداس  مهس  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما مهس  نتفرگ  س 1016 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنشاب ، هتشاد  تسا  یفاک  اهنآ  یگدنز  نیمأت 

.تسین زیاج  وا  يارب  نیمهس  نتفرگ  دشابن ، مه  هزوح  هیرهش  تاررقم  لومشم  هدوبن و  قحتسم  ًاعرش  هک  یسک  ج :

رانک رد  ییادـگ  هب  روبجم  هدومن و  یهاـتوک  شا  هداوناـخ  هنیزه  تخادرپ  رد  شردـپ  هک  دـنک  یم  اـعدا  يا  هیولع  نز  س 1017 :
سیـسخ یلو  دنمتورث ، يدرف  ار  دیـس  نآ  مه  هقطنم  یلاها  .دننک  فرـصم  هدروآ و  تسد  هب  یلام  قیرط  نیا  زا  ات  دنا  هدش  دجاسم 

نداد طقف  نم  رب  هک  دیوگب  ردپ  هک  ضرف  رب  و  تسا ؟ زیاج  تاداس  مهـس  زا  نانآ  هقفن  نداد  ایآ  دـنناد ، یم  شا  هداوناخ  هب  تبـسن 
كاشوپ و هنیزه 
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ناوت یم  ایآ  تسین ، بجاو  ناکدوک ، هنازور  لوپ  نانز و  یـصاصتخا  مزاول  لثم  جراخم  هیقب  تخادرپ  یلو  تسا ، بجاو  كاروخ 
؟ داد نانآ  هب  تاداس  مهس  زا  جایتحا  عفر  رادقم  هب 

.دوش هداد  نانآ  هب  تاداس  مهـس  زا  هقفن  رادقم  هب  تسا  زیاج  دنریگب ، ناشردپ  زا  ار  دوخ  هقفن  دنناوت  یمن  رگا  لوا  تروص  رد  ج :
زیاج دنـشاب ، هتـشاد  زاین  تسا ، ناشلاح  بساـنم  هک  يرگید  زیچ  هب  كاـشوپ ، كاروخ و  رب  هوـالع  رگا  مود ، تروص  رد  نینچمه 

.دوش تخادرپ  نانآ  هب  تاداس  مهس  زا  زاین  عفر  رادقم  هب  تسا 

؟ دنهدب ریقف  تاداس  هب  ار  تاداس  مهس  ناشدوخ  يدارفا  هک  دییامرف  یم  هزاجا  ایآ  س 1018 :

.دریگب هزاجا  نیقحتسم  هب  نآ  تخادرپ  رد  تسا  بجاو  تسوا ، هدهع  رب  تاداس  مهس  هک  یسک  ج :

سمخ همه  دیاب  هکنیا  ای  دـنهدب  ریقف  دیـس  هب  ار  تاداس  مهـس  دـنناوت  یم  سمخ  فرـصم  رد  یلاعترـضح  نیدـلقم  ایآ  س 1019 :
؟ دنک فرصم  نآ  یعرش  دراوم  رد  ات  دنهدب  امش  لیکو  لیوحت  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما مهس  تاداس و  مهس  ینعی 

.تسین مالسلا ) هیلع  ) ماما كرابم  مهس  تاداس و  مهس  نیب  یقرف  هطبار  نیا  رد  ج :

، تسوا هدـهع  رب  سمخ  هک  یـسک  و  ریخ ؟ ای  تسا  تموکح  نوؤش  زا  تاکز ) ملاظم ، ّدر  سمخ ،  ) یعرـش قوقح  اـیآ  س 1020 :
؟ دهدب قحتسم  دارفا  هب  ار  تاکز  ملاظم و  ّدر  تاداس و  مهس  شدوخ  دناوت  یم  ایآ 

مکاح نذا  اب  هک  تسا  نآ  طوحأ  ملاظم  ّدر  رد  و  دـهدب ، فیفع  نیدـتم و  يارقف  هب  ار  اهنآ  شدوخ  هک  تسا  زیاـج  تاـکز  رد  ج :
یعرش دراوم  رد  ات  دهد  لیوحت  ام  زاجم  يالکو  زا  یکی  هب  ای  ام و  رتفد  هب  ار  نآ  همه  هک  تسا  بجاو  سمخ  رد  یلو  دشاب ، عرش 

هک
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.دریگب هزاجا  نیقحتسم  هب  نآ  تخادرپ  رد  ای  و  دوش ، فرصم  هدش ، ررقم  نآ  يارب 

.دییامرف حیضوت  مراودیما  ریخ ؟ ای  دنراد  سمخ  قاقحتسا  دنتسه ، یبسک  لغش و  ياراد  هک  یتاداس  ایآ  س 1021 :

.دنتسین سمخ  قحتسم  دشاب ، یفاک  ناش  یفرع  نأش  اب  بسانم  فراعتم و  روط  هب  ناش  یگدنز  يارب  نانآ  دمآرد  رگا  ج :

يدرمریپ مردپ  منک ، یم  یگدنز  مردام  ردـپ و  اب  هدوب و  درجم  لاح  هب  ات  متـسه ، دـنمراک  هلاس و  جـنپ  تسیب و  یناوج  س 1022 :
هب هجوت  اب  .منک  یم  نیمأت  نم  ار  یگدـنز  جراخم  همه  هک  تسا  لاس  راهچ  درادـن و  يدـمآرد  هک  تسا  هداتفا  راـک  زا  لاـسنهک و 

سمخ زا  مه  ناموت  رازه  هدزون  غلبم  و  منک ، نیمأت  ار  یگدـنز  جراخم  مه  مهدـب و  ار  هنـالاس  دـمآرد  سمخ  مه  مناوت  یمن  هکنیا 
سمخ تسا  زیاج  ایآ  هک  دییامرف  حیـضوت  مدنمـشهاوخ  مزادرپب ، ًادعب  ات  ما  هدرک  تشاددای  ار  نآ  مراکهدب و  لبق  ياهلاس  دـمآرد 

؟ مهدب ردام  ردپ و  لثم  دوخ  ناکیدزن  هب  ار  لاس  ياهدمآرد 

رب نانآ  هب  کمک  دیراد ، ار  نانآ  هب  کمک  ییاناوت  امش  دنرادن و  ار  دوخ  یگدنز  روما  هرادا  یلام  تردق  امش  ردام  ردپ و  رگا  ج :
دیناوت یمن  ًاعرـش  یلو  تسا ، بوسحم  امـش  هنوؤم  وزج  دـیزادرپ ، یم  نانآ  هقفن  نیمأت  تهج  هک  ار  هچنآ  و  دوش ، یم  بجاو  امش 

.دییامن باسح  تسا ، بجاو  مه  نآ  نداد  هک  سمخ  ياج  هب  ار  نآ 

یفرط زا  و  مزادرپـب ، یلاعترـضح  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  نم  هدـهع  رب  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما كراـبم  مهـس  تباـب  یغلبم  س 1023 :
رد ات  مهدـب  دجـسم  نآ  تعاـمج  ماـما  هب  ار  روبزم  غلبم  هک  دـییامرف  یم  هزاـجا  اـیآ  دراد ، کـمک  هب  جاـیتحا  هک  تسه  يدجـسم 

فرصم نآ  لیمکت  نامتخاس و 
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؟ دیامن

ناوت یم  نآ  لیمکت  دجـسم و  نامتخاس  يارب  .تسا  زاین  دروم  هیملع  ياه  هزوح  هرادا  يارب  نیکرابم  نیمهـس  رـضاح ، لاح  رد  ج :
.درک هدافتسا  نینمؤم  ياه  کمک  زا 

هعطق ام  و  دشاب ، هتخادرپن  لماک  روط  هب  ار  دوخ  لاوما  سمخ  تایح  نامز  رد  ام  ردپ  میهد  یم  لامتحا  هکنیا  هب  هجوت  اب  س 1024 :
؟ درک باسح  یّفوتم  لاوما  سمخ  زا  ار  نیمز  نآ  ناوت  یم  ایآ  میا ، هدیشخب  ناتسرامیب  تخاس  يارب  ار  وا  ياه  نیمز  زا  يا 

.دوش یمن  بوسحم  سمخ  ناونع  هب  روکذم  نیمز  ج :

؟ تسا زیاج  دهد ، یم  ار  نآ  هک  یسک  هب  سمخ  ندیشخب  يدراوم  هچ  رد  س 1025 :

.تسین ششخب  لباق  تاداس ، مهس  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما كرابم  مهس  ج :

رد رگا  تسا ، هداد  ار  نآ  سمخ  هک  دراد  هنوؤم  رب  دئاز  ناموت  رازه  دص  لاثم  روط  هب  یـسمخ ، لاس  نایاپ  رد  یـصخش  س 1026 :
دیاب هکنیا  ای  دزادرپب  ار  ناموت  رازه  هاجنپ  سمخ  دیاب  دـیدج  لاس  رد  ایآ  دـسرب ، ناموت  رازه  هاجنپ  دـص و  هب  نآ  رادـقم  دـعب  لاس 

؟ دهدب ار  ناموت  رازه  هاجنپ  دص و  سمخ  هرابود 

هب لاس  نآ  دمآرد  رگا  و  درادن ، سمخ  هرابود  دنامب ، یقاب  دوشن و  فرصم  دیدج  لاس  رد  هدش ، هداد  نآ  سمخ  هک  یلام  رگا  ج :
سّمخم ریغ  تبسن  هب  لاس  نایاپ  رد  هدنام  یقاب  سمخ  هک  تسا  بجاو  دوش ، فرصم  لاس  هنوؤم  رد  سّمخم  لام  اب  كرتشم  روط 

.دوش تخادرپ  سّمخم  هب 

هیلع ) ماما مهـس  ای  راک  غیلبت و  قیرط  زا  يدمآرد  رگا  دنرادن ، ینکـسم  دنا و  هدرکن  جاودزا  زونه  هک  ینید  مولع  بالط  س 1027 :
سمخ بوجو  زا  هک  لیلد  نیا  هب  ار  نآ  سمخ ، تخادرپ  نودب  دنناوت  یم  هکنیا  ای  تسا  سمخ  لومشم  ایآ  دنشاب ، هتشاد  مالسلا )

؟ دننک زادنا  سپ  جاودزا  ياه  هنیزه  يارب  هدش ، انثتسا 

هک یعرش  قوقح  ج :
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ریاس یلو  درادن ، سمخ  دنتـسه ، ینید  مولع  ياه  هزوح  رد  لیـصحت  لوغـشم  هک  دوش  یم  ادها  یمرتحم  باّلط  هب  عجارم  فرط  زا 
.تسا بجاو  نآ  سمخ  دنامب ، یقاب  یسمخ  لاس  رس  ات  رگا  دنراد ، راک  غیلبت و  هار  زا  هک  ییاهدمآرد 

جراخم يارب  نآ  زا  یهاگ  تسا و  سّمخم  ریغ  سّمخم و  لام  زا  یطولخم  هک  دـشاب  هتـشاد  يزادـنا  سپ  یـصخش  رگا  س 1028 :
سمخ تخادرپ  ایآ  تسا ، مولعم  سّمخم  لاـم  رادـقم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  .دـنک  یم  هفاـضا  نآ  هب  مه  یهاـگ  هدرک و  تشادرب  دوخ 

؟ دهدب ار  سّمخم  ریغ  لام  سمخ  طقف  دیاب  هکنیا  ای  تسا  بجاو  هدنام  یقاب  غلبم  عومجم 

.دزادرپب سّمخم ، هب  سّمخم  ریغ  لام  تبسن  هب  ار  هدنام  یقاب  غلبم  سمخ  هک  تسا  بجاو  ج :

تمیق سمخ  تخادرپ  طقف  هکنیا  ای  تسا  بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  ایآ  تسا ، هدنام  لاس  نیدـنچ  هدـیرخ و  ار  ینفک  س 1029 :
؟ تسا بجاو  نآ  دیرخ 

رد .دزادرپـب و  ار  نفک  دـیرخ  لوپ  سمخ  دـیاب  هنرگو  درادـن  سمخ  رگید  دـشاب ، سّمخم  رگا  هدـیرخ ، نفک  نآ  اـب  هک  یلوپ  ج :
.دیامن هحلاصم  عرش  مکاح  اب  بجاو  طایتحا  هب  لوپ  شزرا  لزنت  دروم 

، ضرق نتفرگ  تاداس و  مهس  زا  هدافتسا  نارگید و  کمک  نآ و  اب  هک  متشاد  لوپ  يرادقم  متـسه ، ینید  مولع  هبلط  نم  س 1030 :
هدامآ هک  لوپ  نآ  هب  ایآ  مرخن ، يا  هناخ  درذـگب و  لاـس  نآ  لوپ  رب  رگا  ما ، هتخورف  ار  نآ  نونکا  مرخب و  یکچوک  هناـخ  متـسناوت 

؟ دریگ یم  ّقلعت  سمخ  تسا ، هناخ  دیرخ  يارب 

سمخ نآ  شورف  لوپ  هدش ، يرادیرخ  ضرق  رگید و  یعرـش  قوقح  ّریخ و  دارفا  کمک  هیملع و  هزوح  هیرهـش  زا  هک  يا  هناخ  ج :
.درادن

سمخ هقرفتم  لئاسم 

یسمش لاس 1341  رد  نم  س 1031 :
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سّدق ) ماما لاس 1346  رد  .متخادرپ  یم  وا  هب  ناشیا  ياواتف  قبط  ار  دوخ  یعرـش  قوقح  هدومن و  دیلقت  هّرـس ) سّدـق  ) ینیمخ ماما  زا 
یلو تسا ، تاکز  سمخ و  نامه  یعرـش  قوقح  هک  دـندومرف  تاـیلام ، یعرـش و  قوقح  هراـبرد  یلاؤس  هب  خـساپ  نمـض  رد  هّرس )

ار ام  هفیظو  میدنمـشهاوخ  میرب ، یم  رـس  هب  یمالـسا  يروهمج  نارود  رد  هک  رـضاح  لاـح  رد  .تسین  یعرـش  قوقح  ءزج  تاـیلام 
.دییامرف نایب  تایلام  یلام و  یعرش  قوقح  هب  تبسن 

نوناق هک  یناسک  رب  نآ  تخادرپ  دـنچره  دـنک ، یم  عضو  تاررقم  نیناوق و  ساسا  رب  یمالـسا  يروهمج  تموکح  هک  یتاـیلام  ج :
نیکراـبم نیمهـس  زا  یلو  تسا ، بوسحم  لاـس  ناـمه  هنوؤم  زا  لاـس  ره  یتخادرپ  ِتاـیلام  و  تسا ، بجاو  دوش ، یم  ناـنآ  لـماش 

.تسا بجاو  لقتسم ، روط  هب  لاس  هنوؤم  رب  دئاز  رد  ناش  هنالاس  دمآرد  سمخ  نداد  نانآ  رب  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم 

زا رگید ، ياه  لوپ  يربارب  تمیق  تابث  مدع  هب  هجوت  اب  تسا ، تباث  تمیق  ياراد  هک  يزرا  هب  یعرـش  قوقح  لیدبت  ایآ  س 1032 :
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  یعرش  رظن 

ار نآ  دوخ ، یعرش  ِبجاو  ِقوقح  ِتخادرپ  ماگنه  دیاب  یلو  تسا ، زیاج  دراد ، هّمذ  رب  یعرش  قوقح  هک  یصخش  يارب  راک  نیا  ج :
، هدش دامتعا  وا  هب  تسا و  لیکو  یعرـش  قوقح  نتفرگ  رد  رما  ّیلو  فرط  زا  هک  یـسک  یلو  دنک ، هبـساحم  تخادرپ  ِزور  تمیق  هب 

یعرـش زّوجم  تمیق  رییغت  و  دـشاب ، زاجم  راک  نیا  رد  هکنآ  رگم  دـنک ، لیدـبت  يرگید  لوپ  هب  هدرک ، تفایرد  ار  هچنآ  دـناوت  یمن 
.تسین نآ  لیدبت 

زا نآ  هیامرـس  هک  هدـش  لیکـشت  يراجت  يدـحاو  هدـنیآ ، رد  نآ  یلام  ياهزاین  نیمأـت  يارب  یگنهرف  هسـسؤم  کـی  رد  س 1033 :
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؟ تسا زیاج  هسسؤم  عفن  هب  نآ  سمخ  فرصم  ایآ 

هب دـنچره  نآ ، فرـصم  زا  يراددوخ  دـسرب و  نآ  هیعرـش  هررقم  دراوم  فرـصم  هب  تسا  بجاو  هک  یعرـش  قوقح  اب  تراـجت  ج :
نآ اب  هک  یتروص  رد  و  دراد ، لاکـشا  سمخ  رما  ّیلو  هزاجا  نودـب  دـشاب ، یگنهرف  هسـسؤم  کـی  رد  نآ  عفاـنم  زا  هدافتـسا  دـصق 

اب تراجت  هلب ، .درادن  سمخ  دوش و  فرص  هیامرس  فرصم  دراوم  نامه  رد  دیاب  هک  تسا  هیامرس  عبات  هلـصاح  دوس  دوش ، تراجت 
سمخ دشاب ، هسـسؤم  کلم  هیامرـس  هک  یتروص  رد  نآ  دـمآرد  دوس و  و  درادـن ، لاکـشا  دوش ، یم  هداد  هسـسؤم  هب  هک  ییایادـه 

.درادن

هفیظو دشاب ، نآ  سمخ  تخادرپ  هب  بلاغ  ّنظ  یلو  ریخ ، ای  میا  هداد  ار  نآ  سمخ  هک  میشاب  هتشاد  کش  يزیچ  رد  رگا  س 1034 :
؟ تسیچ ام 

.تسا بجاو  نآ  سمخ  ِتخادرپ  هب  نیقی  لیصحت  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  هک  دشاب  ییاهزیچ  زا  كوکشم  رگا  ج :

، متخادرپ ار  نآ  زا  یتمـسق  هدرک و  نادرگتـسد  دهتجم  اب  ار  نآ  و  دـش ، بجاو  نم  رب  سمخ  يرادـقم  شیپ  لاس  تفه  س 1035 :
؟ تسیچ نم  فیلکت  مزادرپب ، ار  هدنام  یقاب  غلبم  ما  هتسناوتن  نونکات  خیرات  نآ  زا  دنام و  یقاب  ما  هّمذ  رب  نآ  هیقب 

یهدـب ِتخادرپ  ییاـناوت  هک  یناـمز  ره  هک  تسا  بجاو  هکلب  دوـش ، یمن  هّمذ  تغارف  بجوـم  سمخ ، تـخادرپ  زا  زجع  درجم  ج :
.دیزادرپب جیردت  هب  دنچره  ار  نآ  دیتشاد ، ار  سمخ  تباب 

ًالعف هک  یلاـم  سمخ  تباـب  مناوـت  یم  مـتخادرپ ، هدوـبن ، سمخ  قـّلعتم  هـک  یلاـم  سمخ  ناوـنع  هـب  هـک  ار  یغلبم  اـیآ  س 1036 :
؟ منک باسح  مراکهدب ،

نآ نیع  رگا  یلو.دوش  یمن  بوسحم  سمخ  زا  امش  ینونک  یهدب  يادا  تباب  هدش ، فرصم  نآ  یعرش  فراصم  رد  رگا  ج :
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.دییامن هبلاطم  ار  نآ  دیناوت  یم  دشاب  دوجوم 

؟ دوش یم  بجاو  دنا ، هدیسرن  فیلکت  نس  هب  زونه  هک  یناکدوک  رب  تاکز  سمخ و  ایآ  س 1037 :

مارح هب  طولخم  لالح  ای  ندعم  هکنیا  لثم   ) دریگب ّقلعت  وا  لام  هب  سمخ  رگا  یلو  تسین ، بجاو  غلابریغ  صخش  رب  لام  تاکز  ج :
تخادرپ هک  شبـسک  عفانم  ای  وا  ِلاوما  اب  تراجت  زا  لصاح  ِدوس  ِسمخ  رگم  تسا ، بجاو  نآ  تخادرپ  وا  یعرـش  یلو  رب  دشاب ،)

هب ندیسر  زا  دعب  لفط  دوخ  رب  نآ  سمخ  يادا  دنامب  یقاب  هلصاح  دوس  هکیتروص  رد  طایتحا  رب  انب  هکلب  تسین ، بجاو  یلو  رب  نآ 
.تسا بجاو  فیلکت ، نس 

شیعرش فراصم  رد  نآ  فرص  هک  ار  ییاهزیچ  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مهـس  یعرـش و  قوقح  زا  يرادقم  یـصخش  رگا  س 1038 :
ًاعرـش ایآ  دنک ، فرـصم  هّینیـسح  ای  دجـسم  ای  هسردم  نامتخاس  ای  ینید  تاسـسؤم  زا  یکی  رد  دشاب ، عجارم  زا  یکی  هزاجا  اب  دیاب 

سپ ار  نآ  نیمز  اـی  دریگب و  سپ  هدـناسر ، فرـصم  هب  هدوب ، وا  هدـهع  رب  هک  یعرـش  قوقح  يادا  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  دراد  قـح 
؟ ریخ ای  دیامن  هسسؤم  نآ  نامتخاس  شورف  هب  مادقا  ای  دریگب و 

یعرـش ِقوقح  ِتخادرپ  ِتین  هب  دیامن ، میلـست  وا  هب  ار  دوخ  یعرـش  قوقح  دوب  بجاو  هک  یـسک  هزاجا  قبط  ار  دوخ  لاوما  رگا  ج :
ار نآ  رد  هناـکلام  فّرـصت  نتفرگ و  سپ  قـح  تسا ، هدـناسر  فرـصم  هب  نآ  دـننام  هسردـم و  سیـسأت  يارب  تشاد ، هدـهع  رب  هک 

.درادن

لافنا

: يرهش نیمز  نوناق  ساسا  رب  س 1039 :

.تسا یمالسا  تموکح  فّرصت  تحت  بوسحم و  لافنا  ءزج  ریاب  ياه  نیمز   1

هتشاد یصوصخ  کلام  رگا  اهرهش  رد  نآ  ریغ  ریاب و  ياه  نیمز   2
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.دنیامن كالمتسا  نیکلام  زا  هقطنم  نآ  رد  فراعتم  تمیق  هب  ار  نآ  دنناوت  یم  نآ  هب  اه  يرادرهش  تلود و  زاین  تروص  رد  دشاب ،

: تسا نیا  لاؤس 

مهس ناونع  هب  تسا  هدش  طقاس  رابتعا  زا  يرهش  نیمز  نوناق  رثا  رب  یلو  هدوب ، وا  مان  هب  نآ  دنـس  هک  ار  يریاب  نیمز  یـصخش  رگا   1
؟ دراد یمکح  هچ  دهدب ، تاداس  مهس  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما

، دوش نآ  شورف  هب  روبجم  نوناق  ساسا  رب  يرادرهـش  ای  تلود  فرط  زا  دـشاب و  هتـشاد  ریاد  اـی  ریاـب  زا  معا  ینیمز  یـصخش  رگا   2
؟ دراد یمکح  هچ  دهدب ، تاداس  ماما و  مهس  ناونع  هب  ار  نآ  وا  یلو 

باستحا سمخ و  ناونع  هب  نآ  يراذگاو  تسین ، تسوا ، مان  هب  دنـس  هک  یـسک  کلم  ًاعرـش  تسا و  تاوم  لصا  رد  هک  ینیمز  ج :
نودـب اـی  ضوـع  اـب  يرادرهـش ، اـی  تلود  طـسوت  نآ  نتفرگ  هک  یکلم  نیمز  نینچمه  .تسین  حیحـص  سمخ  یهدـب  ياـج  هب  نآ 
باسح سمخ  یهدـب  ياج  هب  دـیامن و  راذـگاو  سمخ  ناونع  هب  ار  نآ  دـناوت  یمن  نآ  کلام  تسا ، زیاج  نوناق  ساسا  رب  ضوع ،

.دنک

بوسحم لافنا  زا  ایآ  درخب ، نآ  كاخ  شورف  زا  هدافتسا  يارب  يزاسرجآ  ياه  هناخراک  رانک  رد  ار  ینیمز  یصخش  رگا  س 1040 :
هبلاطم قح  تلود  ایآ  دوش ، یم  هداد  يرادرهـش  هب  دصرد  هد  تبـسن  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـشابن ، لافنا  زا  هکنیا  ضرف  رب  دوش ؟ یم 

؟ دراد نآ  كاخ  يارب  تایلام 

وزج دوش و  یم  رادیرخ  صاخ  کلم  نآ  دیرخ  اب  هچرگ  دـشاب ، هدنـشورف  یعرـش  صاخ  کلم  دابآ و  رگا  هلماعم ، دروم  نیمز  ج :
ياروش سلجم  بوصم  نوناق  هب  دنتـسم  رگا  نآ ، كاخ  شورف  زا  لـصاح  ِدـمآرد  ِتاـیلام  تخادرپ  نکیل  تسین ، بوسحم  لاـفنأ 

رد  ) یمالسا
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.دراد ار  نآ  هبلاطم  قح  تلود  تسا و  مزال  دشاب ، یساسا  نوناق  نابهگن  ياروش  دییأت  دروم  و  ناریا )

ریغ رهش و  ثادحا  ینادابآ و  يارب  اه  هناخدور  فک  ياه  نش  اه و  هسام  زا  یصاصتخا  يرادرب  هرهب  قح  يرادرهش  ایآ  س 1041 :
وا ياوعد  ایآ  دـشاب ، نآ  تیکلام  یعدـم  يرادرهـش  زا  ریغ  یـصخش  رگا  دنـشاب ، هتـشاد  ار  قح  نیا  هک  یتروص  رد  و  دراد ، ار  نآ 

؟ ریخ ای  تسا  عومسم 

يوـس زا  یموـمع  گرزب و  ياـهدور  رتـسب  فـک و  یـصوصخ  تیکلاـم  ياـهاعدا  تسا و  زیاـج  اـه  يرادرهـش  يارب  راـک  نیا  ج :
.تسین هتفریذپ  صاخشا 

نآ و زا  ندرک  چوک  اب  شدوخ ) هاگارچ  هب  تبسن  يا  هلیبق  ره   ) دوخ ياههاگارچ  زا  هدافتـسا  رد  رئاشع  تیولوا  قح  ایآ  س 1042 :
همادا لاس  اههد  لوط  رد  هدوب و  میدـق  زا  ندرک  چوک  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دور ؟ یم  نیب  زا  اجنآ  هب  هراـبود  تشگزاـب  هب  میمـصت 

.تسا هتشاد 

تسا و لاکـشا  لـحم  اـجنآ ، زا  ندرک  چوک  زا  دـعب  ناـشنایاپراهچ ، هاـگارچ  هب  تبـسن  ناـنآ  يارب  یعرـش  تیولوا  قح  توـبث  ج :
.تسا بوخ  دروم  نیا  رد  طایتحا 

ياـه فـلع  شورف  هار  زا  نآ  یموـمع  ياـه  هنیزه  تسا و  هقیـضم  رد  یعارز  ياـه  نـیمز  هاـگارچ و  رظن  زا  ییاتـسور  س 1043 :
عنم راک  نیا  زا  ار  نانآ  نیلوئـسم  یلو  هتـشاد ، رارمتـسا  نونکات  مه  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  تیعـضو  نیا  دوش ، یم  نیمأت  هاگارچ 
ياه فلع  شورف  زا  ار  یلاها  هک  دراد  قح  اتسور  ياروش  ایآ  اههاگارچ ، ندوب  ریاب  اتسور و  یلاها  يدام  رقف  هب  هجوت  اب  دنا ، هدرک 

؟ دهد صاصتخا  اتسور  یمومع  ياه  هنیزه  نیمأت  يارب  ار  نآ  شورف  زا  لصاح  دمآرد  هدرک و  عنم  هاگارچ 

تسین یسک  یصاصتخا  کلم  درادن ، یصوصخ  تیکلم  هقباس  هک  یعیبط  یمومع  ياه  هاگارچ  ياه  فلع  ج :
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حلاصم يارب  ار  یغلبم  دناوت  یم  تساتسور ، روما  لوئسم  تلود ، ِفرط  زا  هک  یسک  یلو  تسین ، زیاج  یـسک  يوس  زا  نآ  شورف  و 
.دریگب دنراد ، ار  عتارم  نآ  رد  نایاپراهچ  ندنارچ  هزاجا  هک  یناسک  زا  اتسور  یمومع 

نآ رد  يا  هرود  تروص  هب  شیپ  لاس  اههد  زا  هک  ار  یناتـسمز  یناتـسبات و  ياههاگارچ  هک  تسا  زیاج  رئاشع  يارب  اـیآ  س 1044 :
؟ دنروآ رد  دوخ  تیکلام  هب  دنراد ، ددرت 

اب نآ  رایتخا  هک  تسا  یمومع  لاوما  لافنا و  زا  درادن ، یـصاصتخا  تیکلم  هقباس  اهنآ  هب  تبـسن  یـسک  هک  یعیبط  ياه  هاگارچ  ج :
.دوش یمن  نانآ  تیکلام  بجوم  رئاشع  ددرت  هقباس  تسا و  نیملسم  رما  ّیلو 

؟ تسین حیحص  ینامز  هچ  رد  تسا و  حیحص  ینامز  هچ  رد  يرئاشع  ياههاگارچ  شورف  دیرخ و  س 1045 :

.تسین حیحص  یلاح  چیه  رد  تسا ، یمومع  لاوما  لافنا و  زا  تسین و  یسک  کلم  هک  ییاه  هاگارچ  شورف  دیرخ و  ج :

نیا هب  هک  تسا  لاس  هاجنپ  زا  رتشیب  مینارچ و  یم  اـهلگنج  زا  یکی  رد  ار  دوخ  ناـیاپراهچ  هک  تسا  يرادـماد  اـم  لغـش  س 1046 :
دنـس میتسه ، لگنج  نیا  یعرـش  کلام  ثرا  قیرط  زا  ام  هک  دـنک  یم  تلالد  هک  دراد  دوجو  اـم  دزن  يدنـس  میتسه ، لوغـشم  راـک 
مهیلع هللا  مالـس  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ءادهـشلادیس و  نینموملاریما و  فقو  اـهلگنج  نیا  هوـالعب  تسا ، ینوناـق  دنـس  کـی  مه  روبزم 
ناتسب یعارز و  ياه  نیمز  ینوکسم و  ياه  هناخ  دننک و  یم  یگدنز  لگنج  نیا  رد  هک  تسا  ینایلاس  نارادماد  و  تسا ، نیعمجا )
لگنج نیا  زا  ار  ام  جارخا  قح  نانآ  ایآ  دنوش ، طلسم  نآ  رب  هدومن و  جارخا  نآ  زا  ار  ام  دنا  هتفرگ  میمـصت  نانابلگنج  ًاریخا  .دنراد 

؟ دنراد

، تسا یعرش  تیکلم  هقباس  رب  فقوتم  فقو  تّحص  ًاعرش  هک  ییاجنآ  زا  ج :
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لاح هب  ات  هک  یعیبط  ياه  هاگارچ  اهلگنج و  اذـل  تسا ، ثّروم  یعرـش  تیکلام  رب  فقوتم  مه  ثرا  قیرط  زا  لاـقتنا  هک  هنوگناـمه 
ات دوش  یمن  بوسحم  یسک  یصاصتخا  کلم  درادن ، دوجو  اهنآ  رد  ندرک  دابآ  ایحا و  هقباس  هنوگ  چیه  تسا و  هدوبن  یسک  کلم 
نآ دننام  نکـسم و  ای  هعرزم  تروص  هب  هک  لگنج  زا  رادقم  ره  لاح  ره  هب  .دبای  لاقتنا  ثرا  قیرط  زا  ای  دـشاب  حیحـص  نآ  ّتیفقو 

فّرصت قح  دشابن  فقو  رگا  تسا و  نآ  یعرش  ّیلوتم  اب  نآ  رد  فّرـصت  قح  دشاب ، فقو  رگا  هدیدرگ ، یعرـش  کلم  هدش و  ایحا 
زا تسا ، هدـنام  یقاب  یعیبط  عترم  ای  یعیبط  لـگنج  تروص  هب  هک  عتارم  لـگنج و  زا  رادـقم  نآ  اـما  و  تسا ، نآ  کـلام  اـب  نآ  رد 

.تسا یمالسا  تلود  اب  ینوناق ، تاررقم  ساسا  رب  نآ  رایتخا  تسا و  یمومع  لاوما  لافنا و 

هدش هاگارچ  رانک  یصوصخ  ياه  هعرزم  دراو  هک  تسا  زیاج  ایآ  دنراد ، ار  دوخ  تاناویح  ندنارچ  هزاجا  هک  ینارادماد  س 1047 :
؟ دنشونب نآ  کلام  تیاضر  نودب  هعرزم ، بآ  زا  نانآ  نایاپراهچ  دوخ و  ات 

زا هدافتـسا  ریغ و  کلم  رد  دورو  زاوج  يارب  صاخـشا ، كالما  رواجم  ياه  هاگارچ  رد  تاناویح  ندـنارچ  هزاجا  نتـشاد  درجم  ج :
.دشاب یمن  زیاج  نآ  کلام  تیاضر  نودب  نانآ  يارب  راک  نیا  تسین و  یفاک  نآ  یکلم  بآ 

داهج

طیارـشلا عماـج  هیقف  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  ییادـتبا  داـهج  س 1048 :
؟ دنک نآ  هب  مکح  نیملسم ) رما  ّیلو   ) دیلا طوسبم 

هک یتروص  رد  تسا ، نیملـسم  رما  تیالو  يّدـصتم  هک  یطیارـشلا  عماـج  هیقف  طـسوت  ییادـتبا  داـهج  هب  مکح  هک  تسین  دـیعب  ج :
نیا هکلب  دشاب ، زیاج  دنک ، اضتقا  ار  نآ  تحلصم 
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.تسا يوقا  رظن 

؟ دراد یمکح  هچ  نیدلاو  تیاضر  نودب  مالسا ، يارب  رطخ  صیخشت  ماگنه  مالسا  زا  عافد  هب  مادقا  س 1049 :

دناوت یم  ات  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  لاح  نیع  رد  یلو  تسین ، نیدلاو  نذا  رب  فقوتم  تسا و  بجاو  نیملـسم  مالـسا و  زا  عافد  ج :
.دنک بلج  ار  نانآ  تیاضر 

؟ دنراد ار  هّمذ  لها  مکح  دننک ، یم  یگدنز  یمالسا  ياهروشک  رد  هک  یباتک  لها  ایآ  س 1050 :

اب یفانم  هک  يراک  دنـشاب و  دـننک ، یم  یگدـنز  نآ  تیامح  رد  هک  یمالـسا  تلود  تاررقم  نیناوق و  عیطم  هک  ینامز  اـت  ناـنآ  ج :
.دنراد ار  دهاعم  مکح  دنهدن ، ماجنا  تسا ، نامأ 

نیمزرـس ای  رفک  نیمزرـس  رد  ار  درم  ای  نز  زا  معا  یباتک ، ریغ  ای  یباتک  رفاک  کی  ناناملـسم  زا  یکی  هک  تسا  زیاج  ایآ  س 1051 :
؟ دروآ رد  دوخ  کلمت  هب  ناناملسم 

تـشونرس دوش ، ریـسا  نیملـسم  تسد  هب  نانآ  زا  یناسک  دننک و  هلمح  یمالـسا  نیمزرـس  هب  راّفک  هاگره  تسین ، زیاج  راک  نیا  ج :
.دنرادن ار  ءارسا  تشونرس  نییعت  قح  ناناملسم  داحآ  تسا و  یمالسا  مکاح  تسد  رد  یگنج  ناریسا 

ایآ دشاب ، یمرتحم  سفن  نوخ  نتخیر  رب  فقوتم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) يدـمحم بان  مالـسا  ظفح  هک  مینک  ضرف  رگا  س 1052 :
؟ تسا زیاج  راک  نیا 

رب انب  .دراد  ضراعت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) يدمحم بان  مالسا  ماکحا  اب  تسا و  مارح  ًاعرـش  همرتحم  ِسفن  ِنوخ  ِقحان  هب  نتخیر  ج :
زا روظنم  رگا  یلو  تسا ، ینعم  یب  دشاب ، یهانگیب  ناسنا  نوخ  نتخیر  رب  فقوتم  يدـمحم  بان  مالـسا  ظفح  هک  روبزم  نخـس  نیا 

دوجو وا  ندـش  هتـشک  لامتحا  هک  يدراوم  رد  يدـمحم  بان  مالـسا  زا  عافد  هؤالآ و  تّزع  هللا  لیبس  یف  داهج  هب  فّلکم  مادـقا  نآ 
نیا دشاب ، دراد ،
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مالسا زا  عافد  يارب  دیاب  تسا ، رطخ  رد  مالـسا  نایک  هک  دنک  ساسحا  دوخ  صیخـشت  قبط  فلکم  رگا  دراد ، یفلتخم  دراوم  ضرف 
.دشاب ندش  هتشک  ضرعم  رد  رگا  یتح  دنک ، مایق 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارش 

هدروآ اج  هب  ار  مارح  لعف  اـی  هدرک و  كرت  ار  بجاو  هک  یـسک  ییوربآ  یب  مزلتـسم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  س 1053 :
؟ دراد یمکح  هچ  ددرگ ، مدرم  ربارب  رد  وا  مارتحا  ندش  هتساک  بجوم  و  دشاب ،

.درادن لاکشا  دوشن ، زواجت  نآ  دودح  زا  دوش و  تیاعر  نآ  بادآ  طیارش و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  رگا  ج :

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هب  افتکا  یمالسا ، يروهمج  ماظن  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مدرم  هفیظو  هکنیا  رب  انب  س 1054 :
؟ اوتف ای  تسا  تلود  فرط  زا  مکح  هیرظن ، نیا  ایآ  تسا ، نیلوئسم  هدهع  رب  نآ  رگید  بتارم  تسا و  ینابز  رکنم 

.تسا یهقف  ياوتف  ج :

رب فقوتم  مه  نآ  و  نآ ، لعاف  مارح و  لعف  نیب  عنام  داجیا  هب  رـصحنم  رکنم  عوقو  زا  يریگولج  هار  هک  يدراوم  رد  اـیآ  س 1055 :
نودب ناوت  یم  دشاب ، نآ  ندرک  فلت  اب  دنچره  يو  لاوما  رد  فّرصت  ای  وا و  رب  نتفرگ  تخـس  ندرک و  ینادنز  ای  يو  ندز  کتک 

؟ دومن رکنم  زا  یهن  باب  زا  نآ  هب  مادقا  مکاح ، زا  هزاجا  بسک 

رد فّرـصت  رب  فـقوتم  رگا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  یلک  روـط  هب  دراد ، یفلتخم  دراوـم  تـالاح و  عوـضوم  نـیا  ج :
نیفّلکم همه  رب  رادـقم  نیا  هکلب  درادـن ، یـسک  زا  هزاجا  بسک  هب  جایتحا  دـشابن ، هدروآ  اجب  ار  مارح  لعف  هک  یـسک  لام  اـی  سفن 

.تسا بجاو 
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ياراد هک  دشاب  ینیمزرس  رد  رگا  دشاب ، ینابز  یهن  رما و  زا  رتشیب  يزیچ  رب  فقوتم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  يدراوم  یلو 
سیلپ طبریذ و  نیلوئـسم  مکاح و  نذا  هب  جاـیتحا  دوش ، یم  هداد  تیمها  یمالـسا  هضیرف  نیا  هب  تسا و  یمالـسا  تموکح  ماـظن و 

.دراد حلاص  ياههاگداد  یلحم و 

ندـش یمخز  هب  رجنم  هک  یندز  کـتک  رب  فـقوتم  همرتـحم ، سفن  ظـفح  دـننام  مهم  رایـسب  روـما  رد  رکنم  زا  یهن  رگا  س 1056 :
؟ تسا طرش  مکاح  نذا  مه  دراوم  نیا  رد  ایآ  دشاب ، وا  لتق  ًانایحا  مجاهم و 

بوجو باب  زا  ًاعرـش  هکلب  زیاج  دـشاب ، میقتـسم  يروف و  تلاخد  مزلتـسم  لـتق ، عوقو  زا  يریگولج  همرتحم و  سفن  ظـفح  رگا  ج :
هکنآ رگم  تسین ، نآ  هب  رما  دوجو  ای  مکاح و  زا  هزاجا  بسک  رب  فقوتم  یتوبث  تهج  زا  تسا و  بجاو  همرتحم  سفن  ناج  ظـفح 

.دشاب توافتم  تسا  نکمم  مه  اهنآ  ماکحا  هک  دراد  يددعتم  ياهتروص  هک  دشاب  مجاهم  لتق  رب  فقوتم  همرتحم  سفن  زا  عافد 

هچ رد  دشاب ؟ هتـشاد  ار  نآ  رب  تردق  دیاب  ایآ  دیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  یـصخش  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  س 1057 :
؟ دوش یم  بجاو  وا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینامز 

رذع نودب  ًادمع و  رکنم  لعاف  هک  دنادب  نینچمه  و  دـشاب ، رکنم  فورعم و  هب  ملاع  دـیاب  رکنم  زا  هدـننک  یهن  فورعم و  هب  رمآ  ج :
دروم رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریثأت  لامتحا  هک  دوش  یم  بجاو  یهنو  رما  هب  مادـقا  ینامز  و  دوش ، یم  نآ  بکترم  یعرش 

رد و  دشاب ، هتشادن  وا  دوخ  يارب  يررض  و  دوش ، هداد  صخش  نآ 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


هظحالم دنک ، یم  یهن  نآ  زا  هک  يرکنم  ای  دیامن  یم  رما  نآ  هب  هک  ار  یفورعم  تیمها  یلامتحا و  ررـض  نیب  بسانت  دیاب  دروم  نیا 
.تسین بجاو  وا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دیامن 

وا اب  هطبار  هب  تبسن  ام  فیلکت  دشاب ، یلاباال  نآ  هب  تبسن  دنک و  تیـصعم  باکترا  هب  تردابم  ناسنا  ماوقا  زا  یکی  رگا  س 1058 :
؟ تسیچ

فورعم و هب  رما  ناونع  هب  دوش ، یم  تیصعم  باکترا  زا  وا  يراددوخ  بجوم  اتقوم  وا  اب  ترشاعم  كرت  هک  دیهدب  لامتحا  رگا  ج :
.تسین زیاج  محر  عطق  تروص ، نیا  ریغ  رد  و  تسا ، بجاو  رکنم  زا  یهن 

یکی لوئـسم  دـنیب  یم  هکنیا  اب  ًالثم  تسا ؟ زیاج  راک ، زا  جارخا  زا  سرت  رثا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  اـیآ  س 1059 :
رد هانگ  باکترا  هنیمز  ای  دوش و  یم  عرـش  فالخ  لامعا  بکترم  دراد ، طابترا  هاگـشناد  رد  ناوج  هقبط  اب  هک  یـشزومآ  زکارم  زا 

مهارف راک  زا  وا  جارخا  تامدـقم  لوئـسم  فرط  زا  هک  دراد  نآ  سرت  دـیامن  رکنم  زا  یهن  ار  وا  رگا  .دروآ  یم  مهارف  ار  ناـکم  نآ 
.دوش

، دوش وا  دوخ  هجوتم  یهجوت  لـباق  ررـض  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مادـقا  تروص  رد  هک  دراد  فوخ  رگا  یلک  روـط  هب  ج :
.تسین بجاو  نآ  ماجنا 

یهن فورعم و  هب  رما  طیارش  دنک و  ادیپ  جاور  تیـصعم  دوش و  كرت  فورعم  یهاگـشناد  ياهطیحم  زا  یـضعب  رد  رگا  س 1060 :
تـسا هدرکن  جاودزا  زونه  هک  دشاب  دّرجم  یـصخش  رکنم  زا  هدننک  یهن  فورعم و  هب  هدننک  رما  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  مه  رکنم  زا 

هب رما  ندوب ، دّرجم  رطاخ  هب  ایآ 
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؟ ریخ ای  دوش  یم  طقاس  وا  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

همه یناـسنا  یعاـمتجا و  بجاو  هفیظو  یعرـش و  فیلکت  دـشاب ، قـقحم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  عوـضوم و  رگا  ج :
، تسا درجم  فّلکم  هکنیا  فرص  هب  و  درادن ، ریثات  نآ  رد  ندوب  لهأتم  ای  دّرجم  دننام  فّلکم  فلتخم  ياه  تلاح  و  تسا ، نیفلکم 

.دوش یمن  طقاس  وا  زا  فیلکت 

دراو ررض  دوخ  هب  نیضرتعم  رب  دناوت  یم  دهاوخب  رگا  هک  دشاب  یـصاخ  یعامتجا  تیعقوم  ذوفن و  ياراد  یـصخش  رگا  س 1061 :
زیاج ایآ  عضو ، نیا  اب  دوش ، یم  ییوگغورد  فالخ و  ياهراک  هاـنگ و  بکترم  يو  هکنیا  رب  دـنک  تلـالد  مه  يدـهاوش  و  دزاـس ،

هب رما  ار  وا  تسا  بجاو  وا ، ندناسر  ررض  زا  سرت  دوجو  اب  هکنیا  ای  مینک  كرت  وا  دروم  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا 
؟ مینک رکنم  زا  یهن  فورعم و 

امـش زا  فیلکت  هکلب  تسین ، بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تردابم  دـشاب ، هتـشاد  ییـالقع  أـشنم  ررـض  زا  سرت  رگا  ج :
ای هدش و  مارح  لعف  بکترم  ای  هدرک و  كرت  ار  بجاو  هک  یسک  ماقم  هظحالم  درجم  هب  یسک  تسین  راوازـس  یلو  .دوش  یم  طقاس 

.دنک كرت  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هب  هظعوم  رکذت و  وا ، فرط  زا  یمک  ررض  ندش  دراو  لامتحا  درجم  هب 

زا یهاـگآ  مدـع  رثا  رب  راـگهانگ  صخـش  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدراوـم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـنثا  رد  یهاـگ  س 1062 :
داسف و هنیمز  مینک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  مه  رگا  و  دوش ، یم  نیبدب  مالسا  هب  تبـسن  رکنم ، زا  یهن  اب  یمالـسا ، ماکحا  تابجاو و 

طسوت هانگ  باکترا 
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؟ تسیچ دراوم  نیا  رد  ام  فیلکت  دنک ، یم  مهارف  ار  نارگید 

هعماج تمالـس  مالـسا و  ماکحا  ظفح  يارب  یمومع  یعرـش  فیلکت  کی  نآ  طیارـش  تیاعر  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج :
هفیظو نیا  هک  دوش  یمن  ثعاب  ددرگ ، یم  مالسا  هب  تبسن  مدرم  زا  یضعب  ای  رکنم  لعاف  ینیبدب  بجوم  هکنیا  مهوت  دّرجم  و  تسا ،

.دوش كرت  مهم  رایسب 

ایآ دننک ، یهاتوک  دوخ  هفیظو  ماجنا  رد  دنراد ، هدهع  رب  ار  داسف  زا  يریگولج  هفیظو  تلود  فرط  زا  هک  ینارومأم  رگا  س 1063 :
؟ دننک راک  نیا  هب  مادقا  دنناوت  یم  مدرم  دوخ 

مدرم تردابم  یلو  تسین ، زیاج  دوش ، یم  بوسحم  ییاضق  یتینما و  ياهورین  فئاظو  زا  هک  يروما  رد  رگید  صاخشا  تلاخد  ج :
.درادن لاکشا  نآ ، طیارش  دودح و  تیاعر  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب 

افتکا یناـبز  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طـقف  هـک  تـسا  نـیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد  دارفا  هـفیظو  اـیآ  س 1064 :
، تسا هدـمآ  هلیـسولا  ریرحت  صوصخ  هب  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  هچنآ  اب  رما  نیا  دـشاب ، بجاو  یناـبز  رکذـت  هب  اـفتکا  رگا  و  دـننک ؟

یم زاین  تروص  رد  ایآ  دـشاب ، زیاج  موزل  دراوم  رد  دارفا  يارب  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِرگید  بتارم  رگا  و  دراد ، تافانم 
؟ داد ماجنا  ار  هلیسولا  ریرحت  رد  روکذم  بتارم  همه  ناوت 

دعب هک  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید  بتارم  ناوت  یم  یمالـسا  تموکح  رادتقا  تیمکاح و  نامز  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  ج :
يارب هک  يدراوم  رد  صوصخ  هب  درک ، راذگاو  هیئاضق  هوق  و  سیلپ )  ) یلخاد یتینما  ياهورین  هب  دنتسه ، ینابز  یهن  رما و  هلحرم  زا 

تیصعم باکترا  زا  يریگولج 
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، تسین نآ  دننام  وا و  سبح  ریزعت و  ای  دهد  یم  ماجنا  مارح  لعف  هک  یـسک  لاوما  رد  فّرـصت  قیرط  زا  تردـق  لامعا  زج  يا  هراچ 
یهن رما و  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  نیفلکم  تسا  بجاو  یمالسا ، تموکح  نینچ  رادتقا  تیمکاح و  اب  ینامز  نینچ  رد 
دنهد عاجرا  هیئاضق  هوق  یماظتنا و  يورین  رد  طبریذ  نیلوئـسم  هب  ار  عوضوم  روز ، هب  لسوت  هب  زاین  تروص  رد  و  دننک ، افتکا  ینابز 

تموکح اب  رادـتقا  تیمکاح و  هک  یناکم  نامز و  رد  یلو  .درادـن  هطبار  نیا  رد  هّرـس ) سّدـق  ) لحار ماما  ياواـتف  اـب  یتاـفانم  نیا  و 
تیاـعر اـب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  عیمج  طیارـش ، دوجو  تروـص  رد  هک  تسا  بجاو  نیفلکم  رب  تسین ، یمالـسا 

.دنهد ماجنا  ضرغ  ققحت  ات  اهنآ  بیترت 

ار نآ  اه  ییامنهار  اه و  تحیـصن  مغر  یلع  دننک و  یم  هدافتـسا  مارح  انغ و  یقیـسوم  ياهراون  زا  ناگدننار  زا  یـضعب  س 1065 :
زیاج نانآ  اب  دیدش  دروخرب  ایآ  دییامرف ، نایب  ار  دارفا  نیا  دراوم و  نیا  اب  بسانم  دروخرب  هوحن  میدنمـشهاوخ  دـننک ، یمن  شوماخ 

؟ ریخ ای  تسا 

بجاو دوشن ، عقاو  رثؤم  هک  یتروص  رد  و  تسین ، بجاو  رکنم  زا  یناـبز  یهن  زا  رتـشیب  امـش  رب  رکنم ، زا  یهن  طیارـش  ققحت  اـب  ج :
امش شوگ  هب  انغ  مارح و  یقیسوم  يادص  يدارا  ریغ  روط  هب  رگا  و  دینک ، بانتجا  مارح  یقیسوم  انغ و  هب  نداد  شوگ  زا  هک  تسا 

.تسین امش  رب  يزیچ  دسرب ،

یم هظحالم  مراک  لحم  ياه  تمسق  زا  یضعب  رد  یهاگ  ملوغشم ، يراتسرپ  سدقم  راک  هب  اهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  نم  س 1066 :
نانآ نم  دنهد ، یم  شوگ  مارح  لذتبم و  یقیسوم  ياهراون  هب  نارامیب  زا  يدادعت  هک  منک 
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نوریب توص  طبـض  زا  ار  راون  دـشاب ، رثا  یب  هچنانچ  نانآ ، دّدـجم  تحیـصن  زا  دـعب  دـننکن و  ار  راـک  نیا  هک  منک  یم  تحیـصن  ار 
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  دروخرب  هنوگنیا  ایآ  منادرگ ، یم  رب  نانآ  هب  ار  نآ  ندرک ، كاپ  زا  سپ  هدروآ و 

عرـش مکاح  ای  کلام  هزاجا  هب  طونم  راک  نیا  یلو  تسا ، زیاج  راون ، زا  مارح  هدافتـسا  زا  يریگولج  يارب  لطاب  تاـیوتحم  وحم  ج :
.تسا

تسا دنلب  نآ  يادص  یهاگ  و  ریخ ، ای  تسا  زیاج  تسین  مولعم  هک  دوش  یم  هدینش  یقیـسوم  يادص  لزانم  زا  یـضعب  زا  س 1067 :
؟ تسیچ نآ  ربارب  رد  ام  هفیظو  دوش ، یم  نینمؤم  رازآ  تیذا و  ثعاب  هک  يروط  هب 

نآ طیارش  ققحت  عوضوم و  صیخشت  رب  فقوتم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  تسین ، زیاج  مدرم  ياه  هناخ  لخاد  هب  ضرعت  ج :
.تسا

کیرحت زا  ینابز  یهن  ماگنه  ناـسنا  هک  یتروص  رد  و  دراد ، یمکح  هچ  دـنرادن ، لـماک  باـجح  هک  یناـنز  یهن  رما و  س 1068 :
؟ دراد یمکح  هچ  دسرتب ، دوخ  توهش 

صوصخ هب  دـنک ، بانتجا  مارح  زا  هک  تسا  بجاو  یفلکم  ره  رب  و  تسین ، مرحمان  نز  هب  هبیر  اب  هاـگن  رب  فقوتم  رکنم  زا  یهن  ج :
.دنک یم  رکنم  زا  یهن  هضیرف  ماجنا  هب  تردابم  هک  ینامز 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیفیک 

يارب ایآ  تسیچ ؟ دنزادرپن ، ار  لاوما  تاکز  ای  سمخ  رگا  شرهوش ، ربارب  رد  نز  ای  ردام و  ردپ و  ربارب  رد  دنزرف  هفیظو  س 1069 :
ینبم تایاور  رد  دراو  تادیکأت  هب  هجوت  اب  تسا  مارح  هب  طولخم  هدشن و  تخادرپ  نآ  تاکز  ای  سمخ  هک  یلام  رد  فّرـصت  نانآ 

؟ تسا زیاج  ناسنا  حور  ندرک  هدولآ  ببس  هب  نآ ، زا  هدافتسا  مدع  رب 

ماگنه هک  تسا  بجاو  نانآ  رب  ج :
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نآ طیارـش  ققحت  تروص  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  رهوش ، ای  ردام  ردپ و  طسوت  مارح  ماجنا  ای  فورعم  كرت  هدـهاشم 
هک یلاـم  صوصخ  رد  تاـکز  اـی  سمخ  دوجو  هب  نیقی  هکنآ  رگم  درادـن ، لاکـشا  ناـنآ  لاوـما  رد  فّرـصت  یلو  دـننک ، ترداـبم 

هزاـجا رادـقم  نآ  هب  تبـسن  تاـکز  سمخ و  رما  ّیلو  زا  هک  تسا  بجاو  تروـص  نیا  رد  هـک  دنـشاب ، هتـشاد  دـننک ، یم  فرـصم 
.دنریگب

تیمها اهنآ  هب  ینید ، فیلاکت  هب  لماک  داقتعا  مدع  رثا  رب  هک  يردام  ردپ و  ربارب  رد  دنزرف  تسا  رتهب  هک  یبسانم  شور  س 1070 :
؟ تسا مادک  دیامن ، ذاختا  دنهد ، یمن 

.دنک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نانآ  ردام ، ردپ و  ناونع  هب  ناشیا  مارتحا  تاعارم  مرن و  نابز  اب  هک  تسا  بجاو  ج :

ماگنه نم  هفیظو  تسا ، هتشادن  يریثأت  وا  رد  تحیصن  نونکات  دنک و  یمن  تیاعر  ار  یقالخا  یعرش و  لئاسم  نم  ردارب  س 1071 :
؟ تسیچ وا  ياهراتفر  هدهاشم 

هظعوم دـیناد ، یم  رثؤم  دـیفم و  هک  يا  هناردارب  شور  ره  هب  ار  وا  دـینک و  رفنت  راهظا  يو  عرـش  فالخ  لاـمعا  زا  تسا  بجاو  ج :
.تسین زیاج  محر ، عطق  یلو  دینک ،

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دنا ، هدش  رمخ  برش  دننام  یمارح  لامعا  بکترم  هتشذگ  رد  هک  یصاخشا  اب  هطبار  س 1072 :

ریاس اب  ترـشاعم  دننام  نانآ  اب  ترـشاعم  دنـشاب ، هدرک  هبوت  دنا ، هداد  ماجنا  هچنآ  زا  رگا  تسا ، صاخـشا  یلعف  تیعـضو  رایعم  ج :
و درک ، عنم  راک  نآ  زا  رکنم  زا  یهن  قیرط  زا  ار  وا  دـیاب  دوش ، یم  مارح  بکترم  مه  رـضاح  لاح  رد  هک  یـسک  یلو  .تسا  نینمؤم 

هطبار عطق  وا ، زا  نتسج  يرود  اب  رگم  دنک  یمن  بانتجا  مارح  لعف  ماجنا  زا  رگا 
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.دوش یم  بجاو  رکنم  زا  یهن  باب  زا  يو  اب  ترشاعم  كرت  و 

، یمالساریغ ياهتداع  زا  یضعب  جاور  و  تسا ، یمالـسا  قالخا  اب  داضت  رد  هک  یبرغ  گنهرف  رمتـسم  موجه  هب  هجوت  اب  س 1073 :
ای و  هدـننز ، ياه  گنر  اب  وتنام  زا  ناـنز  زا  یـضعب  هدافتـسا  اـی  و  نادرم ، زا  یـضعب  طـسوت  ییـالط  بیلـص  نتخیوآ  ندرگ  هب  لـثم 

دزن اهنآ  زا  هدافتـسا  دـنک و  یم  رظن  بلج  هک  ییاه  تعاس  هریت و  ياه  کنیع  تـالآرویز و  زا  ناـنز ، نادرم و  زا  یـضعب  هدافتـسا 
میراودـیما دـنراد ، دوخ  راک  رب  رارـصا  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دـعب  یتح  اهنآ  زا  يا  هدـع  و  تسا ، حـیبق  مدرم  فرع 

.دییامرف نایب  تفرگ ، شیپ  رد  دارفا  نیا  ربارب  رد  دیاب  هک  ار  یشور  یلاعترضح 

نآ ریغ  ای  گنر  ای  تخود  رظن  زا  هک  ییاه  سابل  ندیشوپ  و  تسا ، مارح  ًاقلطم  نادرم  رب  ندرگ  هب  نآ  نتخیوآ  ای  الط  ندیـشوپ  ج :
هک یتالآرویز  زا  هدافتـسا  نینچمه  .تسین  زیاج  دوش ، یم  بوسحم  فرع  رظن  رد  ناناملـسم  ریغ  ِمجاهم  گـنهرف  جـیورت  دـیلقت و 
رد هک  تسا  بجاو  نارگید  رب  و  تسین ، زیاج  دوش ، بوسحم  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  یمجاهت  گنهرف  زا  دـیلقت  نآ  لامعتـسا 

.دننک ینابز  رکنم  زا  یهن  هب  تردابم  ناگناگیب  زا  يدیلقت  یگنهرف  رهاظم  هنوگنیا  ربارب 

تارکذت و زا  دعب  یتح  دوش ، یم  مارح  لعف  بکترم  يدنمراک  ای  یهاگشناد و  يوجـشناد  هک  مینک  یم  هدهاشم  یهاگ  س 1074 :
هاگـشناد رد  دـساف  وج  داجیا  ثعاب  هک  تشز  ياـهراک  ماـجنا  رب  هکلب  دراد ، یمنرب  تسد  دوخ  راـک  زا  مه  ررکم  ياـه  ییاـمنهار 

؟ تسیچ اهنآ  هدنورپ  رد  تبث  لثم  رثؤم  يرادا  ياهتازاجم  زا  یضعب  لامِعا  هرابرد  یلاعبانج  فیرش  رظن  دزرو ، یم  رارصا  تسا ،

اب ج :
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هتفرگ يدج  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هک  تسا  مزال  زیزع  ناناوج  رب  و  درادن ، لاکشا  هاگـشناد  یلخاد  ماظن  تاعارم 
قیوشت يارب  ار  رثؤم  یقالخا و  ياه  شور  هدومن و  ریگارف  ماع و  ار  لصا  نیا  دنزومایب و  تقد  هب  ار  نآ  یعرش  ماکحا  طیارـش و  و 

دنیامن و يراددوخ  دیاب  یصخش  ضارغا  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  زا  و  دنریگب ، راک  هب  تامرحم  باکترا  زا  يریگولج  فورعم و  لعف 
رد وا  ياضر  هچنآ  هب  ار  امش  دنوادخ  .تسا  ّرـش  زا  يریگولج  ریخ و  راک  جیورت  يارب  شور  نیرترثؤم  نیرتهب و  هار  نیا  هک  دننادب 

.درادب قفوم  تسا ، نآ 

؟ تسا زیاج  وا  هیبنت  يارب  دهد ، یم  ماجنا  مارح  لعف  هک  یسک  مالس  هب  ندادن  باوج  ایآ  س 1075 :

رکنم زا  عنم  یهن و  ًافرع  رکنم ، زا  یهن  دصق  هب  مالس  باوج  زا  يراددوخ  رب  رگا  یلو  تسا ، بجاو  ًاعرش  ناملسم  ِمالس  ِباوج  ج :
.تسا زیاج  دنک ، قدص 

ًالصا ای  هدرک و  یهاتوک  زامن  ندناوخ  رد  تارادا  نادنمراک  زا  یضعب  هک  دوش  تباث  یعطق  روط  هب  نیلوئـسم  يارب  رگا  س 1076 :
؟ دنراد يا  هفیظو  هچ  دارفا  هنوگنیا  ربارب  رد  دشاب ، هتشادن  يریثأت  مه  ییامنهار  تحیصن و  دنناوخ و  یمن  زامن 

رد دـننکن ، تلفغ  نآ  طیارـش  تیاـعر  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  تموادـم  ریثأـت  زا  هـک  تـسا  بـجاو  لاـح  نـیع  رد  ج :
ياـیازم زا  دارفا  هنوگنیا  نتخاـس  مورحم  ینوناـق  تاررقم  بسح  رب  رگا  ناـنآ ، هب  تبـسن  فورعم  هب  رما  ریثأـت  زا  يدـیماان  تروـص 

رد ناش  یهاتوک  یتسس و  رثا  رب  تیمورحم  نیا  هک  دوش  هداد  مه  رکذت  نانآ  هب  دوش و  ارجا  نانآ  دروم  رد  دیاب  دشاب ، زاجم  یلغش 
ماجنا
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.تسا هدش  ذاختا  یهلا  هضیرف  نیا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هقرفتم  لئاسم 

هب روبجم  دراد ، روضح  اـم  عمج  رد  هشیمه  نوچ  دـناوخ و  یمن  زاـمن  هک  هدرک  جاودزا  يدرم  اـب  تسا  یتدـم  مرهاوخ  س 1077 :
تسا نیا  نم  لاؤس  منک ، یم  کمک  اهراک  زا  یضعب  رد  ار  وا  شدوخ  تساوخرد  هب  انب  یهاگ  متسه و  يو  اب  ترـشاعم  تبحص و 

؟ مراد یفیلکت  هچ  وا  هب  تبسن  و  تسا ؟ زیاج  وا  ندرک  يرای  ترشاعم و  يو و  اب  نتفگ  نخس  نم  يارب  ًاعرش  ایآ  هک 

و تـسین ، بـجاو  يزیچ  نآ ، طیارــش  قـقحت  تروـص  رد  رکنم ، زا  يو  یهن  فورعم و  هـب  وا  رما  رب  تموادــم  زج  هـب  امــش  رب  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ، زامن  كرت  رب  وا  رتشیب  قیوشت  ببس  رگا  وا  ندرک  يرای  ترشاعم و 

ای تسا  زیاج  ایآ  دوش ، ناش  ملظ  شهاک  ثعاب  روج  نیطالـس  نیملاظ و  اب  مالعا  ياـملع  ترـشاعم  دـمآ و  تفر و  رگا  س 1078 :
؟ ریخ

تسا و رثؤم  رکنم  زا  يو  یهن  رد  دوش و  یم  وا  ملظ  عنم  هب  رجنم  ملاظ  اب  وا  طابترا  هک  دوش  تباث  دراوم  نیا  رد  ملاع  يارب  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دشاب ، ملاظ  دزن  نآ  يریگیپ  مامتها و  مزلتسم  یمهم  هلأسم  ای 

سّدق ) لحار ماما  دلقم  مهد و  یم  یناوارف  تیمها  ینید  روما  یعرش و  لئاسم  هب  ما و  هدرک  جاودزا  هک  تسا  یلاس  دنچ  س 1079 :
یم زامن  راب  کی  یظفل ، هرجاشم  زا  دـعب  یهاگ  دـهد ، یمن  ینادـنچ  تیمها  ینید  لـئاسم  هب  مرـسمه  هنافـسأتم  یلو  متـسه ، هّرس )

؟ تسیچ وا  ربارب  رد  نم  هفیظو  دهد ، یم  جنر  رایسب  ارم  وا  راتفر  نیا  دنک و  یم  كرت  هرابود  زاب  یلو  دناوخ ،

هنوگره زا  دیاب  و  تسا ، نکمم  هلیسو  ره  هب  وا  حالصا  هنیمز  ندومن  مهارف  امش  هفیظو  ج :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


ینید سلاجم  رد  تکرش  هک  دیشاب  هتـشاد  نانیمطا  و  دینک ، يراددوخ  دشاب ، امـش  يراگزاسان  یقالخادب و  زا  یکاح  هک  تنوشخ 
.دراد وا  حالصا  رد  يدایز  رایسب  ریثأت  نّیدتم  ياه  هداوناخ  اب  دمآ  تفر و  و 

بکترم یناهنپ  روط  هب  دراد ، دنزرف  نیدنچ  هکنیا  اب  شرسمه  هک  دنک  ادیپ  عالطا  ینئارق  هب  دانتسا  اب  یناملـسم  درم  رگا  س 1080 :
اب .درادن  رایتخا  رد  دشاب ، نداد  تداهش  هب  رضاح  هک  يدهاش  لثم  نآ  تابثا  يارب  یعرش  لیلد  یلو  دوش ، یم  تفع  فالخ  لامعا 

يدارفا ای  درف  ییاسانـش  تروص  رد  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  وا  اب  يو  راتفر  دنتـسه ، ینز  نینچ  تیبرت  تحت  وا  نادـنزرف  هکنیا  هب  هجوت 
دوجو ناش  هیلع  رب  یعرـش  هاگداد  هب  هئارا  لباق  ّهلدا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنا ، هدش  یهلا  ماکحا  فلاخم  عینـش و  لمع  نیا  بکترم  هک 

؟ درک دروخرب  نانآ  اب  دیاب  هنوگچ  درادن ،

مارح ًاعرـش  هک  یلعف  باـکترا  زارحا  تروص  رد  و  دوـش ، باـنتجا  ینظ  دـهاوش  نئارق و  هب  دانتـسا  نظ و  ءوـس  زا  تسا  بجاو  ج :
دوجو تروص  رد  دشابن ، رثؤم  رکنم  زا  یهن  رگا  و  تسا ، بجاو  رکنم  زا  یهن  تحیصن و  رکذت و  قیرط  زا  نآ  زا  يریگولج  تسا ،

.درک هعجارم  ییاضق  عجارم  هب  ناوت  یم  هدننک ، تابثا  لئالد 

؟ دنک کمک  نآ  ریغ  سرد و  رد  وا  هب  یمالسا  نیزاوم  تیاعر  اب  هدرک و  ییامنهار  ار  یناوج  رسپ  دناوت  یم  رتخد  ایآ  س 1081 :

دننام هطبار  نیا  رد  عرـش  ماکحا  و  دوش ، زیهرپ  ًادج  یناطیـش  ياه  هسوسو  بیرف و  زا  دیاب  یلو  درادن ، لاکـشا  لاؤس  ضرف  رد  ج :
.ددرگ تاعارم  یبنجا  اب  ندرکن  تولخ 

طسوت ار  یعرش  يرادا و  تافلخت  باکترا  دوخ  راک  لحم  رد  تاسسؤم  تارادا و  نانکراک  رگا  س 1082 :
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رکنم زا  یهن  هب  تردابم  تروص  رد  هک  دشاب  هتـشاد  فوخ  يدنمراک  رگا  دـنراد ؟ يا  هفیظو  هچ  دـننک ، هدـهاشم  قوفام  نیلوئـسم 
؟ دوش یم  طقاس  وا  زا  فیلکت  ایآ  دوش ، وا  هجوتم  رتالاب  نیلوئسم  فرط  زا  يررض 

تروص نیا  ریغ  رد  دـننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  رگا  ج :
رد مکح  نیا  دوش ، یم  طـقاس  ناـنآ  زا  فیلکت  مه  هجوت  لـباق  ررـض  زا  فوـخ  دوـجو  اـب  نینچمه  .دـنرادن  دروـم  نآ  رد  یفیلکت 
رب دراد ، یهلا  هضیرف  نیا  يارجا  هب  مامتها  هک  یمالـسا  تموکح  دوجو  اب  یلو  .دـشابن  مکاح  یمالـسا  تموکح  هک  تسا  يدراوم 
راک نیا  يارب  تموکح  فرط  زا  هک  ار  هطوبرم  ياهداهن  هک  تسا  بجاو  تسین ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  رداـق  هک  یـسک 

.دنک يریگیپ  ار  عوضوم  دنتسه ، مه  روآداسف  هک  دساف  ياه  هشیر  ندش  هدنک  ات  دیامن و  علطم  دنا ، هتفای  صاصتخا 

یصخش دشاب و  هتـشاد  رارمتـسا  سالتخا  نیا  دریگب و  تروص  لاملا  تیب  زا  سالتخا  یتلود  ياه  هرادا  زا  یکی  رد  رگا  س 1083 :
مه راک  نیا  و  دـنک ، حالـصا  ار  عضو  نیا  دـناوت  یم  دریگب ، هدـهع  رب  ار  هرادا  نآ  تیلوئـسم  رگا  هک  دـنیبب  دوخ  رد  ار  ییاناوت  نیا 

سالتخا زا  يریگولج  يارب  هوشر  نداد  ایآ  تسا ، ریذپ  ناکما  دنتسه ، نآ  لوئسم  هک  یناسک  زا  یکی  هب  هوشر  نداد  قیرط  زا  طقف 
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  تسا ، دساف  هب  دسفا  عفد  تقیقح  رد  هک  لاملا ، تیب  رد 

هب لسوت  و  تسا ، نآ  یعرش  طباوض  طیارش و  تیاعر  اب  رکنم  زا  یهن  دنوش ، یم  علطم  ینوناق  تافلخت  زا  هک  یـصاخشا  هفیظو  ج :
دنچره یلمع  ره  يارب  ینوناقریغ  ياههار  هوشر و 
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رب یمالـسا  ماظن  هک  يروشک  رد  نوناق  عرـش و  ِفالخ  ِلمع  نینچ  عوقو  ضرف  اب  هتبلا ، .تسین  زیاـج  داـسف ، زا  يریگولج  روظنم  هب 
هب هک  تسا  بجاو  هکلب  دوش ، یمن  طـقاس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یـصخش  زجع  درجم  هب  مدرم  هفیظو  تسا ، مکاـح  نآ 

.دنیامن يریگیپ  ار  عوضوم  هداد و  عالطا  طوبرم  ياهداهن 

یضعب هب  تبسن  رکنم  زا  یهن  نآ ، زا  رتدب  ياهطیحم  اب  ًالثم  هاگشناد  طیحم  هسیاقم  اب  ات  دنتـسه  یبسن  روما  تارکنم  ایآ  س 1084 :
؟ دوشن هتفرگ  دوش ، یمن  بوسحم  رکنم  مارح و  تارکنم  ریاس  هب  تبسن  هکنیا  لیلد  هب  نآ  يولج  دوش و  كرت  تارکنم  زا 

اب هسیاقم  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  نکمم  لاح  نیع  رد  یلو  تسین ، اهنآ  نیب  یقرف  دنتـسه ، رکنم  هک  تهج  نیا  زا  تارکنم  ج :
هفیظو کـی  هدرک ، زارحا  ار  نآ  طیارـش  هک  یـسک  يارب  رکنم  زا  یهن  لاـحره  هب  .دـشاب  يرتدـیدش  تـمرح  ياراد  رگید  تارکنم 

.درادن دوجو  یتوافت  یهاگشناد  ریغ  یهاگشناد و  ياهطیحم  تارکنم و  نیب  مکح  نیا  رد  و  تسین ، زیاج  نآ  كرت  تسا و  یعرش 

راک یمالسا  روشک  تاسسؤم  زا  یضعب  رد  یهاگ  هک  هناگیب  ِنیصصختم  یتیرومأم  ياه  هزوح  رد  هک  یلکلا  تابورـشم  س 1085 :
تـشوگ ندرک  هدامآ  نینچمه  و  دننک ، یم  لوانت  دوخ  تنوکـس  یـصاصتخا  لحم  ای  لزانم  رد  ار  نآ  دوش و  یم  تفای  دـننک ، یم 

ياراد نانآ  طسوت  مدرم ، رب  مکاح  ياهـشزرا  تفع و  یفانم  لامعا  باکترا  و  دراد ؟ یمکح  هچ  نانآ  طسوت  نآ  ندروخ  كوخ و 
نیلوئـسم هب  مالعا  زا  دعب  دنراد ؟ یفیلکت  هچ  دنتـسه ، طابترا  رد  نانآ  اب  هک  یـصاخشا  اه و  هناخراک  نیلوئـسم  تسا ؟ یمکح  هچ 

، ناتسا نآ  رد  هطوبرم  ياهداهن  اه و  هناخراک 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 334 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ فیلکت  دنهدن ، ماجنا  یمادقا  هنوگ  چیه  رگا 

مارح ياه  تشوگ  ندروخ  يراوخبارش ، لثم  يروما  هب  رهاظت  زا  هک  دنهد  روتسد  نانآ  هب  هک  تسا  بجاو  هطوبرم  نیلوئـسم  رب  ج :
هب دـیابن  هجو  چـیه  هب  دراد ، تافانم  یمومع  تفع  اب  هک  يروما  یلو  .دـنیامن  عنم  اهنآ  ینلع  ندروخ  زا  ار  نانآ  دـننک و  يراددوخ 

.دوش ذاختا  هراب  نیا  رد  یبسانم  ریبادت  دیاب  هطوبرم  نیلوئسم  فرط  زا  لاح ، ره  هب  .دوش  هداد  نآ  ماجنا  هزاجا  نانآ 

تـسا نکمم  هک  دـنور  یم  ییاه  ناـکم  هب  داـشرا  تحیـصن و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ناردارب  زا  یـضعب  س 1086 :
یب ياهنز  هب  ندرک  هاگن  دـنا ، هتفر  اجنآ  هب  فورعم  هب  رما  يارب  هک  اجنآ  زا  ایآ  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  اـجنآ  رد  باـجح  یب  ناـنز 

؟ تسا زیاج  نانآ  يارب  باجح 

هب دنچره  تسین ، زیاج  چم  ات  اه  تسد  تروص و  زا  ریغ  هب  يدمع  هاگن  یلو  درادن ، لاکـشا  دـشاب ، دـصق  نودـب  رگا  لوا  ِهاگن  ج :
.دشاب فورعم  هب  رما  دصق 

، دـننک یم  هدـهاشم  اـه  ناـکم  نآ  زا  یـضعب  رد  هک  يدـسافم  ربارب  رد  طـلتخم  ياههاگـشناد  رد  نمؤم  ناـناوج  هفیظو  س 1087 :
؟ تسیچ

زا یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  ققحت  نکمت و  تروص  رد  دـسافم ، هب  ـالتبا  زا  نتـسج  يرود  نمـض  هک  تسا  بجاو  ناـنآ  رب  ج :
.دننک هضیرف  نیا  ماجنا  هب  تردابم  رکنم 

مارح ياهبسک 

سجن نایعا  شورف  دیرخ و 

یم راکـش  عرازم  عتارم و  زا  تظافح  لیلد  هب  هقطنم  نازرواشک  دیـص و  هرادا  طسوت  هک  یـشحو  ياـهکوخ  دـیرخ  اـیآ  س 1088 :
؟ تسا زیاج  یمالسا  ریغ  ياهروشک  هب  نآ  ندرک  رداص  يزاس و  ورسنک  روظنم  هب  دنوش ،

ياراد رگا  یلو  دشابن ، ناملـسم  رادیرخ  دنچره  تسین  زیاج  ناسنا  ییاذـغ  ياه  هدافتـسا  يارب  كوخ  تشوگ  شورف  دـیرخ و  ج :
لالح و ییالقع  تعفنم 
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، دـشاب نآ  دـننام  يزاس و  نوباص  تعنـص  رد  نآ  یبرچ  يریگراکب  ای  تاناویح و  هیذـغت  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  دـننام  یهجوت  لـباق 
.درادن لاکشا  نآ  شورف  دیرخ و  تروص  نیارد 

لصاح دمآرد  و  تسا ؟ زیاج  داسف  زکارم  ای  هنابـش و  ياه  هراباک  ای  كوخ  تشوگ  ورـسنک  هناخراک  رد  ندرک  راک  ایآ  س 1089 :
؟ دراد یمکح  هچ  نآ  زا 

رامق و اشحف و  داسف و  زکارم  هنابـش ، ياه  هراباک  هرادا  داجیا و  بارـش ، كوخ ، تشوگ  شورف  لثم  مارح  ياـهراک  هب  لاغتـشا  ج :
دریگ یم  نآ  ربارب  رد  هک  یترجا  کلام  ناسنا ، تسا و  مارح  اهنآ  قیرط  زا  دـمآرد  بسک  تسین و  زیاـج  نآ ، دـننام  يراوخبارش و 

.دوش یمن 

لالح ار  نآ  هک  یسک  هب  تسا  مارح  نآ  ندروخ  هک  يزیچ  ره  ای  كوخ و  تشوگ  ای  بارـش  ندرک  هیده  شورف و  ایآ  س 1090 :
؟ تسا حیحص  دناد ، یم 

دنادب ناسنا  ای  دشاب و  ندیماشآ  ندروخ و  دـصق  هب  رگا  تسا ، مارح  نآ  ندـیماشآ  ای  ندروخ  هک  يزیچ  ندرک  هیدـه  شورف و  ج :
.دنادب لالح  ار  نآ  ندروخ  رادیرخ  دنچره  تسین ، زیاج  دنک  یم  فرصم  ندیماشآ  ندروخ و  يارب  ار  نآ  رادیرخ  هک 

نآ رد  دوجوم  ییاذغ  داوم  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا  میراد و  یفرـصم  ییاذغ و  داوم  شورف  يارب  ینواعت  تکرـش  کی  ام  س 1091 :
نیب هک  اـهنآ  زا  لـصاح  هنـالاس  ياهدـمآرد  نیا  رب  اـنب  دنـشاب  یم  تسا  مارح  اـهنآ  ندروـخ  هـک  ییاـهزیچ  اـی  رادرم  زا  هاگـشورف 

؟ دنراد یمکح  هچ  دنوش  یم  عیزوت  نارادماهس 

اهنآ زا  لصاح  دمآرد  لوپ و  دشاب و  یم  لطاب  مارح و  تسا ، مارح  اهنآ  ندروخ  هک  ییاذـغ  داوم  زا  هتـسد  نآ  شورف  دـیرخ و  ج :
زیاج نارادماهس  نیب  رد  نآ  عیزوت  تسا و  مارح  مه 
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رد نآ  ماـسقا  هک  دراد  ار  مارح  هب  طولخم  ِلاـم  مکح  دـشاب ، هدـش  طولخم  نآ  اـب  ینواـعت  تکرـش  لاوما  هک  یتروـص  رد  تسین و 
.تسا هدش  رکذ  هیلمع  ياه  هلاسر 

ياهاذغ بارش و  عاونا  زا  یضعب  دشاب  راچان  دنک و  سیسأت  یمالساریغ  روشک  کی  رد  ار  یلته  یناملـسم  صخـش  رگا  س 1092 :
بارـش اذغ  هارمه  هک  یلته  هب  دنـشون و  یم  بارـش  اذغ  اب  هک  دنتـسه  یحیـسم  روشک  نآ  مدرم  تیرثکا  اریز  دشورفب ، زین  ار  مارح 

نیا ایآ  دزادرپب  عرـش  مکاح  هب  ار  مارح  روما  زا  لصاح  دمآرد  مامت  دراد  دصق  روبزم  صخـش  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـنور ، یمن  دـهدن 
؟ تسا زیاج  وا  يارب  راک 

دنچره تسین ، زیاج  مارح  ياهاذغ  بارـش و  شورف  یلو  درادن ، لاکـشا  یمالـساریغ  ياهروشک  رد  يروخاذغ  ای  لته  سیـسأت  ج :
عرـش مکاح  هب  ار  لوپ  نآ  دـشاب  هتـشاد  دـصق  صخـش  نآ  دـنچره  تسین  زیاج  اـهنآ  لوپ  نتفرگ  دـنادب و  لـالح  ار  اـهنآ  رادـیرخ 

.دزادرپب

اهنآ شورف  دـیرخ و  دـنراد و  ار  رادرم  مکح  دـنوش ، هدروآ  نوریب  بآ  زا  هدـنز  رگا  تشوگ ، مارح  ِيزبآ  تاناویح  ایآ  س 1093 :
یتعنـص ياه  هدافتـسا  يارب  نینچمه  تاناویح و  ناگدنرپ و  هیذغت  لثم  ناسنا  ریغ  هیذغت  يارب  اهنآ  شورف  دیرخ و  ایآ  تسا ؟ مارح 

؟ تسا زیاج 

یمن بوسحم  رادرم  دـنریمب ، بآ  زا  جراـخ  رد  دـنوش و  هدروآ  نوریب  بآ  زا  هدـنز  هدوـب و  یهاـم  عاوـنا  زا  تاـناویح  نیا  رگا  ج :
ار نآ  ندروخ  رادیرخ ، دنچره  تسین  زیاج  ندروخ  يارب  نآ  شورف  دیرخ و  تسا ، مارح  نآ  ندروخ  هک  يزیچ  لاح  ره  هب  .دنوش 
نایاپراچ و ناگدنرپ و  هیذغت  ای  یتعنص و  ای  یکشزپ  ياه  هدافتسا  لثم  لالح  ییالقع  عفانم  ندروخ ، زا  ریغ  رگا  یلو  دنادب ، لالح 
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.درادن لاکشا  روبزم  دصق  هب  نآ  شورف  دیرخ و  دشاب ، هتشاد  نآ  دننام 

زیاج دراد ، دوجو  اهنآ  نیب  رد  مه  هدـشن  هیکذـت  تشوگ  هک  ییاذـغ  داوم  زا  هتـسد  نآ  لقن  لمح و  رمارد  لاغتـشا  اـیآ  س 1094 :
؟ دراد دوجو  یتوافت  دناد ، یمن  لالح  هک  یسک  دناد و  یم  لالح  ار  اهنآ  ندروخ  هک  یسک  يارب  اهنآ  ندرب  ِنیب  ایآ  تسا ؟

ار نآ  ندروخ  يرتشم  هک  دنک  یمن  یقرف  تسین و  زیاج  دراد ، ار  نآ  ندروخ  دصق  هک  یـسک  يارب  هدشن  هیکذت  تشوگ  لمح  ج :
.ریخ ای  دنادب  لالح 

؟ تسا زیاج  دنک ، یم  هدافتسا  نآ  زا  هک  یسک  هب  نوخ  شورف  ایآ  س 1095 :

.درادن لاکشا  دشاب ، عورشم  ییالقع  دصق  هب  رگا  نوخ  شورف  ج :

و تسا ) رادرم  ای  كوخ  تشوگ  يوتحم  هک  ییاذـغ  دـننام   ) مارح ياذـغ  هک  تسا  زیاـج  ناملـسم  درف  کـی  يارب  اـیآ  س 1096 :
؟ تسیچ ریز  ياهتروص  رد  نآ  مکح  دنک ؟ هضرع  ناملسم  ریغ  هب  رفک  نیمزرس  رد  ار  یلکلا  تابورشم 

اـهنآ و هضرع  طـقف  وا  راـک  هکلب  دربـن  يدوس  مه  اـهنآ  شورف  ربارب  رد  دنـشابن و  وا  هب  ّقلعتم  یلکلا  تابورـشم  اهاذـغ و  رگا  فلا 
.دشاب يرتشم  هب  لالح  ياهاذغ 

ناملـسم ریغ  کیرـش  لالح و  سانجا  کلام  ناملـسم  درف  هک  تروص  نیا  هب  دـشاب ، کیرـش  لحم  رد  ناملـسمریغ  درف  اـب  رگا  ب 
.دنربب دوس  دوخ  ياهالاک  زا  هناگادج  روط  هب  مادک  ره  دشاب و  مارح  ياهاذغ  یلکلا و  تابورشم  کلام 

هچ دریگب ، یتباث  دزم  دـنک و  راک  طقف  دوش ، یم  هتخورف  یلکلا  تابورـشم  مارح و  ییاذـغ  داوم  هک  یلحم  رد  ناملـسم  درف  رگا  ج 
.ناملسم ریغ  هچ  دشاب و  ناملسم  لحم  نآ  بحاص 

مارح ییاذغ  داوم  شورف  لحم  رد  ناملسم  درف  رگا  د 
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مه وا  هب  ّقلعتم  داوم  نآ  هتـشادن و  اهنآ  شورف  دـیرخ و  رد  یتلاخد  یلو  دـنک  راک  کیرـش  ای  رگراک  ناونع  هب  یلکلا  تابورـشم  و 
لحم نامه  رد  ار  یلکلا  تابورشم  اهیرتشم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب ، هتشاد  شقن  ییاذغ  داوم  شورف  هیهت و  رد  طقف  وا  هکلب  دنشابن ،

؟ دراد یمکح  هچ  وا  راک  دنروخ ، یمن 

دیرخ و تخاس و  رد  تکراشم  اهنآ و  شورف  لحم  رد  راک  مارح و  ياهاذـغ  هدـننک و  تسم  یلکلا  تابورـشم  شورف  هضرع و  ج :
هنازور رگراک  ای  هدوب و  هیامرس  رد  کیرش  ناسنا  هکنیا  زا  معا  تسا ، مارح  ًاعرـش  دراوم ، نیا  رد  نارگید  زا  تعاطا  اهنآ و  شورف 
ییاذغ داوم  اب  هارمه  شورف  هکنیا  ای  دنوش  هتخورف  هضرع و  یلکلا  تابورـشم  مارح و  ییاذـغ  داوم  طقف  هک  نآ  زا  معا  زین  دـشاب و 

هک دـنک  یمن  یقرف  دروم  نیارد  یناجم و  ای  دـشاب و  دزم  دوس و  نتفرگ  اب  هارمه  ناسنا  راـک  هکنیا  زا  معا  نینچمه  دـشاب و  لـالح 
ره رب  یّلک  روط  هب  و  ناملسم ، ریغ  هب  ای  دوش  هتخورف  هضرع و  ناملسم  هب  ناملسمریغ و  ای  دشاب  ناملـسم  وا  کیرـش  ای  راک  بحاص 

ندروخ روظنم  هب  تسا  مارح  اـهنآ  ندروخ  هک  ییاذـغ  داوـم  زا  هتـسد  نآ  شورف  دـیرخ و  تخاـس و  زا  هک  تسا  بجاو  یناملـسم 
.دنک يراددوخ  قیرط  نیا  زا  تعفنم  بسک  هدننک و  تسم  یلکلا  تابورشم  شورف  دیرخ و  تخاس و  زا  نینچمه  دنک و  بانتجا 

؟ تسا زیاج  یلکلا  تابورشم  لمح  ياه  نویماک  ریمعت  قیرط  زا  دمآرد  بسک  ایآ  س 1097 :

.تسین زیاج  اهنآ  ریمعت  هب  لاغتشا  تروص  نیارد  دنریگب  رارق  هدافتسا  دروم  یلکلا  تابورشم  لمح  يارب  اه  نویماک  رگا  ج :

يراجت تکرش  کی  س 1098 :
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نآ دننام   ) دشاب یم  مارح  ًاعرـش  نآ  ییاذـغ  داوم  زا  یـضعب  هک  دراد  دوجو  مدرم  هب  ییاذـغ  داوم  شورف  يارب  یعرف  ياه  هبعـش  اب 
دیرخ ایآ  دوش ، یم  بوسحم  مارح  یعرش  رظن  زا  تکرش ، لاوما  زا  یشخب  هجیتن  رد  دنتسه ) رادرم  هک  یتادراو  ياهتشوگ  زا  هتسد 
یقاب نتفرگ  ایآ  زاوج ، ضرف  رب  و  تسا ؟ زیاج  لالح ، يالاک  مه  دراد و  مارح  يالاک  مه  هک  تکرـش  نیا  ياـه  هبعـش  زا  جاـتحیام 

هک ضرف  رب  و  دراد ؟ عرش  مکاح  هزاجا  هب  جایتحا  تسا ، کلاملا  لوهجم  هکنیا  لیلد  هب  دوش ، یم  هداد  هدنشورف  هب  هک  یلوپ  هدنام 
یم ار  هزاجا  نیا  دـنک ، یم  يرادـیرخ  اه  هبعـش  نآ  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  ياهالاک  هک  یـسک  هب  ایآ  دـشاب ، هتـشاد  هزاجا  هب  جایتحا 

؟ دیهد

دیرخ تّحـص  زا  عنام  دنـشابن  فلکم  يالتبا  دروم  اهنآ  همه  هک  یناـمز  اـت  تکرـش  لاوما  رد  مارح  لاـم  دوجو  هب  یلاـمجا  ملع  ج :
تسا و لاکـشا  نودـب  مدرم  همه  يارب  نآ  زا  زاین  دروم  ياهالاک  يرادـیرخ  نیا  رب  انب  تسین ، تکرـش  نآ  زا  زاـین  دروم  ياـهالاک 
ات نینچمه  درادن و  لاکشا  دنشابن  يرتشم  صخش  يالتبا  دروم  تکرـش  لاوما  همه  هک  ینامز  ات  لوپ ، هدنام  یقاب  تفایرد  نینچمه 
هب یجایتحا  درادن و  لاکـشا  دـشاب ، هتـشادن  تسا  هدـیرخ  تکرـش  زا  هک  ییالاک  نیع  رد  مارح  لام  دوجو  هب  ملع  ناسنا  هک  ینامز 

.تسین دنک ، یم  تفایرد  تکرش  زا  هک  یلوپ  الاک و  رد  فّرصت  يارب  عرش  مکاح  هزاجا 

؟ تسا زیاج  نآ ، ربارب  رد  نتفرگ  ترجا  ناملسمریغ و  تاوما  ندنازوس  هب  لاغتشا  ایآ  س 1099 :

.درادن لاکشا  نآ ، ربارب  رد  ترجا  نتفرگ  نآ و  هب  لاغتشا  نیا  رب  انب  تسین  مارح  ناملسمریغ ، تاوما  داسجا  ندنازوس  ج :

دناوت یم  هک  یسک  تسا  زیاج  ایآ  س 1100 :
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؟ دیامن یگدنز  نانآ  ياهکمک  اب  هدرک و  کمک  تساوخرد  مدرم  زا  دنک ، راک 

.دنکب ار  راک  نیا  تسین  راوازس  ج :

؟ دننک دمآرد  بسک  نآ  ریغ  اهرگرز و  رازاب  رد  تارهاوج  شورف  اب  هک  تسا  زیاج  نانز  يارب  ایآ  س 1101 :

.درادن لاکشا  یعرش  دودح  تیاعر  اب  ج :

يارب اـهقاتا  زا  یـضعب  رگا  صوصخ  هب  دـنوش ، هتفرگ  راـکب  مارح  ياـهراک  يارب  هک  یتروص  رد  روکد )  ) لزاـنم نیئزت  س 1102 :
صقر و يارب  هک  دوش  هداد  لامتحا  هک  یتروص  رد  نلاس  تخاس  ایآ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  دنریگب ، رارق  هدافتسا  دروم  تب  شتـسرپ 

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  دوش ، هدافتسا  نآ  دننام 

قاـتا نیئزت  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشابن ، مارح  ياـهراک  رد  هدافتـسا  روـظنم  هب  هـک  یتروـص  رد  دوـخ  يدوـخ  هـب  هناـخ  نـیئزت  ج :
تخاس تسین و  زیاج  ًاعرـش  نآ ، دـننام  تب و  نداد  رارق  يارب  یلحم  نییعت  قاتا و  نآ  مزاول  ندـیچ  ًـالثم  تب ، شتـسرپ  صوصخم 

.درادن یعنام  لامتحا  دّرجم  یلو  تسین  زیاج  مارح ، هدافتسا  يارب  نلاس 

رد لاغتـشا  ایآ  و  تسا ؟ زیاج  ملاـظ ، تلود  هب  نآ  لـیوحت  تسا و  سیلپ  زکرم  نادـنز و  لـماش  هک  ییاـنب  تخاـس  اـیآ  س 1103 :
؟ تسا زیاج  زین  نآ  ینامتخاس  ياهراک 

يارب یلحم  داجیا  نآ و  رد  ملظ  هاگداد  تاسلج  يرازگرب  دصق  هب  هک  یطرـش  هب  درادـن  لاکـشا  روکذـم  فاصوا  اب  انب  تخاس  ج :
رارق روبزم  ياه  هدافتـسا  ضرعم  رد  لومعم  روط  هب  دزاس ، یم  ار  نآ  هک  یـسک  رظن  هب  نینچمه  دشابن و  ناهانگ  یب  ندرک  ینادنز 

.درادن لاکشا  نآ  نتخاس  ربارب  رد  زین  ترجا  نتفرگ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتشادن 

نم هب  نآ  ياشامت  ربارب  رد  هیده  ناونع  هب  ار  یغلبم  نانآ  تسا و  نارگاشامت  ربارب  رد  يزابواگ  نم  لغش  س 1104 :
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؟ تسا زیاج  راک  نیا  سفن  ایآ  دنزادرپ ، یم 

تروص نارگاشامت  تیاضر  رایتخا و  اب  نآ  تخادرپ  هچنانچ  نارگاشامت  زا  ایاده  نتفرگ  یلو  تسا  مومذم  ًاعرش  روکذم  لمع  ج :
.درادن لاکشا  دریگ ،

زیاج اهنآ  زا  هدافتـسا  اه و  سابل  نیا  دـیرخ  اـیآ  دنـشورف ، یم  ار  شترا  صوصخم  یماـظن  ياـه  ساـبل  دارفا  زا  یـضعب  س 1105 :
؟ تسا

تروص نیا  رد  دنتـسه ، اهنآ  شورف  هب  زاجم  ای  دـنا و  هدروآ  تسدـب  ینوناق  قیرط  زا  ار  اـه  ساـبل  نیا  هک  دـیهدب  لاـمتحا  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ، تارّرقم  فالخ  هک  يدراوم  رد  اهنآ  زا  هدافتسا  دیرخ و 

، ریخ ای  دـنوشب  رازآ  ّتیذا و  بجوم  هکنیا  زا  معا  اهنآ  شورف  دـیرخ و  تخاس و  راجفنا و  لباق  داوم  هّقرت و  زا  هدافتـسا  س 1106 :
؟ دراد یمکح  هچ 

يروهمج ماظن  تارّرقم  نوناق و  فالخ  ایو  دوش  بوسحم  لام  ریذـبت  اـی  دـشاب و  نارگید  رازآ  ّتیذا و  بجوم  هک  یتروص  رد  ج :
.تسین زیاج  دشاب ، یمالسا 

یمکح هچ  یمالـسا  يروهمج  رد  دـمآرد  رب  تاـیلام  هرادا  كرمگ و  یگدـننار و  ییاـمنهار و  نارومأـم  سیلپ و  راـک  س 1107 :
رومأم ياعد  دهد و  یم  شرازگ  تموکح  هب  ار  دارفا  راک  هک  يرومأم  ياعد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هچنآ  ایآ  دراد ؟

؟ ددرگ یم  مه  نانآ  لماش  دوش ، یمن  باجتسم  كرمگ  تایلام و 

رد راّـشع »  » و فیرع »  » زا دارم  ًارهاـظ  درادـن و  لاکـشا  دـشاب ، ینوناـق  تارّرقم  ساـسا  رب  هک  یتروـص  رد  هسفن  یف  ناـنآ  راـک  ج :
.دنراد هدهعرب  ملاظ  یتوغاط و  ياه  تموکح  رد  ار  اهراک  نیا  ماجنا  هک  دنتسه  يدارفا  تایاور 

یب جیورت  راک  نیا  ایآ  دننک ، یم  راک  اههاگـشیارآ  رد  دوخ  یگداوناخ  یگدنز  ياه  هنیزه  نیمأت  يارب  نانز  زا  یـضعب  س 1108 :
؟ دوش یمن  بوسحم  یمالسا  هعماج  تّفع  يارب  يدیدهت  ای  یتّفع و 

ج:
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.دشابن مرحمان  هب  نداد  ناشن  روظنم  هب  هک  یطرش  هب  درادن  لاکشا  نآ  رباربرد  نتفرگ  ترجا  هسفن و  یف  نانز  ندرک  شیارآ 

زا اهاّنب  نارگراک و  یفرط و  زا  راک  بحاـص  نیب  هک  يراـک  هعطاـقم  يرگ و  هطـساو  ربارب  رد  اهتکرـش  تسا  زیاـج  اـیآ  س 1109 :
؟ دننک تفایرد  ترجا  دنهد ، یم  ماجنا  رگید ، فرط 

.درادن لاکشا  حابم  لمع  ربارب  رد  ترجا  نتفرگ  ج :

؟ تسا لالح  دریگ ، یم  لّالد  هک  یترجا  ایآ  س 1110 :

.درادن لاکشا  دشاب ، یسک  تساوخرد  هب  انب  یحابم و  لمع  ماجنا  ربارب  رد  رگا  ج :

تابجاو ربارب  رد  نتفرگ  ترجا 

؟ دراد یمکح  هچ  دننک ، یم  سیردت  لوصا  هقف و  تاّیهلا ، هدکشناد  رد  هک  يدیتاسا  قوقح  س 1111 :

رد لوصا  هقف و  سیردـت  ربارب  رد  قوقح  نتفرگ  عنام  تسا ، ییافک  بجاو  نآ  ندادداـی  هک  يزیچ  شزومآ  سیردـت و  بوجو  ج :
.دشاب سالک  هرادا  هاگشناد و  رد  روضح  رطاخ  هب  قوقح  تفایرد  رگا  صوصخ  هب  تسین  هاگشناد 

ترجا مدرم ، هب  یعرـش  لئاسم  نداددای  رباربرد  نویناـحور  تسا  زیاـج  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  یعرـش  لـئاسم  شزومآ  س 1112 :
؟ دنریگب

نتفرگ یلو  تسین  زیاـج  نآ  ربارب  رد  نتفرگ  ترجا  تسا و  بـجاو  هـسفن  یف  مارح  لـالح و  لـئاسم  شزوـمآ  ًـالامجا  دـنچره  ج :
ناکم رد  روضح  دننام  دنتـسین  بجاو  ناسنا  رب  مه  ًاعرـش  تسین و  اهنآ  رب  فقوتم  ماکحا  شزومآ  لصا  هک  یتامدـقم  يارب  ترجا 

.درادن لاکشا  ، صاخ

زیاج یتلود  ياه  هرادا  اهداهن و  رد  ینید  داـشرا  ییاـمنهار و  تعاـمج و  زاـمن  هماـقا  يارب  هناـهام  قوقح  تفاـیرد  اـیآ  س 1113 :
؟ تسا

.درادن لاکشا  تسین ، بجاو  فّلکم  رب  اهنآ  ماجنا  هک  یتامدخ  هئارا  ای  دمآ  تفر و  ربارب  رد  ترجا  نتفرگ  ج :

؟ تسا زیاج  ّتیم  نداد  لسغ  يارب  ترجا  نتفرگ  ایآ  س 1114 :

ترجا تسا و  ییافک  بجاو  تدابع و  ناملسم  ّتیم  نداد  لسغ  ج :
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.تسین زیاج  نآ  ِدوخ  ربارب  رد  نتفرگ 

؟ تسا زیاج  حاکن  دقع  ندرک  يراج  يارب  ترجا  نتفرگ  ایآ  س 1115 :

.درادن لاکشا  ج :

رامق تالآ  جنرطش و 

جنرطش

زیاج نآ  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  نآ و  اب  يزاب  ایآ  دراد  جاور  جنرطش  اب  يزاب  سرادم  رتشیب  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  س 1116 :
؟ تسا

لاکشا يدنبطرش  نودب  نآ  اب  يزاب  تروص  نیا  رد  دوشن  بوسحم  رامق  تالآ  زا  رـضاح  لاح  رد  جنرطـش  فّلکم ، رظن  هب  رگا  ج :
.درادن

زیاج يدنبطرش  نودب  یمرگرـس و  يارب  اهنآ  اب  يزاب  ایآ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  روساپ  هلمج  زا  یمرگرـس  لیاسو  اب  يزاب  س 1117 :
؟ تسا

.دشاب يدنبطرش  نودب  یمرگرس و  يارب  دنچره  تسا  مارح  ًاقلطم  دوش ، یم  بوسحم  رامق  تالآ  زا  ًافرع  هک  يزیچ  اب  يزاب  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  ریز  دراوم  رد  جنرطش  س 1118 :

؛ نآ شورف  دیرخ و  تخاس و   1

؛ نآ نودب  يدنبطرش و  اب  جنرطش  يزاب   2

.نآ هب  مدرم  قیوشت  نآ و  اب  يزاب  جنرطش و  شزومآ  يارب  نآ  ریغ  یمومع و  لفاحم  رد  يزکارم  داجیا   3

اب يزاب  شورف و  دیرخ و  تخاس و  دوش ، یمن  بوسحم  رامق  تالآ  زا  جنرطـش  رـضاح  لاح  رد  هک  دهد  صیخـشت  فّلکم  رگا  ج :
.تسا لاکشا  نودب  مه  نآ  شزومآ  روکذم ، ضرف  اب  نینچمه  درادن ، لاکشا  يدنبطرش ، نودب  نآ 

رامق تالآ  ءزج  جنرطـش  هک  دوش  یم  مولعم  یـضایر  شزومآ  تیریدم  طسوت  جنرطـش  تاقباسم  يرازگرب  دییأت  زا  ایآ  س 1119 :
؟ دنک دامتعا  نآ  هب  فّلکم  تسا  زیاج  ایآ  و  تسین ؟

.تسوا دوخ  دزن  نآ  رب  یعرش  لیلد  هماقا  ای  فّلکم و  دوخ  صیخشت  ماکحا ، تاعوضوم  نییعت  رد  رایعم  ج :

یمکح هچ  یجراخ  ياهروشک  رد  راّفک  اب  درایلیب  جنرطش و  لثم  یتالآ  اب  يزاب  س 1120 :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد یمکح  هچ  يدنبطرش  نودب  تالآ  نیا  زا  هدافتسا  يارب  لام  فرصم  دراد ؟

یمالسا ياهروشک  رد  اهنآ  اب  يزاب  نیب  یقرف  روکذم  مکح  رد  دش و  نایب  یلبق  لئاسم  رد  رامق  تالآ  جنرطـش و  اب  يزاب  مکح  ج :
زیاج مه  دراوم  نیا  رد  لام  فرـصم  رامق و  تالآ  شورف  دـیرخ و  درادـن و  دوجو  رفاک  ای  ناملـسم  اب  يزاـب  نیب  یمالـساریغ و  اـی 

.تسین

رامق تالآ 

، ندوب لوغـشم  یمرگرـس و  يارب  طقف  هکلب  دمآرد  بسک  تخاب و  دُرب و  رامق و  دصق  يدنبطرـش و  نودب  دارفا  رگا  ایآ  س 1121 :
؟ دراد یمکح  هچ  حیرفت  يارب  قرو  اب  يزاب  سلاجم  رد  روضح  دنا ؟ هدش  مارح  بکترم  دارفا  نآ  دننک ، قرو  اب  يزاب  هب  تردابم 

سلجم رد  رایتخا  اب  ناسنا  تسین  زیاج  تسا و  مارح  قلطم  روط  هب  دوش ، یم  بوسحم  راـمق  تـالآ  زا  ًاـفرع  هک  یقرو  اـب  يزاـب  ج :
.دنک تکرش  رامق  تالآ  اب  يزاب  ای  رامق 

نّمـضتم هدوب و  يدـنب  طرـش  نودـب  هک  ضحم  يرکف  ياهیزاب  يارب  هک  یتروص  رد  روساپ  ياـه  قرو  زا  هدافتـسا  اـیآ  س 1122 :
لثم اهلکـش  زا  یــضعب  یــصاخ ، وـحن  هـب  اـهنآ  ندـیچ  اـب  هـک  ییاـه  قرو  اـب  يزاـب  تـسا ؟ زیاـج  دنــشاب ، ینید  یملع و  میهاـفم 

، تسا نکمم  مه  هقباسم  يدنب و  طرـش  يارب  اهنآ  زا  هدافتـسا  لاح  نیع  رد  دوش و  یم  داجیا  نآ  دننام  نیـشام و  ای  تلکیـسروتوم 
؟ دراد یمکح  هچ 

رامق تلآ  ًافرع  هک  ییاه  قرو  اب  يزاب  یلو  تسین  زیاج  ًاقلطم  دـنوش ، یم  بوسحم  رامق  تالآ  ًاـفرع ، هک  ییاـه  قرو  اـب  يزاـب  ج :
.درادن لاکشا  يدنبطرش  نودب  دنوش ، یمن  بوسحم 

، هجو چیه  هب  دوش ، يدنب  طرش  نآ  رد  ای  تسا و  رامق  تالآ  زا  دهد  صیخشت  فّلکم  هک  يزیچ  ره  اب  يزاب  یلک  روط  هبو 
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.تسین زیاج 

.درادن لاکشا  يدنب ، طرش  نودب  دیاین ، باسح  هب  رامق  تالآ  ءزج  هک  يا  هلیسو  ره  اب  يزابو 

ناکدوک يارب  اهیزاب  نیا  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دـنراد ، ّتیلام  ًاعرـش  هک  يرگید  ياهزیچ  غرم و  مخت  ودرگاـب و  يزاـب  س 1123 :
؟ تسا زیاج 

، تسا هتفرگ  لباقم  فرط  زا  هدرب و  هک  يزیچ  کلام  هدـنرب ، فرط  تسا و  مارح  ًاعرـش  دـشاب ، يدـنب  طرـش  رامق و  يزاـب  رگا  ج :
دنرب یم  هک  يزیچ  کلام  هک  دـنچره  دـنرادن ، یفیلکت  هدوبن و  فّلکم  ًاعرـش  دنـشاب  غلابریغ  ناگدـننک  يزاـب  رگا  یلو  .دوش  یمن 

.دنوش یمن 

؟ تسا زیاج  رامق  تالآ  ریغ  اب  يزاب  رد  نآ  ریغ  ای  لوپ  اب  يدنبطرش  ایآ  س 1124 :

.دشاب رامق  تالآ  ریغ  اب  يزاب  دنچره  تسین  زیاج  يزاب  رد  يدنب  طرش  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  رتویپماک  قیرط  زا  نآ  ریغ  روساپ و  دننام  رامق  تالآ  اب  يزاب  س 1125 :

.دراد ار  رامق  تالآ  اب  يزاب  مکح  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  ونأ »  » اب يزاب  س 1126 :

.دشاب يدنب  طرش  نودب  دنچره  تسین  زیاج  اهنآ  اب  يزاب  دنوش ، بوسحم  رامق  تالآ  زا  فرع  رظن  هب  رگا  ج :

بوسحم رامق  تالآ  زا  يرگید  رهش  رد  یلو  دنوش  بوسحم  رامق  تالآ  زا  يرهش  رد  يزاب  ياه  هلیـسو  زا  یـضعب  رگا  س 1127 :
؟ تسا زیاج  اهنآ  اب  يزاب  ایآ  دنوشن ،

رد دنوش و  بوسحم  رامق  تالآ  زا  رهش  ود  زا  یکی  رد  اه  هلیسو  نآ  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  تیاعر  ناکم  ود  ره  فرع  دیاب  ج :
.تسا مارح  اهنآ  اب  يزاب  مه  رضاح  لاح  رد  دنا ، هدوب  رامق  تالآ  زا  ناکم  ود  ره  رد  مه  هتشذگ 

انغ یقیسوم و 

لوا تمسق 

رایعم هک  تسا  بسانم  رایسب  تسا ؟ لالح  کیسالک  یقیسوم  ایآ  و  تسیچ ؟ مارح  زا  لالح  یقیسوم  زییمت  كالم  س 1128 :
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.دییامرف نایب  ار  نآ 

بوسحم مارح  یقیسوم  دشاب ، تسا  شون  شیع و  سلاجم  اب  بسانم  هک  برطم  يوهل و  یقیسوم  فرع  رظن  هب  هک  یقیسوم  ره  ج :
تسا فّلکم  یفرع  رظن  هب  لوکوم  مه  عوضوم  صیخشت  .کیسالک  ریغ  ای  دشاب  کیسالک  یقیسوم  هک  دنک  یمن  یقرف  دوش و  یم 

.درادن لاکشا  دوخ  يدوخب  دشابن  هنوگ  نیا  یقیسوم  رگا  و 

هچ دـنا ، هدـش  مالعا  زاجم  رگید  یمالـسا  هسـسؤم  ای  یمالـسا و  تاغیلبت  نامزاس  طـسوت  هک  ییاـهراون  هب  نداد  شوگ  س 1129 :
؟ دراد یمکح  هچ  یَن  نولویِو و  نامک ، لثم  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا  و  دراد ؟ یمکح 

يوهل یقیـسوم  اـنغ و  رب  لمتـشم  دـهد  صیخـشت  رگا  هک  تسا  فّلکم  دوخ  صیخـشت  هب  طونم  اـهراون  هب  نداد  شوـگ  زاوـج  ج :
نیا رب  انب  درادـن  لاکـشا  نآ  هب  نداد  شوگ  تسین ، لطاب  بلاـطم  نینچمه  ینارذـگ و  شوخ  شون و  شیع و  سلاـجم  اـب  بساـنم 

تسین و نآ  ندوب  حابم  يارب  یعرـش  لیلد  ییاهنت  هب  رگید  یمالـسا  هسـسؤم  ره  ای  یمالـسا و  تاـغیلبت  ناـمزاس  طـسوت  نآ  زیوجت 
اهنآ زا  لالح  هدافتسا  یلو  دشاب ، یمن  زیاج  هانگ  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  برطم و  يوهل  یقیـسوم  رد  یقیـسوم  تالآ  يریگراکب 

.تسا فّلکم  دوخ  رظن  هب  لوکوم  مه  قیداصم  صیخشت  درادن و  لاکشا  ییالقع  فادها  يارب 

؟ تسیچ نآ  ریغ  زا  يوهل  برطم و  یقیسوم  صیخشت  هار  و  تسیچ ؟ يوهلو  برطم  یقیسوم  زا  روظنم  س 1130 :

هدومن و رود  یقالخا  لئاضف  لاعتم و  دنوادخ  زا  ار  ناسنا  دراد  هک  ییاهیگژیو  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  يوهل  برطم و  یقیـسوم  ج :
.تسا فرُع  عوضوم  صیخشت  عجرم  دهد و  قوس  هانگ  يرابودنب و  یب  تمس  هب 

زا فده  ضرغ و  ای  نتخاون و  لحم  هدنزاون و  تیصخش  ایآ  س 1131 :
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؟ دراد ریثأت  یقیسوم  مکح  رد  نآ 

گنهآ هارمه  مالک  ای  هدنزاون  تیصخش  یهاگ  تسا و  هانگ  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  يوهل  برطم و  یقیسوم  مارح ، یقیـسوم  ج :
رثؤم دریگب  رارق  رگید  مارح  ناونع  ای  مارح و  يوهل  برطم و  یقیـسوم  ناونع  تحت  یقیـسوم  هکنیا  رد  طیارـش  ریاس  ای  ناکم و  اـی 

.دوش داسف  ّبترت  هب  رجنم  روما ، نآ  رثا  رب  هکنیا  دننام  تسا 

و دراد ؟ ریثأت  مه  نآ  جـییهت  کیرحت و  نازیم  هکنیا  ای  تسا  نآ  ندوب  يوهل  برطم و  طقف  یقیـسوم  تمرح  راـیعم  اـیآ  س 1132 :
یقیسوم اب  هارمه  برض و  هس  تروص  هب  هک  ییاهلزغ  ندینش  ندناوخ و  دراد ؟ یمکح  هچ  دوش ، هدنونـش  هیرگ  نزح و  ثعاب  رگا 

؟ دراد یمکح  هچ  دنوش ، یم  هدناوخ 

یقیسوم عون  زا  هکنیا  تسا و  نآ  ياهیگژیو  تایصوصخ و  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  یقیسوم  نتخاون  تیفیک  هظحالم  نآ  كالم  ج :
مارح دـشاب ، يوهل  یقیـسوم  عون  زا  دوخ  تعیبط  بسح  هب  هک  یقیـسوم  ره  دـشاب ، هانگ  وهل و  سلاجم  اـب  بساـنم  يوهل  برطم و 
ییاه لزغ  هاگره  ریخ و  ای  دوشب  هدنونـش  رد  رگید  تالاح  هودـنا و  نزح و  داجیا  بجوم  ریخ و  ای  دـشاب  جـّیهم  هکنیا  زا  معا  تسا 

اهنآ ندینـش  ندناوخ و  دنیآ ، رد  بعل  وهل و  سلاجم  بسانم  يوهل  زاوآ  انغ و  تروص  هب  دنوش  یم  هدناوخ  یقیـسوم  اب  هارمه  هک 
.تسا مارح 

؟ دوش یم  مه  یقیسوم  تالآ  زا  لصاح  ياهادص  لماش  هکنیا  ای  تسا  ناسنا  يادص  لماش  طقف  انغ  ایآ  تسیچ ؟ انغ  س 1133 :

ندناوخ هک  دشاب  هانگ  وهل و  سلاجم  بسانم  هدوب و  هارمه  برط  عیجرت و  اب  هک  یتروص  رد  ناسنا  يادـص  زا  تسا  ترابع  انغ  ج :
تروص و نیا  هب 
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.تسا مارح  نآ  هب  نداد  شوگ 

هب ادص  رگا  تسا ؟ زیاج  نانز  طسوت  اه  یسورع  رد  دنتـسین ، یقیـسوم  تالآ  ءزج  هک  یلیاسو  ریاس  اهفرظ و  رب  ندز  ایآ  س 1134 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنونشب  ار  نآ  نادرم  دسرب و  سلجم  زا  نوریب 

دوشن و بوسحم  وهل  دـشاب و  یتّنـس  ياه  یـسورع  رد  لوادـتم  هویـش  هب  رگا  .دراد  نتخاون  تیفیک  هب  یگتـسب  لـمع  نیا  زاوج  ج :
.درادن لاکشا  ددرگن ، ّبترتم  نآ  رب  مه  يداسف 

؟ دراد یمکح  هچ  اه  یسورعرد  نانز  طسوت  ندز  فد  س 1135 :

.تسین زیاج  برطم  يوهل و  یقیسوم  نتخاون  يارب  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  دشاب  هتشادن  ریثأت  يدرف  رد  رگا  تسا ؟ زیاج  هناخ  رد  انغ  هب  نداد  شوگ  ایآ  س 1136 :

ریثأـت وا  رد  هچ  نارگید و  روضح  رد  اـی  دوش و  هدینـش  ییاـهنت  هب  هناـخ  رد  هچ  تسا ، مارح  قلطم  روـط  هب  اـنغ  هب  نداد  شوـگ  ج :
.ریخ ای  دراذگب 

قلطم روط  هب  یقیـسوم  تمرح  هب  اوتف  هک  دننک  یم  دیلقت  یعجارم  زا  دنا  هدیـسر  غولب  نس  هب  هزات  هک  ناناوج  زا  یـضعب  س 1137 :
هب نداد  شوگ  هیقف  ّیلو  رگا  اـیآ  و  تسیچ ؟ هلأـسم  نیا  مکح  دوش ، شخپ  یمالـسا  تلود  نویزیولت  وـیدار و  زا  دـنچره  دـنا  هداد 

ياوتف هب  دیاب  نانآ  هکنیا  ای  تسا  یفاک  نآ  زاوج  يارب  یتموکح  ماکحا  رطاخ  هب  وا  زیوجت  ایآ  دشاب ، هداد  هزاجا  ار  لالح  یقیسوم 
؟ دننک لمع  دوخ  دیلقت  عجرم 

یفّلکم ره  رب  تسا و  یهقف  یعرـش  مکح  هکلب  تسین ، یتموکح  ماکحا  زا  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  زاوج  مدـع  ای  زاوج  هب  اوتف  ج :
هدسفم دشابن و  هانگ  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  رگا  یقیسوم  یلو  .دنک  هعجارم  دوخ  دیلقت  عجرم  ياوتف  هب  شلامعا  رد  تسا  بجاو 

، ددرگن ّبترتم  نآ  رب  مه  يا 
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.درادن دوجو  نآ  تمرح  رب  یلیلد 

؟ تسیچ انغ  یقیسوم و  زا  دوصقم  س 1138 :

یلو .تسا  مارح  هدنونـش  هدـنناوخ و  رب  هدوب و  ناهانگ  زا  هک  دـشاب  وهل  سلاجم  اب  بسانم  هک  يوحن  هب  ادـص  عیجرت  ینعی  اـنغ  ج :
.تسا مارح  هدنونش  رب  مه  هدنزاون و  رب  مه  دشاب ، هانگ  وهل و  سلاجم  رد  لومعم  وحن  هب  رگا  هک  تسا  نآ  تالآ  نتخاون  یقیسوم ،

.درادن لاکشا  تسا و  زیاج  هسفن  یف  دشابن ، وحن  نآ  هب  رگا  و 

نآ ندینـش  هب  روبجم  مه  نم  دـهد و  یم  شوگ  اـنغ  ياـهراون  هب  هشیمه  نآ  بحاـص  هک  منک  یم  راـک  یناـکم  رد  نم  س 1139 :
؟ ریخای تسا  زیاج  نم  يارب  راک  نیا  ایآ  متسه ،

رگا یلو  .تسین  زیاج  نآ  نداد  شوگ  دنشاب ، تیـصعم  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  يوهل  یقیـسوم  ای  انغ  هدنرادرب  رد  اهراون  رگا  ج :
شوگ انغ  هب  تسا  بجاو  یلو  درادن  لاکـشا  امـش  يارب  نآ  رد  ندرکراک  اجنآ و  هب  نتفر  دـیتسه ، ناکم  نآ  رد  روضح  هب  روبجم 

.دیونشب ار  نآ  دروخب و  امش  شوگ  هب  دنچره  دیهدن 

ترـضح هک  هتفگ  نیا  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دوش ، یم  شخپ  یمالـسا  يروـهمج  نوـیزیولت  وـیدار و  زا  هک  یقیـسوم  س 1140 :
؟ تسا حیحص  دنا ، هدرک  مالعا  لالح  قلطم  روط  هب  ار  یقیسوم  هرس ) سّدق  ) ماما

.تسا ءارتفا  بذـک و  هّرـس ) سّدـق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  نأشلا  میظع  لـحار  هب  قلطم  روط  هب  یقیـسوم  نتـسناد  لـالح  تبـسن  ج :
یلو تسا ، نیمه  مه  ام  رظن  دندوب و  تیصعم  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  يوهل  برطم و  یقیسوم  تمرح  هب  دقتعم  هّرـس ) سّدق  ) ماما
رظن یهاگ  .تسا  فّلکم  دوخ  رظن  هب  لوکوم  عوضوم  صیخـشت  اریز  دریگ  یم  تأشن  عوضوم  صیخـشت  زا  اههاگدید  رد  فالتخا 

توافت هدنونش  رظن  اب  هدنزاون 
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نآ هب  نداد  شوگ  وا  رب  تسا  هانگ  سلاجم  اـب  بساـنم  وهل و  فّلکم  صیخـشت  هب  هک  یقیـسوم  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  یم  ادـیپ 
حابم و رب  یعرـش  لیلد  ییاهنت  هب  نویزیولت  ویدار و  زا  شخپ  دنتـسه و  ّتیلح  هب  موکحم  كوکـشم  ياهادص  اّما  دشاب و  یم  مارح 

.دوش یمن  بوسحم  اهنآ  ندوب  لالح 

نم رب  ایآ  دنتـسه ، قسف  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  نم  رظن  هب  هک  دوش  یم  شخپ  ییاهگنهآ  نویزیولت  ویدار و  زا  یهاـگ  س 1141 :
؟ منک عنم  نآ  زا  مه  ار  نارگید  هدومن و  يراددوخ  اهنآ  هب  نداد  شوگ  زا  هک  تسا  بجاو 

یهن یلو  دـیهد ، شوگ  اـهنآ  هب  تسین  زیاـج  دـیناد ، یم  وهل  سلاـجم  اـب  بساـنم  يوهل  برطم و  یقیـسوم  عون  زا  ار  اـهنآ  رگا  ج :
.دنناد یم  مارح  یقیسوم  عون  زا  ار  روبزم  ياهگنهآ  مه  نانآ  هک  دییامن  زارحا  هک  تسا  نیا  هب  طونم  رکنم  زا  یهن  باب  زا  نارگید 

؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، یبرغ  ياهروشک  لوصحم  هک  يوهل  یقیسوم  انغ و  عیزوت  نداد و  شوگ  س 1142 :

لحم ياهروشک  اـهنابز و  نیب  یقرف  لـطاب ، وهل و  سلاـجم  اـب  بساـنم  برطم و  يوهل  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  زاوج  مدـع  رد  ج :
مارح يوهل  یقیسوم  ای  انغ  يوتحم  هک  یتروص  رد  اهراون  نیا  عیزوت  نداد و  شوگ  شورف و  دیرخ و  نیا  رب  انب  .درادن  دوجو  دیلوت 

.تسین زیاج  دنشاب 

هارمه هچ  ویدار و  قیرط  زا  ای  دـشاب و  تساک  راون  قیرط  زا  هچ  نز  اـی  درم  زا  کـی  ره  طـسوت  اـنغ  تروص  هب  ندـناوخ  س 1143 :
؟ دراد یمکح  هچ  دشابن ، ای  دشاب و  یقیسوم 

نز ای  دشاب  درم  طسوت  هکنیا  زا  معا  تسین  زیاج  نآ  هب  نداد  شوگ  انغ و  تروص  هب  ندناوخ  تسا و  مارح  انغ  ج :
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.هن ای  دشاب  وهل  تالآ  نتخاون  اب  هارمه  راون و  قیرط  زا  ای  دشاب  میقتسم  روط  هب  و 

؟ دراد یمکح  هچ  دجسم  دننام  یسّدقم  ناکم  رد  لالح  ییالقع و  ضارغا  فادها و  روظنم  هب  یقیسوم  نتخاون  س 1144 :

يارب دجـسم و  ریغ  رد  رگا  یّتـح  تسین  زیاـج  قلطم  روط  هب  هاـنگ  وهل و  سلاـجم  اـب  بساـنم  يوهل  برطم و  یقیـسوم  نتخاون  ج :
رد سدـقم و  ناکم  رد  یقیـسوم  ياـه  همغن  اـب  هارمه  نآ  دـننام  یبـالقنا و  ياهدورـس  يارجا  یلو  دـشاب ، یلـالح  ییـالقع  ضرغ 

ییاه ناکم  رد  دشاب و  هتـشادن  تافانم  ناکم  نآ  مارتحا  اب  هکنیا  رب  طورـشم  درادن  لاکـشا  دـنک ، یم  اضتقا  ار  نآ  هک  ییاهتبـسانم 
.دنکن داجیا  تمحازم  نارازگزامن  يارب  دجسم  لثم 

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  هب  نارگید  قیوشت  بیغرت و  تسازیاج ؟ روتنس  صوصخ  هب  یقیسوم  نتخومآ  ایآ  س 1145 :

يارجا يارب  ای  ینید و  اـی  یبـالقنا  ياهدورـس  يارجا  يارب  رگا  يوهلریغ ، یقیـسوم  نتخاون  يارب  یقیـسوم  تـالآ  يریگراـکب  ج :
يرگید دسافم  مزلتـسم  هکنیا  طرـش  هب  درادن  لاکـشا  دشاب ، حابم  ییالقع  ضرغ  اب  رگید  ياه  همانرب  دـیفم و  یگنهرف  ياه  همانرب 

ماظن هیلاع  فادها  اب  یقیـسوم  جیورت  یلو  .درادن  لاکـشا  هسفن  یف  قوف  رما  يارب  یگدنزاون  نداد  دای  نتخومآ و  نینچمه  دشابن و 
.تسین راگزاس  یمالسا  سدقم 

ناوج هدنونـش ، هکنیا  زا  معا  دـناوخ  یم  عیجرت  گنهآ و  اب  ار  نآ  ریغ  رعـش و  هک  یماـگنه  نز  يادـص  هب  نداد  شوگ  س 1146 :
؟ تسیچ نآ  مکح  دشاب ، مراحم  زا  نز  نآ  رگا  و  دراد ؟ یمکح  هچ  ثنؤم  ای  دشاب  رکذم  ریخای ، دشاب 

ّبترتم نآ  رب  مه  يا  هدسفم  دشابن و  هبیر  تذل و  دصق  هب  مه  وا  يادص  هب  نداد  شوگ  دشابن و  انغ  تروص  هب  نز  يادص  رگا  ج :
نیب یقرف  درادن و  لاکشا  ددرگن ،
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.تسین قوف  دراوم 

مود تمسق 

؟ ریخ ای  تسا  مارح  دشاب ، یم  ناریا  یلم  ثاریم  هک  یتّنس  یقیسوم  ایآ  س 1147 :

نیا رد  تسا و  مارح  قلطم  روط  هب  دوش ، بوسحم  تیـصعم  وهل و  سلاجم  اـب  بساـنم  يوهل  یقیـسوم  فرع ، رظن  زا  هک  يزیچ  ج :
.تسین نآ  ریغ  یتنس و  یقیسوم  یناریا و  ریغ  یناریا و  یقیسوم  نیب  یقرف  دروم 

هب هقالع  رطاخ  هب  اـهنآ  هب  نداد  شوگ  اـیآ  دوش ، یم  شخپ  یقیـسوم  ياـهگنهآزا  یـضعب  یبرع  ياـهویدار  زا  یهاـگ  س 1148 :
؟ تسا زیاج  یبرع  نابز  ندینش 

زّوجم یبرع  نابز  ندینش  هب  هقالع  تسا و  مارح  قلطم  روط  هب  تیصعم  وهل و  سلاجم  اب  بسانتم  يوهل  یقیسوم  هب  نداد  شوگ  ج :
.دوش یمن  بوسحم  نآ  يارب  یعرش 

؟ تسا زیاج  دنوش  یم  هدناوخ  یقیسوم  نودب  زاوآ و  تروصب  هک  يراعشا  رارکت  ایآ  س 1149 :

سلاجم اب  بسانم  هک  تسا  يوحن  هب  ادص  عیجرت  انغ  زا  روظنم  دشابن و  یقیـسوم  تالآ  نتخاوناب  هارمه  دنچره  تسا  مارح  انغ  ج :
.درادن لاکشا  رعش  رارکت  فرص  یلو  دشاب ، قسف  وهل و 

؟ تسا مادک  اهنآ  زا  هدافتسا  دودح  و  دراد ؟ یمکح  هچ  یقیسوم  تالآ  شورف  دیرخ و  س 1150 :

.درادن لاکشا  يوهل  ریغ  یقیسوم  نتخاون  يارب  كرتشم  تالآ  شورف  دیرخ و  ج :

؟ تسا زیاج  ناذا  اعد و  نآرق و  لثم  رد  انغ  ایآ  س 1151 :

رگا یّتح  تسا  مارح  قلطم  روط  هب  هک  دـشاب  هانگ  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  هدوب و  هارمه  برط  عیجرت و  اب  هک  تسا  یتوص  انغ  ج :
.دشاب هریغ  هیثرم و  ناذا و  نآرق و  اعد و  رد 

یجازم درس  یسنج و  تالکشم  بارطضا ، یگدرـسفا ، دننام  یناور  ياهیرامیب  زا  یـضعب  هجلاعم  يارب  یقیـسوم  هزورما  س 1152 :
؟ تسیچ نآ  مکح  دور ، یم  راکب  نانز 

صصختم کشزپ  رظن  هک  دوش  زارحا  رگا  ج :
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دنک یم  اـضتقا  راـمیب  هجلاـعم  هک  يرادـقم  هب  نآ  يریگراـکب  تسا ، یقیـسوم  زا  هدافتـسا  رب  فقوتم  هجلاـعم  هک  تسا  نیا  نیما  و 
.درادن لاکشا 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، شرسمه  هب  ناسنا  رتشیب  لیامت  ثعاب  رگا  انغ  هب  نداد  شوگ  س 1153 :

.دوش یمن  بوسحم  انغ  هب  نداد  شوگ  يارب  یعرش  زّوجم  رسمه  هب  لیامت  شیازفا  دّرجم  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  دنتسه ، نز  زین  ناگدنزاون  هورگ  هکنیا  هب  ملع  اب  نانز  يارب  نز  طسوت  ترسنک  يارجا  س 1154 :

رما نیا  دشابن ، مارح  يوهل  عون  زا  دوش  یم  هتخاون  هک  مه  یقیسوم  دشابن و  انغ ) ) برطم عیجرت  تروص  هب  ترسنک  يارجا  رگا  ج :
.درادن لاکشا  هسفن  یف 

ثعاب هک  ییاهدورـس  اهزاوآ و  سپ  تسا ، هانگ  وهل و  سلاجم  اب  نآ  تبـسانم  ندوب و  وهل  یقیـسوم ، تمرح  رایعم  رگا  س 1155 :
رد هک  یلذتبم  ياهراون  هب  نداد  شوگ  ایآ  و  دنراد ؟ یمکح  هچ  دنوش ، یم  ّزیمم  ریغ  كدوک  یّتح  مدرم  زا  یضعب  رد  برط  داجیا 
هک یمومع  ياه  سوبوتا  راوس  هک  ینیرفاسم  نینچمه  تسا ؟ زیاج  دنتـسین  روآ  برط  یلو  دـنناوخ  یم  اـنغ  تروص  هب  ناـنز  اـهنآ 

؟ دنراد یفیلکت  هچ  دنوش ، یم  دننک  یم  هدافتسا  اهراون  نیا  زا  ًابلاغ 

ای هدـنزاون  صخـش  صاخ  تلاح  ای  نومـضم  ای  تیفیک  ظاحل  زا  تسا  هارمه  برط  عیجرت و  اب  هک  يزاوآ  ای  یقیـسوم  هچناـنچ  ج :
نآ هب  ندرک  شوگ  دـشاب ، تیـصعم  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  يوهل  یقیـسوم  ای  انغ  عون  زا  ندـناوخ  ای  نتخاون  لالخ  رد  هدـنناوخ 

ای اـنغ  راون  رگید  ياـه  نیـشام  اـه و  سوبوتا  رد  رگا  دـنکن و  کـیرحت  دزادـنین و  برط  هب  ار  وا  هک  یـسک  يارب  یّتـح  تسا  مارح 
.دننک رکنم  زا  یهن  هدومن و  يراددوخ  نآ  هب  نداد  شوگ  زا  دیاب  نیرفاسم  دوش ، شخپ  يوهل  یقیسوم 

يدرم تسا  زیاج  ایآ  س 1156 :
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نیا ایآ  و  تسا ؟ زیاج  سکعرب  رهوش و  يارب  نز  يانغ  اـیآ  دـنک ؟ شوگ  دوخ  لـالح  زا  ندرب  تذـل  دـصق  هب  ار  هیبنجا  نز  ياـنغ 
هدرک و مارح  ود  نآ  زا  كاکفنا  مدـع  بعل و  وهل و  سلاجم  اب  نآ  تمزالم  تلع  هب  ار  انغ  سدـقم  عراـش  هک  تسا  حیحـص  هتفگ 

؟ تسا سلاجم  نآ  میرحت  زا  یشان  انغ  میرحت 

مارح ًاقلطم  دشاب ، هانگ  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  زیگنا و  برط  هک  يوحن  هب  ادص  عیجرت  زا  تسا  ترابع  هک  انغ  هب  نداد  شوگ  ج :
دننام انغ و  تمرح  دنک و  یمن  حابم  ار  انغ  عامتـسا  رـسمه ، زا  ندرب  تذل  دـصق  سکعلاب و  شرهوش و  يارب  نز  يانغ  یّتح  تسا ،

یناور و راـثآ  یـضرف و  تاـکالم  رادـم  رئاد  دوش و  یم  بوسحم  هعیـش  هقف  تباـث  ماـکحا  زا  هدـش و  تباـث  عرـش  هب  دـّبعت  اـب  نآ ،
قلطم روط  هب  باـنتجا  بوجو  تمرح و  نآ  مکح  دـنک ، قدـص  نآ  رب  مارح  ناوـنع  نیا  هک  یناـمز  اـت  هکلب  دـشاب ، یمن  یعاـمتجا 

.تسا

تکرـش یبالقنا  ياهزاوآ  اهدورـس و  سرد  رد  یـصاصتخا  سورد  هلحرم  رد  دـیاب  یتیبرت  مولع  هدکـشناد  نایوجـشناد  س 1157 :
گرا سرد  نیا  يریگارف  یلصا  هلیسو  .دنوش  یم  انشآ  اهنآ  اب  یلامجا  روط  هب  هتخومآ و  ار  یقیسوم  ياه  هعطق  اجنآ  رد  اریز  دننک 

هچ اـم  يارب  روکذـم  هلیـسو  زا  هدافتـسا  دـیرخ و  دراد ؟ یمکح  هچ  تسا  يراـبجا  ياهدـحاو  ءزج  هک  سرد  نیا  نتخوـمآ  تـسا ،
؟ دنراد يا  هفیظو  هچ  اهدرم  ربارب  رد  نیرمت  يارجا  هب  تبسن  نارهاوخ  صوصخ  هب  و  دراد ؟ یمکح 

، دیفم یتیبرت  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  ینید و  ياه  همانرب  یبالقنا و  ياهدورس  يارجا  يارب  هسفن  یف  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتـسا  ج :
نداددای و یگدنزاون و  تالآ  شورف  دیرخ و  درادن و  لاکشا 
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رد یعرـش  طباوض  بجاو و  باجح  تیاعر  اـب  دـنناوت  یم  نارهاوخ  درادـن و  لاکـشا  روکذـم  روما  رد  هدافتـسا  يارب  نآ  يریگارف 
.دنوش رضاح  سرد  سالک 

دصق هدنناوخ ، ایآ  هک  میناد  یمن  یلو  دناد  یم  یبالقنا  ار  اهنآ  مه  فرع  دنتـسه و  یبالقنا  رهاظ  رد  اه  هنارت  زا  یـضعب  س 1158 :
وا ياه  هنارت  یلو  تسین  ناملـسم  هدنناوخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  ار ، وهل  روآ و  برط  هنارت  کی  ای  هتـشاد  ار  یبالقنا  هنارت  کی  ندناوخ 
؟ دراد یمکح  هچ  اه  هنارت  نیا  هب  نداد  شوگ  تسا ، تمواقم  هب  مدرم  کیرحت  نینچمه  لاغشا و  دضرب  یتالمج  نّمضتم  یّلم و 

هدنناوخ و ّتین  دصق و  درادـن و  لاکـشا  اهنآ  هب  نداد  شوگ  دـشابن ، يوهل  روآ و  برط  ًافرع ، هدنونـش  رظن  زا  اهنآ  تیفیک  رگا  ج :
.درادن يریثأت  هراب  نیا  رد  دناوخ  یم  هک  يزیچ  نومضم 

زا یـضعب  هب  هک  دنک  یم  اضتقا  وا  لغـش  .دراد  لاغتـشا  راکب  اهـشزرو  زا  یـضعب  ِیللملا  نیب  رواد  ّیبرم و  ناونعب  یناوج  س 1159 :
یگدنز ياه  هنیزه  زا  يرادقم  راک  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش ، یم  شخپ  اهنآ  رد  مارح  یقیسوم  انغ و  هک  دوش  دراو  ییاههاگـشاب 

؟ تسا زیاج  وا  يارب  راک  نیا  ایآ  تسا ، مک  وا  یگدنز  لحم  رد  مه  یلغش  ياهتصرف  دنک و  یم  نیمأت  ار  وا 

زیاج يرارطضا  دراوم  رد  اّما  تسا  مارح  وا  يارب  يوهل  یقیـسوم  انغ و  هب  نداد  شوگ  دنچره  درادن  لاکـشا  وا  يارب  لغـش  نیا  ج :
وا شوگ  هب  رایتخا  نودب  هک  هچنآ  دـنک و  بانتجا  نآ  هب  نداد  شوگ  زا  دـیاب  یلو  دوش ، مارح  یقیـسوم  انغ و  سلجم  لخاد  تسا 

.درادن لاکشا  دروخ ، یم 

؟ تسا مارح  مه  نآ  ندینش  هکنیا  ای  تسا  مارح  یقیسوم ، هب  نداد  شوگ  طقف  ایآ  س 1160 :

نداد شوگ  مکح  روآ  برط  يوهل و  یقیسوم  ای  انغ  ندینش  ج :
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.دوش یم  بوسحم  نداد  شوگ  فرع  رظن  زا  ندینش  هک  دراوم  زا  یضعب  رد  رگم  درادن  ار 

زیاج تسا ، لومعم  بعل  وهل و  سلاجم  رد  اهنآ  زا  هدافتسا  هک  یتالآ  زا  ریغ  اب  نآرق  تئارق  هارمه  یقیـسوم  نتخاون  ایآ  س 1161 :
؟ تسا

هکنیارب طورـشم  تسا  یحجار  رما  هکلب  درادن ، لاکـشا  میرک  نآرق  ِنأش  اب  بسانم  توص  ابیز و  يادـص  اب  میرک  نآرق  توالت  ج :
.درادن یعرش  هجو  نآ ، اب  یقیسوم  نتخاون  یلو  دسرن ، مارح  يانغ  ّدح  هب 

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  ریغ  دالیم و  ياه  نشج  رد  ندز  لبط  س 1162 :

.تسا مارح  قلطم  روط  هب  هانگ  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  برطم و  يوهل و  وحن  هب  یقیسوم  یگدنزاون و  تالآ  زا  هدافتسا  ج :

هچ دـننک  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  شرورپ  شزومآ و  دورـس  ياـههورگ  وضع  سرادـم  نازومآ  شناد  هک  یقیـسوم  تـالآ  س 1163 :
؟ دنراد یمکح 

زیاج دـنوش ، یم  بوسحم  لالح  ياهراک  يارب  هدافتـسا  لباق  كرتشم  تالآ  زا  فرع  رظن  رد  هک  یقیـسوم  تالآ  زا  هتـسد  نآ  ج :
دنوش یم  بوسحم  وهل  صوصخم  تالآ  زا  ًافرع  هک  یتـالآ  یلو  دـنوش  هتفرگ  راـکب  لـالح  دـصاقم  يارب  يوهل  ریغ  روط  هب  تسا 

.دنریگ رارق  هدافتسا  دروم  تسین  زیاج 

هرهب ایآ  تسا ؟ زیاج  لغش  ناونع  هب  نآ  اب  دمآرد  بسک  دوش و  یم  بوسحم  یقیـسوم  تالآ  زا  هک  روتنـس  تخاس  ایآ  س 1164 :
زیاج نآ  نتخاون  هب  ناگدنزاون  قیوشت  يزاسروتنس و  تعنص  لیمکت  هعسوت و  روظنم  هب  روتنس  تخاس  هب  کمک  لاوما و  زا  يریگ 

؟ تسا زیاج  لیصا  یقیسوم  يایحا  رشن و  دصق  هب  یناریا  یتنس  یقیسوم  شزومآ  ایآ  و  تسا ؟

دح هب  هک  ینامز  ات  يدـیفم  لالح و  رما  ره  ای  یبالقنا  اـی  یّلم  ياهدورـس  يارجا  يارب  یقیـسوم  یگدـنزاون  تـالآ  زا  هدافتـسا  ج :
برط و
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يارب نآ  تالآ  نتخاس  نتفرگدای و  میلعت و  یقیسوم و  نینچمه  .درادن  لاکشا  تسا  هدیسرن  تیصعم  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  وهل 
.درادن لاکشا  هسفن  یف  روکذم  فادها 

؟ تسین زیاج  هجو  چیه  هب  اهنآ  زا  هدافتسا  دنوش و  یم  بوسحم  وهل  یتالآ  هچ  س 1165 :

.دنرادنربرد یلالح  تعفنم  دنور و  یم  راکب  بعل  وهل و  رد  اعون  هک  یتالآ  ج :

؟ تسا زیاج  دنتسه  یمارح  روما  يوتحم  هک  یتوص  ياهراون  ریثکت  يارب  ترجا  نتفرگ  ایآ  س 1166 :

.تسین زیاج  مه  نآ  يارب  ترجا  نتفرگ  ریثکت و  تسا ، مارح  نآ  هب  نداد  شوگ  هک  یتوص  راون  ره  ج :

صقر

؟ دراد یمکح  هچ  سلاجم  نیا  رد  تکرش  تسا ؟ زیاج  اه  یسورع  رد  یلحم  صقر  ایآ  س 1167 :

تسین و زیاج  دـشاب ، يا  هدـسفم  ّبترت  ای  مارح  لعف  مزلتـسم  ایو  هدـش  توهـش  کیرحت  ثعاب  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  صقر  رگا  ج:
تسین و زیاج  دـشاب  یمارح  راک  مزلتـسم  ای  دوش و  بوسحم  نارگید  مارح  راک  دـییأت  ناونع  هب  رگا  مه  صقر  سلاـجم  رد  تکرش 

.درادن لاکشا  تروص  نیا  ریغ  رد 

رب سلجم  كرت  ایآ  دشاب ، مارح  هک  یتروص  رد  و  لالح ؟ ای  تسا  مارح  یقیسوم  گنهآ  نودب  هنانز  سلاجم  رد  صقر  س 1168 :
؟ تسا بجاو  ناگدننک  تکرش 

مارح دشاب ، يا  هدسفم  ّبترتای  مارح و  راک  مزلتـسم  ای  دنک و  کیرحت  ار  توهـش  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  رگا  یلک  روط  هب  صقر  ج :
.تسا بجاو  دوش ، بوسحم  رکنم  زا  یهن  قادصم  هچنانچ  مارح ، راک  رب  ضارتعا  ناونع  هب  سلجم  نآ  كرَت  تسا و 

؟ دراد یمکح  هچ  نادرم ، نیب  رد  نز  نانز و  نیب  رد  درم  ای  نز و  يارب  نز  درم و  يارب  درم  یلحم  صقر  س 1169 :

مارح لعف  مزلتسم  ای  دنک و  کیرحت  ار  توهش  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  رگا  ج :
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.تسا مارح  دصقرب ، هناگیب  نادرم  نیب  رد  نز  ای  دشاب و  يا  هدسفم  ّبترت  ای 

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  ریغ  نویزیولت و  زا  لاسدرخ  نارتخد  صقر  هدهاشم  دراد ؟ یمکح  هچ  نادرم  یعمج  هتسد  صقر  س 1170 :

ندرک هاگن  رگا  یلو  تسا ، مارح  دشاب ، یمارح  راک  مزلتسم  ای  دوش و  توهش  کیرحت  بجوم  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  صقر  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دوشن ، داسف  ّبترت  وا و  يرّجت  راکهانگ و  درف  دییأت ، ثعاب  نآ  هب 

دشاب یعامتجا  ياهتداع  هب  مارتحا  رطاخ  هب  یسورع  هب  نتفر  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  نز  يارب  نز  درم و  يارب  درم  صقر  س 1171 :
؟ دراد یعرش  لاکشا  صقر  دوجو  لامتحا  تلع  هب  ایآ 

، دـشاب يا  هدـسفم  ّبترت  ای  مارح  لعف  مزلتـسم  ای  دوش  توهـش  کـیرحت  هب  رجنم  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  صقر  رگا  یلک  روط  هب  ج :
راک بکترم  دییأت ، ناونع  هب  هک  ینامز  ات  دراد  دوجو  اهنآ  رد  صقر  لامتحا  هک  ییاه  یـسورع  رد  تکرـش  لصا  یلو  .تسا  مارح 

.درادن لاکشا  دوشن ، مه  مارح  هب  التبا  بجوم  دوشن و  بوسحم  مارح 

؟ تسا مارح  شرسمه  يارب  درم  ای  شرهوش  يارب  نز  صقر  ایآ  س 1172 :

.درادن لاکشا  دشابن ، یمارح  باکترا  هارمه  سکعرب ، ای  شرهوش  يارب  نز  صقر  رگا  ج :

ناشنادنزرف یـسورع  سلاجم  رد  ناردام  ای  ناردپ  طسوت  دنچره  تسا  زیاج  نادـنزرف  یـسورع  نشج  رد  ندیـصقر  ایآ  س 1173 :
؟ دشاب

.دشاب ناشنادنزرف  یسورع  سلاجم  رد  ناردام  ناردپ و  طسوت  دنچره  .تسا  مارح  دشاب ، مارح  صقر  عون  زا  رگا  ج :

هدرک رارکت  راب  نیدنچ  ار  لمع  نیا  دصقر و  یم  ناگناگیب  ربارب  رد  شرهوش  عالطا  نودب  اهیسورع  رد  يرادرهوش  نز  س 1174 :
؟ تسیچ فیلکت  دنک ، یمن  رثا  وا  رد  شرهوش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و 

ربارب رد  نز  صقر  ج :
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زا تیمورحم  زوشن و  بجوم  تسا و  مارح  هسفن  یف  مه  رهوش  هزاـجا  نودـب  لزنم  زا  ندـش  جراـخ  تسا و  مارح  ًاـقلطم  ناـگناگیب 
.ددرگ یم  زین  هقفن  قاقحتسا 

و دراد ؟ یمکح  هچ  دور  یم  راکب  اهنآ  رد  یقیسوم  تالآ  هک  ییاتسور  یسورع  سلاجم  رد  نادرم  ربارب  رد  نانز  صقر  س 1175 :
؟ تسیچ نآ  رباربرد  ام  فیلکت 

تـسا و مارح  ددرگ ، توهـش  ندـش  هـتخیگنارب  هدـسفم و  بجوـم  هـک  یـصقر  ره  نـینچمه  ناـگناگیب و  ربارب  رد  ناـنز  صقر  ج :
نیا رد  نیفّلکم  هفیظو  تسا و  مارح  دـشاب ، برطم  يوهل و  تروص  هب  رگا  مه  اهنآ  هب  نداد  شوگ  یقیـسوم و  تـالآ  يریگراـکب 

.تسا رکنمزا  یهن  دراوم 

؟ دراد یمکح  هچ  رتخد ، ای  دشاب  رسپ  هکنیا  زا  معا  نادرم ، ای  نانز  سلاجم  رد  ّزیمم  كدوک  صقر  س 1176 :

.دننک صقر  هب  قیوشت  ار  وا  غلاب  دارفا  تسین  راوازس  یلو  درادن  یفیلکت  رتخد  هچ  رسپ و  هچ  غلابریغ  كدوک  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  صقر  شزومآ  يارب  يزکارم  داجیا  س 1177 :

.دراد تافانم  یمالسا  ماظن  فادها  اب  صقر  جیورت  میلعت و  زکارم  داجیا  ج :

ناـنآ مراـحم  زا  هک  ینادرم  ربارب  رد  ناـنز  صقر  نـینچمه  دنتـسه و  ناـنآ  مراـحم  زا  هـک  یناـنز  ربارب  رد  نادرم  صقر  س 1178 :
؟ دراد یمکح  هچ  یبسن ، ای  دنشاب  یببس  هکنیا  زا  معا  دنتسه ،

.مرحمان ربارب  رد  ای  دشاب  مرحم  ربارب  رد  هک  دنک  یمن  یقرف  نینچمه  تسین و  نز  ای  درم  نیب  یقرف  مارح  صقر  رد  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  دنور  راکب  یقیسوم  تالآ  نآ  هارمه  رگا  تسا ؟ زیاج  اه  یسورع  رد  اصع  اب  یشیامن  هزرابم  ایآ  س 1179 :

یلو درادـن ، لاکــشا  هـسفن  یف  دـشابن ، ناـسنا  ناـج  رب  رطخ  فوـخ  نآ  رد  دـشاب و  یحیرفت  یــشزرو  يزاـب  تروـص  هـب  رگا  ج :
وحن هب  یقیسوم  تالآ  يریگراکب 
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.تسین زیاج  هجو  چیه  هب  روآ ، برط  يوهل و 

گنهاـمه يا  هنوگ  هب  هتخادـنا و  مه  هب  ار  اهتـسد  دارفا  نآ  رد  هک  تسا  یلحم  صقر  یعون  ( ؟ دراد یمکح  هچ  هکبد » : » س 1180
( .دنک یم  داجیا  یمظنم  دیدش و  يادص  هک  دنبوک  یم  نیمز  هب  یندب  تاکرح  شرپ و  اب  هارمه  ار  دوخ  ياهاپ 

وهل و تالآ  زا  هدافتـسا  اب  هارمه  اـی  دـنک  کـیرحت  ار  توهـش  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  رگا  نیا  رب  اـنب  .دراد  ار  صقر  مکح  هکبد  ج :
.درادن لاکشا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  مارح  دوش ، ّبترتم  نآ  رب  يداسف  ای  دشاب و  يوهل  تروصب 

ندز تسد 

، رگا زاوج  ضرف  رب  و  تسا ؟ زیاج  اه  یـسورعو  اه  تدالو  دـننام  هنانز  يداـش  سلاـجم  رد  ناـنز  يارب  ندز  تسد  اـیآ  س 1181 :
؟ دراد یمکح  هچ  دسرب ، هناگیب  نادرم  شوگ  هب  هک  يروط  هب  دورب  سلجم  زا  نوریب  هب  نآ  يادص 

.دونشب ار  نآ  يادص  یبنجا  رگا  یّتح  درادن  لاکشا  دوشن ، بترتم  نآ  رب  يا  هدسفم  رگا  فراعتم  وحن  هب  ندز  تسد  ج :

نـشج رد  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص  ) وا لآ  مرکا و  ربمایپ  رب  تاولـص  رکذ  ندـناوخ و  يداـش و  اـب  هارمه  ندز  تسد  س 1182 :
یمکح هچ  دوش  یم  رازگرب  ثعبم  تدحو و  دایعا  و  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولص   ) نیموصعم همئا  تدالو  مایا  تبسانم  هب  هک  ییاه 
رازگرب اه  هینیـسح  ای  یتلود و  تاسـسؤم  تارادا و  ياه  هناخزامن  دجـسم و  دـننام  تدابع  ياه  ناکم  رد  اـه  نشج  نیا  رگا  دراد ؟

؟ تسیچ اهنآ  مکح  دنوش ،

رتهب یلو  درادن  لاکشا  نآ  دننام  دییأت و  قیوشت و  يارب  ای  دایعا  ياهنـشج  رد  فراعتم  وحن  هب  هسفن  یف  ندز  فک  یلک  روط  هب  ج :
تاولص و رکذ  هب  دوش ، یم  رازگرب  اه  هناخزامن  اه و  هینیسح  دجاسم و  رد  هک  یمسارم  صوصخ  هب  ینید  سلاجم  ياضف  تسا 
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.دسرب اهنآ  باوث  هب  ناسنا  ات  ددرگ  رّطعم  ریبکت 

مرحمان سکع  ملیف و 

هچ نوـیزیولت  رد  نز  تروـص  هب  ندرک  هاـگن  دراد ؟ یمکح  هچ  شـشوپ  نودـب  مرحماـن و  نز  ریوـصت  هـب  ندرک  هاـگن  س 1183 :
؟ دراد دوجو  یتوافت  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم و  روط  هب  نآ  شخپ  نیب  ناملسمریغ و  ناملسم و  نز  نیب  ایآ  دراد ؟ یمکح 

هدوبن و تّذـل  يور  زا  هاگن  رگا  نیا  رب  انب  درادـن ، ار  مرحمان  نز  دوخ  هب  ندرک  هاگن  مکح  مرحماـن ، نز  ریوصت  هب  ندرک  هاـگن  ج :
طایتحا رب  انب  درادن و  لاکـشا  دشابن ، دسانـش  یم  ار  نآ  هدننیب  هک  یناملـسم  نز  هب  ّقلعتم  مه  ریوصت  دشابن و  هانگ  هب  نداتفا  فوخ 

ینویزیولت میقتسمریغ  شخپ  رد  یلو  درک  هاگن  دوش ، یم  شخپ  نویزیولت  زا  میقتسم  روط  هب  هک  مرحمان  نز  ریوصت  هب  دیابن  بجاو 
.درادن لاکشا  ندرک  هاگن  دشابن ، هانگ  هب  نداتفا  فوخ  هبیر و  رگا 

رواجم ياهناتـسا  نانکاس  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  دـنوش ، یم  تفاـیرد  هراوهاـم  زا  هک  ینویزیولت  ياـه  هماـنرب  هدـهاشم  س 1184 :
؟ تسیچ نآ  مکح  دننک ، هدهاشم  ار  اهتلود  نآ  ینویزیولت  ياه  همانرب  سراف  جیلخ  ياهتلود 

ياهتلود رتشیب  ینویزیولت  ياـه  هماـنرب  نینچمه  دـنوش و  یم  شخپ  یبرغ  ياـه  هراوهاـم  طـسوت  هک  ییاـه  هماـنرب  هک  اـجنآ  زا  ج :
یهارمگ و ثعاب  اهنآ  هدـهاشم  ًابلاغ  دنتـسه و  داسف  وهل و  قیاقح و  فیرحت  هدـننک و  هارمگ  راـکفا  شزومآ  هدـنرادربرد  رواـجم ،

.تسین زیاج  اهنآ  ندید  تفایرد و  نیا  رب  انب  ددرگ ، یم  مارح  ياهراک  باکترا  داسف و 

؟ دراد لاکشا  نویزیولت  ویدار و  زا  زنط  ياه  همانرب  ندینش  ای  ندید  ایآ  س 1185 :

.دشاب ینمؤم  هب  تناها  مزلتسم  هک  نآ  رگم  درادن  لاکشا  اهنآ  ندید  یهاکف و  ياه  شیامن  زنط و  ياه  همانرب  هب  نداد  شوگ  ج :

لماک باجح  اهنآ  رد  هک  دش  هتفرگ  نم  زا  سکع  دنچ  یسورع  نشج  ماگنه  س 1186 :
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؟ تسا بجاو  نم  رب  اهنآ  يروآ  عمج  ایآ  .دنتسه  نم  ماوقا  ناتسود و  دزن  رضاح  لاح  رد  اهسکع  نیا  متشادن ،

دیا هتشادن  یشقن  نارگید  هب  اهسکع  نداد  رد  امش  هدسفم ، ّبترت  ضرفرب  ای  درادن و  يا  هدسفم  نارگید  دزن  اهسکع  دوجو  رگا  ج :
.دیرادن هراب  نیا  رد  یفیلکت  دراد ، تّقشم  امش  يارب  نارگید  زا  اهنآ  ندرک  عمج  ای 

؟ دراد لاکشا  دنتسه ، مرحمان  ام  هب  هک  تهج  نیا  زا  نانز  ام  يارب  ادهش  و  هّرس ) سّدق  ) ماما ریواصت  ندیسوب  ایآ  س 1187 :

رد تبحم  راهظا  نتـسج و  كربت  مارتحا و  ناونع  هب  ریوصت  ندیـسوب  اذل  .درادـن  ار  وا  دوخ  مکح  صخـش  ریوصت  یلک  روط  هب  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ، هانگ  هب  نداتفا  فوخ  هبیر و  دصق  هک  یتروص 

زیاج میـسانشن ، ار  نانآ  هک  یتروص  رد  نآ ، ریغ  ییامنیـس و  ياـهملیف  رد  هنهرب  همین  هنهرب و  ناـنز  ریواـصت  ندـید  اـیآ  س 1188 :
؟ تسا

هدسفم دشابن و  هبیر  توهش و  يور  زا  هک  یتروص  رد  درادن و  ار  یبنجا  هب  ندرک  هاگن  مکح  ریواصت ، اه و  ملیف  هب  ندرک  هاگن  ج :
زا ًابلاغ  تسا ، زیگنارب  توهـش  هک  يا  هنهرب  ریوصت  ندـید  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  درادـن  لاکـشا  ًاعرـش  دوشن ، بترتم  نآ  رب  مه  يا 

.تسا مارح  اهنآ  ندید  نیا  رب  انب  دشاب ، یم  هانگ  باکترا  همدقم  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  توهش  يور 

باجح تاعارم  ایآ  زاوج ، ضرف  رب  و  دزادنیب ؟ سکع  شرهوش  هزاجا  نودب  یسورع  ياه  نشج  رد  نز  تسا  زیاج  ایآ  س 1189 :
؟ تسا بجاو  نآ  رد  لماک 

باجح تیاعر  مدـع  دـنیبب و  ار  وا  سکع  یبنجا  هک  دـهدب  لامتحا  رگا  یلو  تسین  رهوش  هزاجا  هب  طونم  نتفرگ  سکع  لـصا  ج :
.تسا بجاو  نآ  تاعارم  دوش ، يا  هدسفم  هب  رجنم  لماک 

نادرم یتشک  ندید  نانز ، يارب  ایآ  س 1190 :
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؟ تسا زیاج 

هب ای  دننیبب و  نویزیولت  زا  میقتسم  هدنز و  روط  هب  ار  نآ  ای  دشاب و  میقتـسم  روط  هب  یتشک و  نادیم  رد  روضحاب  نآ  هدهاشم  رگا  ج :
لاکـشا تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  داسف  هانگ و  باـکترا  فوخ  نآ  رد  اـی  هدوب و  هبیر  تذـل و  دـصق 

.درادن

سکع وا  زا  یبنجا  درم  تسا  زیاج  ایآ  دزادـنیب ، شرـسرب  یکزاـن  نشور و  شوپور  یـسورع  نشج  بشرد  سورع  رگا  س 1191 :
؟ دریگب

.درادن لاکشا  هنرگو  تسین ، زیاج  دشاب  یبنجا  نز  هب  مارح  هاگن  مزلتسم  رگا  ج :

ار اهـسکع  نآ  یبنجا  درم  هک  دوش  هداد  لامتحا  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  شمراحم  نیب  رد  هبّجحمریغ  نز  سکع  نتفرگ  س 1192 :
؟ تسیچ نآ  مکح  دنیبب ، ندرک  رهاظ  ماگنه 

رهاظ درادن و  لاکـشا  وا  زا  نتفرگ  سکع  دـشاب ، وا  مراحم  زا  دریگ ، یم  ار  يو  سکع  دـنک و  یم  هاگن  وا  هب  هک  یـساکع  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دسانش  یمن  ار  وا  هک  یساکع  دزن  مه  نآ  ندرک 

نآ مکح  دـنهد ، یم  هئارا  یگتخاس  تاهیجوت  دوخ  راک  يارب  دـننک و  یم  هاگن  نجهتـسم  ریواصت  هب  ناناوج  زا  یـضعب  س 1193 :
هچ دـشاب ، رثؤم  مارح  باکترا  زا  يریگولج  رد  دـهد و  نیکـست  ار  ناسنا  توهـش  زا  يرادـقم  ریواـصت  نیا  ندـید  رگا  و  تسیچ ؟

؟ دراد یمکح 

فوخ اـی  دوـش و  یم  وا  توهـش  کـیرحت  هب  رجنم  هک  دـنادب  ناـسنا  اـی  دـشاب و  هبیر  دـصق  هب  ریواـصت  نآ  هب  ندرک  هاـگن  رگا  ج :
یمن يرگید  مارح  هب  ناسنا  نآ  رطاخ  هب  هک  نیا  تسا و  مارح  اـهنآ  هب  ندرک  هاـگن  تروصنیا  رد  دـشاب ، هدـسفم  هاـنگ و  باـکترا 

.دشاب یمن  تسا ، مارح  ًاعرش  هک  یلعف  باکترا  زّوجم  دتفا ،

اهنآ رد  یقیسوم  هک  ییاهنشج  رد  روضح  س 1194 :
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نز نادرم و  سلاـجم  زا  درم  يرادربملیف  دراد ؟ یمکح  هچ  يرادربملیف  يارب  دـننک ، یم  صقر  هب  ترداـبم  دارفا  دوش و  یم  هتخاون 
نآ هچ  دسانـشب و  ار  هداوناخ  نآ  هچ  درم ، طسوت  یـسورع  ياه  نشج  ياه  ملیف  ندرک  رهاـظ  دراد ؟ یمکح  هچ  ناـنز  سلاـجم  زا 

یقیـسوم زا  هدافتـسا  ایآ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  نز  طسوت  نآ  ندرک  رهاظ  نینچمه  و  تسا ؟ یمکح  هچ  ياراد  دسانـشن ، ار  هداوناخ 
؟ تسا زیاج  اه  ملیف  نآ  رد 

شوگ مزلتـسم  هک  یتروص  رد  نانز  سلاـجم  زا  ناـنز  نادرم و  سلاـجم  زا  نادرم  يرادربملیف  يداـش و  ياـه  نشج  رد  روضح  ج :
ای نانز  سلاجم  زا  نادرم  يرادربملیف  یلو  .درادن  لاکشا  دشابن ، يرگید  مارح  لمع  ره  باکترا  ای  مارح و  یقیـسوم  ای  انغ  هب  نداد 

برطم یقیسوم  يریگراکب  نینچمه  تسین و  زیاج  دشاب ، يرگید  دسافم  ای  هبیر  هب  ندرک  رظن  مزلتـسم  رگا  نادرم  سلاجم  زا  نانز 
.تسا مارح  زین  اه  ملیف  رد  دشاب  هانگ  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  هک  يوهل 

ندید و دوش ، یم  شخپ  یمالسا  يروهمج  نویزیولت  زا  هک  یقیـسوم  و  یلخاد ) ای  یجراخ   ) اه ملیف  تیفیک  هب  هجوت  اب  س 1195 :
؟ دراد یمکح  هچ  اهنآ  هب  نداد  شوگ 

يوهل برطم  یقیـسوم  عون  زا  دوش  یم  شخپ  نوـیزیولت  وـیدار و  زا  هک  یقیـسوم  دـنهد  صیخـشت  هدـننیب  هدنونـش و  دارفا  رگا  ج :
يارب اهنآ  ِندینـش  ندـید و  دراد ، هدـسفم  دوش ، یم  شخپ  نویزیولت  زا  هک  یملیف  ندـید  ای  تسا و  هانگ  وهل و  سلاجم  اـب  بساـنم 

.دوش یمن  بوسحم  زاوج  يارب  یعرش  تّجح  نویزیولت  ویدار و  زا  شخپ  دّرجم  تسین و  زیاج  نانآ 

يارب مالـسلاامهیلع ) ) نیـسح ماما  نینموملاریما و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هب  بوسنم  ریواـصت  شورف  هیهت و  س 1196 :
یمکح هچ  یتلود  زکارم  رد  اهنآ  بصن 
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؟ دراد

بوسحم یمارتحا  یب  تناها و  فرع ، رظنزا  هک  يروما  رب  لمتشم  هکنیا  طرش  هب  درادن  لاکشا  یعرش  رظن  زا  هسفن  یف  راک  نیا  ج :
.دشاب هتشادن  تافانم  ناگرزب  نآ  نأش  اب  هدوبن و  دوش  یم 

.دوش بانتجا  اهنآ  زا  دیاب  ؟ج : دراد یمکح  هچ  دنوش ، یم  توهش  کیرحت  ثعاب  هک  لذتبم  راعشا  اهباتک و  ندناوخ  س 1197 :

رگنایب هک  دنراذگ  یم  شیامن  هب  ار  یعامتجا  ياه  همانرب  هلسلس  کی  يا  هراوهام  میقتسم  شخپ  ياهلاناک  ای  اهنویزیولت  س 1198 :
یم عورـشمان  طباور  جـیورت  درم و  نز و  طالتخا  هب  قیوشت  لیبق  زا  يدـساف  راکفا  جـیورت  هب  تسا و  یبرغ  هعماج  یعامتجا  لئاسم 

لاـمتحا هک  یـسک  يارب  اـهنآ  ندـید  .تسا  هداد  رارق  ریثأـت  تحت  زین  ار  نینمؤـم  زا  یـضعب  اـه  هماـنرب  نیا  هک  يروـط  هب  دـنزادرپ ،
اهنآ یفنم  تاکن  نایب  دقن و  دصق  هب  ار  اه  همانرب  نآ  هک  یـسک  هب  تبـسن  مکح  نیا  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دور ، یم  وا  يریذپریثأت 

؟ دراد توافت  دنیب ، یم  اهنآ ، ندیدن  هب  مدرم  تحیصن  و 

هب هدهاشم  یلو  .تسین  زیاج  دشاب ، هتـشاد  دوجو  داسف ، يریذپریثأت و  فوخ  ای  هدوب و  تّذـل  يور  زا  رگا  اه  همانرب  نیا  هب  هاگن  ج :
اه همانرب  نآ  زا  هک  تسا  نئمطم  دراد و  ار  نآ  ّتیلها  هک  یسک  يارب  اهنآ  یفنم  تاکن  تارطخ و  زا  مدرم  ندرک  هاگآ  دقن و  دصق 

.دوش تیاعر  دیاب  دشاب  یتارّرقم  رگا  هتبلا  درادن ، لاکشا  دتفا ، یمن  داسف  هب  دریذپ و  یمن  ریثأت 

؟ تسا زیاج  درادن ، یششوپ  شا  هنیس  رس و  هدرک و  شیارآ  هک  نویزیولت  هدنیوگ  يوم  هب  ندرک  هاگن  ایآ  س 1199 :

مه میقتـسم  شخپ  تروص  هب  دـشابن و  نآ  رد  داسف  مارح و  باـکترا  فوخ  هدوبن و  تّذـل  يور  زا  هچناـنچ  ندرک  هاـگن  دّرجم  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ،

زیگنا توهش  ياهملیف  ندید  ایآ  س 1200 :
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؟ تسا زیاج  لهأتم  درف  يارب 

.تسین زیاج  دوش ، نآ  کیرحت  بجوم  ای  دشاب و  توهش  کیرحت  دصق  هب  اهنآ  ندید  رگا  ج :

ثعاب هکنیا  هب  هجوت  اب  لهأتم ، نادرم  يارب  دنهد ، یم  شزومآ  ار  رادراب  نز  اب  یکیدزن  حیحـص  هار  هک  ییاهملیف  ندید  س 1201 :
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، یمن  نانآ  نداتفا  مارح  هب 

.تسین زیاج  تسا ، هارمه  زیگنارب  توهش  هاگناب  هشیمه  هک  اه  ملیف  نیا  ندید  ج :

هجوت اب  اهنآ ، زاجم  دراوم  صیخشت  يارب  اهراون  تایرشن و  تالجم و  اهملیف و  عاونا  رب  داشرا  ترازو  نادنمراک  تراظن  س 1202 :
؟ دراد یمکح  هچ  تساهنآ ، هب  نداد  شوگ  ینیع و  هدهاشم  مزلتسم  تراظن ، هکنیا 

دیاب یلو  درادن ، لاکـشا  ترورـض  رادقم  هب  ینوناق  هفیظو  ماجنا  ماقم  رد  تراظن ، نیرومأم  طسوت  اهنآ  هب  نداد  شوگو  ندـید  ج :
یحور يرکف و  تهج  زا  دنوش  یم  هدرامگ  یـسررب  تراظن و  يارب  هک  يدارفا  تسا  بجاو  دـننک و  زارتحا  هبیر  تذـل و  دـصق  زا 

.دنشاب نیلوئسم  ییامنهار  رظن و  ریز 

اهنآ دساف  ياه  شخب  فذح  تراظن و  دصق  هب  دنراد ، يا  هدننک  فرحنم  ریواصت  یهاگ  هک  ییوئدـیو  ياهملیف  ندـید  س 1203 :
؟ دراد یمکح  هچ  نارگید  هب  هئارا  يارب 

یسک هکنیا  طرشب  درادن  لاکشا  دشاب  اهنآ  هدننک  هارمگ  دساف و  ریواصت  فذح  ملیف و  حالـصا  روظنم  هب  رگا  اهملیف  نیا  ندید  ج :
.دشاب مارح  هب  نداتفا  زا  نوصم  دنک  یم  راک  نیا  هب  مادقا  هک 

نیا ندید  عاخن ، عطق  هب  التبم  درف  يارب  ایآ  تسا ؟ زیاج  هناخ ، رد  یسنج  ییوئدیو  ياهملیف  ندید  رهوش  نز و  يارب  ایآ  س 1204 :
؟ تسا زیاج  شرسمه ، اب  یکیدزن  زا  نکمت  توهش و  کیرحت  دصق  هب  اه  ملیف 

.تسین زیاج  یسنج  ییوئدیو  ياهملیف  طسوت  توهش  نتخیگنارب  ج :

هک يریواصتو  اه  ملیف  یناهنپ  هدهاشم  س 1205 :
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ياهرهوش نز و  هب  تبسن  اهنآ  مکح  دراد ؟ یمکح  هچ  دنـشاب ، هتـشادن  يا  هدسفم  رگا  دنتـسه ، عونمم  یمالـسا  تلود  نوناق  قبط 
؟ تسیچ ناوج 

.دراد لاکشا  ندوب ، عونمم  ضرف  اب  ج :

هچ دنتـسه ، يربهر  مظعم  ماقم  یمالـسا و  يروهمج  تاسدـقم  هب  تناـها  هدـنرادرب  رد  یهاـگ  هک  ییاـهملیف  هدـهاشم  س 1206 :
؟ دراد یمکح 

.دوش بانتجا  اهنآ  زا  تسا  بجاو  ج :

یهاگ دـنوش و  یم  رهاظ  صقان  باجح  اب  نانز  اهنآ  رد  دـنا و  هدـش  دـیلوت  بـالقنا  زا  دـعب  هک  یناریا  ياـهملیف  ندـید  س 1207 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنراد ، زین  ییاهیزومآدب 

یلو درادن  لاکـشا  هسفن  یف  ددرگن ، مه  هدسفم  رد  عوقو  بجوم  دشابن و  هبیر  تذل و  دـصق  هب  رگا  اه  ملیف  نیا  هدـهاشم  لصا  ج :
.دننک يراددوخ  دراد ، تافانم  یمالسا  دنمشزرا  میلاعت  اب  هک  ییاهملیف  دیلوت  هیهت و  زا  دیاب  نازاسملیف 

هک یقیسوم  ياهراون  عیزوت  نینچمه  دراد ؟ یمکح  هچ  دنتسه ، داشرا  ترازو  دییأت  دروم  هک  ییاهملیف  هضرع  عیزوت و  س 1208 :
؟ دراد یمکح  هچ  اههاگشناد  رد  دنتسه ، داشرا  ترازو  دییأت  دروم 

عیزوت و دشاب ، هانگ  وهل و  سلاجم  اب  ِبسانم  يوهل  برطم و  یقیسوم  ای  انغرب  لمتشم  ًافرع  فّلکم  رظن  هب  اهراون  ای  اه  ملیف  رگا  ج :
رظن هک  ینامز  ات  هطوبرم  تارادا  زا  یـضعب  دـییأت  دّرجم  تسین و  زیاج  وا  يارب  اهنآ  هب  نداد  شوگ  ندـید و  نینچمه  اهنآ و  هضرع 

.دوش یمن  بوسحم  زاوج  يارب  یعرش  لیلد  تسا ، فلاخم  ناگدننکدییأت  رظن  اب  عوضوم  صیخشت  رد  فّلکم 

سابل باختنا  يارب  دراد و  دوجو  اهنآ  رد  یبنجا  نانز  سکع  هک  هنانز  ياه  سابل  تّالجم  يرادهگن  شورف و  دـیرخ و  س 1209 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنور ، یم  راکب 

اهنآ زا  يرادرب  هرهب  شورف و  دیرخ و  زاوج  عنام  تّالجم  نیا  رد  یبنجا  نانز  ياه  سکع  دوجو  دّرجم  ج :
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.دوش هدسفم  بجوم  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  اه ، سکع  هک  نآ  رگم  تسین  سابل  باختنا  يارب 

؟ تسا زیاج  يرادربملیف  نیبرود  شورف  دیرخ و  ایآ  س 1210 :

.درادن لاکشا  دشابن ، مارح  روما  رد  هدافتسا  دصق  هب  هک  ینامز  ات  يرادربملیف  نیبرود  شورف  دیرخ و  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  وئدیو  نینچمه  لذتبم و  ییوئدیو  ياهملیف  هراجا  شورف و  دیرخ و  س 1211 :

انغ رب  لمتشم  ای  دنوش و  یم  داسف  فارحنا و  بجوم  هدرک و  کیرحت  ار  توهش  هک  يا  هدننز  ریواصت  هدنرادرب  رد  اه  ملیف  رگا  ج :
وئدیو هراجا  نینچمه  اه و  ملیف  هراجا  شورف و  دیرخ و  دیلوت و  دنشاب ، هانگ  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  يوهل و  برطم و  یقیـسوم  و 

.تسین زیاج  روما ، نیا  رد  نآ  زا  هدافتسا  يارب 

؟ تسا زیاج  یجراخ  ياهویدار  یگنهرف  یملع و  ياه  همانرب  رابخا و  هب  نداد  شوگایآ  س 1212 :

.تسا زیاج  دوشن ، داسف  فارحنا و  بجوم  هک  یتروص  رد  ج :

يا هراوهام  ياه  نتنآ 

هاگتـسد رگا  و  تسا ؟ زیاج  هراوهام  زا  ینویزیولت  ياـه  هماـنرب  هدـنریگ  هاگتـسد  زا  هدافتـسا  يرادـهگن و  دـیرخ و  اـیآ  س 1213 :
؟ دراد یمکح  هچ  دسرب  ناسنا  تسد  هب  یناجم  هدنریگ 

لالح ياه  همانرب  مه  هک  تسا  ینویزیولت  ياه  همانرب  تفایرد  يارب  يا  هلیسو  ًافرص  هک  تهج  نیا  زا  يا  هراوهام  نتنآ  هاگتسد  ج :
مارح مارح ، روما  رد  هدافتسا  يارب  نآ  يرادهگن  شورف و  دیرخ و  اذل  .دراد  ار  كرتشم  تالآ  مکح  مارح ، ياه  همانرب  مه  دراد و 
ياه همانرب  تفایرد  هنیمز  دراد  رایتخا  رد  ار  نآ  هک  یسک  يارب  هلیسو  نیا  نوچ  یلو  .تسا  زیاج  لالح  ياه  هدافتـسا  يارب  تسا و 
رگم تسین  زیاج  نآ  يرادهگن  دـیرخ و  دراد ، رب  رد  زین  ار  يرگید  دـسافم  نآ  يرادـهگن  یهاگ  دـنک و  یم  مهارف  ًالماک  ار  مارح 

نئمطم شدوخ  هب  هک  یسک  يارب 
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ینوناق رگا  نکل  .دوش  یمن  ّبترتم  مه  يا  هدسفم  شا  هناخ  رد  نآ  يرادهگن  هیهت و  رب  دـنک و  یمن  نآ  زا  مارح  هدافتـسا  هک  تسا 
.ددرگ تاعارم  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  دروم  نیا  رد 

یمالـسا يروهمج  يا  هراوهام  ياهلاناک  نتفرگ  يارب  يا  هراوهام  ياهلاناک  هدننک  تفایرد  هاگتـسد  شورف  دیرخ و  ایآ  س 1214 :
؟ تسا زیاج  دنک ، یم  یگدنز  یمالسا  يروهمج  زا  جراخ  رد  هک  یسک  يارب 

یم مارح  يرادرب  هرهب  نآ  زا  ًابلاغ  نوچ  یلو  دراد  ار  لالح  هدافتسا  تیلباق  هک  تسا  یکرتشم  تالآ  زا  دنچره  روکذم  هاگتسد  ج :
زیاج هناخ  رد  نآ  زا  هدافتـسا  دیرخ و  نیا  رب  انب  دراد ، رب  رد  مه  ار  يرگید  دـسافم  هناخ  رد  نآ  زا  يریگ  هرهب  نیا  رب  هوالع  دوش و 

ار يرگید  هدــسفم  زین  هناــخ  رد  نآ  بـصن  دــنک و  یمن  مارح  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دراد  ناــنیمطا  هـک  یــسک  يارب  رگم  تــسین ،
.درادنربرد

ياهروشک دـیفم  ياه  همانرب  زا  یـضعب  رابخا و  یمالـسا ، يروهمج  ياهلاناک  تفایرد  رب  هوـالع  يا  هراوهاـم  نتنآ  رگا  س 1215 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنک  تفایرد  ار  دساف  یبرغ و  ياهلاناک  همه  سراف و  جیلخ  یبرع و 

نیب هکنیا  نودب  تشذگ  ًالبق  هک  تسا  نامه  ینویزیولت ، ياهلاناک  ياه  همانرب  نتفرگ  يارب  هاگتسد  نیا  زا  هدافتـسا  زاوج  رایعم  ج :
.دشاب هتشاد  دوجو  یتوافت  نآ  ریغ  یبرغ و  ياهلاناک 

طـسوت هراوهاـم  قـیرط  زا  هک  نآ  دـننام  ینآرق و  اـی  یملع  ياـه  هماـنرب  زا  یهاـگآ  يارب  يا  هراوهاـم  نتنآ  زا  هدافتـسا  س 1216 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنوش  یم  شخپ  اهنآ  ریغ  سراف و  جیلخ  رواجم  ياهروشک  ای  یبرغ  ياهتلود 

هب یلو  درادن ، یعنام  هسفن  یف  دنچره  نآ ، دـننام  ینآرق و  ای  یملع  ياه  همانرب  ندینـش  ندـید و  يارب  هاگتـسد  نیا  زا  هدافتـسا  ج :
ياهتلود طسوت  هراوهام  قیرط  زا  هک  ییاه  همانرب  هک  نیا  لیلد 
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نینچمه قیاقح و  فیرحت  هدـننک و  هارمگ  راکفا  شزومآ  هدـنرادرب  رد  ًابلاغ  دـنوش ، یم  شخپ  هیاسمه  ياـهروشک  رتشیب  یبرغ و 
یم مارح  باکترا  داسف و  رد  عوقو  بجوم  اهنآ  قیرطزا  نآرق  ای  یملع  ياه  همانرب  هدـهاشم  یّتح  دنتـسه و  داسف  وهل و  ياه  همانرب 

ای یملع  دـیفم  ياه  همانرب  هکنآ  رگم  تسا  مارح  اه  همانرب  نآ  ندـید  يارب  روکذـم  ياه  نتنآ  زا  هدافتـسا  ًاعرـش  نیا  رب  اـنب  ددرگ ،
.دوش تاعارم  دیاب  دشاب  ینوناق  رگا  هتبلا  دشابن ، یمارح  لمع  هب  التبا  ای  داسف  چیه  مزلتسم  اهنآ  هدهاشم  دنشاب و  ضحم  ینآرق 

بـصن يارب  يدایز  تاعجارم  رخاوا  نیا  رد  تسا ، ینویزیولت  ویدار و  ياه  همانرب  هدـنریگ  ياههاگتـسد  ریمعت  ام  لغـش  س 1217 :
یمکح هچ  اهنآ  تاعطق  شورف  دیرخ و  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  ام  فیلکت  دریگ ، یم  تروص  يا  هراوهام  ياه  نتنآ  ریمعت  تاعطق و 

؟ دراد

دصق هک  یسک  هکنیا  هب  دیشاب  هتـشاد  ملع  امـش  ای  تسا و  روطنیمه  ًابلاغ  هک  دوش  هدافتـسا  مارح  روما  يارب  هاگتـسد  نیا  زا  رگا  ج :
ریمعت و يزادـنا و  هار  تاعطق و  بصن  شورف و  دـیرخ و  دـنک ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  مارح  روما  يارب  دراد ، ار  يا  هراوهام  نتنآ  هیهت 

.تسین زیاج  نآ  تاعطق  شورف 

امنیس رتائت و 

نیودـت و ایآ  تسا ؟ زیاج  ییامنیـس  ياهملیف  رد  تاضق  نید و  ياملع  یمـسر  ساـبل  زا  هدافتـسا  موزل ، تروص  رد  اـیآ  س 1218 :
نودب مالسا و  تمرح  نانآ و  مارتحا  ظفح  اب  رـصاعم  ای  هتـشذگ  ياملع  هب  عجار  ینًافرع  ینید و  هغبـص  اب  ییامنیـس  ياهملیف  دیلوت 

هدش میسرت  قیمع  الاو و  ياهشزرا  هئارا  فده ، هکنیا  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  نانآ  هب  یمارتحا  یب  بدا و  هئاسا 
یمالسا تما  زایتما  هک  یلیصا  گنهرف  نًافرع و  موهفم  نایب  مالسا و  فینح  نید  طسوت 
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هب يدایز  ریثأت  تیباذـج و  امنیـس  نابز  اب  اهنآ  نایب  دـشاب و  یم  نمـشد  لذـتبم  گنهرف  اب  هلباـقم  نینچمه  دوش و  یم  بوسحم  اـم 
؟ دراد ناوج  لسن  رب  صوصخ 

زا تسا  نکمم  هک  يزیچ  ره  هئارا  ندیشکریوصت و  هب  نیا  رب  انب  تسا ، غیلبت  یهاگآ و  يارب  يا  هلیـسو  امنیـس  هکنیا  هب  هجوت  اب  ج :
نیا زا  یکی  .درادن  لاکـشا  دوش ، هدافتـسا  یمالـسا  گنهرف  جـیورت  یهاگآ و  ياقترا  نانآ و  ریغ  ناناوج و  يرکف  دـشر  يارب  نآ 

یگدـنز نابـصنم و  بحاـص  نادنمـشناد و  ریاـس  نـینچمه  ناـنآ و  یـصاصتخا  یگدـنز  نـید و  ناـملاع  تیـصخش  یفرعم  اـههار 
تسا و بجاو  نانآ  یـصوصخ  یگدنز  میرح  نینچمه  نانآ و  مارتحا  یـصاصتخا و  تانوئـش  تیاعر  یلو  تسا ، نانآ  یـصوصخ 

.دوش هدافتسا  مالسا  اب  یفانم  میهافم  هئارا  يارب  نآ  زا  دیابن  نینچمه 

یگرزب فادها  هدومن و  میسرت  ار  البرک  دیواج  هثداح  هک  میا  هتفرگ  یسامح  یناتساد و  ملیف  کی  تخاس  هب  میمصت  ام  س 1219 :
رد مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تیصخش  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنک ، نایب  دیسر ، تداهش  هب  اهنآ  رطاخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  ار 

دـیلوت و يرادربـملیف و  لـحارم  یماـمت  رد  هکلب  هدـشن  هداد  ناـشن  مشچ  اـب  تیؤر  لـباق  يداـع و  درف  کـی  تروـص  هـب  مـلیف  نـیا 
هیلع ) نیسح ماما  تیـصخش  نداد  ناشن  ملیف و  نیا  تخاس  ایآ  تسا ، هدش  هداد  ناشن  ینارون  تیـصخش  کی  تروص  هب  يزادرپرون 

؟ تسا زیاج  تیفیک  نیا  اب  مالسلا )

باحصا و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يالاو  تلزنم  ماقم و  تاعارم  عوضوم و  تسادق  ظفح  اب  دنتـسم و  عبانم  ساسا  رب  ملیف  رگا  ج :
نآ هتسیاش  هکنانچ  عوضوم  تسادق  ظفح  نوچ  یلو  درادن ، لاکـشا  دوش ، هتخاس  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالـس  ) وا یمارگ  تیب  لها  و 

باحصا ادهشلادیس و  تمرح  ظفح  تسا و 
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.دوش طایتحا  هنیمز  نیا  رد  دیاب  نیا  رب  انب  تسا  لکشم  رایسب  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالس  ) وا

نادرم يادـص  دـیلقت  دراد ؟ یمکح  هچ  امنیـس  رتائت و  رد  يزاـب  يارب  سکعرب ، نادرم و  طـسوت  هناـنز  ساـبل  ندیـشوپ  س 1220 :
؟ دراد یمکح  هچ  سکعرب  نانز و  طسوت 

داسف ببـس  رگا  یقیقح ، صخـش  کی  تایـصوصخ  نایب  يرگیزاب و  ماگنه  وا  يادـص  دـیلقت  فلاخم و  سنج  ساـبل  ندیـشوپ  ج :
.دشاب زیاج  هک  تسین  دیعب  ددرگن ،

یمکح هچ  دنوش ، یم  هدید  مه  نادرم  طسوت  هک  ییاه  شیامن  اهرتائت و  رد  شیارآ  مزاول  مرک و  عاونا  زا  نانز  هدافتسا  س 1221 :
؟ دراد

لاکـشا دوشن ، ّبترتم  نآ  رب  مه  يداسف  دریگب و  تروص  ناـشیا  مراـحم  زا  یکی  اـی  ناـنز و  اـی  ناـنآ  دوخ  طـسوت  شیارآ  رگا  ج :
.دوش هدناشوپ  مرحمان  زا  دیاب  هدش  شیارآ  تروص  هتبلا  .تسین  زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  درادن و 

يزاس همسجم  یشاقن و 

یمکح هچ  ناسنا  تاناویح و  ناهایگ ، زا  معا  هدـنز  تادوجوم  هرهچ  میـسرت  یـشاقن و  همـسجم و  کسورع و  تخاـس  س 1222 :
؟ دراد یمکح  هچ  هاگشیامن  رد  اهنآ  هئارا  يرادهگن و  شورف و  دیرخ و  دراد ؟

یشاقن يرادهگن  شورف و  دیرخ و  نینچمه  .درادن  لاکشا  حور  يذ  ول  تادوجوم و  هرهچ  میسرت  یـشاقن و  همـسجم و  تخاس  ج :
.درادن لاکشا  مه  هاگشیامن  رد  اهنآ  هئارا  تسا و  زیاج  همسجم  و 

يزاس همـسجم  صوصخم  نآ  زا  یـشخب  هک  دراد  دوجو  سفن  هب  داـمتعا  ناونع  اـب  یـسرد  دـیدج ، یلیـصحت  شور  رد  س 1223 :
زیچ ای  هچراپ  زا  ار  نآ  لاثما  شوگرخ و  ای  گس  همـسجم  ای  کسورع  تخاـس  روتـسد  نازومآ  شناد  هب  ناـملعم  زا  یـضعب  تسا ،

نازومآ شناد  هب  نامّلعم  رما  تسیچ ؟ روکذم  ءایشا  تخاس  مکح  دنهد ، یم  یتسد  عیانص  ناونع  هب  يرگید 
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؟ دراد ریثأت  مکح  رد  اهنآ  يازجا  ندوبن  ای  ندوب  لماک  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  اهنآ  تخاس  هب  عجار 

.درادن عنام  نآ ، تخاس  هب  رما  زین  همسجم و  تخاس  ج :

دوش هتـساوخ  ناکدوک  زا  هکنیا  لثم  دراد ؟ یمکح  هچ  ناناوجون  ناکدوک و  طسوت  ینآرق  ياه  هصق  یـشاقن  میـسرت و  س 1224 :
؟ دننک مسر  ار  اهنآ  ریغ  و  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  يارب  ایرد  ندش  هتفاکش  ای  لیف  باحصا  هصق  لاثم  روط  هب  هک 

هک يروما  ای  عقاو و  فلاخم  روما  ناـیب  زا  دـشاب و  عیاـقو  قیاـقح و  نتم  ساـسا  رب  دـیاب  یلو  درادـن  لاکـشا  هسفن  یف  راـک  نیا  ج :
.دوش بانتجا  دنتسه ، تمرح  کته  بجوم 

زیاج نآ  صوصخم  هاگتـسد  هلیـسو  هب  نآ  ریغ  ای  ناسنا  زا  معا  حور  يذ  تادوجوم  همـسجم  ای  کسورع و  تخاس  ایآ  س 1225 :
؟ تسا

.دراد لاکشا  ج :

رد دـنوش ، یم  هتخاس  اهنآ  زا  اـه  همـسجم  هک  يّداوم  اـیآ  دراد و  یمکح  هچ  همـسجم  تروص  هب  تـالآ  رویز  تخاـس  س 1226 :
؟ دنراد ریثأت  تمرح  هب  مکح 

.درادن دوجو  زین  دوش  یم  هتخاس  اهنآ  زا  همسجم  هک  يداوم  نیب  یقرف  دراد و  لاکشا  همسجم  تخاس  ج :

يزاس همسجم  و  تسا ؟ يزاس  همسجم  تمرح  مکح  لومشم  رس ، اپ و  تسد و  دننام  کسورع  ياضعا  ندنادرگزاب  ایآ  س 1227 :
؟ دنک یم  قدص  نآ  رب 

.درادن لاکشا  همسجم  تخاس  تروص  ره  رد  دوش و  یمن  بوسحم  همسجم  تخاس  اهنآ ، ندنادرگزاب  ای  اضعا  تخاس  دّرجم  ج :

يروط هب  دوش  یم  هدیشک  ندب  يور  رب  ییاهسکع  قیرط  نیا  هب  تسا و  فراعتم  مدرم  زا  یضعب  دزن  هک  یبوکلاخ  لمع  س 1228 :
؟ دوش یم  لسغ  ای  وضو  تّحص  زا  عنام  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دنور ، یمن  نیب  زا  هدنام و  یقاب  تباث  هک 

یقاب تسوپ  ریز  رد  نآ  زا  هک  يرثا  تسین و  مارح  یبوکلاخ  ج :
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.تسا حیحص  نآ  اب  لسغ  وضو و  تسین و  بآ  ندیسر  زا  عنام  دنام  یم 

اهولبات نآ  زا  يرایـسب  تسا ، يرنه  ياهولبات  يزاسزاب  میمرت و  ناـنآ  راـک  دنتـسه و  فورعم  ناـشاقن  زا  يرهوش  نز و  س 1229 :
( مالسلا هیلع  ) حیسم ترضح  و  مالسلااهیلع ) ) میرم ترضح  بیلص و  لکـش  اهنآ  زا  یـضعب  رد  دنهد و  یم  ناشن  ار  یحیـسم  هعماج 

نآ زا  يرادقم  نآ  ریغ  ای  تمدق  رثا  رب  هکنآ  زا  دعب  اهاسیلک  فرط  زا  دارفا  یخرب  اه و  تکرش  تاسـسؤم و  نابحاص  دراد و  دوجو 
دنتسه تروص  نیمه  هب  اهولبات  رتشیب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دننک ، یم  عوجر  اهنآ  هب  اهولبات  حالـصا  تّمرم و  يارب  هتفر ، نیب  زا  اهولبات 

نآ میمرت  ایآ  دنتـسه  دـنبیاپ  مه  مالـسا  فینح  نید  میلاعت  هب  دـننک و  یم  یگدـنز  نآ  اب  هک  تسا  نانآ  لغـش  اـهنت  ولباـت  تّمرم  و 
؟ تسا زیاج  دنریگ ، یم  راک  نیا  يارب  هک  یترجا  زا  هدافتسا  اهولبات و 

ترضح شقن  رب  لمتشم  ای  دنک و  فیصوت  ار  یحیسم  هعماج  رگا  یّتح  درادن  لاکـشا  يرنه  ياهولبات  يزاسزاب  تّمرم و  دّرجم  ج :
راک نیا  ذاختا  نینچمه  درادن و  لاکشا  مه  نآ  ربارب  رد  نتفرگ  ترجا  دشاب و  مالسلااهیلع ) ) میرم ترضح  ای  و  مالسلا ) هیلع  ) حیسم

يرگید دسافم  مزلتـسم  ای  یهارمگ و  لطاب و  جـیورت  هکنآ  رگم  تسا  لاکـشا  نودـب  مه  نآ  دـمآرد  اب  یگدـنز  لغـش و  ناونع  هب 
.دشاب

ّنج حاورا و  راضحا  هدبعش و  رحس و 

؟ دراد یمکح  هچ  دنتسه ، یتسدرت  اب  هارمه  هک  ییاهیزاب  هب  مادقا  هدبعش و  ندید  نداددای و  نتفرگدای و  س 1230 :

هدبعـش عاوـنا  زا  دنتـسه و  یتـسدرت  تکرح و  تعرـس  اـب  هارمه  هک  ییاـهیزاب  یلو  تـسا ، مارح  هدبعـش  نتفرگداـی  ندادداـی و  ج :
.درادن لاکشا  دنوش ، یمن  بوسحم 

ایآ س 1231 :
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؟ تسا زیاج  دنهد ، یم  ربخ  یبیغ  روما  زا  هک  يرگید  مولع  اه و  جیز  لمر و  رفج و  ملع  نتخومآ 

ندادربخ یبیغ و  روما  فشک  هب  نانیمطا  نیقی و  بجوم  هک  دح  نیا  ات  ًابلاغ  تسا ، مدرم  دزن  رـضاح  لاح  رد  مولع  نیا  زا  هچنآ  ج :
يا هدسفم  هک  یطرش  هب  درادن  لاکـشا  حیحـص  روط  هب  لمر  رفج و  دننام  یمولع  نتخومآ  یلو  دنتـسین ، دامتعا  لباق  دنوش ، اهنآ  زا 

.دوشن ّبترتم  اهنآ  رب 

رحـس و ملع  ج : تسا ؟ زیاج  نج  هکئـالم و  حاورا و  راـضحا  اـیآ  و  تسا ؟ زیاـج  نآ  هب  لـمع  رحـس و  نتفرگ  داـی  اـیآ  س 1232 :
بـسحرب نج ، هکئـالم و  حاورا و  راـضحا  اـّماو  دـشاب  عورـشم  ییـالقع و  ضرغ  روـظنم  هب  هـکنآ  رگم  تـسا  مارح  نآ  نتفرگداـی 

.دراد یفلتخم  ماکحا  ضارغا ، لئاسو و  دراوم و  فالتخا 

نیقی هکنیا  هب  هجوت  اب  دننک ، یم  هجلاعم  هب  مادقا  نج  حاورا و  ریخست  قیرط  زا  هک  یناسک  زا  یـضعب  هب  نینمؤم  هعجارم  س 1233 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنهد  یم  ماجنا  ریخ  راک  طقف  اهنآ  هک  دنراد 

.دوش مادقا  دنتسه ، لالح  ًاعرش  هک  ییاههار  زا  هکنیا  رب  طورشم  درادن ، لاکشا  هسفن  یف  راک  نیا  ج :

؟ تسا زیاج  نآ  اب  دمآرد  بسک  هزیرگنس و  قیرط  زا  يریگلاف  ایآ  س 1234 :

.تسین زیاج  بذک  هب  رابخا  ج :

مزیتونپیه

؟ تسا زیاج  مزیتونپیه  ایآ  س 1235 :

مه یمارح  راـک  اـب  هارمه  دریگب و  تروص  دوـش  مزیتوـنپیه  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تیاـضراب  ییـالقع و  ضرغ  روـظنم  هب  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ،

لمع نیا  ایآ  دننک ، یم  مزیتونپیه  هب  تردابم  ناسنا  یحور  تردق  نداد  ناشن  روظنم  هب  هکلب  نامرد  دصق  هب  هن  يا  هّدع  س 1236 :
نآ صّصختم  یلو  دنتسه  هبرجت  بحاص  هنیمز  نیا  رد  هک  يدارفا  ایآ  تسا ؟ زیاج 
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؟ دننک راک  نیا  هب  مادقا  تسا  زیاج  دنتسین ،

اب هکنیا  طرـش  هب  درادـن  لاکـشا  هظحـالم  لـباق  لـالح و  ییـالقع  ضرغ  هب  نآ  زا  هدافتـسا  مزیتونپیه و  يریگداـی  یلک  روط  هب  ج :
.دشاب هتشادن  وا  يارب  مه  یهبانتعم  ررض  دورب و  یعونصم  باوخ  هب  دهاوخ  یم  هک  دشاب  یسک  تقفاوم  تیاضر و 

ییامزآ تخب 

؟ دراد یمکح  هچ  درب ، یم  فّلکم  هک  يا  هزیاج  ییامزآ و  تخب  ياهطیلب  شورف  دیرخ و  س 1237 :

تفایرد قح  دوش و  یمن  نآ  کلام  تسا ، هدرب  ار  هزیاج  هک  یـصخش  تسین و  حیحـص  ییامزآ  تخب  ياهطیلب  شورف  دـیرخ و  ج :
.درادن ار  نآ 

یـشک هعرق  رد  تکرـش  اهنآ و  يارب  لوپ  تخادرپ  دوش و  یم  رـشتنم  مدرم  نیب  یتسیزهب  ناغمرا  ماـن  هب  هک  یقاروا  هیهت  س 1238 :
؟ دراد یمکح  هچ  اه ، هگرب  نیا 

عنم هعرق  دـیق  اب  نیعّربتم  بیغرت  قیوشت و  هّیریخ و  روما  رد  نآ  فرـص  يارب  مدرم  زا  تاعّربت  يروآ  عمج  قاروا  رـشن  عیزوت و  ج :
.درادن یعنام  ریخ ، روما  رد  تکرش  دصق  هب  قاروا  نیا  هّیهت  يارب  هجو  تخادرپ  نینچمه  درادن و  یعرش 

رد هدـننک  تکرـش  درف  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، هداد  رارق  ییاـمزآ  تخب  ضرعم  رد  ار  نآ  هک  دراد  ینیـشام  یـصخش  س 1239 :
روکذم و تّدم  نایاپ  رد  دنک و  یم  دش  دهاوخ  یـشک  هعرق  ینّیعم  تمیق  هب  نّیعم و  خیرات  رد  هک  يا  هگرب  دیرخ  هب  مادـقا  هقباسم 

نارگ نیشام  دوش و  یم  هدنرب  هدمآ ، رد  وا  مان  هب  هعرق  هک  یسک  دریگ و  یم  تروص  یشک  هعرق  مدرم ، زا  يدادعت  ندرک  تکرش 
؟ تسا زیاج  ًاعرش  یشک  هعرق  قیرط  زا  نیشام  شورف  يارب  شور  نیا  ایآ  دریگ ، یم  لیوحت  ار  تمیق 

شورف دیرخ و  هک  یتروص  رد  هداتفا ، وا  مان  هب  هعرق  هدرک و  تکرش  یشک  هعرق  رد  هک  یصخش  هب  نیشام  شورف  ج :
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رد تکرـش  يارب  ار  دوخ  لام  هک  يرگید  دارفا  لاوما  رد  هدنـشورف  فّرـصت  یلو  درادن ، لاکـشا  دریذپ ، ماجنا  یـشک  هعرق  زا  دـعب 
.دنادرگرب نانآ  هب  ار  لاوما  نآ  تسا  بجاو  تسا و  لطاب  هب  لام  لکأ  دنا ، هدرک  تخادرپ  وا  هب  یشک  هعرق 

زا یتمـسق  هدش و  یـشک  هعرق  ًادعب  هک  تروص  نیا  هب  مدرم  مومع  هناهاوخریخ  ياهکمک  يروآ  عمج  قاروا  شورف  ایآ  س 1240 :
؟ تسا زیاج  دوش ، هعفنملا  ماع  ياهراک  فرص  نآ  هیقب  دوش و  هداد  ناگدنرب  هب  هیده  ناونع  هب  هدش  يروآ  عمج  لام 

لاکـشا هّیریخ  روما  يارب  اه  کمک  يروآ  عمج  قاروا و  نیا  راشتنا  هلب  تسین ، حیحـص  عیب »  » ناونع تحت  لمع  نیا  يراذگمان  ج :
هک نیا  رب  طورـشم  .تسا  زیاج  دیآ ، رد  وا  مان  هب  هعرق  هک  یـسک  هب  هزیاج  ياطعا  هدـعو  اب  ندرک  کمک  هب  مدرم  قیوشت  درادـن و 

.دنیامن هّیهت  ریخ ، روما  رد  تکرش  دصق  هب  ار  قاروا  نیا  مدرم 

دوس تسا و �20  یـصاخ  تکرـش  تیکلام  تحت  هکنیا  هب  هجوت  اب  وتول ،) ) ییامزآ تخب  یـشک  هعرق  قاروا  دیرخ  ایآ  س 1241 :
؟ ریخای تسا  زیاج  دوش ، یم  تخادرپ  نانز  هّیریخ  ياه  هسسؤم  هب  نآ 

تسین و زیاج  اهنآ  شورف  دـیرخ و  نیا  رب  انب  دنتـسه  رامق  تلآ  مکح  رد  قاروا  نیاو  دـنرادن  ّتیلام  ییامزآ ، تخب  ياـه  هگرب  ج :
.تسین لالح  دننک ، یم  تفایرد  اه  هگرب  نیا  یشک  هعرق  ناگدنرب  هک  مه  ار  یغلبم 

هوشر

یم کناب  نادـنمراک  هب  ار  یلاوما  رتهب ، تامدـخ  تفایرد  ناشیاهراک و  عیرـس  ماـجنا  يارب  کـناب  ناـیرتشم  زا  یـضعب  س 1242 :
نیارد ایآ  دـنهد ، یمن  نانآ  هب  يزیچ  دـنهدن ، ماـجنا  ناـنآ  يارب  ار  اـهراک  نآ  کـناب  نادـنمراک  رگا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دنـشخب ،

؟ تسا زیاج  لام  نآ  نتفرگ  تلاح ،

نآ يارب  هک  نایرتشم  راک  ماجنا  ربارب  رد  نادنمراک  تسین  زیاج  ج :
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دیابن کناب  نایرتشم  نینچمه  دـنریگب و  يزیچ  ناـیرتشم  زا  دـننک ، یم  تفاـیرد  قوقح  هاـم  ره  نآ  ربارب  رد  دـنا و  هدـش  مادختـسا 
.تسا داسف  مزلتسم  راک  نیا  اریز  دننک  عیمطت  نآ  ریغ  ای  دقن  لوپ  اب  ناشیاهراک  ماجنا  ربارب  رد  ار  نادنمراک 

ار هیدـه  نیا  رگا  هک  دـنراد  داقتعا  دـنهد و  یم  يدـیع  نادـنمراک  هب  جـیار  تاداع  ساسارب  کناب  ناـیرتشم  زا  یـضعب  س 1243 :
؟ تسیچ راک  نیا  مکح  دوش ، یمن  ماجنا  بولطم  لکش  هب  ناشیاهراک  دنهدن 

قوـقح نتفر  نیب  زا  داـسف و  ثعاـب  تیاـهن  رد  دوـش و  ناـیرتشم  هب  یکناـب  تامدـخ  ماـجنا  رد  ضیعبت  هب  رجنم  ایادـه  نـیا  رگا  ج :
.دنرادن ار  اهنآ  نتفرگ  قح  مه  نادنمراک  دنهدب و  نادنمراک  هب  ار  ایاده  نآ  دیابن  نایرتشم  ددرگ ، نارگید 

دنمراک نآ  دنچره  تسیچ ؟ شمکح  دنک ، ءادها  وا  هب  يا  هیدـه  دـنمراک ، زا  ینادردـق  رکـشت و  باب  زا  يدرف  هچنانچ  س 1244 :
؟ دشاب هداد  ماجنا  ار  يراک  یتشاد ، مشچ  هنوگ  چیه  نودب 

هب دـینک ، بانتجا  نآ  زا  رتشیب  هچ  ره  تسا و  اهزیچ  نیرت  كانرطخ  زا  یکی  عوجر ، باـبرا  بناـج  زا  راـک و  طـیحم  رد  هیدـه  ج :
رارـصا اب  هدنهد ، هیده  هک  تسا  نیا  نآ ، تسا و  زیاج  نآ  تفایرد  تروص ، کی  رد  طقف  .دوب  دـهاوخ  امـش ، ترخآ  ایند و  هفرص 

.یلبق عّقوت  یّتح  هرکاذم و  نودب  راک و  ماجنا  زا  دعب  مهنآ  .دنک  ءادها  ار  نآ  يوحن  هب  هرخآلاب  لوبق ، زا  رومأم  عانتما  اب  دایز و 

یم هداد  تلود  نادـنمراک  هب  رطاخ  بیط  تیاضر و  اب  عوجر  بابرا  طـسوت  هک  هریغ  یکاروخ و  يدـقن ، زا  معا  ایادـه  س 1245 :
عقوت رثا  رب  هکنیا  زا  معا  دنوش  یم  هداد  نادنمراک  هب  هوشر  تروص  هب  هک  یلاوما  و  دنراد ؟ یمکح  هچ  دنوش ،
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لمع بکترم  هوشر ، تفایرد  هب  عمط  رثا  رب  دـنمراک  رگا  و  دـنراد ؟ یمکح  هچ  ریخ ، ای  دـشاب  هدـننک  تخادرپ  يارب  يراـک  ماـجنا 
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، نوناق  فالخ 

هرادا صاخ  طـباوض  تارّرقم و  نیناوق و  ساـسارب  ناگدـننک  هعجارم  همه  اـب  ناـنآ  هطبار  هک  تسا  بجاو  مرتحم  نادـنمراک  رب  ج :
هب نظءوس  داسف و  ثعاب  اریز  تسین  زیاج  نانآ  يارب  دشاب  هک  یناونع  ره  هب  ناگدـننک  هعجارم  زا  يا  هیدـه  هنوگ  ره  لوبق  دـشاب و 
هک تسا  ملـسم  هوشر ، اما  .دوش  یم  نارگید  قوقح  عییـضت  نوناـق و  هب  ندرکن  لـمع  هب  راـکعمط  دارفا  کـیرحت  قیوشت و  ناـنآ و 
نآ رد  فّرـصت  قح  دنادرگرب و  شبحاص  هب  هدرک  تفایرد  ار  نآ  هک  یـسک  تسا  بجاو  تسا و  مارح  نآ ، هدنهد  هدنریگ و  يارب 

.درادن ار 

، دننک یم  هوشر  ياضاقت  ناشراک  ماجنا  ربارب  رد  ناگدننک  هعجارم  زا  صاخـشا  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هدـهاشم  یهاگ  س 1246 :
؟ تسا زیاج  نانآ  هب  هوشر  تخادرپ  ایآ 

دنمراک هب  ینوناقریغ  روط  هب  ار  یتمدـخ  ای  لوپ  دوخ  راـک  ماـجنا  يارب  دـنرادن  قح  تارادا  هب  ناگدـننک  هعجارم  زا  کـی  چـیه  ج :
راک ماجنا  هب  فظوم  ینوناق  رظن  زا  هک  مه  تارادا  نادنمراک  نینچمه  دنهد ، هئارا  تسا ، نیعجارم  هب  تمدـخ  هب  فّلکم  هک  يرادا 

تفایرد ای  تساوخرد و  ناگدـننک  هعجارم  راک  ماـجنا  ربارب  رد  ینوناـقریغ  روط  هب  ار  یغلبم  هنوگ  چـیه  دـنرادن  قح  دنتـسه ، مدرم 
.دننادرگ زاب  شنابحاص  هب  ار  نآ  دیاب  هکلب  دنیامن ، فّرصت  لام  نیا  رد  تسین  زیاج  دننک و 

ندرمش مدقم  ثعاب  ًالثم  دنک  یم  داجیا  لکـشم  نارگید  يارب  یهاگ  هکنیا  هب  هجوت  اب  قح  نتفرگ  يارب  هوشر  تخادرپ  س 1247 :
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، یم  رگید  دارفا  هب  تبسن  قح  بحاص 

تسین زیاج  نآ  نتفرگ  هوشر و  تخادرپ  ج :
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يارب تمحازم  داجیا  ثعاب  قاقحتـسا ، نودـب  هک  يدروم  هب  دـسر  هچ  دوشن ، نارگید  يارب  تمحز  لکـشم و  داجیا  ثعاب  دـنچره 
.دوش نارگید 

ینوناق و راک  ات  دوش  تارادا  زا  یکی  نادنمراک  هب  یغلبم  تخادرپ  هب  روبجم  دوخ  ینوناق  راک  ماجنا  يارب  یـصخش  رگا  س 1248 :
، داد دنهاوخن  ماجنا  ار  وا  راک  هرادا  نآ  نادنمراک  دزادرپن ، ار  غلبم  نیا  رگا  هک  دراد  داقتعا  اریز  دـنهد  ماجنا  یتحار  هب  ار  وا  یعرش 

راک ماجنا  يارب  نآ  تخادرپ  ثعاب  هک  يرارطضا  هکنیا  ای  تسا  مارح  لمع  نیا  ایآ  و  دنک ؟ یم  قدص  غلبم  نیا  رب  هوشر  ناونع  ایآ 
؟ دوب دهاوخن  مارح  هجیتن  رد  دراد و  یم  رب  نآ  زا  ار  هوشر  ناونع  هدش ، وا  يرادا 

مدرم هب  يرادا  تامدـخ  هئارا  هب  فـّلکم  هک  تارادا  نادـنمراک  هب  هدـننک  هعجارم  درف  فرط  زا  رگید  لاوـما  اـی  لوـپ  تـخادرپ  ج :
زّوجم رارطضا ، مّهوت  دوش و  یم  بوسحم  مارح  یعرـش  رظن  زا  هک  تسا  یلمع  دش ، دهاوخ  تارادا  داسف  هب  رجنم  ًامتح  و  دنتـسه ،

.تسین راک  نیا  ماجنا  رد  وا 

دننک یم  تخادرپ  نوناق  ضقن  تفلاخم و  زا  نانآ  یـشوپ  مشچ  ربارب  رد  لوپ  یغلابم  نادنمراک  زا  یـضعب  هب  نایچقاچاق  س 1249 :
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  دنمراک  تروص  نیا  رد  .دوش  یم  لتق  هب  دیدهت  دنکن  لوبق  ار  نانآ  تساوخرد  دنمراک  هک  یتروص  رد  و 

.تسین زیاج  نایچقاچاق  نوناق  فالخ  لامعَا  زا  یشوپ  مشچ  لفاغت و  ربارب  رد  یغلبم  هنوگره  تفایرد  ج :

يرادقم اه  تکرـش  زا  یکی  تایلام  نازیم  زا  هک  تسا  هدومن  تساوخرد  هدـننک  هبـساحم  رومأم  زا  تایلام  شخب  ریدـم  س 1250 :
تعاطا ایآ  دمآ ، دهاوخ  شیپ  وا  يارب  یتخـس  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  دزروب ، عانتما  راک  نیا  زا  رگا  هکنیا  هب  هجوتاب  دـیامن ، مک 

روتسد زا 
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؟ دنک تفایرد  ار  یلوپ  روتسد  نیا  يارجا  ربارب  رد  دناوت  یم  ایآ  و  تسا ؟ بجاو  يدراوم  نینچ  رد  روکذم  رومأم  طسوت  ریدم 

ای دـشاب  ناگیار  هکنیا  زا  معا  .تسین  زیاج  نآ  زا  فّلخت  دوش و  لمع  ینوناق  تارّرقم  طباوض و  قباـطم  دـیاب  روما  هنوگ  نیا  رد  ج :
.هجو نتفرگ  لباقم  رد 

شورف دیرخ و  رومأم 

هفاضا هدش  تیبثت  تمیق  هب  ار  اهنآ  هکنآ  نودب  اه  تکرش  ای  تارادا  دیرخ  نارومأم  هب  ناگدنشورف  زا  یضعب  هک  یلاوما  س 1251 :
؟ دنراد یمکح  هچ  دیرخ  رومأم  هب  تبسن  هدنشورف و  هب  تبسن  دنزادرپ ، یم  طابترا  ندرک  رارقرب  رطاخ  هب  دننک ،

هک ار  هچنآ  تسین و  زیاج  اـهنآ  تفاـیرد  مه  رومأـم  يارب  تسین و  زیاـج  دـیرخ  رومأـم  هب  هدنـشورف  طـسوت  لاوما  نیا  تخادرپ  ج :
.دنک میلست  تسا ، نآ  ِدیرخ  رومأم  هک  یتکرش  ای  هرادا  هب  دیاب  دنک  یم  تفایرد 

ناکم زا  تکرـش  ای  هرادا  ياهزاین  نیمأت  رد  تلاکو  شا  هفیظو  هک  یـصوصخ  ای  یتلود  تکرـش  رگراک  ای  دـنمراک  ایآ  س 1252 :
زا دیرخ ، زا  لصاح  دوس  زا  يدصرد  هک  دنک  طرـش  دـشورف ، یم  ار  زایندروم  ياهالاک  هک  یـسک  رب  دـناوت  یم  تسا ، شورف  ياه 

یمکح هچ  دـهد  هزاجا  ار  یطرـش  نینچ  قوفام  لوئـسم  هک  یتروص  رد  تسا ؟ زیاـج  وا  يارب  دوس  نیا  تفاـیرد  اـیآ  دـشاب ؟ وا  نآ 
؟ دراد

رتالاب لوئسم  دنک و  تفایرد  هدرک ، طرـش  دوخ  عفن  هب  هک  ار  يدوس  دناوت  یمن  وا  هدوبن و  حیحـص  دنمراک  فرط  زا  طرـش  نیا  ج :
.درادن يرثا  هراب  نیا  رد  وا  هزاجا  هتشادن و  ار  یطرش  نینچ  هزاجا  قح  مه 

هب دراد ، ینّیعم  تمیق  رازاب  رد  هک  ار  ییالاک  تسا ، جاتحیام  دیرخ  رد  لیکو  تکرـش ، ای  هرادا  فرط  زا  هک  یـسک  رگا  س 1253 :
هب هدنشورف  زا  یلام  کمک  تفایرد  عمط 
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؟ دنک تفایرد  کمک  راک ، نیا  تلع  هب  هدنشورف  زا  هک  تسا  زیاج  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  دیرخ  نیا  ایآ  درخب ، يرتالاب  تمیق 

هتـشاد ناکما  وا  يارب  رتمک  تمیق  هب  رازاب  زا  نآ  هیهت  يرادیرخ و  ای  درخب و  رازاب  هنالداع  تمیق  زا  رتشیب  یتمیق  هب  ار  الاک  رگا  ج :
لاح ره  هب  تسا و  هطوبرم  ینوناق  لوئـسم  هزاجا  رب  فّقوتم  تسا و  یلوضف  هدرک ، دـقعنم  رتالاب  تمیق  هب  هک  يدـقع  لـصا  دـشاب ،

.دریگب شدوخ  يارب  يزیچ  وا ، زا  دیرخ  رطاخ  هب  هدنشورف  زا  درادن  قح 

زکارم دوجو  مغریلع  دـشاب ، یم  سنج  هّیهت  وا  هفیظو  هک  یتـلود ) اـی  یـصوصخ و  زا  مّعا   ) يا هرادا  رد  لـغاش  درف  رگا  س 1254 :
.دوب مهاوخ  کیرش  ار  هلصاح  دوس  زا  يدصرد  منک ، يرادیرخ  وت  زا  ار  الاک  رگا  هک  دنک  طرش  هعجارم و  انشآ  هب  فلتخم ،

؟ دراد یمکح  هچ  ًاعرش  طرش ، نیا   1

؟ تسیچ نآ  یعرش  مکح  صوصخ  نیا  رد  تالیکشت  يالاب  لوئسم  ای  سیئر  زّوجم  دوجو  تروص  رد   2

هچ ددرگ ، دقعنم  دادرارق  داهنـشیپ و  هرادا  هب  دادرارق  فرط  طسوت  دراد ، رازاب  فرع  رد  روکذـم  سنج  هچنآ  زا  شیب  یتمیق  رگا   3
؟ دراد یمکح 

يارب یمکح  هچ  دنهد ، یم  روتکاف  رد  جردنم  تمیق  مغریلع  تارادا  دیرخ  رومأم  هب  ناگدنشورف  زا  یضعب  هک  یمهـس  تخادرپ   4
؟ دراد دیرخ  رومأم  يارب  یمکح  هچ  هدنشورف و 

یبایرازاب تکرش  نآ  يارب  هرادا ، سانجا  دیرخ  رد  دشاب و  مه  یتکرش  بایرازاب  هرادا ، رد  تیلوئـسم  رب  هوالع  روکذم ، درف  رگا   5
؟ دیامن تفایرد  تکرش  نآ  زا  دوس  ناونع  هب  يدصرد  دناوت  یم  ایآ  دیامن ،

تبسن وا  یعرش  هفیظو  دروآ ، تسد  هب  يدوس  قوف ، لئاسم  قیرط  زا  يدرف  رگا   6
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؟ تسیچ دوس ، نیا  هب 

.تسا لطاب  درادن و  یعرش  تروص   1 ج :

.دشاب یم  رابتعا  دقاف  تسا  ینوناق  یعرش و  تهاجو  دقاف  هکنیا  ظاحل  هب  هراب  نیا  رد  تالیکشت  يالاب  لوئسم  ای  سیئر  هزاجا   2

هک يدادرارق  لصا  تروص  نیا  رد  دومن ، هّیهت  رازاب  زا  ار  سنج  ناوتب  نآ  زا  رتمک  هب  ای  و  دـشاب ، رازاب  هلداـع  تمیق  زا  شیب  رگا   3
.تسین ذفان  هدش  دقعنم 

، هدوب دیرخ  رومأم  نآ  فرط  زا  هک  يا  هطوبرم  هرادا  هب  دـیاب  دراد  تفایرد  هطبار  نیا  رد  دـیرخ  رومأم  هک  هچ  ره  و  تسین ، زیاج   4
.دهد لیوحت 

دزاس یم  دقعنم  هک  يدادرارق  رگا  دهد و  لیوحت  هطوبرم  هرادا  هب  دیاب  دنک  تفایرد  هچ  ره  و  درادن ، يدصرد  چیه  تفایرد  قح   5
.تسا لطاب  ساسا  زا  دشاب  هرادا  تحلصم  هطبغ و  فالخ 

.دیامن میلست  هدوب ، دیرخ  رومأم  نآ  فرط  زا  هک  يا  هطوبرم  هرادا  هب  دیاب  ار  عورشم  ریغ  ياه  یتفایرد   6

یکشزپ لئاسم 

يرادراب زا  يریگولج 

داقعنا زا  هک  يداوم  لیاسو و  يریگراکب  قیرط  زا  تقوم  روط  هب  يرادراب  زا  يریگولج  تسا ، ملاس  هک  ینز  يارب  ایآ   1 س 1255 :
؟ تسا زیاج  دننک ، یم  يریگولج  هفطن 

، هدشن مولعم  زورما  هب  ات  نآ  طسوت  یگلماح  زا  يریگولج  یگنوگچ  هک  يرادراب  زا  يریگولج  ياههاگتـسد  زا  یکی  زا  هدافتـسا   2
؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، هدش  هتخانش  يرادراب  زا  يریگولج  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  یلو 

؟ تسا زیاج  دراد ، فوخ  يرادراب  رطخ  زا  هک  ینز  يارب  یگلماح  زا  مئاد  يریگولج  ایآ   3

ياهیرامیب هب  التبم  ای  بویعم  ینادـنزرف  ندروآ  اـیند  هب  يارب  يدـعاسم  هنیمز  هک  یناـنز  يارب  يرادراـب  زا  یمئاد  يریگولج  اـیآ   4
؟ تسا زیاج  دنراد ، یناور  یمسج و  یثرا 

تقفاوم اب  رگا   1 ج :
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.درادن لاکشا  دشاب ، رهوش 

.تسین زیاج  دشاب ، مارح  سمل  هاگن و  مزلتسم  ای  دوش و  محر  رد  نآ  رارقتسا  زا  دعب  هفطن  نتفر  نیب  زا  بجوم  رگا   2

هب ندش  رادراب  دـشاب ، هتـشاد  رطخ  ردام  تایح  يارب  یگلماح  رگا  هکلب  درادـن  لاکـشا  روکذـم  ضرف  رد  يرادراب  زا  يریگولج   3
.تسین زیاج  يرایتخا  روط 

.درادن لاکشا  دشاب ، رهوش  هزاجا  اب  دشاب و  هتشادن  مه  یهجوت  لباق  ررض  دریگب و  تروص  ییالقع  ضرغ  کی  اب  رگا   4

؟ دراد یمکح  هچ  تیعمج  شیازفا  زا  يریگولج  يارب  درم  ینم  ياه  هلول  نتسب  س 1256 :

.درادن لاکشا  هسفن  یف  دشاب ، هتشادن  مه  يا  هظحالم  لباق  ررض  دریگب و  تروص  ییالقع  ضرغ  کی  اب  راک  نیا  رگا  ج :

ای وراد و  ندروخ  ای  مگارفاید  هاگتـسد  ای  لزع  قیرط  زا  تسا  زیاج  درادن ، يررـض  وا  يارب  یگلماح  هک  یملاس  نز  ایآ  س 1257 :
زا ریغ  اههار  نیا  زا  یکی  زا  هدافتـسا  هب  راداو  ار  وا  شرهوش  تسا  زیاج  ایآ  و  دـنک ، يریگولج  يرادراـب  زا  محر ، ياـه  هلول  نتـسب 

؟ دیامن لزع 

ضرغ کـی  اـب  رگا  مه  رگید  ياـههار  زا  هدافتـسا  نینچمه  درادـن و  لاکـشا  لزع ، قـیرط  هب  هـسفن  یف  يرادراـب  زا  يریگوـلج  ج :
درادن لاکشا  دشابن ، مارح  رظن  سمل و  مزلتسم  هدوب و  رهوش  هزاجا  اب  هتشادن و  مه  يا  هظحالم  لباق  ررض  دریگ و  تروص  ییالقع 

.دیامن راداو  راک  نیا  هب  ار  دوخ  رسمه  درادن  قح  رهوش  یلو 

ایند هب  ار  دوخ  دنزرف  نیرازـس  لمع  قیرط  زا  ددـنبب ، ار  دوخ  محر  ياه  هلول  دراد  دـصق  هک  يرادراب  نز  تسا  زیاج  ایآ  س 1258 :
؟ ددنبب مه  ار  دوخ  ياه  هلول  لمع ، نآ  ماگنه  رد  ات  دروآ 

فقوتم نیرازس  لمع  زاوج  یلو  تشذگ ، ًالبق  محر  ياه  هلول  نتسب  مکح  ج :
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هلول نتـسب  نیرازـس و  لمع  ماگنه  نز  هب  یبنجا  درم  رظن  سمل و  لاح  ره  هب  تسا و  رادراـب  نز  دوخ  تساوخرد  اـی  نآ  هب  زاـین  رب 
.ترورض لاح  رد  رگم  .تسا  مارح  محر  ياه 

؟ دیامن هدافتسا  يرادراب  زا  يریگشیپ  لئاسو  زا  شرهوش  هزاجا  نودب  نز  تسا  زیاج  ایآ  س 1259 :

.تسا لاکشا  لحم  ج :

، نز تیاضر  مدـع  تروص  رد  ایآ  تسا ، هدرک  دوخ  ینم  ياه  هلول  نتـسب  هب  مادـقا  تسا  دـنزرف  راهچ  ياراد  هک  يدرم  س 1260 :
؟ دوش یم  بوسحم  راکهانگ  درم  نآ 

.دشاب یمن  درم  هدهع  رب  يزیچ  تسین و  هجوز  تیاضر  رب  فقوتم  راک  نیا  زاوج  ج :

( ژاتروک  ) نینج طقس 

؟ تسا زیاج  يداصتقا  تالکشم  رثا  رب  نینج  طقس  ایآ  س 1261 :

.دوش یمن  زیاج  يداصتقا  ياه  یتخس  تالکشم و  دوجو  دّرجم  هب  نینج  طقس  ج :

دراد وا  يارب  یناج  رطخ  لامتحا  يرادراب  رارمتسا  هک  تسا  هتفگ  نز  هب  یگلماح  لوا  ياههام  رد  هنیاعم  زا  دعب  کشزپ  س 1262 :
نینج طقـس  روتـسد  کشزپ  لیلد  نیمه  هب  دش و  دهاوخ  دلوتم  هقلخلا  صقان  شدنزرف  دنک ، ادـیپ  همادا  یگلماح  هک  یتروص  رد  و 

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

دیدهت رگا  یلو  دوش ، یمن  بوسحم  نآ  رد  حور  جولو  زا  لبق  یّتح  نینج  طقس  يارب  یعرـش  زّوجم  نینج ، ندوب  هقلخلا  صقان  ج :
نآ رد  حور  جولو  زا  لبق  نینج  طقس  دشاب ، نانیمطا  دروم  صصختم و  کشزپ  رظن  هب  دنتـسم  یگلماح  رارمتـسا  رثا  رب  ردام  تایح 

.درادن لاکشا 

ار يرادراب  نارود  رد  نینج  صقاون  دیدج ، ياههاگتسد  اهـشور و  زا  هدافتـسا  قیرط  زا  دنناوت  یم  صـصختم  ناکـشزپ  س 1263 :
نارود رد  دلوت  زا  دعب  هقلخلا  صقان  دارفا  هک  یتالکشم  هب  هجوت  اب  دنهد و  صیخشت 
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زیاج هداد ، صیخشت  هقلخلا  صقان  ار  نآ  نانیمطا  دروم  صـصختم و  کشزپ  هک  ینینج  طقـس  ایآ  دنوش ، یم  هجاوم  نآ  اب  یگدنز 
؟ تسا

.دوش یمن  زیاج  دوش ، یم  هجاوم  نآ  اب  یگدنز  رد  هک  یتالکشم  ای  نآ و  ندوب  هقلخلا  صقان  دّرجم  هب  یّنس  ره  رد  نینج  طقس  ج :

یم لوط  زور  لهچ  ًابیرقت  هک  هقلع  هلحرم  هب  ندیسر  لبق  هدش ، رقتسم  محر  رد  هک  يا  هدشدقعنم  هفطن  ندرب  نیب  زا  ایآ  س 1264 :
: تسا مارح  نینج  طقس  لیذ  لحارم  زا  کیمادک  رد  ًالوصا  و  تسا ؟ زیاج  دشک ،

محر رد  هتفای  رارقتسا  هفطن   1

، هقلع  2

هغضم  3

(. حور ندیمد  زا  لبق   ) ماظع  4

.تسین زیاج  يدعب  لحارم  زا  کی  چیه  رد  نینج  طقس  نینچمه  محر و  رد  نآ  رارقتسا  زا  دعب  هفطن  ندرب  نیب  زا  ج :

نادنزرف هب  يرامیب  لقان  هجیتن  رد  دنشاب و  یم  بویعم  نژ  ياراد  هدوب و  ینوخ  ياه  يرامیب  هب  التبم  اه ، جوز  زا  یضعب  س 1265 :
ات ّدلوت  ودب  زا  یناکدوک  نینچ  تسا و  دایز  رایسب  دنـشاب ، دیدش  ياه  يرامیب  هب  التبم  نادنزرف  نیا  هک  نیا  لامتحا  دنتـسه و  دوخ 
يا هبرـض  نیرتکچوک  اب  تسا  نکمم  هراومه  یلیفومه  نارامیب  ًالثم  .درب  دـنهاوخ  رـس  هب  يراب  تّقـشم  عضو  رد  امئاد  رمع ، ناـیاپ 

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 

زیاج تروص  نیا  رد  دشاب ، یم  جرح  بجوم  يدنزرف  نینچ  نتشادهگن  نتشاد و  تسا و  یعطق  نینج  رد  يرامیب  صیخشت  رگا  ج :
.دوش تخادرپ  دیاب  نآ  هید  طایتحا ، رب  انب  یلو  دننک  طاقسا  ار  نینج  حور ، ندش  هدیمد  زا  لبق  تسا 

س 1266:
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؟ تسیچ نآ  مکح  دشاب ، هتشاد  رطخ  ردام  یگدنز  يارب  يرادراب  همادا  هک  یتروص  رد  و  دراد ؟ یمکح  هچ  هسفن  یف  نینج  طقس 

هک دشاب  كانرطخ  ردام  تایح  يارب  یگلماح  رارمتـسا  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  یتلاح  چیه  رد  تسا و  مارح  ًاعرـش  نینج  طقـس  ج :
يارب یگلماح  همادا  رگا  یّتح  تسین  زیاج  حور  ندیمد  زا  دعب  یلو  درادن ، لاکـشا  حور ، جولو  زا  لبق  نینج  طقـس  تروص  نیا  رد 

چیه هب  لفط  یگدنز  تاجن  دنک و  دیدهت  ار  ود  ره  نینج  ردام و  تایح  يرادراب ، رارمتـسا  هکنآ  رگم  دشاب  كانرطخ  ردام  تایح 
.دشاب هتشاد  ناکما  نینج  طقس  اب  ییاهنت  هب  ردام  یگدنز  تاجن  یلو  دشابن  نکمم  هجو 

بجاو وا  رب  هید  ایآ  تسا ، هدرک  طقـس  شردـپ  تساوخرد  هب  انب  هدوب  اـنز  زا  یـشان  هک  ار  دوخ  ههاـم  تفه  نینج  ینز  س 1267 :
؟ تسا ردقچ  نآ  رادقم  امش  رظن  هب  رضاح  لاح  رد  و  وا ؟ ردپ  ای  تسا  ردام  هدهع  رب  نآ  تخادرپ  هید ، توبث  ضرف  رب  و  تسا ؟

رد رـشابم  ردام  هک  یتروص  رد  دوش و  یمن  نآ  زاوج  ثعاب  ردپ  تساوخرد  دـشاب و  انز  رثا  رب  دـنچره  تسا  مارح  نینج  طقـس  ج :
هک تسا  نیا  طوـحا  دراد و  دوـجو  دـیدرت  لاؤـس  ضرف  رد  نینج  هید  رادـقم  رد  اـّما  تسا  رداـم  هدـهع  رب  هید  دـشاب  نـینج  طـقس 

.درادن ثراو  هک  تسا  یسک  ثرا  مکح  رد  هید  نیا  دوش و  هحلاصم 

یـسک هچ  هی  دـیاب  هید  تسا و  ردـقچ  دوش  طقـس  ًادـمع  هک  یتروص  رد  دراد ، رمع  مین  هام و  ود  هک  ینینج  هید  رادـقم  س 1268 :
؟ دوش تخادرپ 

تسا و رانید  تصش  دشاب  هغضم  رگا  تسا و  رانید  لهچ  نآ  هید  دشاب  هقلع  رگا  ج :
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یثراو یلو  دوش  یم  تخادرپ  ثرا  تاقبط  تیاعر  اب  نینج  ثراو  هب  هید  تسا و  رانید  داتـشه  دـشاب  تشوگ  نودـب  ناوختـسا  رگا 
.درادن یمهس  نآ ، زا  هدوب  نینج  طقس  رشابم  هک 

یحارج لمع  هب  زاین  صصختم  کشزپ  صیخـشت  ساسا  رب  دوش و  شیاهنادند  ای  هثل  هجلاعم  هب  روبجم  يرادراب  نز  رگا  س 1269 :
زیاج وا  يارب  نینج  طقـس  دوش ، یم  محر  رد  نینج  صقن  ثعاب  هعـشا  اب  يرادربسکع  یـشوهیب و  هکنیا  هب  هجوت  اب  اـیآ  دـنک ، ادـیپ 

؟ تسا

.دوش یمن  بوسحم  نینج  طقس  يارب  يزّوجم  روکذم  لیلد  ج :

رداـم یگدـنز  يارب  لاـح  ناـمه  هب  مـحر  رد  نآ  ندـنام  یقاـب  دـشاب و  یمتح  توـم  هـب  فرـشم  مـحر ، رد  نـینج  رگا  س 1270 :
یمن زیاج  ار  روکذم  تلاح  رد  نینج  طقـس  هک  دشاب  یـسک  دـّلقم  نز  نآ  رهوش  رگا  تسا و  زیاج  نآ  طقـس  ایآ  دـشاب ، كانرطخ 

؟ تسیچ تلاح  نیا  رد  درم  فیلکت  دناد ، یم  زیاج  ار  نآ  هک  دننک  یم  دیلقت  یسک  زا  وا  ماوقا  نز و  یلو  دناد ،

يا هراچ  نیا  رب  انب  وا ، رداـم  لـفط و  یمتح  گرم  نیب  ییاـهنت و  هب  لـفط  یمتح  گرم  نیب  تسا  رئاد  رما  لاؤس  ضرف  رد  نوچ  ج :
راک نیا  زا  ار  شرـسمه  درادن  قح  رهوش  لاؤس ، ضرف  رد  دوش و  هداد  تاجن  نینج  طقـس  اب  ردام  یگدنز  لقاال  هک  تسین  نیا  زج 

.دوشن یسک  هب  دنتسم  لفط  لتق  هک  دوش  لمع  يا  هنوگ  هب  ناکما  دح  ات  تسا  بجاو  یلو  دنک ، عنم 

؟ تسا زیاج  هدش ، دقعنم  انز  اب  ای  ناملسمریغ و  درف  طسوت  ههبش  هب  یطو  اب  شا  هفطن  هک  ینینج  طقس  ایآ  س 1271 :

.تسین زیاج  ج :

یعونصم حیقلت 

نز زا  کمخت  مرپسا و  هک  یتروص  رد  یهاگشیامزآ  حاقل  ایآ  فلا  س 1272 :
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؟ تسا زیاج  دشاب ، یعرش  رهوش  و 

دیآ یم  ایند  هب  قیرط  نیا  زا  هک  يدـنزرف  ایآ  و  دریگب ؟ تروص  یبنجا  ناکـشزپ  طسوت  راک  نیا  تسا  زیاج  ایآ  زاوج ، ضرف  رب  ب 
؟ دنتسه کمخت  مرپسا و  بحاص  هک  تسا  يرهوش  نز و  هب  قحلم 

مدـع مکح  زا  دـشاب ، نآ  رب  فقوتم  ییوشانز  یگدـنز  تاجن  هک  يدروم  ایآ  دـشابن ، زیاج  هسفن  یف  روکذـم  لمع  هک  ضرف  رب  ج 
؟ دوش یم  انثتسا  زاوج 

.دوش بانتجا  رظن  سمل و  دننام  مارح  تامدقم  زا  تسا  بجاو  یلو  درادن  لاکشا  هسفن  یف  روکذم  لمع  فلا  ج :

.دنتسه کمخت  مرپسا و  بحاص  هک  تسا  يرهوش  نز و  هب  قحلم  دوش  یم  دلوتم  قیرط  نیا  زا  هک  یکدوک  ب 

.تسا زیاج  هسفن  یف  روکذم  لمع  هک  دش  هتفگ  ج 

هب روبجم  تسا ، يرورض  حاقل  لمع  يارب  نآ  دوجو  هک  نز  رد  يراذگ  کمخت  مدع  تلع  هب  اه  جوز  زا  یضعب  یهاگ  س 1273 :
رد ایآ  دنوش ، یم  هجاوم  یحور  ییوشانز و  تالکـشم  اب  ندشن ، راد  هچب  يرامیب و  نامرد  ناکما  مدـع  تلع  هب  ای  هدـش و  ییادـج 

محر زا  جراخ  رد  رهوش  هفطن  اب  حاقل  لمع  ماجنا  يارب  يرگید  نز  يراذـگ  کمخت  زا  یملع  شور  هب  هک  تسا  زیاج  تروص  نیا 
؟ ددرگ لقتنم  نز  نآ  محر  هب  هتفای  حاقل  هفطن  سپس  دوش و  هدافتسا 

کمخت هفطن و  بحاص  هب  قحلم  دوش  یم  دلوتم  قیرط  نیا  زا  هک  یکدوک  یلو  درادـن  لاکـشا  هسفن  یف  دـنچره  روکذـم  لمع  ج :
طاـیتحا بسن ، هب  طوبرم  یعرـش  ماـکحا  هب  تبـسن  دـیاب  اذـل  دـشاب  یم  لکـشم  تسا  محر  بحاـص  هک  ینز  هب  نآ  قاـحلا  هدوب و 

.دوش تیاعر 

حاقل شرسمه  کمخت  اب  وا  تافو  زا  دعب  دوش و  هتفرگ  رهوش  زا  هفطن  رگا  س 1274 :
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تسا درم  نآ  دنزرف  دوش  یم  دلوتم  هک  یکدوک  ایآ  ًایناث  تسا ؟ زیاج  ًاعرش  لمع  نیا  ایآ  ًالوا  دوش ، لقتنم  وا  محر  هب  سپس  هدش و 
؟ درب یم  ثرا  هفطن  بحاص  زا  دیآ  یم  ایند  هب  هک  يدنزرف  ایآ  ًاثلاث  و  دوش ؟ یم  قحلم  وا  هب  یعرش  رظن  زا  و 

مه هفطن  بحاص  هب  نآ  قاحلا  دوش و  یم  قحلم  محر  کمخت و  بحاـص  هب  كدوک  درادـن و  لاکـشا  هسفن  یف  روکذـم  لـمع  ج :
.درب یمن  ثرا  وا  زا  یلو  تسین  دیعب 

؟ تسا زیاج  وا  محر  رد  هفطن  ندادرارق  قیرط  زا  دوش ، یمن  راد  هچب  هک  يدرم  رسمه  هب  یبنجا  يدرم  هفطن  حیقلت  ایآ  س 1275 :

اهنآ ریغ  مارح و  سمل  هاگن و  لیبق  زا  مارح  تامدقم  زا  دـیاب  یلو  درادـن  لاکـشا  هسفن  یف  یبنجا  درم  هفطن  قیرط  زا  نز  حـیقلت  ج :
هب قحلم  هکلب  دوش  یمن  نز  نآ  رهوش  هب  قحلم  دـیایب ، اـیند  هب  یکدوک  شور  نیا  اـب  هک  یتروـص  رد  لاـح  ره  هب  دوـش و  باـنتجا 

.تسا کمخت  محر و  بحاص  هک  تسا  ینز  هب  هفطن و  بحاص 

شرهوش مود  نز  زا  یکمخت  تسا  زیاج  ایآ  دـنکن ، يراذـگ  کمخت  نآ  ریغ  اـی  یگـسئای  تلع  هب  يرادرهوش  نز  رگا  س 1276 :
ای دنـشاب  مئاد  رـسمه  مود  نز  ای  وا  هکنیا  نیب  تسه  یتوافت  دروم  نیا  رد  ایآ  و  دوش ؟ لقتنم  وا  محر  هب  رهوش  هفطن  اب  حیقلت  زا  دعب 

؟ تقوم

؟ محر بحاص  ای  کمخت  بحاص  دوب ؟ دنهاوخ  كدوک  ردام  نز  ود  زا  کیمادک   2

رد هک  يّدـح  هب  دـشاب  محر  بحاص  نز  کمخت  فعـض  رطاخ  هب  رگید  رـسمه  کـمخت  هب  زاـین  هک  یتروص  رد  لـمع  نیا  اـیآ   3
هک دشاب  هتشاد  دوجو  نیا  فوخ  نآ ، اب  رهوش  هفطن  حاقل  تروص 
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؟ تسا زیاج  زین  دوش ، دلوتم  بویعم  كدوک 

مئاد یکی  ای  عطقنم و  ای  دشاب  مئاد  نانآ  حاکن  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  مکح ، نیا  رد  درادن و  یعنام  ًاعرـش  روکذم  لمع  لصا   1 ج :
.عطقنم یکی  دشاب و 

راثآ بیترت  رد  دـیاب  نیا  رب  انب  تسا ، لکـشم  مه ، محر  بحاص  هب  وا  قاحلا  تسا و  کمخت  مرپسا و  بحاـص  هب  قحلم  كدوک   2
.دوش تاعارم  طایتحا  يو  هب  تبسن  بسن ،

.تسا زیاج  هسفن  یف  راک  نیا   3

؟ تسا زیاج  هتفر ، ایند  زا  هک  شرهوش  هفطن  اب  نز  حیقلت  ریز  ياهتروص  رد  ایآ  س 1277 :

هّدع ياضقنا  زا  لبق  یلو  رهوش  تافو  زا  دعب  فلا 

هّدع ياضقنا  زا  دعب  وا و  تافو  زا  دعب  ب 

ایآ و  دنک ؟ حیقلت  شلوا  رهوش  هفطن  اب  ار  دوخ  تسا  زیاج  ایآ  دـیامن ، جاودزا  يرگید  درم  اب  شرهوش  توف  زا  دـعب  نز  نآ  رگا  ج 
؟ دنک روراب  شلوا  رهوش  هقطن  اب  ار  دوخ  تسا  زیاج  مود ، رهوش  توف  تروص  رد 

هکنیا نیب  تسین  یقرف  نینچمه  نآ و  زا  دعب  ای  دشاب  هّدع  ياضقنا  زا  لبق  هک  دنک  یمن  یقرف  درادن و  لاکشا  هسفن  یف  لمع  نیا  ج :
شمود رهوش  تافو  زا  دـعب  شلوا  رهوش  هفطن  اـب  حاـقل  هک  دـنک  یمن  یقرف  مه  جاودزا  تروص  رد  و  ریخاـی ، دـشاب  هدرک  جاودزا 

.دریگب تروص  وا  نذا  هزاجا و  اب  راک  نیا  دیاب  دشاب  هدنز  وا  مود  رهوش  رگا  یلو  وا ، تایح  لاح  رد  ای  دشاب 

هدـنز روط  هب  یـصوصخم  ياـه  ناـکم  رد  دـنا  هدـش  روراـب  محر  زا  جراـخ  رد  هک  ار  ییاـه  کـمخت  ناوـت  یم  هزورما  س 1278 :
راک نیا  ایآ  داد ، رارق  کمخت  بحاص  محر  رد  ار  اهنآ  زاین  تروص  رد  درک و  يرادهگن 
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؟ تسا زیاج 

.درادن لاکشا  هسفن  یف  لمع  نیا  ج :

تّیسنج رییغت 

تـالیامت دـنراد و  ار  ّثنوـم  سنج  ياـهیگژیو  یناور  یحور و  تاـهج  زا  یلو  دنتـسه  رکذـم  رهاـظ  رد  دارفا  زا  یخرب  س 1279 :
قیرط زا  نانآ  هجلاعم  ایآ  .دنتفا  یم  داسف  هب  دننکن  تیسنج  رییغت  هب  تردابم  رگا  دراد و  دوجو  لماک  روط  هب  نانآ  رد  هنانز  یـسنج 

؟ تسا زیاج  یحارج  لمع  ماجنا 

لعف مزلتـسم  راک  نیا  هک  یطرـش  هب  درادـن ، لاکـشا  نانآ  یـسنج  تیعقاو  ندرک  راکـشآ  فشک و  يارب  روکذـم  یحاّرج  لمع  ج :
.دشابن يا  هدسفم  ّبترت  مارح و 

؟ دراد یمکح  هچ  درم  ای  نز  هب  یثنخ  درف  قاحلا  يارب  یحارج  لمع  ماجنا  س 1280 :

.دوش زیهرپ  مارح  تامدقم  زا  تسا  بجاو  یلو  درادن ، لاکشا  هسفن  یف  راک  نیا  ج :

اضعا دنویپ  تّیم و  حیرشت 

یبایتسد مزلتـسم  دیدج ، لئاسم  فشک  يارب  نآ ، هب  عجار  ثحابم  هلـسلس  يرازگرب  قورع و  بلق و  ياهیرامیب  یـسررب  س 1281 :
زا دـعب  نانآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش ، ماجنا  اـهنآ  يور  رب  شیاـمزآ  هنیاـعم و  اـت  دـنا ، هتفر  اـیند  زا  هک  تسا  يدارفا  قورع  بلق و  هب 

: تسا نیا  لاؤس  دننک ، یم  اهنآ  نفد  هب  مادقا  رتشیب  ای  زور  کی  زا  دعب  اه  یسررب  تاشیامزآ و 

؟ تسا زیاج  ناملسم  درف  دسج  يور  رب  اه  یسررب  نیا  ماجنا  ایآ  . 1

؟ تسا زیاج  دسج ، نآ  زا  ادج  دنا ، هدش  هتشادرب  ّتیم  دسج  زا  هک  یقورع  بلق و  نفد  ایآ  . 2

؟ تسازیاج رگید ، دسج  اب  هارمه  اهنآ  نفد  ایآ  هناگادج ، روط  هب  قورع  بلق و  نفد  تالکشم  هب  هجوت  اب  . 3

هب عجار  یتاعالطا  هب  یبایتسد  ای  تسا و  هعماج  زایندروم  هک  یکـشزپ  ملع  دـیدج  بلاطم  فشک  اـی  یمرتحم  سفن  تاـجن  رگا  ج :
ناکما دح  ات  تسا  بجاو  یلو  درادن ، لاکشا  ّتیم  دسج  حیرشت  دشاب ، نآ  هب  طونم  دنک ، یم  دیدهت  ار  مدرم  یگدنز  هک  يرامیب 
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جرح دسج ، اب  اهنآ  نفد  هک  یتروص  رد  دنا ، هدش  ادج  ناملسم  درف  دسج  زا  هک  مه  ییازجا  دوشن و  هدافتسا  ناملسم  ّتیم  دسج  زا 
.تسا زیاج  رگید  ّتیم  دسج  اب  ای  هناگادج و  روط  هب  اهنآ  نفد  الا  دوش و  نفد  دسج  دوخ  اب  تسا  بجاو  دشاب  هتشادن  يروذحم  ای 

ای هدرم  مس  رثا  رب  ّتیم  هکنیا  رد  کـش  دـننام  ندوـب ، كوکـشم  تروـص  رد  گرم  تـلعرد  قـیقحت  يارب  حیرـشت  اـیآ  س 1282 :
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  نآ ، ریغ  ای  یگفخ و 

.درادن لاکشا  دشاب ، نآ  رب  فقوتم  تقیقح  فشک  رگا  ج :

هکنیا هب  هجوت  اب  یسانش ، تفاب  ملع  رد  یتاعالطا  هب  یبایتسد  يارب  شرمع ، لحارم  یمامت  رد  هدش  طقـس  نینج  حیرـشت  س 1283 :
؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، يرورض  یکشزپ  هدکشناد  رد  حیرشت  سرد  دوجو 

یتاعالطا هب  یبایتسد  ای  تسا و  دـنمزاین  نآ  هب  هعماج  هک  يدـیدج  یکـشزپ  بلاطم  فشک  ای  یمرتحم  سفن  ناـج  تاـجن  رگا  ج :
یلو تسا  زیاج  لمع  نیا  دـشاب ، هدـش  طقـس  نینج  حیرـشت  هب  طونم  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  مدرم  یگدـنز  هک  يرامیب  کی  هب  عجار 

.دوشن هدافتسا  تسا  مالسا  هب  موکحم  هک  یسک  ای  ناناملسم و  هب  ّقلعتم  هدش  طقس  نینج  زا  ناکما  دح  ات  هک  تسا  راوازس 

زیاج نآ ، دوبمک  تمیق و  تلع  هب  نفد ، زا  لبق  دسج  حیرـشت  قیرط  زا  ناملـسم  ّتیم  ندب  زا  نیتالپ  هعطق  جارختـسا  ایآ  س 1284 :
؟ تسا

.تسا زیاج  دوشن  بوسحم  ّتیم  هب  یمارتحا  یب  هک  یطرش  هب  لاؤس ، ضرف  رد  نیتالپ  جارختسا  ج :

روظنم هب  نانآ  ناوختـسا  هب  یبایتسد  يارب  اهنآ ، ریغ  ای  دنـشاب  ناناملـسم  ناتـسربق  رد  هکنیا  زا  معا  تاوما  روبق  شبن  ایآ  س 1285 :
؟ تسا زیاج  یکشزپ  هدکشناد  رد  یشزومآ  ياه  هدافتسا 

شبن ج :
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هب یـسرتسد  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  اهنآ  هب  یبایتسد  يارب  یکـشزپ  يروف  زاـین  هکنآ  رگم  تسین  زیاـج  راـکنیا  يارب  ناناملـسم  روبق 
.دشابن نکمم  مه  ناملسمریغ  ّتیم  ناوختسا 

، درب یم  جنر  تهج  نیا  زا  مدرم  یمومع  راظنا  رد  تسا و  هتخوس  شرس  ياهوم  هک  یـسک  يارب  رـس  رد  وم  تشاک  ایآ  س 1286 :
؟ تسا زیاج 

.دشاب ناسنا  يوم  ای  تشوگ و  لالح  ناویح  يوم  زا  هکنیا  طرش  هب  درادن  لاکشا  هسفن  یف  راک  نیا  ج :

دهاوخ ایند  زا  يدوزب  وا  هک  دنیامن  مالعا  دندرگ و  دـیماان  يو  نامرد  زا  ناکـشزپ  دوش و  يرامیب  هب  التبم  یـصخش  رگا  س 1287 :
صخـش ندب  هب  اهنآ  دنویپ  يو و  تافو  زا  لبق  هریغ  هیلک و  بلق و  لثم  وا  ندـب  یتایح  ياضعا  نتـشادرب  ایآ  تروص  نیا  رد  تفر ،

؟ تسا زیاج  رگید 

دـشاب وا  دوخ  هزاجا  اب  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دراد ، ار  وا  لتق  مکح  دوش  يو  گرم  هب  رجنم  وا  ندـب  ياضعا  نتـشادرب  رگا  ج :
.درادن لاکشا 

؟ تسا زیاج  رامیب ، درف  کی  ندب  هب  دنویپ  يارب  یّفوتم  صخش  دسج  ياهگر  قورع و  زا  هدافتسا  ایآ  س 1288 :

نآ هب  طونم  یمرتحم  سفن  ناج  تاجن  اـی  دـشاب و  شندرم  زا  دـعب  وا  ياـیلوا  نذا  اـب  اـی  شتاـیح و  نارود  رد  ّتیم  نذا  اـب  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دشاب ،

ًابلاغ راک  نیا  هک  یلاح  رد  دوش و  یم  هدز  دـنویپ  يرگید  ناسنا  ندـب  هب  هدـش و  ادـج  ّتیم  ندـب  زا  هک  يا  هّینرق  رد  ایآ  س 1289 :
؟ تسا ردقچ  هّینرق  مشچ و  زا  کی  ره  هید  رادقم  بوجو ، ضرف  رب  و  تسا ؟ بجاو  هید  دوش ، یم  ماجنا  ّتیم  ءایلوا  هزاجا  نودب 

تسا و مارح  ناملسم  ّتیم  ندب  زا  هّینرق  نتشادرب  ج :
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درادن و لاکشا  دوش  هتشادرب  شگرم ، زا  لبق  ّتیم  نذا  تیاضر و  اب  رگا  یلو  تسا  رانید  هاجنپ  نآ  رادقم  هک  دوش  یم  هید  بجوم 
.تسین هید  بجوم 

هدافتـسا ایآ  تسا ، هتـشگ  اهنآ  عطق  هب  رجنم  هک  يروط  هب  هدش ، یمخز  شیاه  هضیب  هیحان  زا  گنج  نیحورجم  زا  یکی  س 1290 :
روکذم و جیاتن  هب  یبایتسد  هار  اهنت  رگا  و  تسا ؟ زیاج  وا  يارب  شا  هنادرم  رهاظ  یسنج و  تردق  ظفح  يارب  ینومروه  ياهوراد  زا 

؟ تسیچ نآ  مکح  دشاب ، وا  هب  يرگید  درف  هضیب  دنویپ  ندش ، راد  هچب  تردق  ندرک  ادیپ 

تـساجن تراهط و  تهج  زا  دوش ، وا  ندب  زا  یئزج  مایتلا ، دنویپ و  زا  دعب  هک  يروط  هب  دشاب  نکمم  وا  ندب  هب  هضیب  دـنویپ  رگا  ج :
يارب ینومروه  ياهوراد  لامعتسا  .تسین  یلکشم  مه  وا  هب  دنزرف  قاحلا  ندش و  راد  هچب  تردق  تهج  زا  نینچمه  درادن و  لاکشا 

.درادن لاکشا  مه  شا  یگنادرم  رهاظ  یسنج و  تردق  ظفح 

دننک و داجیا  هیلک  کناب  کی  هک  دـنا  هداتفا  رکف  هب  ناکـشزپ  نارامیب ، ناج  تاجن  يارب  هیلک  دـنویپ  ّتیمها  هب  هجوت  اب  س 1291 :
ره ای  هیلک  يادها  ای  شورف  ایآ  دننک ، یم  هیلک  شورف  ای  ءادـها  هب  تردابم  يرایتخا  روط  هب  يدایز  دارفا  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا 

؟ دراد یمکح  هچ  ترورض  ماگنه  لمع  نیا  تسا ؟ زیاج  يرایتخا  روط  هب  ندب  زا  يرگید  وضع 

اهنآ زا  نارامیب  هدافتـسا  يارب  دوخ  ندب  زا  يرگید  وضع  ره  ای  هیلک  ندرک  هیده  ای  شورف  هب  تایح ، ماگنه  رد  فّلکم  تردابم  ج :
نآ رب  فقوتم  یمرتحم  سفن  ناج  تاجن  هک  يدراوم  رد  هکلب  درادـن ، لاکـشا  دـشاب  هتـشادن  وا  يارب  هبانتعم  ررـض  هک  یتروص  رد 

صخش نآ  دوخ  يارب  يررض  ای  جرح  هنوگ  چیه  رگا  دشاب ،

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  بجاو  دشاب ، هتشادن 

نانآ يزغم  ياه  تیلاعف  همه  نآ ، رثا  رب  هک  دنوش  یم  تشگرب  نامرد و  لباق  ریغ  يزغم  تاعیاض  راچد  دارفا  زا  یـضعب  س 1292 :
نیارد دنوش ، یم  یکیزیف  يرون و  تاکّرحم  هب  خساپ  سفنت و  دـقاف  نینچمه  دـنور و  یم  ورف  لماک  يامغا  تلاح  هب  هتفر و  نیب  زا 

یم یقاب  ضیرم  بلق  راکدوخ  نابرـض  دور و  یم  نیب  زا  ًالماک  یعیبط  عضو  هب  روکذـم  ياه  تیلاعف  تشگزاب  لامتحا  دراوم  هنوگ 
دنچ رثکادح  ای  تعاس و  دـنچ  تّدـم  هب  تلاح  نیا  دریگ و  یم  ماجنا  یعونـصم  سفنت  هاگتـسد  کمک  هب  تسا و  ّتقوم  هک  دـنام 
عون ره  نتفر  تسد  زا  نادقف و  ثعاب  هک  دوش  یم  هدیمان  يزغم  گرم  یکـشزپ  ملع  رد  روبزم  تیعـضو  دـنک ، یم  ادـیپ  همادا  زور 

ياضعا زا  هدافتـسا  هب  طونم  نانآ  ناج  تاجن  هک  دنراد  دوجو  ینارامیب  یفرط  زا  ددرگ و  یم  يدارا  ياهتکرح  ساسحا و  روعش و 
؟ تسا زیاج  رگید  نارامیب  ناج  تاجن  يارب  گرم  هب  التبم  ياضعا  زا  هدافتسا  ایآ  نیا  رب  انب  تسا ، يزغم  گرم  هب  نایالتبم 

عطق گرم و  رد  عیرست  ثعاب  رگید ، نارامیب  هجلاعم  يارب  دنا  هدش  فیصوت  لاؤس  رد  هک  ینارامیب  ندب  ياضعا  زا  هدافتسا  رگا  ج :
یمرتـحم سفن  تاـجن  اـی  دریگب و  تروص  يو  یلبق  نذا  اـب  روبزم  لـمع  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین ، زیاـج  دوش  ناـنآ  تاـیح 

.درادن لاکشا  دشاب ، زاین  دروم  وضع  نآ  رب  فقوتم 

عالطا هب  مه  ار  دوخ  لیامت  دوش و  هدافتـسا  مندرم  زا  دـعب  نم  ندـب  زا  هدرک و  هیدـه  ار  دوخ  ياـضعا  متـسه  دـنمقالع  س 1293 :
هاگآ دوخ  تساوخ  زا  مه  ار  هثرو  هتشون و  دوخ  همان  ّتیصو  رد  ار  نآ  هک  دنا  هتساوخ  نم  زا  زین  نانآ  .ما  هدناسر  نیلوئسم 
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؟ مراد ار  یّقح  نینچ  ایآ  منک ،

هب ّتیصو  درادن و  لاکشا  يو  يرامیب  نامرد  ای  وا  ناج  تاجن  يارب  رگید  صخـش  ندب  هب  دنویپ  يارب  ّتیم  ياضعا  زا  هدافتـسا  ج :
کته ًافرع  ای  دـشاب و  هلثم  ناونع  قدـص  بجوم  ّتیم ، ندـب  زا  اهنآ  نتـشادرب  هک  ییاـضعا  رد  رگم  درادـن  یعناـم  مه  بلاـطم  نیا 

.دوش بوسحم  ّتیم  تمرح 

؟ دراد یمکح  هچ  ییابیز  يارب  یحارج  لمع  ماجنا  س 1294 :

.درادن لاکشا  هسفن  یف  راک  نیا  ج :

؟ تسا زیاج  یماظن  هسسؤم  کی  طسوت  دارفا  تروع  هنیاعم  ایآ  س 1295 :

رگم تسین  زیاج  نارگید  ربارب  رد  تروع  فشک  هب  تروع  بحاص  ندرک  راداو  نآ و  هب  ندرک  هاـگن  نارگید و  تروع  فشک  ج :
.دنک اضتقا  ار  نآ  هجلاعم ، ای  نوناق و  تیاعر  لثم  یترورض  هکنآ 

هچ ترورـض » ، » دوش یم  رارکت  داـیز  کـشزپ ، طـسوت  وا  هب  رظن  اـی  نز  سمل  زاوج  طرـش  ناوـنع  هب  ترورـض »  » هملک س 1296 :
؟ تسا مادک  نآ  دودح  دراد و  ییانعم 

ترورـض دودح  دشاب و  رظن  سمل و  رب  فقوتم  نآ  نامرد  يرامیب و  صیخـشت  هک  تسا  نیا  لاؤس  ضرف  رد  ترورـض  زا  دارم  ج :
.دراد زاین  رادقم ، هب  یگتسب  مه 

؟ تسا زیاج  يرامیب  صیخشت  هنیاعم و  يارب  نز  تروع  سمل  ندرک و  هاگن  نز  کشزپ  يارب  ایآ  س 1297 :

.ترورض دراوم  رد  رگم  تسین  زیاج  ج :

؟ تسا زیاج  هنیاعم ، ماگنه  درم  کشزپ  طسوت  نآ  هب  ندرک  هاگن  نز و  ندب  ِسمل  ایآ  س 1298 :

اب هجلاـعم  دـشاب و  نآ  هب  ندرک  هاـگن  سمل و  درم و  کـشزپ  ربارب  رد  نز  ندـب  ندرک  هنهرب  هب  طوـنم  ناـمرد  هـک  یتروـصرد  ج :
.درادن لاکشا  دشاب ، هتشادن  ناکما  نز  کشزپ  هب  هعجارم 

هک یتروص  رد  نآ  سمل  رگید و  نز  تروع  هب  نز  کشزپ  ندرک  هاگن  س 1299 :
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؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، هتشاد  ناکما  هنیآ  هلیسو  هب  نآ  هنیاعم 

.تسین زیاج  دشاب ، هتشادن  یترورض  سمل  میقتسم و  ندرک  هاگن  دشاب و  نکمم  هنیآ  اب  ندرک  هاگن  هک  یتروص  رد  ج :

هب جایتحا  هک  يرگید  ياهزیچ  و  نوخراشف )  ) ضبن نتفرگ  ماگنه  رامیب ) اب  سنج  مه  ریغ   ) لثامم ریغ  راتسرپ  يارب  رگا  س 1300 :
ماگنه کشزپ  هک  ییاه  شکتـسد  نودب  لامعا  نآ  ماجنا  ایآ  دشاب ، هتـشاد  ناکما  شکتـسد  ندرک  تسد  دنراد ، رامیب  ندب  سمل 

؟ تسا زیاج  دنک ، یم  هدافتسا  اهنآزا  رامیب  نامرد 

مه ریغ   ) لثامم ریغ  ضیرم  ندـب  سمل  هب  یترورـض  هجلاعم ، ماگنه  شکتـسد  ندرک  تسد  اب  ای  سابل  يور  زا  سمل  ناکما  اـب  ج :
.تسین زیاج  نیا  رب  انب  درادن و  دوجو  سنج )

نآ ماجنا  ایآ  دـشاب  سمل  ندرک و  هاگن  مزلتـسم  درم  کشزپ  طـسوت  ناـنز  يارب  ییاـبیز  یحارج  لـمع  هک  یتروص  رد  س 1301 :
؟ تسا زیاج 

يدراوم رد  رگم  تسین  زیاج  نآ  رطاخ  هب  مارح  ِسمل  ندرک و  هاگن  دوش و  یمن  بوسحم  يرامیب  نامرد  ییابیز ، یحارج  لمع  ج :
.دشاب ندرک  هاگن  سمل و  هب  روبجم  کشزپ  دشاب و  نآ  دننام  یگتخوس و  نامرد  يارب  هک 

؟ تسا مارح  قلطم  روط  هب  کشزپ ، یّتح  نز  تروع  هب  رگید  دارفا  ندرک  هاگن  رهوش ، زا  ریغ  ایآ  س 1302 :

ناـمرد يارب  رارطـضا و  ماـگنه  رگم  تسا ، مارح  نز  تروـع  هب  نز  کـشزپ  هـکلب  کـشزپ و  یّتـح  رهوـش  زا  ریغ  ندرک  هاـگن  ج :
.يرامیب

رتشیب نز  ناکشزپ  زا  وا  صـصخت  هک  یتروص  رد  تسا  نانز  ياهیرامیب  صـصختم  هک  درم  کشزپ  هب  نانز  هعجارم  ایآ  س 1303 :
؟ تسا زیاج  دشاب ، هتشاد  تّقشم  نز  کشزپ  هب  هعجارم  ای  دشاب و 

رگم دننک ، هعجارم  درم  کشزپ  هب  تسین  زیاج  دشاب ، مارح  ِسمل  رظن و  هب  طونم  نامرد  هنیاعم و  رگا  ج :
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.دشاب تخس  یلیخ  ای  نکممریغ و  صّصختم  قذاح و  نز  کشزپ  هب  هعجارم  هک  یتروص  رد 

؟ تسا زیاج  ینم  هنیاعم  شیامزآ و  يارب  کشزپ  روتسد  هب  انمتسا  لمع  ماجنا  ایآ  س 1304 :

.درادن لاکشا  دشابن ، نکمم  رسمه  هلیسو  هب  ءانمتسا  هدوب و  نآ  هب  طونم  نامرد  هک  یتروص  رد  هجلاعم ، ماقم  رد  ج :

هنتخ

؟ تسا بجاو  ندرک  هنتخ  ایآ  س 1305 :

نانآ دوخ  رب  دتفیب ، ریخأت  هب  غولب  زا  دعب  ات  رگا  دشاب و  یم  هرمع  جـح و  رد  فاوط  تّحـص  طرـش  تسا و  بجاو  نارـسپ  هنتخ  ج :
.دننک هنتخ  هک  تسا  بجاو 

؟ تسا بجاو  وا  رب  ندرک  هنتخ  ایآ  تسا ، نوریب  فالغ  زا  لماک  روط  هب  شا  هفشح  یلو  هدرکن  هنتخ  یصخش  س 1306 :

.درادن يدروم  بجاو  هنتخ ي  دشاب ، هتشادن  دوجو  تسا  بجاو  نآ  عطق  هک  فالغ  زا  يرادقم  چیه  هفشح  يور  رب  رگا  ج :

؟ ریخ ای  تسا  بجاو  نارتخد  ندرک  هنتخ  ایآ  س 1307 :

.تسین بجاو  ج :

یکشزپ شزومآ 

دنرادن رظن  سمل و  قیرط  زا  یبنجا  درف  هنیاعم  زج  يا  هراچ  شزومآ  يارب  رسپ ) ای  رتخد   ) یکشزپ هاگـشناد  نایوجـشناد  س 1308 :
تسا و زاین  دروم  هدنیآ  رد  نارامیب  هجلاعم  يارب  نانآ  یگدامآ  يزومآراک و  يارب  تسا و  یسرد  همانرب  ءزج  تانیاعم  نیا  نوچ  و 

دارفا يرامیب  نارود  ندش  ینالوط  هب  رجنم  رما  نیا  دنـشاب و  زجاع  ضیرم  دارفا  يرامیب  صیخـشت  زا  دوش  یم  ثعاب  نآ  ماجنا  مدع 
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  تانیاعم  نیا  ایآ  نیا  رب  انب  دوش ، یم  نانآ  توف  یهاگ  رامیب و 

.درادن لاکشا  دشاب ، نانآ  ناج  تاجن  نارامیب و  نامرد  هوحن  زا  یهاگآ  هبرجت و  بسک  يارب  يرورض  دراوم  زا  رگا  ج :

عجرم دشاب ، زیاج  یکشزپ  هتشر  نایوجشناد  طسوت  دنتسین ، مرحم  هک  ینارامیب  هنیاعم  ترورـض ، ماگنه  هک  یتروص  رد  س 1309 :
؟ تسا یسک  هچ  ترورض  نیا  صیخشت 

.تسا طیارش  هظحالم  اب  وجشناد  رظن  هب  لوکوم  ترورض  صیخشت  ج :

دراد ترورـض  هدـنیآ  يارب  راک  نیا  میناد  یمن  میوش و  یم  هجاوم  مراحمریغ  هنیاعم  هلأسم  اب  شزومآ  ماگنه  رد  یهاگ  س 1310 :
اههاگشناد یسرد  شور  زا  یئزج  لاح  رهب  یلو  ریخ ؟ ای 
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ام يارب  روبزم  تانیاعم  ماجنا  ایآ  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  داتسا  فرط  زا  یفیلکت  یّتح  ای  یکشزپ و  هتشر  ییوجـشناد  هفیظو  و 
؟ تسا زیاج 

رما باکترا  يارب  یعرش  زّوجم  تسا ، وجشناد  هب  داتسا  فیلاکت  زا  ای  یـشزومآ و  ياه  همانرب  زا  یکـشزپ ، هنیاعم  هک  نیا  درّجم  ج :
یم ترورـض  ءاضتقا  ای  ناسنا و  ناج  تاجن  يارب  یـشزومآ  زاین  طـقف  هنیمز  نیارد  كـالم  هکلب  دوش  یمن  بوسحم  عرـش  فـالخ 

.دشاب

هنیاعم نیب  دریگ ، یم  تروص  تراهم  هبرجت و  بسکو  یکـشزپ  شزومآ  ترورـض  رطاخ  هب  هک  مرحمان  هنیاـعم  رد  اـیآ  س 1311 :
هب نارامیب  هجلاعم  يارب  لیـصحت  مامتا  زا  دعب  هک  نایوجـشناد  زا  یـضعب  دراد ؟ دوجو  توافت  ندب  ياضعا  ریاس  یلـسانت و  ياضعا 
راک نیا  دنوش ، یم  دیدش  يزیرنوخ  لیبق  زا  نآ  راثآ  نامرد  ای  نز و  نامیاز  هب  روبجم  یهاگ  دنور ، یم  تسدرود  طاقن  اهاتسور و 

، هدرک نامیاز  هزات  هک  ینز  تایح  دوشن  نامرد  تعرـسب  رگید  ياهیرامیب  يزیرنوخ و  نیا  رگا  هک  تسا  یهیدب  دراد ؟ یمکح  هچ 
یم یکشزپ  ملع  لیصحت  ماگنه  رد  يزومآراک  مزلتسم  اهیرامیب  نیا  هجلاعم  ياههار  تخانش  هکنیا  هب  ملع  اب  دوب ، دهاوخ  رطخ  رد 

؟ دشاب

ملع يریگارف  نیرمت و  هب  جایتحا  یلک ، كالم  تسین و  اـهنآ  ریغ  یلـسانت و  ياـضعا  هنیاـعم  مکح  نیب  یقرف ، ترورـض  ماـگنه  ج :
.دوش افتکا  ترورض  رادقم  هب  دیاب  دراوم  نیا  رد  دشاب و  یم  ناسنا  ناج  تاجن  يارب  یکشزپ 

ندرک هاگن  دـننام  یعرـش  ماکحا  ریخ ، ای  دریگب  تروص  لثامم  درف  طسوت  هکنیا  زا  معا  یلـسانت  ياضعا  هنیاعم  رد  ًابلاغ  س 1312 :
یم تیعبت  ناـنآ  زا  اـهیرامیب  صیخـشت  یگنوگچ  يریگارف  يارب  اـم  نوچ  دوش و  یمن  تیاـعر  هنیآ ، قیرط  زا  وجـشناد  اـی  کـشزپ 

؟ تسیچ ام  هفیظو  مینک ،

یکشزپ ملع  يریگارف  لیصحت و  ج :
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نآ رب  فقوتم  اهیرامیب  نامرد  ياههار  تخانـش  ملع و  نیا  نتفرگدای  هک  يدراوم  رد  دنتـسه ، مارح  هسفن  یف  هک  یتانیاعم  قیرط  زا 
یتاعالطا رب  فقوتم  هدنیآ  رد  اهناسنا  ناج  تاجن  ییاناوت  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  وجشناد  هکنیا  رب  طورـشم  درادن ، لاکـشا  دشاب ،

تاجن تیلوئـسم  هدوب و  نارامیب  هعجارم  ضرعمرد  هدـنیآ  رد  هک  دـشاب  نئمطم  نینچمه  دـیآ و  یم  تسدـب  قیرط  نیا  زا  هک  تسا 
.تشاد دهاوخ  هدهع  رب  ار  نانآ  ناج 

نایرع همین  تروص  هب  ام  یسرد  هتشر  یـصاصتخا  ياهباتک  رد  هک  ناملـسمریغ  نانز  نادرم و  سکع  هب  ندرک  هاگن  ایآ  س 1313 :
؟ تسا زیاج  دراد  دوجو 

.درادن لاکشا  دشاب ، هتشادن  دوجو  نآ  رد  مه  هدسفم  ّبترت  فوخ  دشابن و  هبیر  دصق  هب  رگا  ج :

شزومآ دصق  هب  ندب  یلسانت  ياضعا  زا  ار  یفلتخم  ياه  ملیف  اهسکع و  لیصحت ، لالخ  رد  یکـشزپ  هتـشر  نایوجـشناد  س 1314 :
؟ دراد یمکح  هچ  لثامم  ریغ  تروع  ندید  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  لمع  نیا  ایآ  دننیب ، یم 

دوجو مه  مارح  باکترا  فوخ  هدوبن و  تذل  دصق  هب  هکنیا  طرـش  هب  درادـن  لاکـشا  هسفن  یف  ریواصت  اه و  ملیف  هب  ندرک  هاگن  ج :
زا یلاخ  مه  نارگید  تروع  سکع  ای  ملیف  هب  هاـگن  تسا و  نآ  سمل  لـثامم و  ریغ  ندـب  هب  هاـگن  تسا  مارح  هچنآ  .دـشاب  هتـشادن 

.تسین لاکشا 

، دننک یم  کمک  لمح  عضو  ماگنه  رد  رگید  ياهنز  هب  هک  راتسرپ  نانز  و  دراد ؟ یفیلکت  هچ  لمح  عضو  ماگنه  رد  نز  س 1315 :
؟ دنراد یفیلکت  هچ  نآ  هب  ندرک  هاگن  تروع و  فشک  هب  تبسن 

دیاب مه  کشزپ  نینچمه  دننک و  هاگن  لمح  عضو  ماگنه  رد  نانز  تروع  هب  رارطـضا ، نودب  ًادـمع و  راتـسرپ  نانز  تسین  زیاج  ج :
، تسا رامیب  هک  ینز  ندب  سمل  ندرک و  هاگن  زا 
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دنناشوپب و ار  دوخ  ندب  ییاناوت ، هجوت و  تروص  رد  هک  تسا  بجاو  نانز  رب  دنک و  يراددوخ  هدرکن ، ادـیپ  رارطـضا  هک  ینامز  ات 
.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دنهاوخب  يرگید  سک  زا  ای 

دنا هدش  هتخاس  یکیتسالپ  داوم  زا  هک  یعونصم  یلسانت  ياههاگتسد  زا  شزومآ  يارب  یهاگشناد ، تالیصحت  لالخ  رد  س 1316 :
؟ دراد یمکح  هچ  اهنآ  سمل  ندرک و  هاگن  دننک ، یم  هدافتسا 

هدوب و هبیر  دصق  هب  هکنآ  رگم  درادن  لاکشا  اهنآ  سمل  ندرک و  هاگن  درادن و  ار  یعقاو  تروع  مکح  یعونصم  تروع  تلآ و  ج :
.ددرگ توهش  کیرحت  بجوم  ای 

، یقیـسوم اـب  هجلاـعم  قیرط  زا  درد  نیکـست  هب  عجار  برغ  یملع  لـفاحم  رد  هک  تسا  یتاـقیقحت  هب  عجار  نم  ثحاـبم  س 1317 :
مه هجیتن  هنیمز  نیا  رد  نانآ  ثحابم  تسا و  حرطم  هتیسیرتکلا  قیرط  زا  هجلاعم  وراد و  اب  هجلاعم  صقر ، اب  هجلاعم  سمل ، اب  هجلاعم 

؟ تسا زیاج  تاقیقحت  نیا  هب  تردابم  ًاعرش  ایآ  تسا ، هداد 

باکترا مزلتسم  هک  یطرش  هب  درادن  لاکشا  ًاعرش  اهیرامیب  نامرد  رد  اهنآ  ریثأت  رادقم  شیامزآ  روکذم و  روما  هب  عجار  قیقحت  ج :
.دشابن دنتسه  مارح  ًاعرش  هک  یلامعا 

؟ دننک هاگن  رگید  نز  تروع  هب  راتسرپ  نانز  تسا  زیاج  دنک ، اضتقا  شزومآ  هک  یتروص  رد  ایآ  س 1318 :

، تسا نارگید  تروع  هب  هاگن  مزلتسم  نآ  نتفرگ  دای  هک  دشاب  یسرد  رب  فقوتم  یمرتحم  سفن  تاجن  ای  اهیرامیب و  نامرد  رگا  ج :
.درادن لاکشا 

نآ بادآ  مّلعت و  میلعت و 

؟ دوش یم  بوسحم  راکهانگ  دوخ  يالتبا  دروم  لئاسم  يریگارف  كرت  اب  ناسنا  ایآ  س 1319 :

.تسا راکهانگ  دوش ، مارح  باکترا  ای  بجاو  كرت  هب  رجنم  لئاسم  نآ  نتفرگن  دای  هک  یتروص  رد  ج :

ار حطس  هلحرم  ینید  مولع  هبلط  هک  نآ  زا  دعب  س 1320 :
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ای تسا  ینیع  بجاو  وا  رب  لیـصحت  لیمکت  ایآ  دـید ، داهتجا  هلحرم  هب  ندیـسر  ات  تالیـصحت  لیمکت  هب  رداـق  ار  دوخ  درک و  ماـمت 
؟ ریخ

دوش یم  بوسحم  یگرزب  تلیـضف  هسفن  یف  داهتجا ، هجرد  هب  ندیـسر  ات  نآ  رارمتـسا  ینید و  مولع  لیـصحت  هک  تسین  یکـش  ج :
.دوش یمن  نآ  ینیع  ِبوجو  بجوم  داهتجا ، هجرد  هب  لین  رب  تردق  دّرجم  یلو 

؟ تسا مادک  نید  لوصا  هب  نیقی  لیصحت  ياههار  س 1321 :

لیالد اهناهرب و  نیفّلکم ، كرد  بتارم  توافت  بسح  هب  هکنیا  رما  تیاهن  دـیآ ، یم  تسدـب  یلقع  ّهلدا  نیهارب و  اـب  ًاـبلاغ  نیقی  ج :
.تسا یفاک  نامه  دوش  لصاح  رگید  هار  زا  نیقی  یصخش  يارب  رگا  لاح  رهب  دنوش و  یم  توافتم  مه 

؟ تسا مارح  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  تقو  ندرک  فلت  ملع و  لیصحت  رد  یلبنت  یتسس و  س 1322 :

دنک یم  هدافتسا  ییوجشناد  صوصخم  يایازم  زا  هک  یتقو  ات  وجـشناد  تسا و  لاکـشا  ياراد  يراکیب  تلاطب و  هب  تقو  عییـضت  ج :
يارب هریغ  هنیزه و  کمک  هیرهش و  لیبق  زا  ایازم  نآ  زا  هدافتسا  الا  دنک و  تعباتم  نایوجشناد  صوصخم  یسرد  ياه  همانرب  زا  دیاب 

.تسین زیاج  وا 

هسیاقم يوبر و  ضرق  هب  طوبرم  لئاسم  زا  یضعب  دروم  رد  ثحب  هب  داتسا  داصتقا ، هدکشناد  سورد  زا  یـضعب  لالخ  رد  س 1323 :
یمکح هچ  نآ  ربارب  رد  نـتفرگ  ترجا  سرد و  نـیا  سیردـت  دزادرپ ، یم  نآ  ریغ  تعنـص و  تراـجت و  رد  اـبر  لیـصحت  ياـههار 

؟ دراد

.تسین مارح  يوبر ، ضرق  لئاسم  ِیسررب  سیردت و  دّرجم  ج :

هچ تسا ؟ مادک  دننک  ذاّختا  دیاب  یمالـسا  يروهمج  رد  نارگید  شزومآ  يارب  دّهعتم  نیـصّصختم  هک  یحیحـص  شور  س 1324 :
؟ دنتسه تارادا  رد  ساسح  یکینکت  یّنف و  مولع  تامولعم و  هب  یبایتسد  هتسیاش  یناسک 

يریگارف ج :
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.تسا عنام  نودب  دشابن ، نآ  رد  داسفا  داسف و  فوخ  دشاب و  یعورـشم  ییالقع  ضرغ  کی  يارب  رگا  یـصخش ، ره  يارب  یملع  ره 
.تسا هدرک  عضو  اهنآ  مّلعت  میلعت و  هب  عجار  یصاخ  تارّرقم  طباوض و  یمالسا  تلود  هک  یتامولعم  مولع و  رگم 

؟ تسا زیاج  هّینید  هیملع  ياه  هزوح  رد  هفسلف  لیصحت  سیردت و  ایآ  س 1325 :

درادـن و لاکـشا  دوش  یمن  شا  ینید  تاداقتعا  رد  لزلزت  ثعاب  هک  دراد  نانیمطا  هک  یـسک  يارب  هفـسلف  لیـصحت  يریگداـی و  ج :
.تسا بجاو  دراوم  زا  یضعب  رد  هکلب 

؟ دراد یمکح  هچ  یناطیش  تایآ  باتک  دننام  هدننک  هارمگ  ياهباتک  شورف  دیرخ و  س 1326 :

تردق هک  یـسک  يارب  نآ  بلاطم  ّدر  ییوگخـساپ و  يارب  رگم  تسین  زیاج  هدننک  هارمگ  ياهباتک  يرادهگن  شورف و  دیرخ و  ج :
.دشاب هتشاد  ار  راک  نیا  یملع 

هچ دـشاب ، يا  هدـیاف  ياراد  هک  یتروص  رد  مدرم ، تاناویح و  یگدـنز  هب  عجار  یلاـیخ  ياـه  هصق  تیاـکح  شزومآ و  س 1327 :
؟ دراد یمکح 

.درادن لاکشا  تسا ، یّلیخت  ناتساد ، هک  دشاب  مولعم  نئارق  زا  رگا  ج :

یم دنراد  روضح  اجنآ  رد  لیصحت  يارب  ششوپ  نودب  هک  ینانز  اب  طالتخا  ثعاب  هک  يا  هدکشناد  ای  هاگشناد  هب  دورو  س 1328 :
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ،

نادرم رب  تسا و  بجاو  باجح  ظفح  نارتخد  نانز و  رب  یلو  درادن ، لاکـشا  مّلعت  میلعت و  يارب  یـشزومآ  زکارم  هب  ندش  دراو  ج :
.دنیامن بانتجا  تسا ، داسف  هنتف و  فوخ  بجوم  هک  طالتخا  زا  نینچمه  هدومن و  يراددوخ  مارح  هاگن  زا  تسا  بجاو  مه 

نز نآ  هک  نیا  هب  ملع  اب  یگدننار ، میلعت  صوصخم  ناکم  رد  یبنجا  درم  کمک  هب  یگدـننار  نتفرگ  دای  نز ، يارب  ایآ  س 1329 :
؟ تسا زیاج  دنک ، یم  ظفح  ار  دوخ  یعرش  فافع  باجح و 
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رد عوقو  مدع  هب  نانیمطا  فافع و  باجح و  رب  تبظاوم  اب  هک  یتروص  رد  یبنجا  درم  ییامنهار  کمک و  اب  یگدـننار  نتخومآ  ج :
هک تسا  نیا  یلوا  هکلب  دشاب ، وا  هارمه  يو  مراحم  زا  یکی  هک  تسا  هتسیاش  لاح  نیعرد  یلو  درادن ، لاکـشا  دشاب ، هارمه  دسافم 

.دریگب تروص  مراحم  زا  یکی  ای  نز  ّیبرم  کمک  هب  یگدننار  شزومآ 

مه مکح  هب  دنراد و  تاقالم  دروخرب و  مه  نارتخد  اب  دنتـسه  لیـصحت  لوغـشم  اههاگـشناد  سرادم و  رد  هک  یناناوج  س 1330 :
هدـنخ و اـب  اهتبحـص  زا  یـضعب  یهاـگ  هک  دـننک  یم  وگتفگ  نآ  ریغ  سرد و  لـئاسم  هب  عجار  ناـنآ  اـب  ندوب  سرد  مه  یـسالک و 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  تسین  تذل  هبیر و  دصق  هب  هتبلا  هک  تسا  هارمه  یخوش 

زیاج الا  و  درادن ، لاکـشا  دشاب ، دسافم  رد  عوقو  مدـع  هب  نانیمطا  اب  هارمه  هبیر و  دـصق  نودـب  باجح و  تاعارم  اب  هارمه  رگا  ج :
.تسین

؟ تسا رتدیفم  نیملسم  مالسا و  يارب  یملع  ياه  صصخت  زا  کیمادک  هزورما  س 1331 :

تسا ناناملسم  زاین  دروم  هک  يدیفم  یملع  ياهـصصخت  همه ي  هب  اههاگـشناد  نایوجـشناد  دیتاسا و  املع و  هک  تسا  هتـسیاش  ج :
اب طبر  يذ  نیلوئسم  اب  اهنآ  نیرتدیفم  صیخشت  دنوش و  زاین  یب  نیملسم  مالسا و  نانمـشد  صوصخ  هب  بناجا  زا  ات  دنزروب  مامتها 

.دشاب یم  دوجوم  طیارش  نتفرگ  رظنرد 

تفرعم و شیازفا  دصق  هب  اهنآ  دیاقع  نید و  تخانش  يارب  رگید  نایدا  ياهباتک  هدننک و  هارمگ  ياهباتک  زا  ندش  هاگآ  س 1332 :
؟ دراد یمکح  هچ  تاعالطا 

هک یـسک  يارب  اهنآ  ندناوخ  هتبلا  تسا ، لکـشم  تاعالطا ، شیازفا  تخانـش و  رطاخ  هب  طقف  بتک  نیا  ندناوخ  زاوج  هب  مکح  ج :
هب دراد  ار  لطاب  بلاطم  صیخشت  تخانش و  تردق 
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.دوش یمن  فرحنم  قح  زا  هک  دشاب  نئمطم  دوخ  هب  هک  یطرش  هب  تسا  زیاج  اهنآ  ّدر  لاطبا و  دصق 

زا نانآ  نتفریذپن  ریثأت  ضرف  اب  دوش  یم  سیردت  اهنآ  رد  دساف  دئاقع  زا  یـضعب  هک  ییاه  هسردم  هب  نادنزرف  نداتـسرف  س 1333 :
؟ دراد یمکح  هچ  راکفا ، نآ 

لطاب و بلاطم  يریگدای  زا  دنناوتب  نانآ  دشابن و  مه  لطاب  جیورت  دشاب و  هتـشادن  دوجو  نانآ  ینید  دیاقع  هب  تبـسن  یفوخ  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دننک ، يرود  هدننک  هارمگ  دساف و 

مولع يریگارف  هب  يدـیدش  هقالع  دـناوخ و  یم  سرد  یکـشزپ  هدکـشناد  رد  هک  تسا  لاس  راهچ  تّدـم  هب  ییوجـشناد  س 1334 :
ینید مولع  لیصحت  هب  هدرک و  اهر  ار  نآ  دناوت  یم  هکنیا  ای  تسا  بجاو  وا  يارب  یکـشزپ  هتـشر  رد  لیـصحت  همادا  ایآ  دراد ، ینید 

؟ دزادرپب

نآ دوش و  هجوت  نآ  هب  تسا  هتسیاش  هک  دراد  دوجو  يا  هتکن  اجنیا  رد  یلو  تسا  دازآ  دوخ  ِیلیصحت  هتشر  باختنا  رد  وجشناد  ج :
دـصق هب  مه  یکـشزپ  هتـشر  رد  لیـصحت  دراد ، ّتیمها  یمالـسا  هعماج  هب  تمدخ  ییاناوت  رطاخ  هب  ینید  مولع  يریگارف  رگا  هکنیا 

.تسا رادروخرب  يدایز  ّتیمها  زا  نانآ  ناج  تاجن  يرامیب و  نامرد  یمالسا و  تّما  هب  یکشزپ  تامدخ  هئارا  يارب  یگدامآ 

قح زومآ  شناد  نآ  اـیآ  تسا  هدرک  هیبـنت  تّدـش  هب  رگید  نازومآ  شناد  ربارب  رد  سـالک  رد  ار  يزومآ  شناد  یمّلعم  س 1335 :
؟ ریخ ای  دراد  ار  لثم  هب  هلباقم 

تمرح هک  تسا  بجاو  وارب  درادن و  دـشابن  مّلعم  داتـسا و  ماقم  هتـسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  ییوگخـساپ  هلباقم و  قح  زومآ  شناد  ج :
بجاو مه  مّلعم  رب  هک  هنوگنامه  دـیامن ، مادـقا  ینوناق  ياههار  زا  دـناوت  یم  دـنک و  تیاعر  ار  سالک  مظن  هدومن و  ظـفح  ار  ملعم 

زومآ شناد  مارتحا  تسا 
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.دیامن تیاعر  ار  یمالسا  میلعت  بادآ  هدرک و  ظفح  شیاه  یسالکمه  ربارب  رد  ار 

يرنه ياهراک  فیلأت و  پاچ ، قوقح 

نودـب دـنوش ، یم  پاچ  یمالـسا  يروهمج  لخاد  رد  ای  هدـش و  دراو  جراخ  زا  هک  ییاه  هلاقم  اهباتک و  پاـچ  دـیدجت  س 1336 :
؟ دراد یمکح  هچ  اهنآ  نارشان  هزاجا 

، اهنآ زا  تسفا  قیرط  هب  يرادربریوصت  ای  دـنا و  هدـش  رـشتنم  یمالـسا  يروهمج  زا  جراخ  رد  هک  ییاهباتک  پاچ  دـیدجت  هلأسم  ج :
لخاد رد  هک  ییاهباتک  اّما  .تسا و  هتشگ  دقعنم  اهتلود  نآ  ناریا و  یمالسا  يروهمج  نیب  اهنآ  هب  عجار  هک  تسا  ییاهدادرارق  عبات 

.دوش تیاعر  باتک  پاچ  دیدجت  رارکت و  هب  تبسن  وا  زا  هزاجا  بسک  اب  رشان  قح  هک  تسا  نیا  طوحا  دنوش ، یم  پاچ 

رد فیلأت  قح  ناونع  هب  ای  ناشتامحز و  ربارب  رد  ار  یغلبم  يرنه  راـثآ  ناـبحاص  ناـمجرتم و  ناـفلؤم و  تسا  زیاـج  اـیآ  س 1337 :
؟ دنیامن اضاقت  دنا ، هدرک  فرص  راک  نآ  ماجنا  يارب  هک  یلام  تقو و  شالت و  لباقم 

تفایرد دنهاوخ ، یم  یغلبم  ره  يو  زا  رشان ، هب  دوخ  يرنه  یملع و  رثا  یلصا  ای  لّوا  هخـسن  يراذگاو  ربارب  رد  دنراد  قح  نانآ  ج :
.دنیامن

ار یّقح  دوخ  يارب  لاح  نیع  رد  دـنک و  تفایرد  ار  یغلبم  دوخ  رثا  لوا  پاچ  ربارب  رد  دـنمرنه  ای  مجرتم  اـی  فلؤم  رگا  س 1338 :
هچ غلبم  نیا  تفایرد  دـیامن ؟ هبلاطم  رـشان  زا  ار  دوخ  قح  يدـعب  ياهپاچ  رد  دـناوت  یم  ایآ  دـنک ، طرـش  يدـعب  ياهپاچ  هب  تبـسن 

؟ دراد یمکح 

ای دـشاب  هدرک  طرـش  يدـعب  ياهپاچ  رد  ار  یغلبم  تفایرد  لوا ، هخـسن  لیوحت  يارب  هدـقعنم  دادرارق  نمـض  رد  هک  یتروص  رد  ج :
.تسا بجاو  طرش  هب  لمع  رشان  رب  درادن و  لاکشا  غلبم  نآ  نتفرگ  دنک ، اضتقا  ار  نآ  نوناق 

س
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نودـب رـشان  تسا  زیاج  ایآ  دنـشاب ، هدرکن  رکذ  يدـعب  ياهپاچ  درومرد  يزیچ  لوا  پاـچ  هزاـجا  رد  فلؤم  فنـصم و  رگا  : 1339
؟ دیامن پاچ  دیدجت  هب  تردابم  نانآ  هب  یغلبم  تخادرپ  دّدجم و  هزاجا  بسک 

فلؤم قح  هک  تسا  نیا  طوحا  دـشاب ، لوا  پاچ  هب  عجار  طقف  هدـش ، دـقعنم  نانآ  نیب  پاچ  هزاجا  دروم  رد  هک  يدادرارق  رگا  ج :
.دوش هتفرگ  هزاجا  وا  زا  مه  يدعب  ياهپاچ  يارب  دوش و  تیاعر 

بـسک دـیاب  یـسک  هچ  زا  پاچ  دـیدجت  هرابرد  دوش  بیاغ  نآ  دـننام  توف و  ای  رفـس  تلع  هب  فنـصم  هک  یتروص  رد  س 1340 :
؟ دنک تفایرد  ار  لوپ  دیاب  یسک  هچ  دوش و  هزاجا 

.دوش هعجارم  وا  ثراو  هب  توف  تروص  رد  ای  وا و  یعرش  ّیلو  ای  فنصم  لیکو  هب  دیاب  دروم  نیا  رد  ج :

؟ تسا زیاج  تسا ،» ظوفحم  فلؤم  يارب  پاچ  قوقح   » ترابع دوجو  اب  نآ و  بحاص  هزاجا  نودب  باتک  پاچ  ایآ  س 1341 :

.دوش تیاعر  پاچ ، دیدجت  يارب  نانآ  زا  هزاجا  بسک  اب  رشان  فلؤم و  قوقح  هک  تسا  نیا  طوحا  ج :

زیاج تروص  نیا  رد  ایآ  هدش ، هتشون  تسا » ظوفحم  ریثکت  قوقح   » ترابع حیشاوت  نآرق و  ياهراون  زا  یـضعب  يور  رب  س 1342 :
؟ داد رارق  نارگید  رایتخا  رد  هدومن و  ریثکت  ار  اهنآ  تسا 

.دوش هتفرگ  هزاجا  اهنآ  زا  يرادرب  هخسن  اهراون و  ریثکت  يارب  یلصا  رشان  زا  هک  تسا  نیا  طوحا  ج :

ییاـهراون صتخم  مکح  نیا  اـیآ  تمرح ، ضرف  رب  و  تسا ؟ زیاـج  ( Disk  ) يرتویپماک ياهراون  زا  يرادرب  هخـسن  اـیآ  س 1343 :
اب يرتویپماک  ياهّکـسید  زا  یـضعب  هکنیا  هب  ملع  اب  و  دوش ؟ یم  مه  هناگیب  ياهراون  لماش  اـی  دـنا  هدـش  نیودـت  ناریا  رد  هک  تسا 

، اهنآ ياوتحم  ّتیمها  هب  هجوت 
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؟ دنتسه اهب  نارگ  رایسب 

قیرط زا  ناشنابحاص  قوقح  تسا ، هدش  دیلوت  لخاد  رد  هک  يرتویپماک  ياهراون  ریثکت  يرادرب و  هخسن  رد  هک  تسا  نیا  طوحا  ج :
.تسا دادرارق  عبات  روشک ، جراخ  دروم  رد  دوش و  تیاعر  نانآ  زا  هزاجا  بسک 

يراذـگمان قح  نارگید  هک  يروط  هب  تساهنآ  ناکلام  صتخم  اهتکرـش  اههاگـشورف و  يراجت  ياـهمان  نیواـنع و  اـیآ  س 1344 :
يرگید درف  ایآ  دراد  شا  یگداوناخ  مان  هب  یهاگشورف  يدرف  لاثم  ناونع  هب  دنرادن ؟ اهمان  نآ  هب  ار  دوخ  ياهتکرش  اههاگـشورف و 

يراذـگمان قح  رگید  ياـه  هداوناـخ  زا  يدرف  اـیآ  و  دـنک ؟ يراذـگمان  مسا  نآ  هب  ار  دوخ  هاگـشورف  دراد  قـح  هداوناـخ  ناـمه  زا 
؟ دراد ار  مسا  نآ  هب  دوخ  هاگشورف 

زا رتدوز  هک  دوش  ءاطعا  یـسک  هب  روشک  يراـج  نیناوق  ساـسارب  تلود  فرط  زا  اهتکرـش  اههاگـشورف و  يراـجت  ياـهمان  رگا  ج :
نیا رد  دوش ، تبث  یتـلود  ياـه  هدـنورپ  رد  وا  مسا  هب  ماـن  نآ  هداد و  تلود  هب  دروـم  نیا  رد  ار  دوـخ  یمـسر  تساوـخرد  نارگید 

وا تکرش  ای  هاگشورف  يارب  وا و  مسا  هب  روکذم  مان  هک  یسک  هزاجا  نودب  نارگید  طسوت  مان  نآ  زا  هدافتـسا  سابتقا و  هک  تروص 
تروـص هب  رگا  ریخ و  اـی  دنـشاب  ماـن  نآ  بحاـص  هداوناـخ  زا  دارفا  نآ  هک  دـنک  یمن  یقرف  مکح  نیارد  تسین و  زیاـج  هدـش  تبث 

.درادن لاکشا  نیوانع  اهمان و  نیا  زا  نارگید  هدافتسا  دشابن  روکذم 

تـساوخرد هدرک و  هعجارم  دـنریگ  یم  اهباتک  قاروا و  زا  سکاریز  یپکوتف و  هک  ییاـه  هزاـغم  هب  صاخـشا  زا  یـضعب  س 1345 :
قوف هلجم  ای  قاروا و  ای  باتک  هک  دـهد  یم  صیخـشت  تسا  نینمؤم  زا  هک  هزاغم  بحاـص  دـنیامن و  یم  ار  اـهنآ  زا  يرادرب  ریوصت 

تسا زیاج  ایآ  دشاب  یم  دنمدوس  نینمؤم  همه  يارب 
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مکح رد  تسین  راک  نیا  هب  یـضار  باتک  بحاص  هک  دـنادب  رگا  ایآ  دـنک و  يرادربریوصت  اـهنآ  زا  باـتک  بحاـص  هزاـجا  نودـب 
؟ دیآ یم  دوجوب  یتوافت 

.دنکن يرادربریوصت  هب  تردابم  اهباتک  قاروا و  نآ  بحاص  هزاجا  نودب  صخش  هک  تسا  نیا  طوحا  ج :

، دشاب نانآ  دنسپ  دروم  ًالماک  هک  یتروص  رد  هدرک و  هراجا  اه  پولک  وئدیو  زا  ار  ییوئدیو  ياهراون  نینمؤم  زا  یـضعب  س 1346 :
ریثکت طبض و  هب  تردابم  هزاغم  بحاص  زا  هزاجا  بسک  نودب  تسا ، ظوفحمریغ  املع  زا  يرایسب  دزن  پاچ  قوقح  هک  لیلد  نیا  هب 
بحاص نآلا  دیاب  ایآ  دیامن ، نآ  ریثکت  ای  طبـض  هب  مادقا  يدرف  رگا  زاوج ، مدع  ضرف  رب  و  تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  دـننک ، یم  نآ 

؟ تسا یفاک  هدش  ریثکت  راون  ياوتحم  ندرک  كاپ  هکنیا  ای  دیامن  علطم  دوخ  راک  زا  ار  هزاغم 

ندرک وحم  درک ، راک  نیا  هب  تردابم  هزاجا  نودب  رگا  یلو  تسا ، نآ  بحاص  هزاجا  نودب  راون  زا  يرادرب  هخـسن  كرت  طوحا  ج :
.تسا یفاک  راون  ياوتحم 

ناملسم ریغ  اب  تراجت 

تروص رارطـضا  رثا  رب  دـنچره  راک  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ؟ زیاج  اهنآ  جـیورت  یلیئارـسا و  ياهالاک  ندرک  دراو  ایآ  س 1347 :
؟ تسازیاج اهنآ  شورف  ایآ  دریگب ،

جیورت ندرک و  دراو  دوش و  يراددوخ  تسا ، نیملسم  مالـسا و  نمـشد  هک  لیئارـسا  بصاغ  تلود  عفن  هب  هک  یتالماعم  زا  دیاب  ج :
نآ دـیرخ  مه  ناناملـسم  يارب  نینچمه  تسین و  زیاـج  سکچیه  يارب  دـنرب ، یم  دوس  نآ  شورف  تخاـس و  زا  هک  ناـنآ  ياـهالاک 

.تسین زیاج  دراد  نیملسم  مالسا و  يارب  هک  ییاهررض  دسافم و  رطاخ  هب  اهالاک 

ار لیئارسا  يداصتقا  میرحت  هک  يروشک  رد  نآ  جیورت  راجت و  طسوت  یلیئارسا  ياهالاک  ندرک  دراو  ایآ  س 1348 :
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؟ تسازیاج هدرک ، وغل 

، دوـش یم  عـفتنم  نآ  شورف  تخاــس و  زا  لیئارــسا  ریقح  تـلود  هـک  ییاــهالاک  جــیورت  ندرک و  دراو  زا  دارفا  تـسا  بـجاو  ج :
.دننک يراددوخ 

؟ تسا زیاج  دنسر ، یم  شورف  هب  یمالسا  نیمزرس  رد  هک  یلیئارسا  ياهالاک  دیرخ  ناناملسم  يارب  ایآ  س 1349 :

اب هک  اه  تسینویهـص  دـیاع  اهنآ  شورف  دـیلوت و  دوس  هک  ییاهالاک  زا  هدافتـسا  دـیرخ و  زا  هک  تسا  بجاو  نیملـسم  داـحآ  رب  ج :
.دننک بانتجا  دوش ، یم  دنتسه ، گنج  لاح  رد  نیملسم  مالسا و 

نیا زا  طیلب  هیهت  ناناملـسم  يارب  ایآ  و  تسا ؟ زیاج  یمالـسا  ياهروشک  رد  لیئارـسا  هب  ترفاسم  ياهرتفد  شیاشگ  اـیآ  س 1350 :
؟ تسازیاج رتافد 

میرحت ضقن  هک  یلامعا  ماجنا  هب  تردابم  نینچمه  تسین و  زیاج  دراد ، نیملسم  مالـسا و  يارب  هک  ییاهررـض  لیلد  هب  راک  نیا  ج :
.تسین زیاج  سکچیه  يارب  دوش ، بوسحم  لیئارسا  براحم  نمشد و  ِتلود  هیلع  ناناملسم 

تیوقت هب  روبزم  ياهتکرـش  هک  لامتحا  نیا  دوجو  اب  ییاداناک  ای  ییاـکیرما  اـی  يدوهی  ياهتکرـش  تادـیلوت  دـیرخ  اـیآ  س 1351 :
؟ تسا زیاج  دنزادرپ ، یم  لیئارسا  تلود 

نیملـسم مالـسا و  اب  ینمـشد  هار  رد  ای  هدش و  لیئارـسا  بصاغ  ریقح و  تلود  تیوقت  بجوم  تادیلوت  نیا  شورف  دیرخ و  رگا  ج :
.درادن لاکشا  الا  تسین و  زیاج  سکچیه  يارب  اهنآ  شورف  دیرخ و  دنور ، یم  راکب 

مدرم هب  هدـیرخ و  ار  اهنآ  زا  یـشخب  نارجاـت  تسا  زیاـج  اـیآ  دوش ، یمالـسا  ياـهروشک  دراو  یلیئارـسا  ياـهالاک  رگا  س 1352 :
؟ دننک جیورت  ار  اهنآ  دنشورفب و 

.تسین زیاج  دراد ، هک  يدسافم  تلع  هب  نانآ  يارب  راک  نیا  ج :

رد ناناملسم  طسوت  اهنآ  دیرخ  ایآ  دوش ، هضرع  یمالسا  روشک  کی  یمومع  ياههاگـشورف  رد  یلیئارـسا  ياهالاک  رگا  س 1353 :
ياهروشک زا  هک  زاین  دروم  یلیئارساریغ  ياهالاک  هیهت  هکیتروص 
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؟ تسا زیاج  دشاب ، هتشاد  ناکما  دنا ، هدش  دراو  رگید 

هک اه  تسینویهـص  دـئاع  اهنآ  دـیرخ  دـیلوت و  تعفنم  هک  ییاهالاک  زا  هدافتـسا  دـیرخ و  زا  هک  تسا  بجاو  نیملـسم  داـحآ  رب  ج :
.دننک بانتجا  دوش ، یم  دنتسه ، نیملسم  مالسا و  اب  براحم 

هریغ سربق و  هیکرت ، لـثم  يرگید  ياـهروشک  قیرط  زا  أدـبم  یهاوگ  رییغت  زا  دـعب  یلیئارـسا  ياـهالاک  هک  مینادـب  رگا  س 1354 :
هک دننادب  ناناملسم  رگا  هک  دنناد  یم  اریز  دنتسه ، یلیئارسا  ریغ  اهنآ  هک  دننک  نامگ  ناملسم  نارادیرخ  ات  دنوش  یم  رداص  ًادّدجم 

؟ تسیچ ناناملسم  فیلکت  تروص  نیارد  دننک ، یم  يراددوخ  اهنآ  دیرخ  زا  دنتسه ، لیئارسا  تخاس  اهنآ 

.دنیامن يراددوخ  اهالاک  نآ  زا  هدافتسا  جیورت و  دیرخ و  زا  دیاب  ناناملسم  ج :

هــسنارف لـثم  یبرغ  ياـهروشک  هـمه  لـماش  مـکح  نـیا  اـیآ  دراد و  یمکح  هـچ  ییاـکیرما  ياـهالاک  شورف  دـیرخ و  س 1355 :
؟ تسا يراج  اهروشک  همه  رد  ای  تسا و  ناریا  صوصخم  مکح  نآ  ایآ  و  دوش ؟ یم  مه  ناتسلگناو 

نمشد هک  رگرامعتسا  رفاک و  ياهتلود  تیوقت  ثعاب  اهنآ  زا  هدافتسا  یمالـساریغ و  ياهروشک  زا  یتادراو  ياهالاک  دیرخ  رگا  ج :
تیوقت ملاع ، رساترس  رد  نیملسم  ای  یمالسا  ياه  نیمزرس  هب  موجه  يارب  ار  اهنآ  یلام  تردق  ای  دوش و  دنتسه ، نیملـسم  مالـسا و 

يالاک اب  ییالاک  نیب  یقرف  هکنیا  نودب  دننک ، بانتجا  اهنآ  زا  هدافتـسا  يریگراکب و  دیرخ و  زا  ناناملـسم  هک  تسا  بجاو  دـیامن ،
مه مکح  نـیا  دـشاب و  هتـشاد  دوـجو  دنتـسه ، نیملـسم  مالـسا و  نمـشد  هـک  يرفاـک  ياـهتلود  زا  رگید  تـلود  اـب  یتـلود  رگید و 

.درادن ناریا  ناناملسم  هب  یصاصتخا 

ماکحتـسا و ثعاب  دـسر و  یم  رفاک  ياهتلود  هب  اهنآ  دوس  هک  دـننک  یم  راک  یتاسـسؤم  اه و  هناـخراک  رد  هک  یناـسک  س 1356 :
هچ دوش ، یم  اهنآ  تیوقت 
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؟ دنراد یفیلکت 

، دسر یم  یمالساریغ  تلود  هب  نآ  دمآرد  هک  دشاب  يروما  زا  دنچره  درادن  لاکشا  هسفن  یف  عورشم  ياهراک  اب  دمآرد  بسک  ج :
.دنک هدافتسا  گنج  نیا  رد  ناناملسم  راک  هجیتن  زا  دشاب و  نیملسم  مالسا و  اب  گنج  لاح  رد  تلود  نآ  هک  ینامز  رگم 

ملاظ تلود  رد  ندرک  راک 

؟ تسا زیاج  یمالسا  ریغ  تموکح  رد  هفیظو  ماجنا  ایآ  س 1357 :

.دشاب زیاج  هسفن  یف  هفیظو  نآ  دوخ  هک  تسا  نیا  رب  طونم  نآ  زاوج  ج :

یناسک هدـنورپ  ياضما  وا  تیلوئـسم  دـنک و  یم  راک  یبرع  ياـهروشک  زا  یکی  یگدـننار  ییاـمنهار و  هرادا  رد  يدرف  س 1358 :
درف دنک  اضما  هک  ار  نانآ  زا  کی  ره  هدـنورپ  دـنتفیب و  نادـنز  هب  بیترت  نیدـب  ات  دـنا  هدرک  ضقن  ار  رورم  روبع و  نیناوق  هک  تسا 

یمکح هچ  دریگ  یم  تلود  زا  شراک  ربارب  رد  هک  یقوقح  و  تسا ؟ زیاج  وا  يارب  راک  نیا  ایآ  .تفر  دهاوخ  نادنز  هب  نوناق  ضقان 
؟ دراد

یمالـساریغ تلود  طسوت  نیناوق  نآ  دـنچره  تسا ، بجاو  لاح  ره  رد  دـنا  هدـش  عضو  هعماـج  مظن  يارب  هک  یتارّرقم  تیاـعر  ج :
.درادن لاکشا  لالح ، لمع  ربارب  رد  قوقح  تفایرد  دنشاب و  هدش  عضو 

زیاج ایآ  و  دوش ؟ سیلپ  ای  شترا  دراو  تسا  زیاج  ایآ  دروآ ، تسدب  ار  اداناک  ای  اکیرمآ  تیعبات  یناملسم  هک  نآ  زا  دعب  س 1359 :
؟ دوش راک  هب  لوغشم  تلود  عبات  تاسسؤم  ریاس  يرادرهش و  لثم  یتلود  ياه  هرادا  رد  تسا 

.درادن لاکشا  دشابن ، بجاو  كرت  مارح و  باکترا  مزلتسم  دوشن و  ّبترتُم  نآ  رب  يداسف  رگا  ج :

؟ دشاب بجاو  وا  زا  تعاطا  ات  دراد  تیعورشم  تواضق ، ندرک و  مکح  يارب  رئاج ، ناطلس  فرط  زا  بوصنم  یضاق  ایآ  س 1360 :

هک یسک  فرط  زا  هچنانچ  طیارشلا  عماج  دهتجم  زا  ریغ  تسین  زیاج  ج :
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وا هب  تسین  زیاـج  مه  مدرم  رب  دوـش و  مدرم  نیب  رد  تاـموصخ  لـصف  اـضق و  رما  يّدـصتم  دـشاب  هدـشن  بوـصنم  دراد  بصن  قـح 
.ترورض لاح  رد  رگم  دشاب ، یمن  ذفان  مه  وا  مکح  و  دننک ، هعجارم 

ششوپ ماکحا  ترهش و  سابل 

؟ تسیچ ترهش  سابل  رایعم  س 1361 :

رگید للع  نآ و  ندوب  سردنم  ای  تخود  تیفیک  ای  گنر  رطاخ  هب  صخـش ، يارب  نآ  ندیـشوپ  هک  تسا  یـسابل  ترهـش  سابل  ج :
.دوش یم  امن  تشگنا  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  هجوت  دشوپب  مدرم  ربارب  رد  ار  نآ  رگا  هک  يروط  هب  تسین ، بسانم 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، یم  داجیا  نیمز  اب  نانآ  شفک  دروخرب  زا  نانز  نتفر  هار  ماگنه  هک  ییادص  س 1362 :

.درادن لاکشا  هسفن  یف  تسا ، هدشن  هدسفم  ّبترت  هجوت و  بلج  ثعاب  هک  ینامز  ات  ج :

؟ دنشوپب تسا  گنررپ  یبآ  هب  لیام  نآ  گنر  هک  یسابل  دنناوت  یم  نارتخد  ایآ  س 1363 :

.دوشن هدسفم  ّبترت  نارگید و  هجوت  بلج  هب  رجنم  هک  یطرش  هب  درادن  لاکشا  هسفن  یف  ج :

امن ندب  ياه  سابل  ندیشوپ  ای  دهد و  یم  ناشن  ار  نانآ  ندب  ياهیگتسجرب  هک  یگنت  ياه  سابل  ندیشوپ  نانز  يارب  ایآ  س 1364 :
؟ تسا زیاج  نآ  دننام  اهیسورع و  رد  نایرع  و 

.تسین زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  درادن  لاکشا  دنشاب ، ظوفحم  ناما و  رد  هدسفم  ّبترت  یبنجا و  نادرم  هاگن  زا  رگا  ج :

؟ تسا زیاج  نمؤم  نز  طسوت  قاّرب  هایس  شفک  ندیشوپ  ایآ  س 1365 :

.دوش وا  ندش  امن  تشگنا  ای  مرحمان و  هجوت  بلج  ثعاب  نآ  لکش  گنر و  هک  نآ  رگم  درادن  لاکشا  ج :

؟ دننک باختنا  ار  هایس  گنر  طقف  نهاریپ  راولش و  هعنقم ، دننام  سابل  رد  تسا  بجاو  نانز  رب  ایآ  س 1366 :

لکش و گنر و  تهج  زا  نز  سابل  مکح  ج :
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.دش نایب  لبق  لاؤس  باوج  رد  هک  تسا  شفک  دننام  تخود  تیفیک 

توهـش جـییهت  ثعاب  ای  دـنک و  بلج  دوخب  ار  نارگید  هجوت  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  نز  سابل  باجح و  تسا  زیاج  اـیآ  س 1367 :
دنک باختنا  يا  هنوگ  هب  ار  باروج  گنر  هچراپ و  ای  دـنک و  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  هک  دـنک  رـس  رداچ  يروط  ًـالثم  دوش 

؟ دشاب زیگنارب  توهش  هک 

مارح باکترا  داسف و  بجوم  دوش و  یبنجا  هجوت  بلج  ثعاب  ندیشوپ  هوحن  ای  لکـش و  ای  گنر  تهج  زا  هک  يزیچ  ندیـشوپ  ج :
.تسین زیاج  ددرگ ،

، فلاخم سنج  هب  هّبـشت  دـصق  نودـب  هناخ  رد  سکعرب ، نادرم و  طسوت  تسا  نانز  صوصخم  هک  يزیچ  ندیـشوپ  اـیآ  س 1368 :
؟ تسا زیاج 

.درادن لاکشا  دنشاب ، هدرکن  باختنا  دوخ  يارب  سابل  ناونع  هب  ار  نآ  هک  ینامز  ات  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  نادرم  طسوت  یلخاد  هنانز  ياه  سابل  شورف  س 1369 :

.درادن لاکشا  دشابن ، یعامتجاو  یقالخا  دسافم  ّبترت  بجوم  رگا  ج :

؟ تسا زیاج  ًاعرش  كزان  باروج  شورف  دیرخ و  یگدنفاب و  ایآ  س 1370 :

.درادن لاکشا  دشابن ، یبنجا  نادرم  ربارب  رد  نانز  ندیشوپ  دصق  هب  نآ  شورف  دیرخ و  دیلوت و  رگا  ج :

ياه سابل  ياههاگـشورف  رد  یقالخا ، بادآ  یعرـش و  نیزاوم  تیاعر  اب  دـنا  هدرکن  جاودزا  هک  يدارفا  تسا  زیاج  ایآ  س 1371 :
؟ دننک راک  شیارآ  لیاسو  هنانز و 

یمالسا بادآ  نیزاوم و  هک  سک  ره  هکلب  تسین ، مدرمزا  یصاخ  هورگ  صتخم  ًاعرـش  لالح  دمآرد  بسک  ندرکراک و  زاوج  ج :
رطاخ هب  لوئـسم  ياهداهن  تارادا و  فرط  زا  راـک  هزاـجا  اـی  يراـجت  هناورپ  نداد  يارب  رگا  یلو  دراد ، ار  نآ  قح  دـنک  تیاـعر  ار 

دشاب هدش  عضو  یصاخ  طیارش  لغاشم  زا  یضعب  يارب  یمومع  حلاصم  تیاعر 
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.دوش تاعارم  دیاب 

؟ دراد یمکح  هچ  نادرم  طسوت  ریجنز  نتخادنا  س 1372 :

.تسین زیاج  نادرم  يارب  نآ  نتخادنا  تسا ، نانز  صوصخم  اهنآ  زا  هدافتسا  هک  دشاب  ییاهزیچ  زا  ای  دشاب و  الط  زا  ریجنز  رگا  ج :

یبرغ گنهرف  زا  دیلقت 

نانآ گنهرف  جیورت  راّفک و  هب  هّبشت 

جیورت اه  سابل  نیا  ایآ  تسا و  زیاج  هدـش ، پاچ  یجراخ  ریواصت  فورح و  نآ  يور  رب  هک  ییاه  ساـبل  ندیـشوپ  اـیآ  س 1373 :
؟ دنوش یم  بوسحم  یبرغ  گنهرف 

گنهرف اب  ضراعم  ِیبرغ  گنهرف  جیورت  هکنیا  اّما  درادن و  لاکشا  هسفن  یف  اهنآ  ندیـشوپ  دنـشاب  هتـشادن  یعامتجا  دسافم  رگا  ج :
.تسا فرع  رظن  هب  لوکوم  ریخ ، ای  دوش  یم  بوسحم  یمالسا 

اب تسا ، هدـش  لوادـتم  اهرهـش  لخاد  رد  اهنآ  زا  هدافتـسا  شورف و  دـیرخ و  یجراخ و  ياـه  ساـبل  ندرک  دراو  هزورما  س 1374 :
؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  یمالسا ، بالقنا  هب  برغ  یگنهرف  مجاهت  شیازفا  هب  هجوت 

هچنآ یلو  درادن ، لاکـشا  دنا ، هدش  دراو  یمالـساریغ  ياهروشک  زا  هکنیا  دّرجم  هب  اهنآ  زا  هدافتـساو  شورفو  دـیرخ  تادراو و  ج :
، تسا یمالـسا  گنهرف  نمـشد  هک  یبرغ  گنهرف  جـیورت  ای  دـشاب و  هتـشاد  تاـفانم  یمالـسا  قـالخا  تّفع و  اـب  نآ  ندیـشوپ  هک 
زا ات  دوش  هعجارم  هطوبرم  نیلوئسم  هب  دیاب  دروم  نیارد  تسین و  زیاج  نآ  ندیـشوپ  شورفو و  دیرخ  تادراو و  دوش ، یم  بوسحم 

.دننک يریگولج  نآ 

؟ دراد یمکح  هچ  وم  ندرک  هاتوک  رد  یبرغ  ياهدم  زا  دیلقت  س 1375 :

اهروشک و هب  هجوت  اب  عوضوم  نیا  تساهنآ و  گنهرف  جیورت  مالـسا و  نانمـشد  هب  ندش  هیبش  دراوم ، نیا  رد  تمرح  ياهرایعم  ج :
.دشاب یمن  مه  برغ  هب  صتخم  رما  نیا  دنک و  یم  قرف  فلتخم ، صاخشا  اهنامز و 

یبرغ ياهلکش  هب  ار  دوخ  رس  ياهوم  هک  ار  ینازومآ  شناد  ياهوم  سرادم  ناّیبرم  تسا  زیاج  ایآ  س 1376 :
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نانآ تحیصن  ییامنهار و  هکنیا  هب  ملع  اب  دنشارتب ؟ دننک ، یم  شیارآ  حالصا و  تسا ، راّفک  هب  هبشت  یمالـسا و  بادآ  فلاخم  هک 
، دنهد یم  تیعـضو  رییغت  هسردم  زا  جورخ  زا  سپ  یلو  دننک  یم  تیاعر  هسردـم  رد  ار  یمالـسا  رهاوظ  نانآ  و  درادـن ؟ يا  هدـیاف 

؟ تسیچ ام  هفیظو 

ياهراک زا  یـضعب  هک  دنداد  صیخـشت  هسردم  نیلوئـسم  رگا  .تسین  هتـسیاش  ناّیبرم  طّسوت  نازومآ  شناد  رـس  يوم  ندیـشارت  ج :
تروص رد  دنیامن و  هناردپ  ياه  ییامنهار  تحیصن و  ار  نانآ  تسا  رتهب  درادن ، بسانت  یمالسا  گنهرف  بادآ و  اب  نازومآ  شناد 

شزومآ و نیناوق  تاعارم  هتبلا  دـنیامن و  هاگآ  دوخ  نازومآ  شناد  تیعـضو  زا  لکـشم ، لح  هب  کمک  يارب  ار  ناـنآ  ياـیلوا  زاـین 
.تسا مزال  شرورپ ،

؟ دراد یمکح  هچ  ییاکیرمآ  سابل  ندیشوپ  س 1377 :

هـسفن یف  تسا ، مالـسا  نانمـشد  تخاس  هک  تهج  نیازا  دنا ، هدش  دـیلوت  يرامعتـسا  ياهتلود  طسوت  هک  ییاه  سابل  ندیـشوپ  ج :
رامعتسا و يارب  نانآ  داصتقا  تیوقت  ثعابای  دشاب و  نمـشد  یمالـساریغ  گنهرف  جیورت  مزلتـسم  راک  نیا  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا 

یّتح تسا و  لاکشا  ياراد  ددرگ ، یمالسا  تلود  هب  يداصتقا  ررض  ندش  دراو  هب  رجنم  ای  دوش و  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رامثتـسا 
.تسین زیاج  دراوم  زا  یضعب  رد 

تارادا اه و  هناخ  ترازو  طّسوت  هک  لگ  هتسد  میدقت  ییوگدمآ و  شوخ  لابقتـسا و  مسارمرد  تکرـش  نانز ، يارب  ایآ  س 1378 :
مینک هیجوت  هنوگ  نیا  مسارم ، نیا  رد  ار  نانآ  تکرش  هک  تسا  حیحـص  ایآ  تسا و  زیاج  دوش ، یم  هداد  بیترت  اهنآ ، ریغ  یتلود و 

؟ تسا یمالسا  عماوج  رد  نز  مارتحا  تیّرح و  نداد  ناشن  ام  فده  هک 

هک یتروص  رد  درادـن و  یهجو  یجراـخ  ناـنامهم  هب  ییوگدـمآ  شوخ  لابقتـسا و  مسارمرد  تکراـشم  يارب  ناـنز  زا  توـعد  ج :
داسف و بجوم 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 418 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین زیاج  دوش ، یمالساریغ  گنهرف  جیورت 

؟ دراد یمکح  هچ  تاورک  ندیشوپ  س 1379 :

ندیشوپ هک  يروط  هب  دنوش  یم  بوسحم  ناناملسم  ریغ  سابل  ششوپ و  هک  ییاه  سابل  رگید  تاورک و  ندیـشوپ  یلک  روط  هب  ج :
.تسین زیاج  دوش  یبرغ  ّطحنم  گنهرف  جیورت  هب  رجنم  اهنآ 

ینمض روط  هب  یلو  دنتـسین  لذتبم  حیبق و  روما  رب  لمتـشم  راکـشآ  روط  هب  هک  یتالجم  اهباتک و  اهـسکع و  هیلک  شورف  س 1380 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنوش ، یم  ناناوج  نیب  رد  صوصخ  هب  یمالسا  ریغ  دساف و  یگنهرف  ّوج  داجیا  ثعاب 

يدـساف یگنهرف  ّوج  شیادـیپ  ثعاب  نانآ و  داسف  ناناوج و  فارحنا  هب  رجنم  هک  لـیبق  نیا  زا  يروما  جـیورت  شورف و  دـیرخ و  ج :
.دوش بانتجا  اهنآ  زا  تسا  بجاو  تسین و  زیاج  دنوش ، یم 

؟ تسیچ ام  یمالسا  هعماج  هب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  نانز  هفیظو  هزورما  س 1381 :

زا دـیلقت  اهنآ  ندیـشوپ  هک  تسا  ییاه  سابل  زا  زیهرپ  نآ و  جـیورت  یمالـسا و  باجح  ظـفح  ناـنآ  فیاـظو  نیرتمهم  زا  یکی  ج :
.دوش یم  بوسحم  نمشد  گنهرف 

؟ درادن لاکشا  راک  نیا  ایآ  دنریگ ، یم  نشج  ار  نایحیسم  ياهدیع  ناناملسم  زا  یضعب  س 1382 :

.درادن لاکشا  مالسلا ) هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  ) حیسم یسیع  ترضح  دالیم  نتفرگ  نشج  ج :

؟ تسا زیاج  دراد ، دوجو  نآ  يور  بارش  قیوشت  غیلبت و  هک  یسابل  ندیشوپ  ایآ  س 1383 :

.تسین زیاج  ج :

یسایس یگدنهانپ  ترجاهم و 

یگدـنهانپ هب  یبایتسد  يارب  یعقاوریغ  ناتـساد  لعج  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  یجراخ  ياـهروشک  هب  یـسایس  یگدـنهانپ  س 1384 :
؟ تسا زیاج  یسایس ،

يارب یلو  .درادـن  لاکـشا  هسفن  یف  دوـشن ، ّبترتـم  نآ  رب  يا  هدـسفم  هک  یناـمز  اـت  ناملـسم  ریغ  تلود  هب  یـسایس  یگدـنهانپ  ج :
.تسین زیاج  درادن ، تیعقاو  هک  يزیچ  لعج  غورد و  هب  لسوت  نآ ، هب  یبایتسد 

ناملسم صخش  کی  يارب  ایآ  س 1385 :
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؟ تسا زیاج  یمالسا  ریغ  ياهروشک  هب  ترجاهم 

طاـیتحا و تیاـعر  زا  دـعب  اـجنآ  رد  تسا  بجاو  درادـن و  لاکـشا  راـک  نیا  دـشاب  هتـشادن  دوـجو  نید  زا  فارحنا  فوـخ  رگا  ج :
.دیامن نیملسم  مالسا و  زا  عافد  هب  تردابم  دراد  ییاناوت  هک  يرادقم  هب  بهذمو  نید  هب  تبسن  تبظاوم 

هداوناخ زا  فوُخ  رثا  رب  هکنیا  لیلد  هب  دنا ، هدروآ  مالسا  رفک  نیمزرس  رد  هک  ینانز  رب  مالـسا  نیمزرـس  هب  ترجاهم  ایآ  س 1386 :
؟ تسا بجاو  دننک ، راکشآ  ار  دوخ  مالسا  دنناوت  یمن  هعماج  و 

تبسن ناکما  دح  ات  تسا  بجاو  یلو  تسین ، بجاو  دشاب  هتشاد  جَرَح  نانآ  يارب  مالـسا  نیمزرـس  هب  ترجاهم  هک  یتروص  رد  ج :
.دنیامن تبقارم  تابجاو  ریاس  هزور و  زامن و  هب 

مهارف نآ  رد  هریغ  یقیسوم و  لذتبم  ياهراون  هب  نداد  شوگ  یگنهرب و  دننام  تیصعم  بابـسا  هک  يروشک  رد  یگدنز  س 1387 :
؟ دراد یمکح  هچ  هدیسر  فیلکت  نس  هب  هزات  اجنآ  رد  هک  یسک  دراد ؟ یمکح  هچ  تسا ،

رگا دنک و  بانتجا  دنتـسه  مارح  وا  رب  یعرـش  رظن  زا  هک  يروما  زا  دـیاب  یلو  درادـن ، لاکـشا  هسفن  یف  اهنآ ، یگدـنز  تماقا و  ج :
.دیامن ترفاسم  یمالسا  ياهروشک  هب  دیاب  دناوت  یمن 

رارسا ءاشفا  ینیچربخ و  سّسجت و 

ماجنا زا  دـعب  هک  هدـیدرگ  تفاـیرد  نادـنمراک  زا  یکی  طـسوت  یتلود  لاوما  سـالتخا  هب  عجار  یبتک  شرازگ  يدادـعت  س 1388 :
وا دوخ  مهتم  درف  زا  قیقحت  ماگنه  یلو  .تسا  هدش  راکشآ  ام  يارب  اهـشرازگ  نآ  زا  یـضعب  تّحـص  ماهتا ، نیا  دروم  رد  تاقیقحت 

، دوش یم  صخـش  يوربآ  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هکنیا  هب  هجوت  اب  هاگداد  هب  تاشرازگ  نیا  لاسرا  ایآ  دنک ، یم  راکنا  ار  تاماهتا  همه 
یصاخشا زاوج ، مدع  ضرف  رب  و  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج 
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؟ دنراد یفیلکت  هچ  دنتسه  علطم  هلأسم  نیازا  هک 

وا ریغ  ای  نادنمراک  زا  یکی  طسوت  لاوما  نآ  سالتخا  زا  تسا  یتلود  لاوما  لاملا و  تیب  ظفح  تیامح و  لوئسم  هک  يدرف  رگا  ج :
دهد و هئارا  هطوبرم  ياهداهن  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  تاعالّطا  قح ، قاقحا  يارب  تسا  فّلکم  ینوناق  یعرش و  رظن  زا  دوش ، علطم 
دوش و یمن  بوسحم  لاملا  تیب  ظفح  تهج  قح  قاقحا  زا  یهاـتوک  يارب  يزّوجم  یمـسر  رظن  زا  مهتم  يوربآ  نتفر  نیب  زا  سرت 

مادـقا بلطم ، تابثا  صّحفت و  قیقحت و  زا  دـعب  ناـشیا  اـت  دـنهد  هئارا  هطوبرم  نیلوئـسم  هب  ًادنتـسم  ار  دوخ  تاـشرازگ  رگید ، دارفا 
.دنیامن

هدنریگ هوشر  ياههورگ  نارادربهالک ، نیقراس ، يریگتـسد  لیبق  زا  يرابخا  تاعوبطم  زا  یـضعب  هک  مینک  یم  هدـهاشم  س 1389 :
ار هنابـش  ياه  پولک  لاذـتبا و  داسف و  ياههورگ  نینچمه  دـننک و  یم  تفع  یفانم  لامعا  ماجنا  هب  مادـقا  هک  يدارفا  تارادا و  رد 

؟ دوش یمن  بوسحم  اشحف  هعاشا  یعون  هب  رابخا ، لیبق  نیا  رشن  پاچ و  ایآ  دننک ، یم  پاچ 

.دوش یمن  بوسحم  اشحف  هعاشا  تاعوبطم  رد  عیاقو  ثداوح و  رشن  دّرجم  ج :

نیلوئـسم هب  دـننک  یم  هدـهاشم  هک  ار  یتارکنم  زا  ییاه  شرازگ  یـشزومآ  زکارم  زا  یکی  نایوجـشناد  تسا  زیاج  اـیآ  س 1390 :
؟ دوش يریگولج  اهنآ  باکترا  زا  ات  دنهد  هئارا  یگنهرف 

هک یتروص  رد  هکلب  درادن و  لاکـشا  دنکن ، قدـص  اهنآ  رب  تبیغ  سّـسجت و  ناونع  دـشاب و  ینلع  روما  هب  عجار  اهـشرازگ  رگا  ج :
.تسا بجاو  دشاب  رکنم  زا  یهن  تامدقم  ءزج 

؟ تسا زیاج  مدرم  ربارب  رد  تارادا  نیلوئسم  زا  یضعب  تنایخای  ملظ  نایب  ایآ  س 1391 :

هب تبسن  نانیمطا  قیقحت و  زا  دعب  بیقعت  يریگیپ و  يارب  لوئسم  عجارم  زکارم و  هب  ملظ  نداد  شرازگ  ج :
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درادن یهجو  مدرم  ربارب  رد  نآ  نایب  یلو  ددرگ ، یم  بجاو  دوش  بوسحم  رکنم  زا  یهن  تامدقم  زا  رگا  یّتح  درادن و  لاکـشا  نآ 
.تسا مارح  دوش  یمالسا  تلود  فیعضت  داسف و  هنتف و  بجوم  رگا  هکلب 

اهنآ هب  تراسخ  دورو  تیذا و  هب  رجنم  رگا  صوصخ  هب  ملاظ  ِمکاـح  تلود و  هب  نآ  شرازگ  نینمؤم و  لاوما  زا  قیقحت  س 1392 :
؟ دراد یمکح  هچ  دوش 

، دـشاب ملاـظ  دزن  نینمؤم  زا  ینیچربخ  لـیلد  هب  هدراو  تراـسخ  هک  یتروص  رد  دنتـسه و  مارح  یعرـش  رظن  زا  لاـمعا  لـیبق  نیا  ج :
.ددرگ یم  نامض  بجوم 

نانآ زا  هک  یتروص  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـیلد  هب  نینمؤم  یـصخش  ریغ  یـصخش و  روما  رد  سّـسجت  اـیآ  س 1393 :
هکنیا اب  دـننک  یم  سّـسجت  مدرم  تافلخت  فشک  يارب  هک  یـصاخشا  تسا ؟ زیاج  دوش ، هدـهاشم  فورعم  كرت  ای  مارح  باـکترا 

؟ دنراد یمکح  هچ  دنتسین ، راک  نیا  هب  فلکم 

رد قیقحت  صّحفت و  یمسر  نارومأم  طسّوت  نانآ  ریغ  نادنمراک و  يرادا  راک  هب  تبسن  ینوناق  قیقحت  یـسررب و  رما  هب  تردابم  ج :
يارب نادـنمراک  راتفر  لامعارد و  قیقحت  ای  نارگید و  راک  رد  سـسجت  یلو  درادـن  لاکـشا  ینوناـق  تارّرقم  طـباوض و  بوچراـچ 

.تسین زیاج  مه  نارومأم  نآ  يارب  ینوناق  طباوض  دودح و  زا  جراخ  رد  نانآ  رارسا  فشک 

؟ تسا زیاج  مدرم  ربارب  رد  يّرس  یصوصخ و  روما  یصخش و  رارسا  زا  نتفگ  نخس  ایآ  س 1394 :

ّبترت بجوم  اـی  دـشاب و  مه  رگید  دارفا  هب  طوبرم  يوحن  هب  رگا  نارگید  ربارب  رد  یـصخش  یـصوصخ و  روـما  ناـیب  فـشک و  ج :
.تسین زیاج  دوش  هدسفم 

عجار یتالاؤس  نآ  نامرد  ياههار  يرامیب و  للع  هب  یبایتسد  يارب  ًابلاغ  ناکشزپ  ناور  س 1395 :
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؟ تسا زیاج  تالاؤس  نآ  هب  نداد  خساپ  رامیب  يارب  ایآ  دننک ، یم  وا  زا  رامیب  یگداوناخ  یصخش و  روما  هب 

.درادن لاکشا  دوشن ، بوسحم  مه  يرگید  صخش  هب  تناها  تبیغ و  دوشن و  ّبترتم  نآ  رب  يا  هدسفم  رگا  ج:

ياههورگ اشحف و  زکارم  فشک  يارب  ار  اههورگ  رد  ذوفن  زکارم و  زا  یضعب  هب  دورو  یتینما  ياهورین  زا  یـضعب  یهاگ  س 1396 :
هچ یعرـش  رظن  زا  راک  نیا  دننک ، یم  اضتقا  ار  نیمه  زین  قیقحت  سّـسجت و  ياهـشور  هک  هنوگنامه  دنناد ، یم  يرورـض  یتسیرورت 

؟ دراد یمکح 

لعف باکترا  هانگ و  هب  ندـش  هدولآ  زا  دـشاب و  ینوناق  تارّرقم  طباوض و  تیاـعر  هب  مازتلا  اـب  هطوبرم و  لوئـسم  هزاـجا  اـب  رگا  ج :
.دنشاب هتشاد  لماک  هجوت  تراظن و  تهج  نیا  زا  نانآ  راک  رب  هک  تسا  بجاو  زین  نیلوئسم  رب  درادن و  لاکشا  دوش ، بانتجا  مارح 

، دـننک یم  دراد ، دوجو  یمالـسا  يروـهمج  رد  هک  ییاهفعـض  اـهدوبمک و  حرط  هب  ترداـبم  نارگید  ربارب  رد  يا  هّدـع  س 1397 :
؟ دراد یمکح  هچ  اهتیاکح  نانخس و  نیا  هب  نداد  شوگ 

دوش تسا ، هداتسیا  یناهج  رابکتسا  رفک و  ربارب  رد  هک  یمالـسا  يروهمج  هرهچ  ندش  ماندب  بجوم  هک  یلمع  ره  تسا  حضاو  ج :
.تسین زیاج  دشاب  یمالسا  يروهمج  ماظن  فیعضت  بجوم  نانخس  نیا  رگا  نیا ، رب  انب  .تسین  نیملسم  مالسا و  عفن  هب 

رّدخم داوم  تایناخد و  فرصم 

؟ دراد یمکح  هچ  یمومع  نکاما  یتلود و  ياه  هرادا  رد  تایناخد  لامعتسا  س 1398 :

نانآ هب  ندناسر  ررـض  ای  نارگید و  یتحاران  تیذا و  بجوم  ای  دشاب و  یمومع  نکاما  تارادا و  یلخاد  تارّرقم  فالخ  رب  رگا  ج :
.تسین زیاج  دوش ،

ار وا  تسا  بجاو  نم  رب  ایآ  تسه ، زین  رّدخم  داوم  یچقاچاق  تسا و  رّدخم  داوم  هب  داتعم  نم  ردارب  س 1399 :
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؟ دننک يریگولج  وا  راک  زا  ات  منک  یفرعم  هطوبرم  یمسر  تاماقم  هب 

داوم عیزوت  شورف و  قاـچاق و  زا  ار  وا  نینچمه  دـینک و  يراـی  داـیتعا  كرت  رد  ار  وا  دـیاب  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  امـش  رب  ج :
دوش بوسحم  رکنم  زا  یهن  هّمدقم  ای  هدرک  کمک  هراب  نیا  رد  وا  هب  هطوبرم ، تاماقم  هب  وا  تیعضو  مالعا  رگا  دییامن و  عنم  رّدخم 

.دییامن مالعا  تسا  بجاو 

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  هب  دایتعا  تسا ؟ زیاج  هیفنا  لامعتسا  ایآ  س 1400 :

.تسین زیاج  نآ  هب  دایتعا  لامعتسا و  دشاب  هتشاد  يا  هظحالم  لباق  ررض  رگا  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  وکابنت  لامعتسا  شورفو و  دیرخ  س 1401 :

لامعتسا و دشاب ، هتشاد  صخش  يارب  يا  هظحالم  لباق  ررض  رگا  یلو  درادن  لاکـشا  هسفن  یف  وکابنت  لامعتـساو  شورف  دیرخ و  ج :
.تسین زیاج  نآ  شورف  دیرخ و 

؟ تسا مارح  نآ  لامعتسا  ایآ  و  تسا ؟ كاپ  شیشح  ایآ  س 1402 :

.دشاب یم  مارح  نآ  لامعتسا  یلو  تسا  كاپ  شیشح  ج :

، ندیشک ندیشون ، ندروخ ، تروصب  ...و  اناوج  يرام  نیفروم ، نیئوره ، كایرت ، شیشح ، لیبق  زا  رّدخم  داوم  لامعتـسا  س 1403 :
قاچاق يرادهگن و  لقن و  لمح و  لثم  نآ  اب  دـمآرد  بسک  ياههار  ریاس  شورف و  دـیرخ و  دراد ؟ یمکح  هچ  فایـش ، ای  قیرزت و 

؟ دراد یمکح  هچ  اهنآ 

هک يا  هظحالم  لباق  یعامتجا  یـصخش و  ياهررـض  لیبق  زا  ناشءوس  راثآ  هب  هجوت  اب  اهنآ  زا  هدافتـسا  ردـخم و  داوم  لامعتـسا  ج :
دـیرخ و يرادـهگن و  لقن و  لمح و  قیرط  زا  اهنآ  اب  دـمآرد  بسک  لیلد  نیمه  هب  تسا و  مارح  دوش ، یم  ّبترتم  اهنآ  لامعتـسارب 

.تسا مارح  مه  نآ  ریغ  شورف و 

و تسا ؟ زیاج  رّدخم  داوم  لامعتسااب  يرامیب  نامرد  هجلاعم و  ایآ  س 1404 :
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؟ دشاب نآ  هب  رصحنم  نامرد  هار  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  طقف  ای  تسا  زیاج  قلطم  روط  هب  ایآ  زاوج ، ضرف  رب 

تروص ناـنیمطا  دروم  کـشزپ  زیوجت  اـب  مه  رما  نیا  دـشاب و  رّدـخم  داوم  لامعتـسارب  فقوتم  يوحن  هب  هجلاـعم  ناـمرد و  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دریگ ،

نیفروم و نیئوره ، كایرت ، اـهنآ  زا  هک  ...و  اـحیوک  يدـنه ، هنادـهاش  شاخـشخ ، لـیبق  زا  یناـهایگ  شرورپ  تشاـک و  س 1405 :
؟ دراد یمکح  هچ  دوش  یم  هتفرگ  نیئاکوک  شیشح و 

.تسین زیاج  دشاب  یم  یمالسا  يروهمج  ماظن  تارّرقم  فالخ  رب  هک  ناهایگ  عون  نیا  شرورپ  تشاک و  ج :

زا ای  اناوج ، يرام  شیـشح و  نیئوره ، نیفروم ، لثم  دنـشاب  یعیبط  داوم  زا  هکنیا  زا  معا  رّدخم  داوم  هیهت  ندرک و  هدامآ  س 1406 :
؟ دراد یمکح  هچ  نآ  ریغ  و  . L.S.D لثم یعونصم  داوم 

.تسین زیاج  ج :

زیاج نآ  دود  قاشنتـسا  ایآ  و  تسا ؟ زیاج  دـنا  هدیـشاپ  نآ  يور  رب  ار  رمخ  عاونا  زا  یـضعب  هک  ییوکابنت  لامعتـسا  اـیآ  س 1407 :
؟ تسا

ددرگن يا  هظحالم  لباق  ررض  ندش  دراو  یتسم و  ثعاب  دوشن و  بوسحم  رمخ  لامعتسا  فرع ، رظن  زا  وکابنت  نآ  فرـصم  رگا  ج :
.تسا نآ  كرت  طوحا  دنچره  درادن ، لاکشا 

دنک كرت  رتشیب  ای  هتفه  دنچ  تّدم  هب  ار  تایناخد  فرصم  داتعم  درف  رگا  تسا ؟ مارح  تایناخد  لامعتسا  هب  عورـش  ایآ  س 1408 :
؟ دزادرپب نآ  لامعتسا  هب  هرابود  هک  تسا  مارح  ایآ 

لامعتـسا یلک  روـط  هب  ددرگ و  یم  تواـفتم  دوـش ، یم  بترتـم  تاـیناخد  لامعتـسا  رب  هک  يررـض  بـتارم  فـالتخا  اـب  مـکح  ج :
عورش اب  هک  دناد  یم  صخش  رگا  تسین و  زیاج  دشاب ، ندب  يارب  يا  هظحالم  لباق  ررض  بجوم  هک  دشاب  يرادقم  هب  رگا  تایناخد 

.دشاب یمن  زیاج  زین  دسر  یم  هلحرم  نیا  هب  نآ 

یلاوما س 1409 :
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ار اهنآ  کلام  هک  یتروص  رد  ایآ  دنراد ؟ یمکح  هچ  ردّخم  داوم  تراجت  زا  لصاح  لاوما  دـننام  تسا  مولعم  اهنآ  نیع  تمرح  هک 
وا ماع  لیکو  ای  عرـش  مکاح  هزاجا  اب  اهنآ  رد  فّرـصت  ایآ  دنـشاب ، هنوگ  نیا  رگا  دنراد ؟ ار  کلاملا  لوهجم  لاوما  مکح  میـسانشن ،

؟ تسا زیاج 

دادعت رد  دنچره  ار  نآ  یعرش  کلام  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتـشاد  هدرک  لیـصحت  هک  یلام  نیع  ندوب  مارح  هب  ملع  ناسنا  رگا  ج :
لام رگا  دهدب و  هقدص  ارقف  هب  شا  یعرـش  کلام  فرط  زا  ار  نآ  دیاب  الا  و  دنادرگرب ، وا  هب  ارنآ  تسا  بجاو  دسانـشب ، يروصحم 

سمخ یلوتم  هب  ارنآ  سمخ  تسا  بجاو  دسانـشن ، ار  نآ  یعرـش  کـلام  رادـقم و  دـشاب و  هدـش  طوـلخم  وا  لـالح  لاـم  اـب  مارح 
.دزادرپب

شیر ندیشارت 

؟ دوش یم  مه  اه  هنوگ  لماش  ایآ  تسیچ ؟ تسا  بجاو  نآ  ياهوم  نتشاذگ  یقاب  هک  نییاپ  کف  زا  دارم  س 1410 :

.دنک قدص  شیر  نتشاذگ  فرع ، رظن  زا  هک  تسا  نیا  رایعم  ج :

؟ دشاب رادقم  هچ  دیاب  يدنلب  یهاتوک و  رظن  زا  شیر  س 1411 :

.دراد تهارک  تسد  هضبق  زا  رتشیب  نآ  ندوبدنلب  دنک و  قدص  شیر  نآ  رب  ًافرع  هک  تسا  نیا  رایعم  هکلب  درادن ، ینّیعم  دح  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  شیر  ندرک  هاتوک  لیبس و  ندرکدنلب  س 1412 :

.درادن لاکشا  هسفن  یف  راک  نیا  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دنشارت ، یم  ار  هدنام  یقاب  هتشاذگ و  یقاب  ار  دوخ  هناچ  ياهوم  نادرم  زا  یضعب  س 1413 :

.دراد ار  نآ  مامت  ندیشارت  مکح  شیر  زا  يرادقم  ندیشارت  ج :

؟ دوش یم  بوسحم  قسف  شیر  ندیشارت  ایآ  س 1414 :

.دوش یم  ّبترتم  نآ  رب  قسف  راثآ  ماکحا و  هک  تسا  نیا  طوحا  تسا و  مارح  طایتحا  رب  انب  شیر  ندیشارت  ج :

س 1415:

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ درک دنلب  یلیخ  ار  نآ  ناوت  یم  ایآ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  لیبس  ندیشارت 

ندروخ و ماگنه  هک  يرادقم  هب  نآ  ندومن  دنلب  هلب ، درادن ، لاکشا  هسفن  یف  نآ  ندومن  دنلب  نتشاذگ و  یقاب  لیبس و  ندیـشارت  ج :
.تسا هورکم  دنک ، دروخرب  بآ  ای  اذغ  اب  ندیماشآ 

؟ دراد یمکح  هچ  دنک ، یم  اضتقا  ار  نآ  شراک  هک  يدنمرنه  يارب  یشارت  شیر  نیشام  ای  غیت  اب  شیر  ندیشارت  س 1416 :

یمالـسا هعماج  يرورـض  زاین  وا  يرنه  راک  رگا  یلو  تسا ، مارح  طایتحا  رب  اـنب  دـنک  قدـص  نآ  رب  شیر  ندیـشارت  ناونع  رگا  ج :
.درادن لاکشا  ترورض ، نآ  رادقم  هب  شیر  ندیشارت  هب  تردابم  دوش ، بوسحم 

هئارا دـیرخ و  هب  روبجم  متـسه ، یمالـسا  يروهمج  عبات  ياهتکرـش  زا  یکی  یمومع  طباور  لوئـسم  هکنیا  راـبتعا  هب  نم  س 1417 :
؟ تسیچ نم  فیلکت  مشاب ، یم  ناششیر  ندیشارت  يارب  اه  نامهم  هب  حالصا  مزاول 

.ترورض ماقم  رد  رگم  تسین  زیاج  نارگید  هب  یشارت  شیر  مزاول  هئارا  دیرخ و  طایتحا  رب  انب  ج :

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  ندیشارت  دشاب ، تناها  مزلتسم  شیر  نتشاذگ  هک  یتروص  رد  س 1418 :

زیاج نآ  ندیـشارت  طایتحا ، رب  انب  تسین و  یگتـسکشرس  ثعاـب  دـهد  یم  ّتیمها  شنید  هب  هک  یناملـسم  يارب  شیر  نتـشاذگ  ج :
.دوش جرح  ای  ررض  ثعاب  شیر  نتشاذگ  هک  یتروص  رد  رگم  تسین 

؟ تسا زیاج  دوش  ناسنا  عورشم  فادها  هب  ندیسر  عنام  نآ  نتشاذگ  هک  یتروص  رد  شیر  ندیشارت  ایآ  س 1419 :

.دشاب هتشاد  دوجو  يا  هظحالم  لباق  ررض  ای  جرح  هک  يدراوم  رد  رگم  دننک  لاثتما  ار  دنوادخ  مکح  تسا  بجاو  نیفّلکم  رب  ج :

ریغ حالصا  يارب  یهاگ  یلو  تسا  شیر  حالصا  يارب  نآ  یلـصا  دربراک  هک  حالـصا  ریمخ  دیلوت  شورف و  دیرخ و  ایآ  س 1420 :
راکب مه  نآ  زا 
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؟ تسا زیاج  دور ، یم 

.درادن لاکشا  روظنم  نیدب  نآ  شورف  دیلوت و  دراد ، يرگید  لالح  عفانم  شیر  حالصا  زا  ریغ  روکذم  ریمخ  رگا  ج :

ای دنوش  هدیشارت  سپس  دنشاب و  هدییور  لماک  روط  هب  تروص  ياهوم  هک  تسا  نآ  شیر  ندیشارت  تمرح  زا  روظنم  ایآ  س 1421 :
؟ دوش یم  مه  دنشاب  هدمآرد  تروص  ياهوم  زا  يرادقم  هک  يدروم  لماش  هکنیا 

یلو تسا  مارح  طایتحا  رب  انب  دنک  یم  قدص  شیر  ندیشارت  ناونع  نآ  رب  هک  تروص  يوم  زا  رادقم  نآ  ندیشارت  یلک  روط  هب  ج :
.درادن لاکشا  دنک  یمن  قدص  نآ  رب  روبزم  ناونع  هک  نآ  زا  يرادقم  ندیشارت 

طولخم لالح  لاـم  اـب  رگا  تمرح ، ضرف  رب  و  تسا ؟ مارح  دریگ ، یم  شیر  ندیـشارت  تباـب  رگـشیارآ  هک  یترجا  اـیآ  س 1422 :
؟ ریخ ای  دزادرپب  رابود  ار  نآ  سمخ  نآ ، سیمخت  ماگنه  تسا  بجاو  ایآ  دوش ،

مارح و رادـقم  رگا  مارح ، هب  طوـلخم  لاـم  دروـم  رد  اـّما  تسا و  مارح  شیر ، ندیـشارت  ربارب  رد  ترجا  نتفرگ  طاـیتحا ، رب  اـنب  ج :
دادـعت رد  دـنچره  ار  نآ  کـلام  رگا  دـنک و  بلج  ار  يو  تیاـضرای  دـنادرگرب و  وا  هب  ار  نآ  تسا  بـجاو  دسانـشب  ار  نآ  کـلام 
بجاو دسانـشب  ار  نآ  کلام  یلو  دنادن  ار  مارح  لام  رادقم  رگا  دهدب و  هقدـص  ناریقف  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  دسانـشن ، يروصحم 

دزادرپب ار  نآ  سمخ  تسا  بجاو  دسانـشن  مه  ار  کلام  دنادن و  ار  نآ  رادـقم  رگا  دروآ و  تسد  هب  ار  وا  تیاضر  يوحن  هب  تسا 
سمخ تخادرپ  دیایب ، دایز  لاس  هنوؤم  زا  سمخ ، تخادرپ  زا  دعب  هدنام  یقاب  رادقم  هک  یتروص  رد  دوش و  كاپ  مارح  زا  شلامات 

.تسا بجاو  بسک ، تعفنم  سمخ  يادا  ناونع  هب  نآ 

یهاگ س 1423 :
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مارح یعرش  رظن  زا  شیر  ندیشارت  هکنیا  هب  هجوت  اب  دننک ، یم  هعجارم  نم  هب  دوخ  حالـصا  نیـشام  ریمعت  يارب  نایرتشم  زا  یـضعب 
؟ تسا زیاج  نم  يارب  نآ  ماجنا  ایآ  تسا ،

ترجا نتفرگ  نآ و  ریمعت  هب  مادقا  نیا  رب  انب  دراد ، مه  يرگید  ياه  هدافتـسا  شیر  ندیـشارت  زا  ریغ  روکذم  هلیـسو  هک  اجنآ  زا  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ، شیر  ندیشارت  يارب  نآ  زا  هدافتسا  دصق  هب  هک  یتروص  رد  نآ  ربارب  رد 

؟ تسا مارح  نیچوم ، اب  ای  دشاب  خن  اب  هکنیا  زا  معا  اه  هنوگ  يوم  حالصا  ایآ  س 1424 :

.تسین مارح  ندیشارت ، اب  دنچره  اه  هنوگ  يوم  حالصا  ج :

تّیصعم سلجم  رد  روضح 

تسا مولعم  لبق  زا  دوش و  یم  رازگرب  هناگیب  ياهروشک  هاگشناد  ای  دیتاسا  فرط  زا  یعمج  هتـسد  نشج  سلاجم  یهاگ  س 1425 :
؟ تسیچ دنراد  ار  نشج  نآ  رد  تکرش  دصق  هک  نایوجشناد  یعرش  فیلکت  دراد ، دوجو  سلاجم  نآ  رد  یلکلا  تابورشم  هک 

دنمهفب ات  دینکن  تکرش  لفاحم  نیا  رد  تسین ، زیاج  سکچیه  يارب  دوش  یم  هدیـشون  بارـش  اهنآ  رد  هک  یـسلاجم  رد  روضح  ج :
.دیروخ یمن  بورشم  هدومنن و  تکرش  رمخ  برش  سلجم  رد  ندوب  ناملسم  تلع  هب  امش  هک 

ناونع تسین ، صقر  زا  یلاـخ  هک  یـسورع  سلجم  رد  روـضح  رب  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  یـسورع  سلاـجم  رد  روـضح  س 1426 :
نودـب سلجم  نآ  رد  روـضح  هکنیا  اـی  تسا  بجاو  سلجم  نآ  كرت  اذـل  دـنک و  یم  قدـص  مهنِم » وُـهَف  ٍموـق  ِلـمَع  یف  ُلخادـلا  »

؟ درادن لاکشا  رگید ، مسارم  صقر و  رد  تکرش 

هتـشادن يا  هدسفم  نآ  رد  روضح  دنک و  قدص  نآ  رب  تیـصعم  مارح و  وهل و  سلجم  ناونع  هک  دشابن  يا  هنوگ  هب  سلجم  رگا  ج :
هک یلمع  دییأت  ًافرع  هک  یتروص  رد  نآ  رد  نتسشن  روضح و  دشاب ،
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.درادن لاکشا  دوشن ، بوسحم  تسین ، زیاج 

دننک یم  هناگادـج  روط  هب  یقیـسوم  نتخاون  صقر و  هب  تردابم  اهنآ  رد  نادرم  نانز و  هک  ییاه  نشج  رد  تکرـش  . 1 س 1427 :
؟ دراد یمکح  هچ 

؟ تسا زیاج  دوشیم ، یقیسوم  نتخاون  صقر و  هب  تردابم  اهنآ  رد  هک  ییاه  یسورع  رد  تکرش  ایآ  . 2

تکرـش رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هـک  یتروـص  رد  دوـش ، یم  ماـجنا  صقر  اـهنآ  رد  هـک  یـسلاجم  رد  رکنم  زا  یهن  اـیآ  . 3
؟ تسا بجاو  دشاب ، هتشادن  يریثأت  ناگدننک 

؟ دراد یمکح  هچ  درم  نز و  طلتخم  صقر  . 4

نانز نیب  طلتخم  تروص  هب  ای  هدوب و  نآ  مزلتسم  ای  مارح و  لمع  اب  هارمه  ای  دوش  توهـش  جییهت  ثعاب  صقر  رگا  یلک  روط  هب  ج :
تیصعم سلجم  رد  تکرش  نآ و  ریغ  ای  دشاب  یسورع  ياهنـشج  رد  هکنیا  نیب  دنک  یمن  یقرف  تسین و  زیاج  دشاب ، یبنجا  نادرم  و 

رد روضح  ای  دـشاب و  هانگ  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  يوهل  برطم و  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  دـننام  مارح  باکترا  مزلتـسم  رگا  مه 
.تسا طقاس  ریثأت  لامتحا  مدع  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  اّما  تسین و  زیاج  دوش ، بوسحم  هانگ  دییأت  اهنآ 

زا یهن  هک  دنادب  درم  دـشاب و  هتـشاد  روضح  یباجح  نودـب  نز  اجنآ  رد  دوش و  یـسورع  نشج  دراو  یمرحمان  درم  رگا  س 1428 :
؟ دنک كرت  ار  سلجم  تسا  بجاو  ایآ  درادن ، يریثأت  وا  رد  رکنم 

.تسا بجاو  دشاب ، رکنم  زا  یهن  قادصم  ضارتعا  ناونع  هب  تیصعم  سلجم  زا  جورخ  رگا  ج :

هک یتروص  رد  تسا ؟ زیاج  دوش  یم  هداد  شوگانغ  لذـتبم  ياهراون  هب  اهنآ  رد  هک  یلفاحم  سلاـجم و  رد  روضح  اـیآ  س 1429 :
هجوت اب  دشاب ، هتشاد  کش  نآ  ندوب  انغ  رد 
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؟ تسیچ مکح  دنک ، يریگولج  راون  شخپ  زا  دناوت  یمن  هک  نیا  هب 

نآ دییأت  ای  نداد  شوگ  هب  رجنم  هک  یتروص  رد  هانگ  وهل و  سلاجماب  بسانم  يوهل  برطم و  یقیسوم  وانغ  سلجم  رد  روضح  ج :
.درادن لاکشا  هسفن  یف  نآ  هب  نداد  شوگ  سلجم و  نآ  رد  روضح  عوضوم ، رد  کش  تروص  رد  یلو  تسین  زیاج  دوش 

ینید تاماقم  رب  ارتفا  لیبق  زا  یبسانمریغ  مالک  ندینـش  هب  التبم  یهاگ  اهنآ  رد  ناسنا  هک  یلفاحم  سلاجم و  رد  تکرـش  س 1430 :
؟ دراد یمکح  هچ  دوش  یم  رگید  نینمؤم  ای  یمالسا  يروهمج  نیلوئسم  ای 

دـییأت و بجوم  نینچمه  تبیغ و  هب  نداد  شوگ  دـننام  مارح  لمع  هب  التبا  مزلتـسم  هک  ینامز  اـت  سلاـجم  نآ  رد  روضح  دّرجم  ج :
.تسا بجاو  نآ  طیارش  دوجو  اب  رکنم  زا  یهن  یلو  درادن  لاکشا  هسفن  یف  دشابن ، رکنم  جیورت 

ییاریذـپ يارب  تداـع  قبط  دوـش ، یم  لیکـشت  یمالـسا  ریغ  ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  هک  ییاـه  نمجنا  تاـسلج و  رد  س 1431 :
؟ تسا زیاج  اه  نمجنا  تاسلج و  نیا  رد  تکرش  ایآ  دوش ، یم  هدافتسا  یلکلا  تابورشم  زا  نارضاح 

افتکا ترورض  رادقم  هب  تسا  بجاو  رارطضا  تروص  رد  تسین و  زیاج  دوش  یم  هدروخ  بارش  نآ  رد  هک  یـسلجم  رد  روضح  ج :
.دوش

هراختسا یسیوناعد و 

؟ تسا زیاج  اعد  نتشون  لابق  رد  لوپ  تفایرد  تخادرپ و  ایآ  س 1432 :

.درادن لاکشا  هدراو  ياهاعد  نتشون  ترجا  ناونع  هب  یغلبم  تخادرپ  ای  تفایرد  ج :

نیا ایآ  و  دنراد ؟ یمکح  هچ  دنا ، هدش  لقن  اعد  یمیدـق  ياهباتک  رد  هک  دـننک  یم  اعدا  اهنآ  ناگدنـسیون  هک  ییاهاعد  س 1433 :
؟ دراد یمکح  هچ  اهنآ  هب  هعجارم  دنتسه ؟ ربتعم  یعرش  رظن  زا  هیعدا 

هب نتسج  كّربت  دشاب ، قح  اهنآ  نیماضم  ای  دنشاب و  هدش  تیاور  لقن و  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  زا  اهاعد  رگا  ج :
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.درادن لاکشا  دنشاب ، مالسلا ) هیلع  ) موصعم زا  هک  دیما  نیا  هب  كوکشم  ياهاعد  هب  نتسج  كّربت  هک  هنوگنامه  .درادن  لاکشا  اهنآ 

؟ تسا بجاو  هراختسا  هب  لمع  ایآ  س 1434 :

.دوشن لمع  نآ  فالخ  رب  تسا  رتهب  یلو  درادن  دوجو  هراختسا  هب  لمع  رد  یعرش  مازلا  ج :

دروم رد  ای  اهنآ و  ماجنا  تیفیک  دروم  رد  ایآ  .تسین  هراختـسا  هب  يزاین  ریخ  ياهراک  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  هچنآ  رب  اـنب  س 1435 :
يارب یهار  هراختـسا  ایآ  و  تسا ؟ زیاج  هراختـسا  دیایب ، شیپ  تسا  نکمم  اهنآ  ماجنا  لالخ  رد  هک  يا  هدـشن  ینیب  شیپ  تالکـشم 

؟ تسا هاگآ  نآ  زا  ادخ  طقف  هکنیا  ای  دوش  یم  بوسحم  بیغ  تخانش 

یگنوگچ رد  ای  دـشاب  لمع  لصا  رد  دـیدرت  هکنیا  زا  معا  تسا ، حاـبم  ياـهراک  ماـجنا  رد  دـیدرت  تریح و  عفر  يارب  هراختـسا  ج :
زا یهاگآ  يارب  هراختـسا  نینچمه  تسین و  مزال  هراختـسا  درادـن ، دوجو  تریح  اهنآ  رد  هک  ریخ  ياهراک  رد  نیا  رب  انب  .نآ  ماـجنا 

.دشاب یمن  لمع  ای  صخش  هدنیآ 

دنک هراختسا  یصخش  هک  یتروص  رد  و  تسا ؟ حیحص  نآرق  اب  هراختسا  نآ  مدع  ای  قالط  ياضاقت  لثم  يدراوم  رد  ایآ  س 1436 :
؟ تسیچ مکح  دنکن ، لمع  نآ  قبط  یلو 

دـیدرت و نآ  هب  عجار  صخـش  هک  یحابم  رما  ره  رد  هکلب  درادـن ، یـصاخ  دروم  هب  صاصتخا  حـیبست  ای  نآرق  اب  هراختـسا  زاوج  ج :
بجاو هراختسا  هب  لمع  یعرش  رظن  زا  تفرگ و  هراختـسا  ناوت  یم  دشابن ، میمـصت  ذاختا  رب  رداق  هک  يروط  هب  دشاب  هتـشاد  تریح 

.دنکن تفلاخم  نآ  اب  ناسنا  تسا  رتهب  دنچره  تسین 

؟ تسا زیاج  جاودزا  دننام  زاس  تشونرس  لئاسم  رد  نآرق  ای  حیبست  اب  هراختسا  ایآ  س 1437 :

عجار دهاوخ  یم  هک  يروما  رد  ناسنا  تسا  هتسیاش  ج :
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اهراک نیا  اب  هک  یتروص  رد  دیامن و  تروشم  نانیمطا  دروم  هبرجت و  اب  دارفا  اب  ای  دنک و  تقد  لمأت و  ادتبا  دریگب ، میمـصت  اهنآ  هب 
.دنک هراختسا  دناوت  یم  دشن ، فرطرب  وا  ّریحت 

؟ تسا حیحص  راک  کی  يارب  هراختسا  راب  دنچ  ایآ  س 1438 :

هکنآ رگم  درادن  ینعم  نآ  رارکت  لوا ، هراختسا  اب  تریح  ندش  فرطرب  زا  دعب  نیا  رب  انب  تسا ، تریح  عفر  يارب  هراختسا  نوچ  ج :
.دنک رییغت  عوضوم 

هحفص نیب  اهنآ  نداد  رارق  اب  دنتسه  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  تازجعم  نّمـضتم  هک  ییاه  هتـشون  دوش  یم  هدهاشم  یهاگ  س 1439 :
هتشون اهنآ  ریز  رد  مه  اهنآ  رـشان  دنوش و  یم  عیزوت  مدرم  نیب  رد  دنراد ، دوجو  دجاسم  اههاگترایز و  رد  هک  ترایز  ياهباتک  ياه 
تجاح هب  ات  دـنک  عیزوت  مدرم  نیب  رد  دـسیونب و  صاخ  دادـعت  هب  ار  اهنآ  تسا  بجاو  دـناوخب  ار  اه  هزجعم  نآ  سک  ره  هک  تسا 

؟ دیامن لمع  رشان  تساوخرد  هب  هک  تسا  بجاو  دناوخ ، یم  ار  اهنآ  هک  یسک  رب  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  بلطم  نیا  ایآ  دسرب ، دوخ 

ینبم رـشان  تساوخرد  هب  لمع  هب  مزلم  دناوخ  یم  ار  اهنآ  هک  مه  یـسک  درادن و  دوجو  روما  نیا  رابتعا  رب  یلیلد  یعرـش  رظن  زا  ج :
.تسین اهنآ  نتشون  رب 

ینید ياهتبسانم  ءایحا 

يرادازع مسارم 

تسا یمیدق  ياهتنس  زا  هکنیا  رابتعا  هب  یناوخ  هیبش  مسارم  اهاتـسور  صوصخ  هب  قطانم  رتشیب  دجاسم  اه و  هینیـسح  رد  س 1440 :
؟ دنراد یمکح  هچ  مسارم  نیا  دراد ، مدرم  سوفن  رد  یتبثم  رثا  یهاگ  هک  دوش  یم  رازگرب 

ثعاب نامز  تایضتقم  هب  هجوت  اب  دنشابن و  مه  هدسفم  مزلتـسم  دنـشابن و  لطاب  غورد و  روما  رب  لمتـشم  یناوخ  هیبش  مسارم  رگا  ج :
رتهب لاح  نیع  رد  یلو  دنرادن ، لاکشا  دنوشن ، مه  قح  بهذم  نهو 
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.دوش اپ  رب  یناوخ  هیثرم  ینیسح و  بئاصم  رکذ  داشرا و  ظعو و  سلاجم  اهنآ ، ياج  هب  هک  تسا 

هچ يرادازع  ياه  هتـسد  سلاجم و  رد  دنتـسه  غیت  ياراد  هک  ییاهریجنز  نینچمه  روپیـش و  جنـس و  لـبط و  زا  هدافتـسا  س 1441 :
؟ دراد یمکح 

زیاج ددرگ ، یهجوت  لباق  یندـب  ررـض  ثعاـب  اـی  دوش و  مدرم  ربارب  رد  بهذـم  نهو  بجوم  روبزم  ياـهریجنز  زا  هدافتـسا  رگا  ج :
.درادن لاکشا  فراعتم  وحن  هب  جنس  لبط و  روپیش و  زا  هدافتسا  یلو  تسین 

تسا ییاهبنارگ  دایز و  تانیئزت  ياراد  هک  دوش  یم  هدافتسا  يددعتم  ياه  مَلَع  زا  يرادازع  مایا  رد  دجاسم  زا  یضعب  رد  س 1442 :
فادـها اب  یّتح  دـنک و  یم  داجیا  للخ  یغیلبت  ياـه  هماـنرب  رد  ددرگ و  یم  اـهنآ  هفـسلف  لـصا  زا  نینیدـتم  لاؤس  بجوم  یهاـگ  و 

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  یعرش  مکح  دراد ، ضراعت  دجسم  سدقم 

لاکشا دنک ، داجیا  تمحازم  نارازگزامن  يارب  ای  دشاب و  هتشاد  تافانم  دجسم  یفرع  تانوئش  اب  دجـسم  رد  اهنآ  نداد  رارق  رگا  ج :
.دراد

لوبق زا  هینیسح  نیلوئسم  تسا  زیاج  ایآ  دشاب ، هدرک  رذن  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس يرادازع  يارب  ار  یمَلَع  یصخش  رگا  س 1443 :
؟ دننک يراددوخ  نآ 

.دنک یمن  مَلَع  لوبق  هب  مزلم  ار  نآ  ءانما  تأیه  هینیسح و  ّیلوتم  رذن ، نیا  ج :

هتـسد رد  نآ  لـمح  اـی  ازع  سلجم  رد  نآ  نداد  رارق  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس يرادازع  مسارم  رد  مَـلَع  زا  هدافتـسا  س 1444 :
؟ دراد یمکح  هچ  يرادازع 

.دنوش هدرمش  نید  ءزج  روما  نیا  دیابن  یلو  درادن  لاکشا  هسفن  یف  ج :

رتهب ایآ  دوش ، اضق  حبص  زامن  ًالثم  دوش  توف  يرادازع  سلاجم  رد  تکرـش  ببـس  هب  فّلکم  زا  تابجاو  زا  یـضعب  رگا  س 1445 :
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؟ دوش یم  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  يرود  ثعاب  وا 

زامن و كرت  تسا و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  يرادازع  سلاجم  رد  تکرـش  تلیـضف  رب  مدـقم  بجاو ، ِزاـمن  هک  تسا  یهیدـب  ج :
هک يا  هنوگ  هب  يرادازع  رد  تکرـش  یلو  تسین ، زیاـج  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  يرادازع  رد  تکرـش  هناـهب  هب  نآ  ندـش  توف 

.تسا دکؤم  تابحتسم  زا  نکمم و  دشابن  زامن  محازم 

ای ملاع  چـیه  زا  تسین و  يربتعم  لتقم  هب  دنتـسم  هک  دوش  یم  هدـناوخ  ییاه  تبیـصم  یبهذـم  ياه  تأیه  زا  یـضعب  رد  س 1446 :
مهیلع ) تیب لها  هک  دنهد  یم  خساپ  دوش ، یم  لاؤس  نآ  عبنم  زا  تبیـصم  هدنناوخ  زا  هک  یماگنه  تسا و  هدشن  هدینـش  مه  یعجرم 

ياه هتفگ  طقف  مه  نآ  عبنم  تسین و  لتاقم  رد  طقف  البرک  هعقاو  دنا و  هدرک  ییامنهار  ار  ام  ای  دنا و  هدنامهف  ام  هب  هنوگنیا  مالسلا )
نیا نم  لاؤس  دوش ، یم  فوشکم  هفشاکم  ماهلا و  هار  زا  ینیسح  بیطخ  ای  حاّدم  يارب  روما  زا  یـضعب  یهاگ  هکلب  دشاب  یمن  املع 

؟ تسیچ ناگدنونش  فیلکت  دشابن ، حیحص  هک  یتروص  رد  و  ریخ ؟ ای  تسا  حیحص  قیرط  نیا  زا  عیاقو  لقن  ایآ  هک  تسا 

هکنآ رگم  درادن  یعرش  هجو  دشاب ، هدش  تباث  خیرات  رد  ای  دشاب و  یتیاور  هب  دنتـسم  هکنیا  نودب  روبزم  تروص  هب  بلاطم  لقن  ج :
زا یهن  ناگدنونـش  فیلکت  دـشاب و  هتـشادن  نآ ، ندوب  فالخ  هب  ملع  هدوب و  مّلکتم  تشادرب  بسح  هب  لاح  نایب  ناونع  هب  نآ  لقن 

.دشاب هدش  تباث  نانآ  دزن  نآ  طیارش  عوضوم و  هک  یطرش  هب  تسا  رکنم 

زا نآ  يادـص  هک  يروط  هب  دوش  یم  شخپ  دـنلب  رایـسب  ینیـسح  سلاـجم  نآرق و  تئارق  يادـص  هینیـسح  ناـمتخاس  زا  س 1447 :
نیلوئسم و تسا و  هدش  ناگیاسمه  شیاسآ  بلس  هب  رجنم  رما  نیاو  دوش  یم  هدینش  مه  رهش  نوریب 
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؟ دراد یمکح  هچ  لمع  نیا  دنراد ، نآ  همادا  هب  رارصا  هینیسح  نانارنخس 

یلو دـشاب ، یم  دـکؤم  تابحتـسم  وزج  اهراک و  نیرتهب  زا  هینیـسح  رد  بسانم  ياهنامز  رد  ینید  رئاعـش  مسارم و  هماقا  هچ  رگا  ج :
مک اب  دنچره  دنزیهرپب  ناگیاسمه  يارب  تمحازم  داجیا  ّتیذا و  زا  ناکما  دح  ات  نارادازع  مسارم و  ناگدـننکرازگرب  تسا  بجاو 

.دشاب هینیسح  لخاد  فرط  هب  نآ  تهج  رییغت  وگدنلب و  يادص  ندرک 

زا هدافتسا  اب  هارمه  بش  فصن  ات  مرحم  ياهبش  رد  يرادازع  ياه  هتسد  تکرح  همادا  هب  تبسن  یلاعترضح  فیرـش  رظن  س 1448 :
؟ تسیچ ین  لبط و 

رایـسب رما  مسارم  نیا  لاثما  رد  تکرـش  و  مالـسلا ) مهیلع  ) وا باحـصا  ادهـشلادیس و  يارب  يرادازع  ياه  هتـسد  نتخادـنا  هار  هب  ج :
ثعاب هک  یلمع  ره  زا  دیاب  یلو  دـنک ، یم  کیدزن  دـنوادخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلامعا  نیرتگرزب  زا  تسا و  یبولطمو  هدیدنـسپ 

.درک زیهرپ  تسا ، مارح  یعرش  رظن  زا  هسفن  یف  ای  دوش و  یم  نارگید  ّتیذا 

هچ يرادازع  مسارم  رد  اهنآ  ریغ  جنس و  و  تسا ) ونایپ  هیبش  یقیسوم و  تالآ  زا   ) گُرا دننام  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا  س 1449 :
؟ دراد یمکح 

یفراعتم تروص  نامه  هب  يرادازع  مسارم  تسا  هتسیاش  تسین و  نادیهش  رالاس  يرادازع  اب  بسانم  یقیسوم ، تالآ  زا  هدافتسا  ج :
.دوش رازگرب  هدوب  لوادتم  میدق  زا  هک 

لفق و هدرک و  خاروس  ار  ندـب  تشوگ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  ناونع  هب  هک  هدـش  لوادـتم  هچنآ  اـیآ  س 1450 :
؟ تسا زیاج  دننک ، یم  نازیوآ  نآ  هب  ولیک  گنس 

.تسین زیاج  دنوش  یم  بهذم  نهو  بجوم  هک  لامعا  هنوگ  نیا  ج :

هنیس تروص و  هک  مدرم  زا  یـضعب  دننامه  دزادنیب و  نیمز  هب  ار  دوخ  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ياه  هاگترایز  رد  ناسنا  رگا  س 1451 :
ات دنلام  یم  نیمزرب  ار  دوخ 
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؟ دراد یمکح  هچ  دنک  لمع  دنوش ، یم  مرح  دراو  تلاح  نامه  هب  دوش و  يراج  نوخ  نآ  زا 

يرابتعا یعرش  رظن  زا  دنوش  یمن  بوسحم  مالسلا ) مهیلع  ) همئا تبحم  یتّنـس و  يرادازع  نزح و  راهظا  ناونع  هب  هک  لامعا  نیا  ج :
.تسین زیاج  دنوش ، بهذم  نهو  ای  هجوت و  لباق  یندب  ررض  هب  رجنم  رگا  هکلب  دنرادن ،

ناونع هب  ییاه  همانرب  يارجا  يارب  مالسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  هرفـس  مسا  هب  ار  یمـسارم  نانز  قطانم  زا  یـضعب  رد  س 1452 :
عورش سپس  دننز و  یم  فک  هدناوخ و  یسورع  ياهرعش  نآ  رد  دننک و  یم  رازگرب  مالـسلااهیلع ) ) همطاف ترـضح  یـسورع  نشج 

؟ دراد یمکح  هچ  روما  نیا  ماجنا  دننک ، یم  صقر  هب 

لاکـشا هسفن  یف  دوشن ، بهذم  نهو  بجوم  هدوبن و  لطاب  بلاطم  بیذاکا و  رکذ  اب  هارمه  رگا  مسارم  اهنـشج و  نیا  يرازگرب  ج :
.تسین زیاج  دشاب ، مارح  لعف  مزلتسم  ای  زیگنارب  توهش  يا  هنوگ  هب  رگا  صقر ، اّما  درادن و 

هچ رد  دوش ، یم  يروآ  عمج  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ياروشاع  مسارم  ياـه  هنیزه  ناونع  هب  هک  یلاوما  هدـنام  یقاـب  س 1453 :
؟ دوش جرخ  دیاب  يدروم 

رد فرـصم  يارب  ار  اهنآ  ای  درک و  فرـصم  هیریخ  روما  رد  اهنآ  ناگدننک  ءادـها  هزاجا  بسک  اب  ار  هدـنام  یقاب  لاوما  ناوت  یم  ج :
.تشاد هگن  هدنیآ  يرادازع  سلاجم 

ار یتمسق  فلتخم ، ياه  مهـس  هب  اهنآ  میـسقت  اب  درک و  يروآ  عمج  ار  یلاوما  ّریخ  دارفا  زا  مرحم  مایا  رد  تسا  زیاج  ایآ  س 1454 :
؟ درک فرصم  سلاجم  يرازگرب  يارب  ار  هدنام  یقاب  داد و  نارنخس  ناوخ و  هیثرم  نآرق و  يراق  هب 

.درادن لاکشا  دشاب ، لاوما  نابحاص  تقفاوم  تیاضر و  اب  رگا  ج :

ینز و هنیـس  ياه  هتـسد  رد  دـناشوپب ، ار  نانآ  ندـب  هک  یـصاخ  سابل  ندیـشوپ  باجح و  ظفح  اب  نانز  تسا  زیاـج  اـیآ  س 1455 :
؟ دننک تکرش  ینزریجنز 

تکرش ج :
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.تسین هتسیاش  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  ياه  هتسد  رد  نانز 

؟ دوش یم  بوسحم  یشکدوخ  لمع  نیا  ایآ  دوش ، صخش  گرم  بجوم  مالسلا ) مهیلع  ) همئا يرادازع  رد  ندز  همق  رگا  س 1456 :

دوجو وا  يارب  یناج  رطخ  فوخ  ادتبا  نامه  زا  رگا  یلو  درادن  ار  یشکدوخ  مکح  دوش  یمن  توف  هب  رجنم  اتداع  لمع  نیا  رگا  ج :
.دراد ار  یشکدوخ  مکح  تسا ، هدش  يو  توف  هب  رجنم  هداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  لاح  نیع  رد  هتشاد و 

تئارق تسا ؟ زیاج  دوش  یم  رازگرب  هتفر ، ایند  زا  یشکدوخ  اب  هک  یناملـسم  يارب  هک  يا  هحتاف  سلاجم  رد  تکرـش  ایآ  س 1457 :
؟ دراد یمکح  هچ  ناشربق  رس  رب  نانآ  يارب  هحتاف 

.درادن لاکشا  هسفن  یف  راک  نیا  ج :

هچ دزادنیب  هیرگ  هب  ثعبم  دیع  و  مالسلا ) مهیلع  ) همئا دلوت  ياهنشج  رد  ار  ناگدنونش  هک  ییاه  هحیدم  هیثرم و  ندناوخ  س 1458 :
؟ دراد یمکح  هچ  نیرضاح  رس  رب  لوپ  نتخیر  دراد ؟ یمکح 

رگا هکلب  تسا  لاکشا  نودب  مه  نیرضاح  رس  رب  لوپ  ندیشاپ  درادن و  لاکشا  ینید  دایعا  ياهنشج  رد  هحیدم  هیثرم و  ندناوخ  ج :
.دراد مه  باوث  دشاب ، نینمؤم  بولق  ندرکداش  رورس و  يداش و  راهظا  دصق  هب 

؟ تسا زیاج  دنوش  یم  ار  وا  يادص  مرحمان  نادرم  هکنیا  هب  وا  ملع  اب  يرادازع  سلاجم  رد  نز  ندناوخ  ایآ  س 1459 :

.دوش بانتجا  نآ  زا  دیاب  دشاب  هدسفم  فوخ  رگا  ج :

هکنیا رب  هوالع  هک  دوش  یم  رازگرب  ندش  نشور  لاغذ  شتآ و  دراو  هنهرباپ  ینز و  همق  دننام  یمـسارم  اروشاع  زور  رد  س 1460 :
یمسج و ياهررض  دوش ، یم  ناهج  مدرم  یمالسا و  بهاذم  ناوریپ  املع و  راظنا  رد  يرـشع  ینثا  هعیـش  بهذم  ندش  ماندب  ثعاب 

بهذم هب  نیهوت  بجوم  نینچمه  دنک و  یم  دراو  صاخشا  نیا  هب  مه  یحور 
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؟ تسیچ هراب  نیا  رد  یلاعترضح  فیرش  رظن  ددرگ ، یم 

دـننک و بانتجا  نآ  زا  دـیاب  نینمؤم  تسا و  مارح  ددرگ  بهذـم  نید و  نهو  ثعاب  ای  هتـشاد و  ررـض  ناسنا  يارب  هک  يراک  ره  ج :
اهررـض و نیرتگرزب  زا  نیا  دوش و  یم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  بهذـم  نهو  یماندـب و  ثعاـب  روما  نیا  رتـشیب  هک  تسین  یفخم 

.تساهتراسخ

؟ دراد تیمومع  یلاع  ترضح  فیرش  ياوتف  هکنیا  ای  تسا  لالح  یفخم  روط  هب  ندز  همق  ایآ  س 1461 :

و مالـسلا ) مهیلع  ) همئا رـصع  رد  يا  هقباس  دوش و  یمن  بوسحم  هودـنا  نزح و  رهاظم  زا  یفرع  رظن  زا  هکنیا  رب  هوـالع  ینز  همق  ج :
رضاح نامز  رد  تسا ، هدیسرن  نآ  دروم  رد  مالسلا ) هیلع  ) موصعم زا  ماع  ای  صاخ  لکش  هب  مه  يدییأت  درادن و  نآ  زا  دعب  ياهنامز 

.تسین زیاج  یتلاح  چیه  رد  نیا  رب  انب  دوش  یم  بهذم  ندش  ماندب  نهو و  بجوم 

؟ تسیچ یحور  ای  یمسج  زا  معا  ررض  یعرش  رایعم  س 1462 :

.دشاب هبانتعم  هجّوت و  لباق  فرع ، رظن  رد  هک  تسا  يررض  رایعم ، ج :

؟ دراد یمکح  هچ  دنهد ، یم  ماجنا  ناناملسم  زا  یضعب  هک  هنوگنامه  ندب  هب  ندزریجنز  س 1463 :

.درادن لاکشا  دوش  بوسحم  يرادازع  رد  هودنا  نزح و  رهاظم  زا  یفرع  رظن  زا  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  فراعتم و  وحن  هب  رگا  ج :

دایعا اه و  تدالو 

؟ تسا زیاج  مخ  ریدغ  دیع  زور  زا  ریغ  یماّیا  رد  تّوخا  دقع  ياشنا  ایآ  س 1464 :

.تسا طوحا  یلوا و  دنچره  تسین  مولعم  مخ  ریدغ  دیع  كرابم  زور  هب  نآ  راصحنا  ج :

؟ تسا حیحص  یتغل  ره  هب  نآ  يارجا  هکنیا  ای  دوش  ارجا  روهشم  هغیص  نامه  هب  تّوخا  دقع  تسا  بجاو  ایآ  س 1465 :

.تسا هدشن  زارحا  نآ  نّیعت  یلو  تسا  یلوا  دنچره  هدش  دراو  هک  یصاخ  هغیص  تیاعر  ج :

رظن س 1466 :
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زا نابرق ، رطف و  دیع  لثم  دنریگ  یم  يدج  ار  اهنآ  ناناملـسم  هک  ییاهدیع  دننامه  ایآ  تسیچ ؟ زورون  دیع  هب  عجار  یلاع  ترـضح 
؟ رگید ياهتبسانم  هعمج و  زور  لثم  دوش  یم  بوسحم  یکرابم  زور  طقف  هکنیا  ای  تسا  هدش  تباث  یعرش  رظن 

نتفرگ نشج  یلو  تسا ، هدشن  دراو  دشاب ، یعرـش  كرابم  مایا  ای  ینید  دایعا  زا  زورون  دیع  هکنیا  رب  ینبم  يربتعم  ّصن  دـنچره  ج :
.تسا نسحتسم  دشاب  یم  محر  هلص  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  درادن ، لاکشا  زور ، نآ  رد  دیدزاب  دید و  و 

اعد زامن و  زا  معا   ) لامعا نآ  ماجنا  ایآ  تسا ؟ حیحص  هدش ، دراو  نآ  لامعا  تلیـضف و  زورون و  دیع  هب  عجار  هچنآ  ایآ  س 1467 :
؟ تسا زیاج  دورو  دصق  هب  هریغ ) و 

.درادن لاکشا  ندوب ، بولطم  دیما  ءاجر و  دصق  هب  اهنآ  ماجنا  هلب  تسا ، لاکشا  لمأت و  لحم  دورو ، دصق  هب  لامعا  نآ  ماجنا  ج :

فارسا راکتحا و 

؟ تسا زیاج  یلاع  بانج  رظن  هب  نارکتحم  ِیلام  ریزعت  ایآ  تسا ؟ مارح  یعرش  رظن  زا  ییاهزیچ  هچ  راکتحا  س 1468 :

یناویح و نغور  رد  هناگراهچ و  ِتاّلغ  رد  طقف  تسا ، نامه  مه  روهشم  رظن  هدمآ و  تایاور  رد  هچنآ  ساسا  رب  راکتحا  ِتمرح  ج :
، دنک اضتقا  یمومع  تحلـصم  هک  یماگنه  یمالـسا  تموکح  یلو  دـنراد ، زاین  نآ  هب  هعماج  فلتخم  تاقبط  هک  تسا  یتابن  نغور 
، دنادب حالـص  مکاح  هک  یتروص  رد  رکتحم  رب  یلام  ریزعت  يارجا  دنک و  يریگولج  مه  مدرم  تاجایتحا  ریاس  راکتحا  زا  دراد  قح 

.درادن لاکشا 

نخس نیا  ایآ  دوش ، یمن  بوسحم  فارسا  زاین ، رادقم  زا  رتشیب  ییانشور  يارب  قرب  يورین  زا  هدافتسا  هک  دوش  یم  هتفگ  س 1469 :
؟ تسا حیحص 

قرب و يورین  یّتح  زیچ  ره  فرصم  هدافتسا و  هک  تسین  یکش  ج :
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( مّلسو هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ) هللا لوسر  زا  لوقنم  نخس  تسا  حیحص  هچنآ  .دوش  یم  بوسحم  فارسا  زاین ، رادقم  زا  رتشیب  غارچ  رون 
.درادن دوجو  فارسا  ریخ ، راک  رد  ریخ » یف  فَرَسال  : » دیامرف یم  هک  تسا 

شورف دیرخ و  ماکحا 

دقع طورش 

؟ تسا موزل  هب  موکحم  يدقع  هلماعم  دننامه  تالماعم ، ریاس  شورف و  دیرخ و  رد  یتاطاعم  هلماعم  ایآ  س 1470 :

.درادن دوجو  یتوافت  موزل ، رد  یتاطاعم  هلماعم  يدقع و  هلماعم  نیب  ج :

هغیص ياشنا  نودب  یمسر و  تبث  نودب  یطخ  يداع  دنس  اب  هداوناخ  دارفا  نیب  هحلاصم  ای  عیب  قیرط  زا  هناخ  نیمز و  رگا  س 1471 :
؟ تسا حیحص  ینوناق  یعرش و  رظن  زا  هلماعم  نیا  ایآ  دوش ، هلماعم  ینید ، ياملعزا  یکی  هلیسو  هب 

هغیـص ياشنا  مدـع  نآ و  یمـسر  تبث  مدـع  تسا و  موزل  تّحـص و  هب  موکحم  دـش ، عقاو  یعرـش  هجو  رب  هلماـعم  هکنآ  زا  دـعب  ج :
.دنز یمن  نآ  تّحص  هب  يررض 

ًاعرش يرتشم ، مان  هب  نآ  یمـسر  دنـس  تبث  نودب  يداع و  دنـس  اب  تسا  یمـسر  دنـس  ياراد  هک  یکلم  دیرخ  دّرجم  ایآ  س 1472 :
؟ تسا زیاج 

ای کلام  فرط  زا  لاقتنا  لقن و  عوقو  رایعم ، هکلب  تسین  طرـش  نآ  تبث  یمـسر و  دنـس  میظنت  شورف ، دـیرخ و  لصا  قّقحت  رد  ج :
.دوشن میظنت  يدنس  ًالصا  دروم  نآ  رد  دنچره  دشاب  حیحص  ًاعرش  هک  يوحن  هب  تسا  وا  ّیلو  ای  لیکو و 

ایآ و  دوش ؟ یم  بوسحم  نآ  دنـس  تسا و  یفاک  عیب  قّقحت  يارب  رادـیرخ  هدنـشورف و  نیب  يداع  دنـس  میظنت  دّرجم  ایآ  س 1473 :
؟ تسا یفاک  عیبم  میلست  یمسر و  دنس  میظنت  هب  هدنشورف  مازلا  نآ و  داقعنا  يارب  عیب  دقع  ماجنا  هب  نیفرط  دصق 

قّقحت يارب  نآ  دروم  رد  يداع  دنس  میظنت  ای  عیب  دصق  دّرجم  ج :
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يرتشم و مان  هب  یمسر  دنس  میظنت  دوشن ، عقاو  یعرش  حیحـص  وحن  هب  هلماعم  ات  تسین و  یفاک  يرتشم  هب  عیبم  تیکلام  لاقتنا  عیب و 
.درادن یموزل  کلام  يوس  زا  الاک  لیوحت  تساوخرد 

دزادرپب و هدنشورف  هب  هناعیب  ناونع  هب  ار  یغلبم  يرتشم  دنسرب و  قفاوت  هب  هدرک و  وگتفگ  يا  هلماعم  هب  عجار  رفن  ود  رگا  س 1474 :
یغلبم دیاب  دنک  يراددوخ  هلماعم  ندرک  مامت  زا  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  دنیامن  طرـش  نآ  رد  دننک و  میظنت  یبتک  دنـس  نآ ، هب  عجار 

رب نیفرط  هدارا  قفاوت و  دّرجم  هک  انعم  نیا  هب  دوش ؟ یم  بوسحم  عیب  دنـس  ناونع  هب  ییاهنت  هب  كردـم  نیا  ایآ  دزادرپب ، يرگید  هب 
رگید فرط  دنک ، يراددوخ  هلماعم  ندرک  یعطق  زا  نانآ  زا  یکی  رگا  هکنیا  ات  دشاب  یفاک  نآ  راثآ  قّقحت  داقعنا و  يارب  عیب ، ماجنا 

؟ دیامن طرش  هب  لمع  هب  مزلم  ار  وا  دشاب  هتشاد  قح 

یمن بوسحم  عیب  دشاب ، هارمه  نآ  هب  عجار  یبتک  دنـس  نتـشون  اب  دـنچره  نآ  ماجنا  هدـعو  ای  نآ و  رب  قفاوت  ای  عیب  دـصق  دّرجم  ج :
يرثا دوشن  دـقعنم  نآ  رب  ینتبم  دـقع  ای  دـشابن و  هلماعم  دـقع و  نمـض  رد  اـت  مه  طرـش  تسین و  یفاـک  مه  نآ  قّقحت  يارب  دوش و 
تهج زا  رگید  فرط  هب  تبـسن  نیفرط  زا  کی  چـیه  دوشن ، دـقعنم  یعرـش  حیحـص  هجو  رب  لاقتنا  لقن و  عیب و  ات  نیا  رب  انب  درادـن ،

.دننک یمن  ادیپ  یّقح  هلماعم ، ماجنا  هدعو  قفاوت و 

هدنشورف رادیرخ و  طیارش 

یم هک  یـسک  يارب  ایآ  دوش ، شا  هناخ  مزاول  نیمز و  شورف  هب  راداو  مکاح ، مکح  هب  اـی  تلود  فرط  زا  یـصخش  رگا  س 1475 :
زیاج هدش ، شورف  هب  روبجم  وا  دناد 
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؟ دنک يرادیرخ  وا  زا  ار  اهنآ  تسا 

، دریگب تروص  دراد ، ار  یّقح  نینچ  ًاعرش  هک  یـصخش  طسوت  دشاب و  قح  هب  هناخ  مزاول  نیمز و  شورف  هب  وا  ندرک  راداو  رگا  ج :
.دهدب ار  نآ  هزاجا  هلماعم ، زا  دعب  هک  تسا  نیا  رب  طونم  تروصنیا  ریغ  رد  درادن ، لاکشا  وازا  نارگید  طسوت  اهنآ  دیرخ 

طـسوت نآ  شورف  زا  دـعب  نینچمه  درک و  تفاـیرد  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ورمع ، هب  ار  دوـخ  کـِلم  دـیز ، هکنآ  زا  دـعب  س 1476 :
، مکح نیا  ایآ  هدـش ، دـیز  لاوما  هرداصم  فیقوت و  هب  مکح  وا ، ياه  هنیزه  رد  نآ  فرـصم  نآ و  لوپ  تفاـیرد  دـلاخ و  هب  ورمع ،

؟ دنک یم  نآ  شورف  ِنالطب  زا  فشک  دوش و  یم  هدش ، هتخورف  دیز  طسوت  نآ  زا  لبق  هک  یکِلم  لماش 

اب ای  هتـشادن و  ار  اهنآ  شورف  قح  هلماعم ، ناـمز  زا  شلاوما  فیقوت  هب  تبـسن  مکاـح  مکح  رثا  رب  هدنـشورف  هک  دوش  تباـث  رگا  ج :
هک هرداـصم  مکح  هتـشاد ، ار  نآ  هرداـصم  قح  مکاـح  هک  هدوب  ییاـهزیچ  زا  عیبم  هکلب  هدوبن  عیبـم  کـلام  یلو  هدوب  دـیلاوذ  هکنآ 

نیا ریغ  رد  دوش و  یم  هتفرگ ، تروص  مکح  رودـص  زا  لـبق  هک  یعیب  نـالطب  هب  مکح  هدـش و  مه  عیبم  لـماش  تسا ، عیب  زا  رّخاـتم 
.تسا تّحص  هب  موکحم  هدشن و  لاوما  هرداصم  لومشم  هدش ، ماجنا  مکح  رودص  زا  لبق  هک  یعیب  تروص ،

يرارطـضا تالماعم  ماجنا  هب  راداو  ار  نانآ  یهاگ  مدرم ، یعامتجا  يداصتقا و  تالکـشم  یعامتجا و  طباور  یگدیچیپ  س 1477 :
نالطب بجوم  یعرـش  رظن  زا  رارطـضا  ایآ  دـنوش ، یم  بوسحم  مومذـم  فرع  رظن  زا  لقاال  ای  هنالداعریغ و  راـبنایز و  هک  دـنک  یم 

؟ ریخ ای  تسا  هلماعم 

رظن زا  رارطضا  ج :
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یلو .دنز  یمن  دشاب ، رطاخ  بیط  تیاضر و  اب  هارمه  هک  اهنآ  ریغ  شورف و  دیرخ و  زا  معا  هلماعم  ذوفن  تّحـص و  هب  يررـض  یهقف 
.دنکن هدافتساءوس  ّرطضم  صخش  يارب  هدمآ  دوجو  هب  طیارش  زا  هک  تسا  بجاو  رگید  فرطرب  یناسنا  یقالخا و  رظن  زا 

یلوضف عیب 

هب نآ  دّدجم  شورف  هب  مادقا  مردارب  یلو  ما ، هدیرخ  طرش  ِعیب  وحن  هب  مردارب  زا  ار  یعارز  نیمز  کی  زا  یتمسق  بناجنیا  س 1478 :
؟ تسا حیحص  وا  مّود  هلماعم  ایآ  تسا ، هدومن  يرگید  صخش 

درادن و لوا  عیب  خسف  زا  لبق  رگید  صخش  هب  ار  نآ  شورف  قح  هدنشورف  دشاب ، هدش  ققحم  یعرش  حیحص  هجو  رب  لّوا  عیب  رگا  ج :
.تسا لوا  يرتشم  هزاجا  رب  طونم  یلوضف و  مود  عیب  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  رگا 

دنـس یلو  دنا  هتخادرپ  ناشدوخ  ار  نآ  لوپ  هک  دنا  هدـیرخ  تنوکـس  يارب  ار  ینیمز  هعطق  ینواعت  تکرـش  کی  ياضعا  س 1479 :
هب دـنا ، هتـشادن  یـشقن  نیمز  لوپ  نیمأت  دـیرخ و  رد  هک  تکرـش  يرادا  تأـیه  ًاریخا  تسا ، هدـش  تبث  تکرـش  ماـن  هب  نآ  یمـسر 

هدرک نآ  یعقاو  تمیق  زا  رتمک  یتمیق  هب  نیمز  شورف  هب  مادـقا  یلبق  ياضعا  تیاـضر  بسک  نودـب  هدـمآ و  رد  تکرـش  تیوضع 
؟ تسا زیاج  عیب  نیا  ایآ  تسا ،

یّقح نآ  رد  يرگید  سک  تسا و  ناـنآ  کـلم  نیمز ، دـنا ، هدـیرخ  ناـشدوخ  يارب  ار  نیمز  دوخ  لوپ  اـب  ینّیعم  صاخـشا  رگا  ج :
هیامرـس اب  ار  نآ  رگا  یلو  تسا  یلوضف  نآ ، ناـکلام  هزاـجا  نودـب  تکرـش ، يرادا  تأـیه  طـسوت  نارگید  هب  نآ  شورف  درادـن و 
تروص نیا  رد  دوب و  دهاوخ  ینواعت  تکرش  لاوما  ءزج  دنا ، هدیرخ  تکرش  دوخ  يارب  تسا ، یقوقح  تیـصخش  کی  هک  تکرش 

تأیه تسا  زیاج 
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.دیامن فّرصت  نآ  رد  تکرش  تارّرقم  ساسا  رب  يرادا 

زا دعب  یلو  ، دشورفب شدوخ  یّتح  یسک  ره  هب  ار  شا  هناخ  ات  هدومن  یمسر  لیکو  ار  شردارب  رفس ، ماگنه  رد  یـصخش  س 1480 :
یلو داد ، عالطا  شردارب  هب  یهافش  روط  هب  ار  دوخ  فارصنا  دش و  فرصنم  هناخ  شورف  رب  ینبم  دوخ  میمصت  زا  رفـس  زا  تشگزاب 

هب ار  لوپ  هکنآ  نودب  درک  تبث  دوخ  مان  هب  ار  نآ  دنـس  دومن و  لقتنم  دوخ  هب  ار  هناخ  روکذـم ، یمـسر  تلاکو  دانتـسا  هب  وا  ردارب 
؟ تسا حیحص  عیب  نیا  ایآ  دریگب ، لیوحت  وا  زا  ار  هناخ  ای  دهدب و  لّکوم 

، عیب تسا ، هدومن  شدوخ  هب  هناخ  شورف  هب  مادقا  یهافـش ، روط  هب  دنچره  دوخ  لزع  زا  عالطا  زا  دعب  لیکو  هک  دوش  تباث  رگا  ج :
.تسا لّکوم  هزاجا  هب  طونم  یلوضف و 

هب دشاب  هتـشاد  ار  لوا  عیب  خسف  قح  هکنآ  نودـب  ار  نآ  ًادّدـجم  سپـس  دـشورفب و  یـسک  هب  ار  دوخ  يالاک  یکلام  رگا  س 1481 :
تـسا زیاج  ایآ  دشاب ، دوجوم  وا  دزن  هدش  هتخورف  يالاک  هک  یتروص  رد  و  تسا ؟ حیحـص  وا  عیب  نیا  ایآ  دشورفب ، يرگید  صخش 

؟ دنک هبلاطم  ار  نآ  مّود ، عیب  دانتسا  هب  مود  يرتشم 

دوب دهاوخ  وا  هزاجا  هب  طونم  یلوضف و  لوا ، يرتشم  هزاجا  نودب  رگید  صخش  هب  نآ  دّدجم  شورف  الاک ، لوا  عیب  مامتا  زا  دعب  ج :
هدنـشورف زا  ار  نآ  درادن  قح  مود  يرتشم  دنک و  ذخا  تفای ، هک  ییاج  ره  رد  ار  الاک  دراد  قح  تسا ، هدادـن  هزاجا  ار  مود  عیب  ات  و 

.دنک هبلاطم 

ای دوش  یم  بوسحم  وا  کلم  نیمز  نیا  ایآ  تسا ، هدیرخ  يرگید  صخش  لاوما  اب  ار  ینیمز  یصخش  س 1482 :
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؟ لام بحاص  کلم 

عقاو وا  فرط  زا  عیب  دهد ، هزاجا  ار  هلماعم  لام ، بحاص  هک  یتروص  رد  دشاب ، هدیرخ  يرگید  صخش  لام  نیع  اب  ار  نیمز  رگا  ج :
هّمذ رد  شدوخ و  يارب  ار  نیمز  هک  ینامز  فالخرب  .تسا  لطاب  عیب ، دـهدن ، هزاجا  رگا  درادـن و  نآ  رد  یّقح  رادـیرخ  دوش و  یم 

هب ار  نآ  لوپ  یلو  دوـب  دـهاوخ  وا  دوـخ  کـلم  نیمز  تروـص  نیا  رد  دـهدب ، يرگید  صخـش  لاـم  زا  ار  نآ  لوـپ  سپـس  درخب و 
بجاو مه  هدنـشورف  رب  دشاب و  یم  تسا ، هداد  هدنـشورف  هب  ار  وا  لوپ  هک  یـصخش  لام  نماض  نینچمه  تسا و  راکهدـب  هدنـشورف 

.دنادرگرب نآ  کلام  هب  تسا  هدرک  تفایرد  نیمز  تمیق  ناونع  هب  ادتبا  رد  ار  هچنآ  هک  تسا 

دـیامن و فرـصم  دوخ  تاـجایتحا  يارب  هتفرگ و  ار  نآ  لوپ  دـشورفب و  یلوـضف  روـط  هب  ار  يرگید  لاـم  یـصخش  رگا  س 1483 :
وا لام  شورف  زا  هک  ار  یغلبم  نامه  دـیاب  ایآ  دـهدب ، لام  بحاـص  هب  ار  نآ  ضوع  دـهاوخب  يداـیز  تّدـم  تشذـگ  زا  دـعب  سپس 

؟ درادرپب وا  هب  ضوع  ِتخادرپ  نامز  رد  ای  نامز و  نآ  رد  ار  نآ  تمیق  ای  دهدب  وا  هب  تسا  هدروآ  تسدب 

هب هتفرگ ، يرتشم  زا  نمث  ناونع  هب  هک  ار  یغلبم  نامه  دـیاب  دـهدب ، مه  ار  نمث  ضبق  هزاجا  عیب ، لصا  هزاجا  زا  دـعب  کلام  رگا  ج :
دیاب ناکما  مدع  تروص  رد  دنادرگرب و  وا  هب  ار  کلام  لام  نیع  ناکما ، تروص  رد  دیاب  دـنک  در  ار  عیب  لصا  رگا  دـهدب و  کلام 

تمیق توافت  دروم  رد  کلام  اب  هک  تسا  نیا  طوحا  دهدب و  وا  هب  تمیق  ای  لثم  زا  معا  ار  نآ  ضوع 
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.دیامن هحلاصم  ادا ، زور  هلماعم و  نامز 

فّرصت يایلوا 

لوا تمسق 

ضبق اب  عیب  ایآ  دوش ، يراج  مه  عیب  دقع  ِیعرش  هغیص  دیامن و  يرادیرخ  ار  یکالما  شریغص  نادنزرف  يارب  يردپ  رگا  س 1484 :
؟ دوش یم  ققحم  دراد ، نانآ  رب  هک  یتیالو  رثا  رب  ردپ  ضابقا  و 

، دوخ ریغـص  دنزرف  رب  تیالو  ناونع  هب  ردپ  طسوت  عیبم  ضبق  شریغـص ، دنزرف  يارب  ردپ  فرط  زا  هلماعم  حیحـص  قّقحت  زا  دعب  ج :
.تسا یفاک  نآ  راثآ  ّبترت  يارب 

تسا و هتفرگ  يرتشم  زا  هناعیب  ناونع  هب  ار  یغلبمو  هدومن  منیمز  شورف  هب  مادقا  یکدوک  نارود  رد  بناجنیا  تسرپرـس  س 1485 :
نیا ایآ  دنک ، یم  فّرصت  نآ  رد  تسا و  يرتشم  رایتخا  رد  مئاد  روط  هب  نیمز  یلو  ریخ ، ای  هدش  مامت  نانآ  نیب  هلماعم  هک  مناد  یمن 

؟ مریگب سپ  وا  زا  ار  نیمز  یلصا  کلام  ناونع  هب  مدوخ  تسا  زیاج  هکنیا  ای  تسا ، ذفان  نم  رب  حیحص و  عیب ،

موکحم ًاعرش  عیب ، تسا ، هتخورف  هتشاد ، امش  رب  نامز  نآ  رد  هک  یتیالو  لیلد  هب  ار  ناتنیمز  امش  یعرش  ّیلو  هک  دوش  تباث  رگا  ج :
.دیرادن ار  نیمز  هبلاطم  قح  تسا ، هدشن  تباث  عیب ، نآ  ِخسف  هک  ینامز  ات  رضاح  لاح  رد  امش  تسا و  تّحص  هب 

لام دوس  ایآ  دزادنین ، راک  هب  دنک و  يرادهگن  دوخ  دزن  ار  نآ  مّیق ، دنامب و  یقاب  دقن  لوپ  يرادـقم  ّتیم  ییاراد  زا  رگا  س 1486 :
و تسوا ؟ هدهع  رب  دشاب ، یم  فراعتم  فرع ، رازاب و  رد  هک  يرادـقم  ره  ای  ًالثم �13 )  ) دننک یم  تخادرپ  اهکناب  هک  يرادـقم  هب 

؟ تسیچ مکح  دروآ ، تسدب  تسین  صخشم  نآ  رادقم  هک  ار  يدوس  دنک و  تراجت  روکذم  لام  اب  هک  یتروص  رد 

لاوما یضرف  ياهدوس  نماض  مّیق ، ج :
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يارب ًاعرش  هک  یتروص  رد  مّیق  تسا و  ریغص  هب  ّقلعتم  هلصاح ، ياهدمآرد  همه  دنک ، تراجت  ریغـص  لام  اب  رگا  یلو  تسین ، راغص 
.دشاب یم  دوخ  راک  ِلثملاهرجا  قحتسم  طقف  دشاب ، زاجم  ریغص  لام  اب  تراجت 

وا زا  هزاجا  بسک  تلاکو و  نودـب  ار  وا  كالما  لاوما و  روجحم ، ریغ  هدـنز  ِصخـش  ِنادـنزرف  داماد و  تسا  زیاج  اـیآ  س 1487 :
؟ دنشورفب

رب انب  دـشاب ، کلام  دـنزرف  ای  داماد  هدنـشورف  دـنچره  تسوا  هزاجا  هب  طونم  هدوب و  یلوضف  وا  نذا  نودـب  يرگید  کِلم  شورف  ج :
.دوش یمن  ّبترتم  هلماعم  نآ  رب  يرثا  دهدن  هزاجا  کلام  ات  نیا 

يو لاوما  رد  دـنناوت  یم  هنوـگچ  نادـنزرف  تلاـح  نیارد  تسا ، هدـش  ساوـح  لـالتخا  يزغم و  هتکـس  راـچد  یـصخش  س 1488 :
؟ دراد یمکح  هچ  شرگید  نادنزرف  هزاجا  نودب  یعرش و  مکاح  نذا  نودب  نادنزرف  زا  یکی  فّرصت  دننک ؟ فّرصت 

تسا و عرـش ، مکاح  اب  شلاوما  وا و  رب  تیالو  دوش ، بوسحم  نونجم  فرع  رظن  هب  هک  دـشاب  يّدـح  هب  وا  ساوح  لـالتخا  رگا  ج :
رد مکاحزا  هزاجا  بسک  زا  لبق  رگا  تسین و  زیاـج  عرـش ، مکاـح  نذا  نودـب  وا  لاومارد  فّرـصت  شنادـنزرف  یّتح  سکچیه  يارب 

.تسا مکاح  هزاجا  هب  طونم  یلوضف و  اهنآ  رد  یلماعم  تافّرصت  تسا و  نامض  بجوم  بصغ و  دوش ، فّرصت  يو  لاوما 

ردام  ) شرـسمه نادـنزرف و  وا و  يارب  دوش ، وا  یتسرپرـس  راد  هدـهع  دـنک و  جاودزا  يدیهـش  رـسمه  اب  یـسک  رگا  ایآ  س 1489 :
يارب هک  یقوقح  تسا ؟ زیاج  دهد ، یم  وا  نادنزرف  هب  هک  دیهـش  داینب  لوپ  اب  هدـش  يرادـیرخ  يایـشا  زا  هدافتـسا  دیهـش ) نادـنزرف 

فرصم دیاب  هنوگچ  دنک ، یم  نانآ  هب  دیهش  داینب  هک  يدقن  یسنج و  ياهکمک  تسا و  هدش  رّرقم  دیهش  نادنزرف 
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؟ دنیامن فرصم  دیهش  نادنزرف  يارب  طقف  قیقد  روط  هب  هدومن و  ادج  ار  اهنآ  تسا  بجاو  ایآ  دوش ؟

هدافتسا يارب  ای  دشاب و  نانآ  دوخ  ياه  هنیزه  رد  فرصم  يارب  هکنیا  زا  معا  دیهش ، ریغص  نادنزرف  صوصخم  لاوما  رد  فّرصت  ج :
.دریگب تروص  نانآ  یعرش  ّیلو  نذا  هب  دیاب  دشاب ، دیهش  ریغص  ناکدوک  تحلصم  هب  دنچره  نارگید ،

لاوما زا  یئزج  ایآ  دنراد ؟ یمکح  هچ  دنهد  یم  هیدـه  نانآ  هب  وا  هداوناخ  زا  رادـید  ماگنه  دیهـش  ناتـسود  هک  ییایـشا  س 1490 :
؟ دوش یم  بوسحم  دیهش  نادنزرف 

طونم اهنآ  رد  نارگید  فّرصت  دوش و  یم  بوسحم  نانآ  لاوما  ءزج  یعرش  ّیلو  لوبق  اب  دشاب ، دیهـش  نادنزرف  يارب  ایاده  رگا  ج :
.تسا نانآ  یعرش  ّیلو  نذا  هب 

ناونع هب  ار  ینّیعم  غلبم  دـندرک و  یم  هرادا  ار  نآ  میاهومع  شتاـفو  زا  دـعب  هک  دوب  يراـجت  هفرغ  کـی  بحاـص  مردـپ  س 1491 :
مه ناـنآ  تفرگ و  ضرق  میاـهومع  زا  یکی  زا  لوپ  یغلبم  دوب  اـم  مّیق  هک  مرداـم  یتّدـم  تشذـگ  زا  دـعب  دـنداد ، یم  اـم  هب  هراـجا 

ظفح نوناق  فالخرب  ار  يراجت  هفرغ  نآ  سپس  دندرک و  عطق  میا  هتفرگ  ضرق  نانآ  زا  هک  یغلبم  باسح  هب  ار  نآ  هراجا  تخادرپ 
اب یلبق  تموکح  نارود  رد  یمـسر  روط  هب  هلماعم  دـندیرخ و  مردام  زا  غولب  ّنس  هب  ندیـسر  ات  ریغـص  ناکدوک  لاوما  يرادـهگن  و 

تافّرـصت و نآ  ایآ  تسیچ ؟ رـضاح  لاح  رد  ام  فیلکت  دـش ، مامت  یعطق و  دـندوب ، تموکح  نآ  عباـت  هک  دارفا  زا  یـضعب  کـمک 
یم نیب  زا  نامز  رورم  اب  ریغص  قح  ایآ  و  میراد ؟ ار  هلماعم  نآ  خسف  قح  یعرش  رظن  زا  ام  هکنیا  ای  دنتسه  تّحص  هب  موکحم  هلماعم 

؟ دور

تهج هب  هراجالا  لام  تخادرپ  عطق  هفرغ و  هراجا  ج :
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هک دوش  تباـث  ینوناـق  یعرـش و  قیرط  زا  هکنآ  رگم  تسا ، تّحـص  هب  موکحم  نآ  شورف  نینچمه  هدـش و  هتفرگ  ضرق  هک  یغلبم 
زا دعب  مه  ناکدوک  تسا و  هدوبن  نآ  شورف  رد  زاجم  نانآ  مّیق  ای  هدوبن و  ناشتحلصم  هب  نامز  نآ  رد  ریغص  ناکدوک  مهـس  شورف 

.درادن ریغص  دارفا  قح  طوقس  رد  يرثا  نامز  زورم  هلماعم ، نالطب  تابثا  ضرف  رب  دنا و  هدادن  هزاجا  ار  هلماعم  نآ  غولب 

نادنزرف ینوناق  یعرش و  مّیق  نم  دش و  هتشک  دوب  نیشام  هدننار  شناتسود  زا  یکی  هک  یگدننار  هثداح  کی  رد  مرهوش  س 1492 :
؟ منکب ار  همیب  قح  تفایرد  هلأسم  يریگیپ  ای  هید و  هبلاطم  هدننار ، زا  دیاب  نم  ایآ  ًالوا.مدش : مریغص 

؟ منک فّرصت  ناشردپ  يرادازع  مسارم  يرازگرب  يارب  نادنزرف  صوصخم  لام  رد  تسا  زیاج  ایآ  ًایناث :

؟ میایب هاتوک  هید  هب  تبسن  ریغص  ناکدوک  قح  زا  تسا  زیاج  نم  يارب  ایآ  ًاثلاث :

؟ متسه هید  نماض  نم  ایآ  دنوشن ، یضار  نآ  هب  غولب  زا  دعب  نانآ  میایب و  هاتوک  نانآ  قح  زا  رگا  ًاعبار :

نانآ قح  ریغص  ناکدوک  رب  تیالو  ناونع  هب  هک  تسا  بجاو  امش  رب  دشاب ، هید  نماض  یعرـش  رظنزا  يرگید  درف  ای  هدننار  رگا  ج :
نینچ نوناق  بجوم  هب  ناکدوک  رگا  مه  همیب  قح  هلأسم  رد  نینچمه  دـینک و  ظفح  تسوا ، هدـهع  رب  هید  هک  یـسک  زا  هبلاطم  اـب  ار 

.دیراد ار  هفیظو  نیمه  دنشاب ، هتشاد  ار  یّقح 

.دشاب هدیسر  نانآ  هب  ناشردپ  زا  ثرا  قیرط  هب  دنچره  تسین  زیاج  ناشردپ  میحرت  سلاجم  ياه  هنیزه  رد  ریغص  لاوما  فرصم  . 2

ار هید  غولب  زا  دعب  دنناوت  یم  نانآ  تسین و  زیاج  دشاب  یم  نانآ  تحلصم  فالخ  هک  نادنزرف  قح  زا  امش  تشذگ  3 و 4 .
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.دننک هبلاطم 

نانآ یگمه  مّیق  ّیلو و  نانآ  يردپ  ّدج  هاگداد  يأر  دانتسا  هب  تسا و  هدرک  توف  دراد  ریغـص  كدوک  دنچ  هک  مرهوش  س 1493 :
نم ایآ  دشابن ، هنوگنیا  رگا  و  دوش ؟ یم  شرگید  ناردارب  مّیق  دسرب ، غولب  ّنس  هب  نادـنزرف  زا  یکی  هک  یتروص  رد  ایآ  تسا ، هدـش 

هلأسم نیا  دریگب ، ار  ّتیم  لاوما  سدُس  دراد  دصق  هاگداد  يأر  دانتسا  هب  نانآ  ّدج  یفرط  زا  و  مشاب ؟ منادنزرف  تسرپرـس  مراد  قح 
؟ دراد یمکح  هچ 

هاگداد فرط  زا  بصن  هب  زاین  هکنیا  نودب  تسا  ناشیا  يردپ  ّدج  اب  نانآ  دشر  غولب و  نامز  ات  ریغص  ماتیا  رب  تیالو  تمومیق و  ج :
ناکدوک تحلصم  فالخ  رب  یلمع  هب  مادقا  رگا  دشاب و  ناشیا  تعفنم  تحلصم و  قبط  دیاب  نانآ  لاوما  رد  وا  تافّرصت  یلو  دشاب ،

دـسرب و غولب  نس  هب  هک  نانآ  زا  کی  ره  دـننک و  هعجارم  هاـگداد  هب  یـسررب  يریگیپ و  يارب  دروم  نآ  رد  دـنراد  قح  درک ، ریغص 
تیالو شردام  هن  وا و  هن  یلو  دریگ  یم  تسدب  ار  دوخ  روما  رایتخا  دوش و  یم  جراخ  يردپ  ّدج  تمومیق  تیالو و  زا  دوش  دیـشر 

نیا رب  انب  درب ، یم  ثرا  سدُس  رادـقم  هب  ناشردـپ  لاوما  زا  نانآ  ّدـج  نوچ  دـننک و  یمن  ادـیپ  رگید  ریغـص  نادـنزرف  رب  تمومیق  و 
.دنک تفایرد  دوخ  يارب  ار  ّتیم  لاوما  سدُس  هک  درادن  لاکشا 

هدرک رداص  مکح  هاگداد  تسا و  هدیسر  لتق  هب  تسا  ریغص  دنزرف  هس  رهوش و  ردام و  ردپ و  ياراد  هک  يرادرهوش  نز  س 1494 :
تـسه مه  نانآ  یعرـش  ّیلو  هک  ریغـص  ناکدوک  ردـپ  یلو  دزادرپب ، هید  مد  يایلوا  هب  دـیاب  تسوا و  رهوش  ردارب  نز  نآ  لـتاق  هک 

ردارب
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؟ تسا زیاج  وا  لمع  نیا  ایآ  دنک ، یم  يراددوخ  شنادنزرف  دوخ و  يارب  شردارب  زا  هید  تفایرد  زا  اذـل  دـناد و  یمن  لتاق  ار  دوخ 
رب رارـصا  رما و  نیارد  تلاخد  قح  یناونع  ره  هب  يرگید  سک  اـیآ  ریغـص ، ناـکدوک  يردـپ  ّدـج  ردـپ و  دوجو  اـب  اـیآ  نینچمه  و 

؟ ریخ ای  دراد  ار  نانآ  يومع  زا  نز  نآ  نادنزرف  يارب  هید  نتفرگ 

زیاج تسین ، هید  هب  یقیقح  نویدـم  لتاق و  تسا  شرـسمه  لتق  هب  مهتم  هک  شردارب  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  راغـص  ردـپ  رگا  . 1 ج :
.دنک هبلاطم  هید  وا  زا  شریغص  دالوا  ّقح  نتفرگ  ناونع  هب  دریگب و  هید  وا  زا  تسین 

.درادن ار  نانآ  روما  رد  تلاخد  قح  يرگید  سک  دنراد ، تمومیق  تیالو و  راغص  رب  هک  يردپ  ّدج  ای  ردپ  دوجو  اب  . 2

ای لتاق  وفع  وا  يارب  ایآ  دشابن ، مد  يایلوا  زا  هدش  بصن  نانآ  رب  هک  یمّیق  دشاب و  هتشاد  يریغـص  دالوا  طقف  لوتقم  رگا  س 1495 :
؟ تسا زیاج  هید  هب  صاصق  لیدبت 

ای لتاق  وفع  هب  تبـسن  ریغـص  هطبغ  تحلـصم و  تیاعر  اب  دـناوت  یم  هدـش ، راذـگاو  بوصنم  مّیق  هب  یعرـش  ّیلو  تارایتخا  رگا  ج :
.دیامن مادقا  هید  هب  صاصق  لیدبت 

زا ار  نآ  زا  يرادـقم  وا  يارب  تراـجت  روظنم  هب  دراد  دـصق  وا  مّیق  دراد و  دوجو  کـناب  رد  ریغـص  کـی  زا  لوـپ  یغلبم  س 1496 :
؟ تسا زیاج  وا  يارب  راک  نیا  ایآ  دنک ، نیمأت  ار  ریغص  درف  ياه  هنیزه  بیترت  نیدب  ات  دریگب  کناب 

ار نآ  ای  دننک  راک  هبراضم  ناونع  هب  وا  دوخ  يارب  وا  لام  اب  ریغص  هطبغ  تحلصم و  تیاعر  اب  تسا  زیاج  ریغص  مّیق  ّیلو و  يارب  ج :
نآ اب  ات  دنهدب  يرگید  هب 
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.دنتسه ریغص  لام  نماض  الا  دشاب و  نیما  نانیمطا و  دروم  لماع  هکنیا  طرش  هب  دنک  راک 

هک یتروص  رد  ایآ  دشاب ، مکاح  اب  ناش  قح  هبلاطم  رد  نانآ  رب  تیالو  دنـشاب و  ریغـص  نانآ  زا  یـضعب  ای  مد  يایلوا  رگا  س 1497 :
؟ دنک وفع  صاصق  زا  هید ، هب  صاصق  لیدبت  اب  ار  وا  تسا  زیاج  دنک ، زارحا  ار  یناج  راسعا  مکاح 

.دیامن هید  هب  لیدبت  ار  صاصق  ّقح  تسا  زیاج  دنادب ، لیدبت  رد  ار  راغص  تحلصم  هطبغ و  عرش ، مکاح  هک  یتروص  رد  ج :

؟ دنک لزع  لفط  لاوما  هب  وا  ندناسر  ررض  توبث  زا  دعب  ار  لفط  يرهق  ّیلو  مکاح ، تسا  زیاج  ایآ  س 1498 :

لاوما رد  يو  تافّرـصت  لفط و  يرهق  ّیلو  تیالو  رارمتـسا  هک  دوش  راکـشآ  دـهاوش  نئارق و  قیرط  زا  دـنچره  مکاح  يارب  رگا  ج :
.تسا بجاو  مکاح  رب  يو  لزع  تسا ، وا  ررض  هب  لفط 

ندز ررض  دنتسه ، ریغـص  عفن  هب  هک  لیبق  نیمه  زا  يرگید  دراوم  ضّوعم و  ریغ  حلـص  هبه و  لوبق  زا  ّیلو  يراددوخ  ایآ  س 1499 :
؟ دوش یم  بوسحم  وا  تحلصم  تیاعر  مدع  ای  ریغص  هب 

یمن بوسحم  يو  تحلـصم  تیاـعر  مدـع  وا و  هب  ندز  ررـض  ریغـص ، يارب  ضّوعم  ریغ  حلـص  هبه و  لوبق  زا  يراددوـخ  دّرجم  ج :
، ّیلو رظن  هب  تسا  نـکمم  هـکلب  تـسین  بـجاو  ریغـص  يارب  لاـم  لیـصحت  ّیلو  رب  اریز  درادـن  لاکـشا  هـسفن  یف  نـیا  رب  اـنب  .دوـش 

.دشاب لفط  تحلصم  هب  دراوم  یضعب  رد  نتفریذپ  زا  وا  يراددوخ 

ّیلو اّما  دسرب ، تبث  هب  نانآ  مان  هب  هک  دنک  بیوصت  دهد و  صاصتخا  ادهـش  نادـنزرف  هب  ار  یلاوما  ای  نیمز  تلود ، رگا  س 1500 :
مکاح ایآ  .دنک  يراددوخ  اهنآ  دانسا  ياضما  زا  راغص 
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؟ دهد ماجنا  راغص  زا  تیالو  هب  ار  راک  نیا  دناوت  یم 

یتیالو یعرش ، ّیلو  دوجو  اب  مکاح  تسین و  بجاو  وا  رب  نآ  ماجنا  دشاب ، ّیلو  ياضما  رب  طونم  راغص  يارب  لاوما  لیصحت  رگا  ج :
زا رگا  دنک و  عانتما  نآ  ماجنا  زا  درادن  قح  وا  دشاب ، ّیلو  ياضما  رب  طونم  راغـص ، صوصخم  لاوما  ظفح  رگا  یلو  درادن ، نانآ  رب 

.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  راغص  رب  تیالو  ناونع  هب  دوخ  ای  هدرک و  اضما  هب  راداو  ار  وا  دیاب  مکاح  دیامن ، يراددوخ  نآ  ماجنا 

وا لاوما  نتفر  نیب  زا  ای  لفط  داسف  فوخ  دـشاب و  قساف  لفط  ّیلو  رگا  و  تسا ؟ طرـش  لفط  رب  تیـالو  رد  تلادـع  اـیآ  س 1501 :
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  مکاح  دشاب ، هتشاددوجو 

ّدج ای  ردپ و  هک  دوش  تباث  هیلاح  نئارق  اب  دنچره  مکاح  يارب  رگا  یلو  تسین ، لفط  رب  يردپ  ّدج  ردپ و  تیالو  طرش  تلادع ، ج :
.دنک عنم  لفط  لاومارد  فّرصت  زا  هدومن و  لزع  ار  نانآ  دیاب  دش ، دنهاوخ  لفط  يارب  ررض  ثعاب  يردپ 

یباختنا مّیق  ای  يردـپ ) ّدـج  ای  ردـپ   ) يرهق ّیلو  ایآ  دنـشاب ، نونجم  ای  ریغـص  لوتقم ، مد  ءایلوا  همه  دـمع ، لـتق  رد  رگا  س 1502 :
؟ دنراد ار  هید  هبلاطم  ای  صاصق  تساوخرد  قح  هاگداد 

هب سّدـقم  عراش  فرط  زا  نانآ  يارب  تیالو  لعج  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  نونجم ، ریغـص و  ءاـیلوا  تیـالو  هلّدا  هعومجم  زا  ج :
نانآ تحلـصم  هطبغ و  هظحالم  اب  دـیاب  نانآ  یعرـش  ّیلو  ثحب ، دروم  هلأسم  رد  نیا  رب  انب  .تسا  هیلع  ّیلوم  تحلـصم  ظفح  رطاخ 

صیخشت هک  تسا  یهیدب  .تسا  ذفان  ضوعالب ، ای  ضوعلا  عم  وفع  ای  هید  ای  صاصق  هب  تبسن  وا  باختنا  دنک و  مادقا 
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.دریگ تروص  غولب  ّنس  زا  وا  ندوبرود  ای  کیدزن  هلمج ، زا  بناوج و  همه  هظحالم  اب  دیاب  نونجم  ریغص و  تحلصم 

نودب هیلع  ینجم  يارب  نآ  نتفرگ  هید و  ياضاقت  ّقح  وا  يردپ  ّدـج  ای  ردـپ  ایآ  دوش ، عقاو  یلماک  ناسنا  رب  یتیانج  رگا  س 1503 :
؟ دنک تخادرپ  هیلع  ینجم  هب  ار  هید  يردپ  ّدج  ای  ردپ  هبلاطم  ماگنه  هک  تسا  بجاو  یناج  رب  ایآ  ینعی  دنراد ؟ ار  وا  نذا 

.دننک هبلاطم  ار  يو  ّقح  وا  نذا  نودب  دنناوت  یمن  اذل  دنرادن ، لقاع  غلاب و  هیلع  ینجم  رب  یتیالو  نانآ  ج :

مود تمسق 

؟ دهد هزاجا  ار  ثلث  رب  دئاز  رد  ناشیا  ثّروم  تیصو  نانآ ، رب  تیالو  ناونع  هب  تسا  زیاج  راغص  ّیلو  يارب  ایآ  س 1504 :

.دهد هزاجا  راغص ، تحلصم  هطبغ و  تیاعر  اب  دناوت  یم  یعرش ، ّیلو  ج :

دنرادن یتیولوا  يردپ  ّدج  ای  ردـپ  رگا  و  تسا ؟ تیولوا  ياراد  رت و  قحیذ  دـنزرف ، اب  هطبار  رد  ردام  هب  تبـسن  ردـپ  ایآ  س 1505 :
؟ ردام لوق  ای  تسا  مّدقم  ردپ  لوق  فالتخا ، ماگنه  ایآ  دنتسه ، قح  بحاص  رادقم  کی  هب  ود  ره  ردام  ردپ و  هکلب 

ود ات  رـسپ  دـنزرف  تناضح  تسا و  يردـپ  ّدـج  ردـپ و  هدـهع  هب  ریغـص  رب  تیالو  دوش ، یم  فلتخم  قوقح  فـالتخا  اـب  خـساپ  ج :
طـسوت ردام  ردـپ و  ّتیذا  تمرح  تعاطا و  ّقح  تسا و  ردـپ  اب  نآ  زا  دـعب  تسا و  ردام  اب  یگلاس  تفه  ات  رتخد  دـنزرف  یگلاس و 
.تسا ناردام  ياپ  ریز  تشهب  هک  هدش  دراو  تایاور  رد  دنک ، تاعارم  رتشیب  ار  ردام  لاح  دیاب  دنزرف  تسا و  رادقم  کی  هب  دنزرف 

ردام ردارب و  تسا ، هدیسر  تداهش  هب  مراد  وا  زا  دنزرف  ود  هک  مرهوش  س 1506 :
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نم هکنیا  هب  هجوت  اب  دننک ، یم  يراددوخ  نم  هب  نانآ  نداد  زا  هتفرگ و  ار  ناشلاوما  مامت  یگدنز و  مزاول  كدوک و  ود  نآ  مرهوش 
؟ دراد ار  ناشلاوما  نانآ و  رب  تراظن  قح  یسک  هچ  درک ، مهاوخن  مه  جاودزا  هدرکن و  جاودزا  نانآ  رطاخ  هب 

تسا نانآ  یعرش  مّیق  اب  نانآ  لاوما  رب  تیالو  یلو  تسا ، ناشردام  ّقح  یعرش  فیلکت  ّنس  هب  ندیـسر  ات  میتی  لافطا  يرادهگن  ج :
.دنرادن ار  ناشلاوما  نانآرب و  تیالو  تناضح و  قح  ناشگرزبردام  راغص و  يومع  تسا و  عرش  مکاح  اب  مّیق  ندوبن  تروص  رد  و 

مهـس زا  وا  تناضح  تحت  نادنزرف  ردام و  هدافتـسا  عنام  ّتیم ، رـسمه  جاودزا  زا  دعب  ریغـص  ناکدوک  يایلوا  زا  یـضعب  س 1507 :
هب راداو  ار  نانآ  هک  دراد  دوجو  یعرـش  زّوجم  ایآ  دـنوش ، یم  ناشزاین  دروم  مزاول  ریاـس  هناـخ و  لـیبق  زا  ناشردـپ  هیثرا  زا  راـغص 

؟ دیامن دراد ، هدهع  رب  ار  نانآ  تناضح  هک  ناشردام  هب  راغص  مهس  میلست 

، فالخ رب  هچنانچ  تسا و  وا  اب  تحلصم  صیخشت  دشاب و  نانآ  هطبغ  تحلـصم و  هظحالم  اب  دیاب  راغـص  یعرـش  ّیلو  تامادقا  ج :
.دوش عوجر  عرش  مکاح  هب  دیاب  ددرگ ، فالتخا  زورب  ببس  دنک و  لمع 

؟ تسا حیحص  دوش ، ظفح  نانآ  عفانم  هک  يوحن  هب  ناشیا  لاوما  اب  راغص  مّیق  تراجت  ایآ  س 1508 :

.درادن لاکشا  راغص  هطبغ  تحلصم و  تاعارم  اب  ج :

؟ تسا نانآ  زا  کیمادک  اب  تمومیق  تیالو و  ّقح  رسمه ، ییاد و  ومع ، ّدجدوجو ، ماگنه  س 1509 :

تیالو و ّقح  ییاد  ومع و  تساردام و  اب  طقف  مه  وا  تناضح  ّقح  تسا و  يردپ  ّدج  اب  وا  لاوما  میتی و  ریغص  رب  یعرش  تیالو  ج :
.دنرادن تناضح 

زیاج ایآ  س 1510 :
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طقف نانآ  يردپ  ّدج  هک  يروط  هب  دریگ ، رارق  ردام  رایتخارد  نانآ ، تناضح  لوبق  لابق  رد  ّلک  ناتـسداد  نذا  اب  نامیتی  لاوما  تسا 
؟ دشاب هتشادن  میقتسم  تلاخد  قح  دشاب و  هتشاد  تراظنو  فارشا  ّقح 

رایتخارد ماتیا  لاوما  ندـنام  یقاب  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  تسا ، ناکدوک  یعرـش  ّیلو  هک  يردـپ  ّدـج  تقفاوم  نودـب  راـک  نیا  ج :
دراپسب یـسک  هب  ار  نانآ  لاوما  رب  تیالو  دریگب و  ار  نآ  يولج  دیاب  مکاح  تروص  نیا  رد  هک  دوش  نانآ  هب  ررـض  بجوم  ناشّدج 

.وا ریغ  ای  دشاب  ردام  هکنیا  زا  معا  دناد  یم  نآ  هتسیاش  ار  وا  هک 

بجاو تسوا ، هدـهع  رب  هید  هک  یـسک  زا  دراد ، ار  نآ  نتفرگ  قاقحتـسا  لـفط  هک  يا  هـید  تفاـیرد  لـفط  ّیلو  رب  اـیآ  س 1511 :
ریغـص عفن  هب  هک  یتروص  رد  یکناب  يراذـگ  هیامرـس  باسح  رد  نتـشاذگ  اب  دـنچره  هید  زا  ریغـص  مهـس  يریگراکب  ایآ  و  تسا ؟

؟ تسا بجاو  وا  رب  دشاب ،

يارب دیامن و  ذخا  هبلاطم و  یناج  درف  زا  ریغص  يارب  ار  نآ  دشاب ، هید  بجوم  تیانج  هک  یتروص  رد  تسا  بجاو  لفط  ّیلو  رب  ج :
رد نآ  ماـجنا  یلو  تسین ، ریغـص  يارب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  تراـجت و  هب  مزلم  اـّما  دـنک ، ظـفح  دـشر  غوـلب و  ّنس  هب  ندیـسر  اـت  وا 

.درادن لاکشا  دشاب ، ریغص  تحلصم  هب  هک  یتروص 

یم ادیپ  تکرـش  لاومارد  هک  یمهـس  رثا  رب  وا  هثرو  و  دنک ، توف  دراد  يریغـص  هثرو  هک  تکرـش  ياضعا  زا  یکی  رگا  س 1512 :
؟ دنراد یفیلکت  هچ  تکرش  لاومارد  ناشتافّرصت  هب  تبسن  اضعا  ریاس  دنوش ، کیرش  رگید  ياضعا  اب  دننک 

.دوش هعجارم  عرش  مکاح  ای  یعرش  ّیلو  هب  راغص  مهس  دروم  رد  تسا  بجاو  ج :

هب ایآ  س 1513 :
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يارب هدیـسر ، نانآ  هب  ّتیم  كرت  ام  زا  ثرا  قیرط  زا  هک  ناشلاوما  تسا  بجاو  نانآ ، لاوما  ماتیا و  رب  يردـپ  ّدـج  تیالو  ياضتقم 
اب و  دـننک ؟ تنوکـس  دـیاب  اجک  رد  ناشردام  اب  لافطا  نآ ، بوجو  ضرف  رب  و  دوش ؟ هداد  لـیوحت  يردـپ  ّدـج  هب  ندـنام ، ظوفحم 
؟ دننک قازترا  دیاب  یعبنم  هچ  زا  تسا ، راد  هناخ  طقف  مه  ناشردام  دنریغص و  ای  دنتسه و  لیصحت  هب  لوغشم  ای  نانآ  هکنیا  هب  هجوت 

، تسین غولب  ّنس  هب  ندیـسر  ات  لاوما  زا  هدافتـسا  زا  نانآ  تیمورحم  ّیلو و  هب  ناشلاوما  میلـست  موزل  ياـنعم  هب  راغـص  رب  تیـالو  ج :
مه نانآ  لاوما  رد  فّرـصت  تسا و  ناشلاوما  ظفح  هب  تبـسن  وا  تیلوئـسم  ناشلاوما و  نانآ و  رب  ّیلو  تراـظن  موزل  ياـنعم  هب  هکلب 

تحلصم هک  یتروص  رد  دزادرپب و  نانآ  هب  ناشزاین  رادقم  هب  راغص  لاوما  زا  هک  تسا  بجاو  مه  ّیلو  رب  و  تسوا ، نذا  رب  فوقوم 
.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یم  دننک ، هدافتسا  نآ  زا  ات  دراذگب  لافطا  ردام و  رایتخا  رد  ار  لاوما  هک  دنیبب 

یفّرـصت رگا  ایآ  و  دنک ؟ فّرـصت  تسوا  زا  لقتـسم  هک  دوخ  لقاع  غلاب و  دنزرف  لاوما  رد  ردپ  تسا  زیاج  رادـقم  هچ  ات  س 1514 :
؟ تسا نماض  تسین ، نآ  هب  زاجم  هک  دنک 

وا تیاضر  نودب  فّرـصت  وا و  تیاضر  هزاجا و  اب  رگم  دنک  فّرـصت  دوخ  لقاع  غلاب و  دـنزرف  لاوما  رد  تسین  زیاج  ردـپ  يارب  ج :
.تسا هدش  اثنتسا  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  نامض  بجوم  مارح و 

تسا دوجوم  وا  دزن  رد  نانآ  زا  یلاوما  دراد و  هدهع  رب  ار  دوخ  میتی  ناردارب  یتسرپرس  هک  نینمؤم  زا  یکی  س 1515 :
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ای دریگب و  دنـس  نآ  يارب  هدنیآ  رد  هک  دیما  نیا  هب  تسا  هدرک  ناشیا  يارب  كردم  دنـس و  نودب  ینیمز  دیرخ  هب  مادقا  نانآ  لام  اب 
نآ یسک  ای  دنک و  ار  نیمز  ّتیکلام  ياعدا  یسک  هک  دراد  ار  نآ  فوخ  نونکا  یلو  دشورفب  دیرخ  تمیق  زا  رتشیب  یغلبم  هب  ار  نآ 

ار نآ  هک  یتروص  رد  ایآ  دیآ ، یمن  تسدب  مه  نآ  دیرخ  لوپ  دنک  نآ  شورف  هب  تردابم  رـضاح  لاح  رد  رگا  دیامن و  فّرـصت  ار 
؟ تسا ماتیا  لوپ  نماض  دنک ، بصغ  ار  نآ  یبصاغ  ای  دشورفب و  دیرخ  تمیق  زا  رتمک  یتمیق  هب 

وا هدهع  رب  يزیچ  دشاب ، هدرک  نانآ  يارب  نیمز  دیرخ  هب  مادقا  نانآ  تعفنم  تحلصم و  تیاعر  اب  دشاب و  نامیتی  مّیق  ًاعرـش  رگا  ج :
دشاب و یم  غولب  ّنس  هب  ندیسر  زا  دعب  ناشدوخ  هزاجا  ای  یعرش  ّیلو  هزاجا  هب  طونم  یلوضف و  هلماعم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و 

.تسا نامیتی  لام  نماض  مه  وا 

؟ دهدب ضرق  يرگید  هب  ای  درادرب و  ضرق  ناونع  هب  شدوخ  يارب  لفط  لاوما  زا  ردپ  تسا  زیاج  ایآ  س 1516 :

.درادن لاکشا  دشاب ، وا  تحلصم  هطبغ و  تیاعر  اب  رگا  ج :

تلع هب  ای  كدوک و  ندـش  گرزب  زادـعب  دوش و  هداد  هیدـه  يزاب  بابـسا  لثم  رگید  ياهزیچ  ای  سابل  یکدوک  هب  رگا  س 1517 :
؟ دهدب هقدص  ار  اهنآ  وا  ّیلو  تسا  زیاج  ایآ  ددرگ ، هدافتسا  لباق  ریغ  وا  يارب  رگید  ياه 

.دنک فّرصت  اهنآ  رد  دناد  یم  حالص  هک  هنوگ  ره  وا  تحلصم  هطبغ و  تیاعر  اب  لفط  ّیلو  تسا  زیاج  ج :

نآ ضوع  سنج و  طیارش 

هک یصخش  هب  ار  هیلک ) لثم   ) شندب ياضعا  زا  یضعب  ناسنا  تسا  زیاج  ایآ  س 1518 :
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؟ دشورفب دراد ، زاین  نآ  هب 

، دشاب هتشادن  وضع  هدننک  ءادها  يارب  يا  هظحالم  لباق  ررض  ای  رطخ و  ندب  زا  نآ  نتـشادرب  هک  دشاب  ییاضعا  زا  وضع  نآ  رگا  ج :
.درادن لاکشا 

دننام دنتـسه  رادروخرب  ّتیمها  شزرا و  زا  یـصاخ  هورگ  دزن  یلو  دنرادن  مدرم  مومع  دزن  یتّیمها  هدـیاف و  هک  ییایـشا  س 1519 :
دنتسه و ّتیلام  ياراد  ایشا  نیا  ایآ  دنراد ، یتاقیقحت  شزرا  اههاگشناد  یقیقحت و  زکارم  يارب  هک  اهنآ  دننام  اهروبنز و  تارـشح و 

؟ دوش یم  يراج  مه  اهنآ  رب  هریغ ، فالتا و  رثا  رب  نامض  شورف ، دیرخ و  زاوج  ّتیکلام ، لیبق  زا  دنراد  ّتیلام  هک  ییایشا  ماکحا 

لاوما راثآ  ماکحا و  همه  هتـشاد و  ّتیلام  دشاب ، نانآ  زا  یهورگ  ولو  ءالقع  تبغر  بجوم  نآ  لالح  عفانم  رطاخ  هب  هک  زیچ  ره  ج :
رب یلیلد  هک  يراثآ  ماکحا و  رگم  دوش  یم  ّبترتم  نآ  رب  هریغ  فالتا و  ای  دَی  رثا  رب  نامض  شورف و  دیرخ و  زاوج  ّتیکلام و  دننام 
رد ضوع  تارـشح ، روبنز و  لثم  ییاهزیچ  هضواعم  رد  هک  تسا  نیا  طوحا  دـنچره  دراد ، دوجو  یعرـش  رظن  زا  اـهنآ  ّبترت  مدـع 

.دوش هداد  رارق  ایشا  نیا  زا  دَی  عفر  صاصتخا و  قح  ربارب 

رد هزورما  هک  هنوگنآ  ینف  مولع  شورف  ایآ  دندقتعم ، نآ  هب  اهقف  زا  يرایـسب  هک  هنوگنامه  عیبم  ندوب  نیع  طارتشا  رب  انب  س 1520 :
؟ تسا حیحص  دوش ، یم  دقعنم  نآ  هلدابم  هب  عجار  اهتلود  نیب  هک  ییاهدادرارق 

.درادن لاکشا  هحلاصم  قیرط  زا  اهنآ  هلدابم  ج :

ناونع هب  هک  ار  یلام  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  تسا و  يدزد  هب  روهـشم  هک  یـصخش  هب  رگید  يـالاکای  نیمز  شورف  س 1521 :
هچ دشاب ، هقورسم  لاوما  زا  دزادرپ ، یم  هدنشورف  هب  نمث 
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؟ دراد یمکح 

دشاب هتشاد  نیقی  رگا  درادن و  لاکـشا  روکذم ، لامتحا  فرـص  هب  تسا ، مارح  هار  زا  لام  بسک  هب  روهـشم  هک  یـسک  اب  هلماعم  ج :
.تسین زیاج  نآ  نتفرگ  تسا ، مارح  لاوما  زا  دزادرپ  یم  وا  هب  هک  یلوپ 

يدرم رـضاح  لاح  رد  ما ، هدرک  نآ  شورف  هب  مادـقا  ًاریخا  و  تسا ، هدوب  ما  هیرهم  هک  مراد  یعارز  نیمز  هعطق  کـی  نم  س 1522 :
هک مرهوش  و  تسیچ ؟ نآ  شورف  دروم  رد  نم  فیلکت  دشاب ، یم  فقو  هک  تسا  لاس  تسیود  زا  رتشیب  نیمز  نآ  هک  دنک  یم  اعّدا 

؟ دراد یفیلکت  هچ  تسا  هدیرخ  نم  زا  ار  نآ  هک  يرتشم  و  دراد ؟ یفیلکت  هچ  تسا  هداد  نم  هب  هیرهم  ناونع  هب  ار  نیمز  نیا 

رد ار  دوخ  ياـعّدا  ّتیفقو ، یعّدـم  هکنآ  رگم  دنتـسه  تّحـص  هب  موکحم  هتفرگ ، تروـص  روکذـم  نیمز  رب  هک  یتـالماعم  همه  ج :
ود ره  توبث  ضرف  رب  تسین و  زیاج  نآ  شورف  هک  تسا  يدراوم  زا  فقو  نیا  هک  دوش  تباث  نینچمه  دنک و  تباث  یعرـش  هاگداد 

يرتـشم هب  ار  نمث  دـیاب  امـش  تروص  نیا  رد  تسا و  هتفرگ  تروص  نآ  يور  رب  هک  دوش  یم  یتـالماعم  همه  نـالطب  هب  مکح  رما ،
.تسا هیرهم  نماض  مه  امش  رهوش  ددرگرب و  ّتیفقو  تلاح  هب  تسا  بجاو  مه  نیمز  دینادرگرب و 

راّجت دزن  تسا و  هدرک  ادـیپ  شیازفا  سراف  جـیلخ  ياهتلود  هب  رواجم  یناریا  ریازج  زا  ناـیاپراچ  نادنفـسوگ و  تادراو  س 1523 :
ایآ نیا  رب  انب  دـنوش ، یم  قاـچاق  ینوناـق  ریغ  لکـش  هب  دـشاب و  یم  عونمم  یمالـسا  يروهمج  زا  اـهنآ  تارداـص  هک  تسا  فورعم 

؟ تسا زیاج  روبزم  ياهتلود  ياهرازاب  زا  اهنآ  دیرخ 

ياههار زا  یجراخ  ياهروشک  هب  رگید  نایاپراچ  دنفسوگ و  تارداص  لاقتنا و  ج :
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.تسا عونمم  ًاعرش  یمالسا  تلود  تارّرقم  فالخرب  ینوناقریغ و 

هب مزلم  ار  وا  هک  یـضرا  تاحالـصا  نوناق  ساسا  رب  ار  نآ  عبات  ياه  نیمز  دوخ و  يرایبآ  مهـس  زا  تعاـس  کـی  مردـپ  س 1524 :
مه مردـپ  زا  دـنک و  تفاـیرد  نآ  ربارب  رد  يزیچ  رادـیرخ ، فارتـعا  هب  هکنآ  نودـب  تـسا  هـتخورف  عراز  هـب  درک  یم  نـیمز  شورف 

؟ مینک هبلاطم  رادیرخ  زا  ار  نآ  لوپ  تسا  زیاج  ایآ  تسا ، هدشن  هدینش  دنک ، نآ  هبه  رب  تلالد  هک  یمالک 

يو توف  زا  دـعب  وا  هثرو  نینچمه  وا و  دوخ  دـشاب ، هدنـشورف  کلم  ًاعرـش  نآ  عبات  ياه  نیمز  يراـیبآ و  قح  رگا  یلک  روط  هب  ج :
عمجم یمالسا و  ياروش  سلجم  نوناق  عبات  یـضرا  تاحالـصا  ياه  نیمز  رما  یلو  دننک ، هبلاطم  ار  عیبم  لوپ  يرتشم  زا  دنراد  قح 

.تسا ماظن  تحلصم  صیخشت 

رد ار  نآ  يراک  ماجنا  نودـب  تسا  زیاج  هدروآ ، تسدـب  ار  يراجت  هفرغ  کی  زا  دـیرخ  ای  تادراو  زاوج  هک  یـسک  ایآ  س 1525 :
؟ دشورفب يرگید  صخش  هب  دازآ  رازاب 

.درادن لاکشا  هسفن  یف  دشابن ، یمالسا  تلود  تارّرقم  فلاخم  هک  یتروص  رد  راک  نیا  ج :

؟ تسا زیاج  دنریگ  یم  تلود  زا  نانطومه  هک  يراجت  راک  هناورپ  نداد  هراجا  ای  شورف  ایآ  س 1526 :

.تسا یمالسا  يروهمج  تلود  تارّرقم  عبات  ضوع ، ربارب  رد  ای  یناجم  روط  هب  يرگید  هب  راک  هناورپ  زا  عافتنا  قح  لاقتنا  ج :

ایآ دوش ، هضرع  هدیازم  رد  شورف  يارب  رگا  دشاب ، ینلع  هدیازم  تروص  هب  نآ  شورف  دیاب  نوناق  ياضتقم  هب  هک  یسنج  س 1527 :
، دـشاب هتـشادن  يرتشم  تمیق ، نآ  هب  هک  یتروص  رد  تسا ، هتـشاذگ  نآ  يور  سانـشراک  هک  یتمیق  زا  رتمک  یتمیق  هب  نآ  نتخورف 

؟ ریخ ای  تسا  زیاج 

شورف رایعم  هدش ، نّیعم  سانشراک  طسوت  هک  یتمیق  ج :
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هب نآ  شورف  دوش ، هضرع  شورف  يارب  ینوناق  یعرـش و  رظن  زا  حیحـص  وحن  هب  هدیازم  رد  یـسنج  رگا  اذـل  دـشاب ، یمن  هدـیازم  رد 
.تسا تّحص  هب  موکحم  دراد ، يرتشم  هدیازم  رد  هک  یتمیق  نیرتالاب 

اب نآ  رد  دوجوم  ناـمتخاس  اـب  هارمه  نیمز  شورف  اـیآ  .میا  هدرک  اـنب  ینوکـسم  لزنم  کـی  یکلاـملا  لوـهجم  نیمز  رد  س 1528 :
؟ تسا زیاج  تسا ، نآ  نامتخاس  کلام  طقف  هدنشورف ، هدوب و  کلاملا  لوهجم  هکنیا  هب  وا  ملع  يرتشم و  تیاضر 

نامتخاس شورف  هب  تردابم  دناوت  یم  طقف  نامتخاس  کلام  دشاب ، عرش  مکاح  نذا  اب  کلاملا  لوهجم  نیمز  رد  انب  تخاس  رگا  ج :
.درادن ار  نیمز  شورف  ّقح  دنکب و 

یلو تسا ، هداد  نم  هب  لوپ  زا  یتمسق  ناونع  هب  ینّیعم  غلبم  هب  ار  یکچ  مه  وا  ما و  هتخورف  يدرم  هب  ار  ما  هناخ  بناجنیا  س 1529 :
تمیق نتفر  الابو  مّروت  تبـسن  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنک ، یم  يراددوخ  کچ  ندرک  دـقن  زا  شباسح  رد  لوپ  دوجو  مدـع  هب  هجوت  اب 

، کچ غلبم  هب  یبایتسد  يارب  يرتشم  تیموکحم  ینوناق و  يریگیپ  لحارم  یط  هکنیا  هب  هجوت  اب  نینچمه  نامز و  تشذـگ  اـب  هناـخ 
غلبم تفایرد  زور  هب  تبـسن  دیرخ  تردق  توافت  مناوت  یم  ای  مراد  ار  کچ  غلبم  تفایرد  قح  طقف  نم  ایآ  دـشک ، یم  لوط  یتّدـم 

؟ منک هبلاطم  وا  زا  مه  ار  کچ 

رد رادیرخ  یهاتوک  رثا  رب  هک  یتروص  رد  یلو  درادن ، ار  هلماعم  رد  عیبم  هدش  نّیعم  تمیق  زا  رتشیب  یغلبم  هبلاطم  قح  هدنـشورف  ج :
هباـم رادـقم  رد  يرتـشم  اـب  هک  تسا  نیا  طوحا  دوش ، ررـضتمو  دـیایب  نییاـپ  لوپ  شزرا  هدنـشورف و  دـیرخ  تردـق  لوپ ، تخادرپ 

.دنک هحلاصم  توافتلا 

طرش نیا  هب  ما  هدیرخ  یصخش  زا  ار  ینوکسم  نامتراپآ  کی  بناجنیا  س 1530 :
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نونکا یلو  میا ، هدرک  قفاوت  ات �15  نآ  تمیق  شیازفا  ناکما  رب  دقع  نمـض  رد  دـهد و  لیوحت  نم  هب  ینّیعم  تّدـم  رد  ار  نآ  هک 
هب طورـشم  ناـمتراپآ  زیهجت  میلـست و  هک  تسا  هدرک  مـالعاو  تسا  هداد  شیازفا  ات �31  ار  تمیق  هبناج ، کـی  روط  هب  هدنـشورف ،

؟ تسا زیاج  وا  يارب  راک  نیا  ماجنا  ایآ  دشاب ، یم  رادقم  نآ  تخادرپ 

هدش لیوحت  ِزور  تمیق  هظحالم  هب  لوکوم  تمیق ، نییعتای  دشاب و  هدشن  نّیعم  دـقع  يارجا  ماگنهرد  یعطق  ییاهن و  تمیق  رگا  ج :
دّرجم دـنک و  نّیعم  دـهاوخ  یم  هک  ار  یتمیق  ره  هدومن و  يراددوخ  هلماعم  ماـجنا  زا  دـناوت  یم  هدنـشورف  تسا و  لـطاب  عیب  دـشاب ،

.تسین یفاک  عیب  تّحص  يارب  عیبم ، میلست  زور  تمیق  هب  یعطق  تمیق  نییعت  رب  هدنشورف  رادیرخ و  يدعب  یضارت  قفاوت و 

ار نآ  تمیق  مراهچ  کیو  ما  هدیرخ  ینّیعم  غلبم  هب  ار  يزاس  کیتسالپ  هناخراک  کی  عاشم  مهس  زا  مجنپ  کی  بناجنیا  س 1531 :
هناخراک و اّما  ما ، هدومن  تخادرپ  تسا ، تمیق  مراهچ  کی  مادـک  ره  غلبم  هک  کچ  هرقف  هس  رد  ار  نآ  مراـهچ  هسو  دـقن  تروصب 

دوس زا  دوخ  مهـس  هبلاطم  قح  نم  دوش و  یم  قّقحم  عیب  نآ  اب  ًاعرـش  ایآ  دنتـسه ، هدنـشورف  تسد  رد  همه  اه  کچ  يدقن و  هوجو 
؟ مراد هدنشورف  زا  ار  هناخراک 

مجنپ کی  دیرخ  رگا  نیا  رب  انب  تسین ، طرـش  شورف  دیرخ و  تّحـص  رد  هدنـشورف  هب  تمیق  همه  يدـقن  تخادرپ  عیبم و  ضبق  ج :
يرتشم کلم  روبزم ، هلماـعم  رثا  رب  رادـقم  نآ  دوش ، قّقحم  حیحـص  هجو  رب  وا  ّیلو  اـی  لـیکو  اـی  نآ و  یعرـش  کـلام  زا  هناـخراک 

ار هناخراک  دوس  زا  دوخ  مهس  هبلاطم  قح  هجیتنرد  دوش و  یم  ّبترم  نآرب  وا  ّتیکلم  راثآ  هدش و  بوسحم 
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.تشاد دهاوخ 

دقع نمض  طورش 

هتخورف يرگید  درف  هب  دـشاب ، وا  دوخ  هب  ّقلعتم  نآ  عفانم  تسا  هدـنز  هک  یتقو  ات  هک  طرـش  نیا  هب  ار  دوخ  غاب  یـصخش  س 1532 :
؟ تسا حیحص  روکذم  طرش  اب  عیب  نیا  ایآ  تسا ،

لباق هتـشاد و  یفرع  یعرـش و  ّتیلام  هک  یطرـش  هب  درادن  لاکـشا  دشاب  هعفنملا  بولـسم  یتّدـم  يارب  هک  يوحن  هب  عیبم  شورف  ج :
هب لهج  هب  رجنم  نّیعمان ، یتّدم  ات  عفانم  يانثتسا  رگا  یلو  .تسا  هدش  انثتـسا  نآ  تعفنم  هک  یتّدم  نایاپ  زا  دعب  دنچره  دشاب ، عافتنا 

.تسا لطاب  ررغ  تلع  هب  عیب  دوش ، نمثم  ای  نمث 

يرتشم هب  ار  ینّیعم  غلبم  رّرقم ، تّدم  زا  عیبم  میلـست  ریخأت  تروص  رد  هک  دوش  طرـش  هدنـشورف  اب  دـقع  نمـض  رد  رگا  س 1533 :
؟ ریخای تسه  وا  هدهع  رب  ًاعرش  طرش  نیا  هب  لمع  ایآ  دزادرپب ،

یم مه  يرتشم  دنک و  لمع  طرش  نآ  هب  عیبم ، میلست  ریخأت  تروص  رد  تسا  بجاو  هدنشورف  رب  درادن و  لاکشا  روکذم  طرـش  ج :
.دوش طرش  هب  لمع  راتساوخ  دناوت 

ار نآ  يالاب  رد  انب  تخاس  قح  دنامب و  یقاب  وا  دوخ  کلم  نآ  ماب  تشپ  هک  طرش  نیا  هب  ار  يراجت  هزاغم  کی  یصخش  س 1534 :
، یّقح يرتشم  تخورف ، یمنار  نآ  ًالـصا  دوبن  طرـش  نآ  رگا  هکنیا  هب  ملع  اب  طرـش و  نیا  دوجو  اب  ایآ  تسا ، هتخورف  دشاب ، هتـشاد 

؟ ریخ ای  دراد  هزاغم  ماب  تشپ  هب  تبسن 

.درادن نآ  رد  یّقح  يرتشم  هلماعم ، رد  هزاغم  ماب  تشپ  ءانثتسا  زا  دعب  ج :

زا يرتشم  مان  هب  نآ  تبث  يازا  رد  هدنشورف  هک  طرش  نیا  هب  تسا ، هدیرخ  هدشن ، لیمکت  زونه  هک  ار  يا  هناخ  یـصخش  س 1535 :
یلو دنکن ، هبلاطم  ار  یغلبم  وا 
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يرتشم رب  نآ  تخادرپ  اـیآ  و  دراد ؟ ار  یّقح  نینچ  اـیآ  دـنک ، یم  هبلاـطم  ار  یغلبم  وا  زا  يرتـشم  ماـن  هب  دنـس  تبث  لاـبق  رد  نونکا 
؟ تسا بجاو 

ار نآ  دنس  دهد و  لیوحت  يرتشم  هب  ار  عیبم  هدرک ، لمع  هدومن ، شورف  دیرخ و  ماگنه  هک  يّدهعت  هب  تسا  بجاو  هدنـشورف  رب  ج :
تـساوخرد هب  انب  هکنآ  رگم  دنک  هبلاطم  هدـش ، دـقعنم  نآ  رب  ینتبم  دـقع  هک  هچنآ  زا  رتشیب  ار  يزیچ  درادـن  قح  دـیامن و  وا  مان  هب 

قفاوت نآ  رب  دـقع  نمـض  رد  هک  دـشاب  یلامعا  رب  دـئاز  هدوب و  شزرا  ياراد  فرع  رظن  زا  هک  دـنک  یلمع  ماجنا  هب  تردابم  يرتشم 
.تسا هدش 

هتـشگ رّرقم  دقع  نمـض  رد  تسا و  هدش  تخادرپ  هدنـشورف  هب  مه  نآ  لوپ  مامت  هدـش و  هتخورف  ینّیعم  تمیق  هب  ینیمز  س 1536 :
دنس کی  رد  روما  نیا  همه  .دزادرپب  يرتشم  مان  هب  یمـسر  دنـس  تبث  هب  مادقا  ربارب  رد  هدنـشورف  هب  ار  ینّیعم  غلبم  يرتشم  هک  تسا 

هتشون غلبم  هب  تبسن  ار  يرتشیب  غلبم  يرتشم  هب  یمسر  دنس  میلـست  ربارب  رد  هدنـشورف  رـضاح  لاح  رد  یلو  تسا  هدش  هتـشون  يداع 
؟ دراد ار  راک  نیا  قح  وا  ایآ  دنک ، یم  هبلاطم  يداع  دنس  رد  هدش 

عفن هب  نآ  نمض  رد  هک  يروما  همه  عیب و  دقع  هب  یعرش  حیحص  وحن  هب  شورف  دیرخ و  قّقحت  زا  دعب  تسا  بجاو  هدنـشورف  رب  ج :
.دنک هبلاطم  تسا  هدش  مزتلم  نآ  هب  هچنآ  زا  رتشیب  ار  یغلبم  وا  زا  درادن  قح  دنک و  لمع  هدش  مزتلم  يرتشم 

هتشادن ار  هلماعم  زا  لودع  قح  هک  دنوش  مزتلم  عیب  دادرارق  میظنت  نمض  رد  هدنشورف  رادیرخ و  رگا  س 1537 :
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هداد هدنشورف  هب  هک  ار  يا  هناعیب  هبلاطم  قح  دوش ، فرصنم  هلماعم  ماجنا  زا  دادرارق  ياضما  زا  دعب  يرتشم  هک  یتروص  رد  دنـشاب و 
ار ینّیعم  غلبم  روکذم ، هناعیب  ندنادرگرب  رب  هوالع  دیاب  دوش ، فرصنم  دادرارق  ياضما  زا  دعب  هدنـشورف  رگا  نینچمه  درادن و  تسا 

یلام ایآ  ؟و  تسا حیحـص  روکذم  تروص  هب  نانآ  طسوت  هلاقا  ای  رایخ  طرـش  ایآ  دزادرپب ، يرتشم  هب  تراسخ  ررـض و  ناونع  هب  مه 
؟ تسا لالح  نانآ  يارب  دیآ  یم  تسدب  قیرط  نیا  زا  هک 

لیبق نیا  تسا و  هلماعم  ماجنا  زا  فارصنا  تروص  رد  یغلبم  تخادرپ  طرش  هکلب  تسین  هلاقا  ای  خسف  رایخ  طرش  روکذم  طرـش  ج :
، دنرادن يرثا  دنوشن ، رکذ  دقع  نمض  رد  هک  ینامز  ات  نآ ، ياضما  عیب و  دادرارق  میظنت  نمض  رد  اهنآ  تبث  رکذ و  دّرجم  هب  طورش 

بیترت نیا  هب  هک  یلام  نتفرگ  تسا و  بجاو  مه  نآ  هب  افو  هدوب و  حیحـص  نآ  رب  ینتبم  دقع  داقعنا  ای  دـقع  نمـض  رد  رکذ  اب  یلو 
.درادن لاکشا  دیآ ، یم  تسدب 

غلبم نالف  دیاب  دومن  هلماعم  خسف  هب  مادـقا  نیفرط ، زا  یکی  رگا  : » دوش یم  هتـشون  عیب  ياهدادرارق  رد  ریز  ترابع  یهاگ  س 1538 :
ایآ ًایناث : و  دوش ؟ یم  بوسحم  رایخ  طرـش  تراـبع  نیا  اـیآ  ّـالوا : هک  تسا  نیا  لاؤس  دزادرپب .» رگید  فرط  هب  تمارغ  ناونع  هب  ار 

؟ تسا لطاب  مه  دقع  ایآ  دشاب ، لطاب  طرش  هک  یتروص  رد  ًاثلاث : و  دنتسه ؟ حیحص  طورش  لیبق  نیا 

تسا و هلماعم  لیمکت  مامتا و  زا  فارـصنا  تروص  رد  یغلبم  تخادرپ  طرـش  هکلب  دوش  یمن  بوسحم  رایخ  طرـش  طرـش ، نیا  ج :
.درادن لاکشا  دوش  دقعنم  نآ  رب  ینتبم  دقع  ای  دشاب و  مزال  دقع  نمض  رد  رگا  طرش  نیا 
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.تسا لطاب  الا  دوش و  رکذ  ینّیعم  تّدم  دنتسه  ّرثؤم  عیبم  تمیق  رد  هک  اهطرش  لیبق  نیا  يارب  دیاب  یلو 

عیب هقّرفتم  لئاسم 

یتمیق هب  يرتشم  نامه  زا  ار  نآ  هرابود  هک  طرش  نیا  هب  دننک  یم  دوخ  كالما  زا  یضعب  شورف  هب  مادقا  دارفا  زا  یضعب  س 1539 :
؟ تسا حیحص  عیب  نیا  ایآ  دننک ، يرادیرخ  تسا  هدیرخ  هک  یتمیق  زا  رتشیب 

هب ار  دوخ  کـلم  رگا  هلب  تسا ، لـطاب  مارح و  اذـل  دـشاب و  یم  يوبر  ضرق  هب  یباـیتسد  يارب  يا  هلیـسو  يروص و  عیب  عون  نیا  ج :
، دنیامن يرتشم  زا  رتشیب  ای  تمیق  نامه  هب  نآ  هیسن  ای  يدقن  دیرخ  هب  مادقا  سپس  دنـشورفب و  یعرـش  حیحـص  وحن  هب  يّدج و  روط 

.درادن لاکشا 

زا تباین  هب  سپس  هدومن و  یکناب  يرابتعا  دانـسا  قیرط  زا  الاک  تادراو  هب  مادقا  رگید  راّجت  زا  تباین  هب  راّجت  زا  یـضعب  س 1540 :
رب ًالبق  هک  ار  ینّیعم  دصرد  راک  نیا  ربارب  رد  دـننک و  یم  نآ  دانـسا  تفایرد  زا  دـعب  کناب  هب  الاک  تمیق  تخادرپ  هب  تردابم  نانآ 

؟ ریخای تسا  حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  دنریگ ، یم  نانآ  زا  هدش  قفاوت  نآ 

هب دوش  یم  صخـشم  الاک  تمیق  زا  يدصرد  تبـسن  هب  هک  يدوس  اب  ار  نآ  سپـس  دنک و  دراو  شدوخ  يارب  ار  الاک  رجات ، رگا  ج :
هلاعُج ناونع  هب  تسا  هدرک  تساوخرد  وا  زا  هک  یسک  يارب  ار  الاک  رگا  نینچمه  درادن و  لاکـشا  دشورفب ، دهاوخ ، یم  هک  یـسک 

نآ رگا  یلو  .درادن  لاکـشا  دنک ، دراو  دنک ، یم  نّیعم  الاک  تمیق  زا  يدـصرد  تبـسن  هب  ار  نآ  هک  لمع  ترجا  ضوع و  اب  هارمه 
دیاب تلاکو  تّحص  يارب  تسا ، هدرک  دراو  تلاکو  ترجا  نتفرگ  يارب  هدننک  تساوخرد  زا  تلاکو  هب  ار 
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.دشاب مولعم  ترجا  رادقم 

ایآ مدـیرخ ، يرگید  مزاول  متـشاذگ و  نآ  لوپ  يور  یغلبم  هتخورف و  ار  لزنم  مزاوـل  زا  یـضعب  مرـسمه  تاـفو  زا  دـعب  س 1541 :
؟ تسا زیاج  ممّود  رسمه  هناخ  رد  مزاول  نیا  زا  هدافتسا 

رد دوش و  یم  بوسحم  امـش  کلم  دیا ، هدـیرخ  اهنآ  لوپ  اب  هک  مه  ار  هچنآ  هدوب ، امـش  کلم  دـیا ، هتخورف  هک  ار  یمزاول  رگا  ج :
.دشاب یم  هثرو  ریاس  هزاجا  هب  طونم  اهنآ  شورف  تروص ، نیا  ریغ 

تسا هدرک  هراجا  هدومن ، انب  يرادرهش ، زا  تخاس  هناورپ  ذخا  نودب  ار  نآ  هک  یکلام  زا  ار  يراجت  لحم  کی  یـصخش  س 1542 :
ای دزادرپب  رجأتـسم  دـیاب  ار  همیرج  نیا  ایآ  دـنک ، یم  هبلاـطم  ار  ناـکم  نآ  رد  زاـسو  تخاـس  نیناوق  زا  فّلخت  همیرج  يرادرهـش  و 

ناکم نآ  تخاس  رد  هک  تسا  کلام  هدـهع  رب  همیرج  نیا  تخادرپ  ج : تسا ؟ هتخاس  هناورپ  نودـب  ار  نآ  هک  يراجت  لحم  کلام 
.تسا هدرک  فّلخت  يزاس ، نامتخاس  نیناوق  زا 

قباس ماظن  یضارا  تاحالصا  نوناق  بجوم  هب  ار  نآ  دنک و  یم  تعارز  هدرک و  فّرـصت  نآ  رد  هک  یـسک  زا  ار  ینیمز  س 1543 :
ینالوط نامز  تّدـم  و  ریخ ؟ ای  تسا  نآ  یعرـش  کلام  نامه  هدنـشورف ، مناد  یمن  یلو  ما ، هدرک  يرادـیرخ  تسا ، هدروآ  تسدـب 

؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  دننک ، یم  هبلاطم  نم  زا  ار  نآ  لوپ  نآلا  وا  هثرو  هدرک و  توف  هک  تسا 

.تسا ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  یمالسا و  ياروش  سلجم  نوناق  عبات  یضرا  تاحالصا  ياه  نیمز  رما  ج :

، تفرگ نم  زا  ار  هلماـعم  دادرارق  هکنآ  زا  دـعب  هدنـشورف  یلو  مـتخورف ، يرگید  درف  هـب  هدـیرخ و  یـصخش  زا  ار  یکلم  س 1544 :
مناوت یمن  نم  هک  ضرف  نیا  اب  دومن ، يرگید  صخش  هب  نآ  دّدجم  شورف  هب  مادقا 
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ماجنا وا  هک  يا  هلماعم  ای  تسا  حیحـص  ما ، هداد  ماجنا  نم  هک  يا  هلماعم  اـیآ  تسا ، هتفرگ  نم  زا  ار  هلماـعم  دنـس  وا  هک  منک  تباـث 
؟ تسا هداد 

ره هب  وا  طـسوت  نآ  شورف  تسا و  يرتـشم  تسد  رد  عیبـم  راـیتخا  یعرـش ، حیحـص  هجو  هـب  کـلام  زا  دـیرخ  قّـقحت  ضرف  اـب  ج :
هب طونم  یلوضف و  رگید  درف  هب  وا  دّدجم  عیب  درادن و  ار  نآ  رد  فّرصت  قح  لّوا  هدنشورف  تسا و  حیحص  دهاوخ ، یم  هک  یصخش 

.تسا لّوا  يرتشم  هزاجا 

، مشورفب وا  هب  تخادرپ  نم  هب  ار  نآ  لوپ  مامت  هک  یناـمز  ار  میاـه  نیمز  زا  یتمـسق  هک  مداد  لوق  مردارب  دـنزرف  هب  نم  س 1545 :
، تسین نیمز  کلام  هک  دومن  رارقا  مه  يو  دوخ  مدرک و  وا  مان  هب  عیب  زا  لبق  ار  نیمز  دنس  يرادا  تالکشم  زا  یضعب  ببس  هب  یلو 

؟ منک تباجا  ار  وا  هتساوخ  دیاب  نم  ایآ  تسا ، هدومن  نیمز  هبلاطم  هب  تردابم  وا  مان  هب  دنس  تبث  دانتسا  هب  یتّدم  زا  دعب  یلو 

اب تشاد و  دهاوخن  نیمز  نآ  رد  یّقح  تسا ، هدرکن  تباث  یعرش  حیحـص  هجو  رب  ار  نآ  قّقحت  هک  ینامز  ات  نیمز  دیرخ  یعّدم  ج :
.دنک دانتسا  کلم  نآ  دنس  هب  دناوت  یمن  وا ، مان  هب  دنس  تبث  ماگنه  ّتیکلام  مدع  هب  وا  حیرص  رارقا  ضرف 

هرادا نادـنمراک  نیب  نآ  عیزوت  فّرـصت و  هب  تردابم  اـم  هرادا  ینواـعت  تکرـش  هک  هدوب  ینیمز  هعطق  کـلام  یـصخش  س 1546 :
بلج ار  وا  تیاضر  هداد و  نیمز  بحاص  هب  ار  اهنآ  هک  دنک  یم  اعّدا  هتفرگ و  لوپ  یغلبم  مه  نادـنمراک  زا  نینچمه  تسا و  هدومن 

میقتسم روط  هب  هک  دننک  یم  اعّدا  نانآ  زا  یضعب  یلو  تسا ، هدرک 
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هب هجوت  اب  تسا ، هدـش  هتخاس  مه  ینوکـسم  ياه  هناـخ  دجـسم و  نیمز ، نآ  رد  یفرط  زا  تسین ، یـضار  هک  دـنا  هدینـش  کـلام  زا 
: مینک یم  حرطم  ار  ریز  تالاؤس  روکذم  بلاطم 

؟ ریخ ای  تسا  نیمز  بحاص  زا  هزاجا  بسک  هب  جایتحا  نآ  تخاس  رارمتسا  دجسم و  نیمز  هب  تبسن  ایآ  . 1

؟ تسییچ دنا  هتخاس  نآ  رد  ار  دوخ  ياه  هناخ  هک  ییاه  نیمز  هب  تبسن  نادنمراک  فیلکت  . 2

هلماعم هب  مادقا  حیحـص  قیرط  هب  دنا ) هدوب  کلام  زا  نیمز  دیرخ  هب  فّلکم  هک   ) ینواعت تکرـش  ناگدنیامن  هک  دوش  تباث  رگا  ج :
ماگنه رگا  نینچمه  تسا و  تّحـص  هب  موکحم  کلام  زا  نانآ  طسوت  نیمز  دـیرخ  دـنا ، هدومن  لیـصحت  ار  کلام  تیاضر  هدرک و 
هدشن تباث  نانآ  نخس  بذک  هک  ینامز  ات  دنا ، هتفرگ  نآ  کلام  زا  یعرش  وحن  هب  ار  نآ  هک  دننک  اعّدا  نادنمراک  نیب  نیمز  میسقت 

نآ رد  فّرـصت  تسا و  حیحـص  نآ  هب  نداد  رثا  بیترت  دوش و  یم  تّحـص  رب  لمح  ناـنآ  طـسوت  نیمز  عیزوت  ناـنآ و  هتفگ  تسا ،
نذا اـب  نیمز  نآ  زا  یتمـسق  رد  دجـسم  تخاـس  نینچمه  درادـن و  لاکـشا  دـنا ، هتفرگ  روکذـم  تکرـش  زا  هک  یناـسک  يارب  نیمز 

.درادن لاکشا  دنتسه ، کیرش  نآ  رد  هک  ینایرتشم 

هداد نیشام  دیرخ  رد  ادهش  نادنزرف  هب  هک  ار  يزایتما  تفایرد  ياضاقت  هک  تسا  هتـساوخ  يدیهـش  رـسمه  زا  یـصخش  س 1547 :
دشاب یم  دیهش  نادنزرف  مّیق  هکنیا  رابتعا  هب  مه  دیهش  رسمه  .دنک  هدافتسا  نآ  زا  شدوخ  يارب  نیـشام  دیرخ  اب  ات  دیامنب  دوش ، یم 

رثا رب  نآ  دیرخ  اریز  تسا  نانآ  هب  ّقلعتم  هک  دننک  یم  اعّدا  نیـشام  دـیرخ  زا  دـعب  دیهـش  نادـنزرف  یلو  تسا ، هدرک  تقفاوم  نآ  اب 
ایآ .تسا  هدش  هداد  نانآ  هب  هک  هدوب  يزایتما 
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؟ تسا عومسم  اعّدا  نیا 

دوخ يارب  ار  نیشام  مه  وا  تسا و  هتخورف  يرتشم  دوخ  هب  دیرخ ، زایتما  یهاوگ  هئارا  رثا  رب  دنچره  ار  نآ  نیشام  هدنـشورف  رگا  ج :
زیزع دیهـش  نآ  هداوناخ  هب  هک  تسا  يزایتما  تمیق  نماض  دنچره  دوش ، یم  بوسحم  وا  کلم  نیـشام  تسا ، هدیرخ  دوخ  لام  اب  و 

.تسا هدش  هداد 

زا دعب  دـش  رارق  متفرگ و  ار  نآ  لوپ  زا  يرادـقم  هتخورف و  یـصخش  هب  يداع  دنـس  اب  نآ  کلام  زا  تلاکو  هب  ار  ینیمز  س 1548 :
دنـس هجیتن  رد  تخادرپن و  ار  لوپ  هدـنام  یقاب  وا  یلو  مییامن ، يرتشم  ماـن  هب  دنـس  یمـسر  تبث  هب  مادـقا  نآ  هدـنام  یقاـب  تخادرپ 
تّدم نیا  لالخ  رد  .تسا  هدشن  يرتشم  مان  هب  یمـسر  دانـسا  تبث  رتفد  رد  لاح  هب  ات  دـنام و  یقاب  نم  لّکوم  مسا  هب  کلم  یمـسر 

لباق ریغ  ياهتایلام  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدومن  تراجت  بسک و  يارب  نآ  رد  هزاـغم  دـنچ  زّوجم  نودـب  تخاـس  هب  مادـقا  يرتشم ،
هتخورف يداع  دنـس  اب  شیپ  لاس  هدزاود  هک  نیمز  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  نواعت  هراجا و  تایلام  لـثم  يراـظتنا 

هب اه  هنیزه  همه  يرتشم  مان  هب  یمسر  دنس  تبث  ماگنه  هک  تسا  هدش  حیرصت  عیب  دادرارق  رد  هوالعب  هدوب و  یلاخ  نیمز  کی  هدش ،
؟ رادیرخ ای  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  ًاعرش  روکذم ، ياهتایلام  ایآ  تسوا ، هدهع 

رد هک  ینامتخاس  هب  هچنآ  تسا و  هدنـشورف  هدـهع  رب  هتفرگ ، ّقلعت  نآ  شورف  هب  ای  نیمز و  لـصا  هب  هک  ییاـه  هنیزه  اـهتایلام و  ج :
نآ هک  تسا  رادیرخ  هدهع  رب  هتفرگ ، ّقلعت  نآ  رد  يزاس  نامتخاس  رطاخ  هب  نیمز  هب  ای  هدش و  هتخاس  نیمز 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 472 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب دشاب  فرط  کی  هدهع  رب  اه  هنیزه  هک  هدش  قفاوت  طرـش و  دقع  نمـض  رد  رگا  تسا و  هتخاس  نیمز  رد  ار  يراجت  ياه  هزاغم 
.دنیامن لمع  تروص  نامه  هب 

عیب و طیارـش  تمیق و  رب  فرطود  قفاوت  زا  دعب  یطـسق  يدـقن و  روط  هب  يدرف  زا  ار  ینوکـسم  نامتراپآ  کی  یـصخش  س 1549 :
هب نآ  طاسقا  یقبام  تخادرپ  هک  طرش  نیا  هب  تسا ، هتخورف  يرگید  صخش  هب  طیارش  نامه  اب  ار  نآ  سپس  تسا و  هدیرخ  طاسقا 

؟ تسا زیاج  یلبق  دادرارق  هلماعم و  طورش  زا  لودع  لّوا  هدنشورف  يارب  ایآ  دشاب ، مّود  يرتشم  هدهع 

لبق رگید  صخش  هب  عیبم  شورف  هب  يرتشم  مادقا  نینچمه  درادن و  ار  نآ  طورش  نآ و  زا  لودع  ّقح  عیب  قّقحت  زا  دعب  هدنشورف  ج :
ار نآ  هدنشورف  هکنآ  رگم  تسین  حیحص  مّود ، يرتشم  طّسوت  طاسقا  تخادرپ  طرش  یلو  درادن ، لاکـشا  نآ  ياهطـسق  تخادرپ  زا 

.دنک لوبق 

اب تسا ، هدش  هضرع  دیآ  رد  وا  مان  هب  هعرق  هک  یسک  ره  هب  شورف  يارب  نویزیولت  هاگتسد  کی  اههاگشورف  زا  یکی  رد  س 1550 :
حیحص هلماعم  نیا  ایآ  مدیرخ ، ار  نویزیولت  هدمآ و  رد  نم  مان  هب  هعرق  هک  دنا  هدرک  تکرش  یشک  هعرق  نیا  رد  رفن  یـس  ودص  نم 

؟ تسا زیاج  نم  يارب  نآ  زا  هدافتسا  ایآ  و  تسا ؟

.درادن لاکشا  عیبم  زا  هدافتسا  هلماعم و  نآ  دشاب ، امش  مان  هب  هعرق  تباصا  زا  دعب  عیب  داقعنا  رگا  ج :

هب هجوت  اب  تسا ، هتخورف  یموس  صخـش  هب  ار  نآ  مه  يرتشم  هتخورف و  يدرف  هب  ار  دوخ  ياـه  نیمز  زا  یکی  یـصخش  س 1551 :
ّقلعت یتلود  ضراوع  جیار ، نوناق  قبط  نیمز  نآ  هب  طوبرم  ياه  هلماعم  زا  کی  ره  هب  هکنیا 
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دیامن مّود  يرتشم  مان  هب  نآ  تبث  هب  مادقا  وا  سپس  دنک و  لّوا  يرتشم  مان  هب  ار  عیبم  لّوا  هدنشورف  ادتبا  تسا  بجاو  ایآ  دریگ ، یم 
نآ تبث  هب  مادقا  رگا  و  دوش ؟ فاعم  هلماعم ، ياهتایلام  زا  لّوا  يرتشم  ات  دنک  مّود  يرتشم  مان  هب  ار  نآ  ًامیقتسم  تسا  زیاج  هکنآ  ای 
وا رب  ایآ  و  ریخ ؟ ای  تسه  دوش  یم  دراو  لّوا  يرتشم  هب  هذوخأم  ياهتایلام  رثا  رب  هک  ییاهررض  نماض  ایآ  دنک ، لّوا  يرتشم  مسا  هب 

؟ تسا بجاو  مّود  يرتشم  مان  هب  عیبم  میقتسم  تبث  رب  ینبم  لّوا ، يرتشم  تساوخ  تباجا 

تسا و ّریخم  دـشابن ، نوناق ، فالخ  رب  هک  ینامز  ات  مّود  ای  لّوا  يرتشم  مان  هب  هدـش  هتخورف  نیمز  تبث  هب  تبـسن  لوا  هدنـشورف  ج :
رد لّوا  يرتشم  زا  هک  یـضراوع  نماـض  وا  دـنک و  یهارمه  وا  اـب  جـیار ، نوناـق  قبط  رب  لـمع  رد  هک  دـهاوخب  يرتشم  زا  دـناوت  یم 

روط هب  نیمز  تبث  هب  تبـسن  وا  تساوخرد  تباـجا  هب  مزلم  هکناـنچمه  تسین ، دوش  یم  هتفرگ  يو  زا  وا  ماـن  هب  نیمز  تبث  تروـص 
.دشاب یمن  مه  مود  يرتشم  مسا  هب  میقتسم 

تارایخ ماکحا 

سلجم رایخ  . 1

زا دعب  هدنشورف  تسا و  هدرک  تخادرپ  هدنـشورف  هب  هناعیب  ناونع  هب  ار  یغلبم  هدومن و  يرادیرخ  ار  ینامتخاس  یـصخش  س 1552 :
؟ دراد یمکح  هچ  وا  راک  نیا  تسا ، هدرک  يراددوخ  رادیرخ  هب  نامتخاس  لیوحت  زا  هدومن و  عیب  خسف  هب  مادقا  تعاس  هس 

لطاب و دشاب ، هتفرگ  تروص  خسف  رایخ  یعرـش  تابجوم  زا  یکی  توبث  نودب  عیب و  سلجم  زا  ندش  قّرفتم  زا  دعب  وا  خسف  رگا  ج :
.دوش یم  خسف  ذوفن  تّحص و  هب  مکح  الا  تسا و  رثا  نودب 

بیع رایخ  . 2

؟ دوش یم  وا  يارب  خسف  قح  توبث  ثعاب  ایآ  دننک ، يراددوخ  رادیرخ  مان  هب  کِلم  تبث  زا  یمسر  ياه  هرادا  رگا  س 1553 :

یم بوسحم  بیع  ًافرع  رما  نیا  هک  نیا  ضرف  اب  تسا  عونمم  يرگید  هب  عیبم  یمسر  لاقتنا  هک  دوش  راکـشآ  هلماعم  زا  دعب  رگا  ج :
.ددرگ یم  رادیرخ  يارب  رایخ  توبث  بجوم  دوش ،

هلماعم نالطب  بجوم  ایآ  دشاب ، هتشاد  ملع  نآ  هب  وا  دشاب و  عونمم  هلماعم  نامز  رد  رادیرخ  مان  هب  دنس  یمسر  تبث  رگا  س 1554 :
؟ ریخ ای  دوش  یم 

.دوش یمن  وا  يارب  مه  خسف  قح  توبث  بجوم  روکذم  ضرف  رد  هدشن و  عیب  نالطب  ثعاب  رما  نیا  ج :

ریخأت رایخ  . 3

طرش هکنآ  نودب  یلو  تسا  هتفرگ  هدهعرب  ار  نآ  لوپ  تخادرپ  هدیرخ و  ینّیعم  تمیق  هب  يدرف  زا  ار  يا  هناخ  یـصخش  س 1555 :
ار هناخ  مه  هدنـشورف  هتـشذگ و  هلماعم  ماجنا  نامز  زا  لاس  ود  هکنیا  اـت  تسا  هتخادرپن  ار  نآ  دـشاب  هتـشاد  ار  نمث  تخادرپ  ریخأـت 

؟ دوش یم  بوسحم  لطاب  عیب ، نیا  ایآ  تسا ، هدادن  رادیرخ  لیوحت 
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طرـش هدنـشورف  اب  ار  نآ  دنچره  دنک  یمن  لطاب  ار  عیب  وا  زا  عیبم  تفایرد  هدنـشورف و  هب  نمث  تخادرپ  رد  يرتشم  ریخأت  دّرجم  ج :
.دراد خسف  رایخ  هدنشورف  عیب ، نیا  زا  زور  هس  تشذگ  زادعب  یلو  .دشاب  هدرکن 

طرش رایخ  . 4

يارب رّرقم  دعوم  رد  رگا  هک  طرش  نیا  هب  متخورف  یصخش  هب  مزال  عیب  تروص  هب  ار  ینوکـسم  نامتراپآ  کی  بناجنیا  س 1556 :
شورف هلماعم و  خسف  قح  دوشن ، رـضاح  یمـسر  دانـسا  تبث  رتفد  رد  وا  زا  نآ  هدـنام  یقاب  تفایرد  وا و  مان  هب  ینامتراپآ  دنـس  تبث 

عیب دشن ، رضاح  یمسر  دانسا  تبث  رتفد  رد  رّرقم  دعوم  رد  رادیرخ  نوچ  مشاب و  هتشاد  ار  رگید  صخـش  هب  زور  تمیق  هب  نامتراپآ 
؟ تسا حیحص  ًاعرش  مود  عیب  نیا  ایآ  .متخورف  يرگید  صخش  هب  ار  نامتراپآ  هدومن و  خسف  ار 

هدش مزتلم  نآ  هب  مزال  دقع  نمـض  رد  فرط  ود  هک  یطورـش  قبط  رگید  صخـش  هب  عیبم  دّدـجم  شورف  عیب و  خـسف  هب  تردابم  ج :
.درادن لاکشا  دنا ،

تیؤر رایخ  . 5

دوش و میظنت  ساسا  نامه  رب  عیب  دنـس  تسا و  عبرم  رتم  نالف  نآ ، تحاـسم  هک  دـیوگب  رادـیرخ  هب  نیمز  هدنـشورف  رگا  س 1557 :
یعرش رظن  زا  عیب  نیا  ایآ  تسا ، هتفگ  هدنشورف  هک  تسا  يرادقم  نآ  زا  رتمک  رایـسب  نیمز  تحاسم  هک  دوش  هجوتم  رادیرخ  سپس 

؟ دراد خسف  قح  رادیرخ  ایآ  و  تسا ؟ حیحص 

هلماعم دنک ، يرادـیرخ  نآ ، تحاسم  رادـقم  هب  تبـسن  هدنـشورف  صخـش  هب  دامتعا  اب  ار  نآ  دـنیبب و  ار  نیمز  هعطق  يرتشم  رگا  ج :
تـسا رادقم  نالف  نیمز  نآ  تحاسم  هک  نامگ  نیا  هب  رگا  اّما  دراد ، خسف  قح  فصو ، فلخت  تلع  هب  رادیرخ  یلو  تسا ، حـیحص 

تحاسم هب  تبـسن  عیب  تسا  رتمک  هدش  هتفگ  رادقم  زا  نآ  ژارتم  هک  دوش  صخـشم  دـعب  درخب و  ینّیعم  تمیق  هب  ار  نآ  زا  يرتم  ره 
دنک هبلاطم  هدنشورف  زا  ار  نیمز  یصقان  رادقم  لوپ  دراد  قح  رادیرخ  تسا و  حیحص  دوجوم 
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.دریگب سپ  ار  نمث  مامت  هدومن و  خسف  ار  عیب  ای  و 

نبغ رایخ  . 6

، دنک ادیپ  شیازفا  هلماعم  زور  هب  تبـسن  عیبم  تمیق  دزادـنیب و  ریخأت  هب  نآ  نامز  زا  ار  عیبم  تمیق  تخادرپ  يرتشم  رگا  س 1558 :
وا يارب  ریخأت  رایخ  نآ ، دـعوم  زا  تمیق  تخادرپ  رد  ریخأت  اب  هکنیا  ای  دوش  یم  هدنـشورف  يارب  نبغ  رایخ  توبث  ثعاب  رما  نیا  اـیآ 

؟ دوش یم  تباث 

تمیق زا  رتمک  یتمیق  هب  ار  ییالاک  هکنیا  لثم  تسا  هلماعم  نامز  رد  هنالداع  تمیق  هب  تبسن  نبغ  لوصح  نبغ  رایخ  توبث  رایعم  ج :
رایخ بجوم  هک  ینبغ  رایعم  دقع ، قّقحت  زا  دـعب  تمیق  شیازفا  یلو  دـشورفب ، تسین  هحماسم  لباق  ًافرع ، هک  يرادـقم  هب  عیب  نامز 

.دوش یمن  هدنشورف  يارب  رایخ  توبث  بجوم  نمث  تخادرپ  رد  ریخأت  دّرجم  هک  هنوگنامه  دشاب ، یمن  تسا ،

نم يارب  نبغ  رایخ  وا  هتفگ  اب  ایآ  دیا ، هدش  نوبغم  هلماعم  نیا  رد  هک  تفگ  نم  هب  یصخش  متخورف ، یغلبم  هب  ار  ینیمز  س 1559 :
؟ دوش یم  تباث 

، تسین هحماسم  لباق  هک  يرادـقم  هب  شورف  نامز  تمیق  زا  رتمک  یتمیق  هب  عالطا ، نودـب  ار  نآ  امـش  هدـشن  تباث  هک  ینامز  اـت  ج :
.دیرادن نبغ  رایخ  دیا ، هتخورف 

زا رتشیب  هلماعم ، دروم  نیمز  یعقاو  ژارتم  هک  دوش  یم  مولعم  سپـس  دـشورف و  یم  ینّیعم  تحاسم  هب  ار  ینیمز  یـصخش  س 1560 :
؟ دراد ار  نیمز  يدایز  رادقم  هبلاطم  قح  وا  ایآ  تسا ، هتفرگ  ار  نآ  لوپ  هتخورف و  هک  تسا  يرادقم 

نآ تحاـسم  هک  دوش  موـلعم  سپـس  دـشورفب و  ینّیعم  تمیق  هب  دراد  ینّیعم  ژارتـم  هکنیا  روـصت  هب  ار  نیمز  هعطق  نآ  ماـمت  رگا  ج :
هتخورف تمیق  نآ  هب  ار  نیمز  هک  تسا  یتمیق  زا  رتشیب  نآ  شزرا  هجیتن  رد  تسا و  رتشیب 
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دئاز رتم  دنچ  تمیق  دناوت  یم  دـشورفب ، ینّیعم  تمیق  هب  يرتم  ره  ار  نیمز  رگا  یلو  دراد ، خـسف  قح  نبغ ، رایخ  توبث  رثا  رب  تسا ،
.دنک هبلاطم  ار 

رد هک  دوش  مولعم  ات  دزادرپن  یتّدم  يارب  ار  عیبم  لوپ  رادیرخ  هک  طرش  نیا  هب  دریگب  تروص  يا  هلماعم  رفن  ود  نیب  رگا  س 1561 :
؟ دراد خسف  قح  رادیرخ  ایآ  تّحص  ضرف  رب  و  تسا ؟ حیحص  ًاعرش  هلماعم  نیا  ایآ  ریخ ، ای  هدش  نوبغم  هلماعم  نیا 

ای تسا  هدش  نوبغم  هک  دشاب  رما  نیا  فشک  ضرغ  هب  دنچره  درادن  لاکشا  نّیعم  تّدم  ات  نمث  تخادرپ  رد  ریخأت  طرـش  اب  عیب  ج :
.درادن خسف  قح  هدشن ، تباث  وا  نبغ  هک  ینامز  ات  یلو  ریخ ،

؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، ناملسم  ریغ  نوبغم  فرط  هک  یتروص  رد  ینبغ  هلماعم  س 1562 :

.تسین ناملسم  ریغ  ناملسم و  نیب  یقرف  نوبغم  يارب  نبغ  رایخ  توبث  رد  ج :

هدش و نوبغم  هک  درک  مالعا  عیبم  نتفرگ  لیوحت  نآ و  لوپ  میلست  زا  دعب  يو  متخورف ، یـصخش  هب  ار  يا  هناخ  بناجنیا  س 1563 :
یم يراددوخ  تسا ، هتخادرپ  نم  هب  هک  یلوپ  تفایرد  هناـخ و  هیلخت  زا  فلتخم  لـیالد  هب  ناـمز  نآ  زا  یلو  درک ، خـسف  ار  هلماـعم 
لوپ فصن  مه  رضاح  لاح  رد  ما و  هدرک  خسف  هناخ  فصن  دروم  رد  ار  هلماعم  نم  هک  دنک  یم  اعدا  لاس  ود  تشذگ  زا  دعب  دنک و 

ياعّدا تسا  زیاج  ًاعرـش  هدرک ، عیب  خـسف  هب  مادـقا  نآ  رثا  رب  تسا و  نبغ  یعّدـم  وا  هکنیا  هب  ملع  اب  ایآ  .دـنک  یم  هبلاـطم  نم  زا  ار 
؟ دیامنب ار  هناخ  فصن  ّتیکلام 

دادرتسا عیبم و  مامت  رد  عیب  خسف  قح  طقف  دوش ، تباث  نوبغم  نبغ  هک  یتروص  رد  ج :
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هدرک تخادرپ  هک  ار  یلام  زا  رتشیب  یغلبم  هبلاطم  قح  ای  عیبم  زا  یئزج  رد  عیب  خـسف  قح  و  دراد ، تسا ، هدرک  تخادرپ  هک  ار  یلام 
.درادن تسا 

ره رگا  هک  دنا  هدرک  طرش  دقع  نمـض  رد  هدومن و  میظنت  نآ  دروم  رد  يداع  دنـس  هک  هدش  عقاو  رفن  ود  نیب  يا  هلماعم  س 1564 :
هلماـعم زا  نبغ  رثا  رب  نیفرط  زا  یکی  رگا  اـیآ  دزادرپـب ، رگید  فرط  هب  ار  ینّیعم  غـلبم  دـیاب  دوـش  نامیـشپ  هلماـعم  زا  ناـنآ  زا  کـی 

؟ دیامن لمع  طرش  نآ  هب  دیاب  ایآ  دنک ، خسف  نبغ  رثا  رب  ار  هلماعم  رگا  و  دراد ؟ ار  نآ  خسف  قح  دوش ، نامیشپ 

نآ رب  ینتبم  دقع  ای  هدوب و  عیب  دقع  نمـض  رگا  دنک  يراددوخ  هلماعم ، مامتا  زا  هک  یـسک  طسوت  لوپ ، تخادرپ  طرـش  دنچره  ج :
.دوش یمن  دومن ، خسف  نبغ  رایخ  اب  ناوت  یم  ار  هلماعم  هک  يدروم  لماش  نکل  تسا ، بجاو  نآ  هب  افو  حیحص و  هسفن  یف  دشاب ،

هب نآ  خـسف  يارب  اذـل  ما ، هدـش  نوبغم  هلماـعم  نآ  رد  هک  دـش  راکـشآ  يا  هناـخ  دـیرخ  زا  هتفه  کـی  تشذـگ  زا  دـعب  س 1565 :
یقاب نم  فّرـصت  تحت  راـیتخارد و  هناـخ  هجیتن  رد  درکن و  تقفاوم  نم  لوپ  ندـنادرگرب  خـسف و  اـب  وا  و  مدرک ، هعجارم  هدنـشورف 

وا تساوخرد  شریذپ  زا  نم  یلو  دومن  ار  هناخ  هیلخت  هلماعم و  خسف  تساوخرد  مه  هدنشورف  دش و  نارگ  هناخ  تمیق  سپـس  دنام ،
غلبم تخادرپ  زا  وا  یلو  مدومن ، مدوب  هداد  وا  هب  هک  یلوـپ  زا  رتـشیب  یغلبم  تخادرپ  اـب  تقفاوـم  ياـضاقت  وا  زا  مدرک و  يراددوـخ 

ای هلماعم و  خسف  يارب  نبغ  توبث  زا  دعب  هدنشورف  هب  نم  عوجر  دّرجم  ایآ  .درک  يراددوخ  دئاز 
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دوش یم  بوسحم  هلماعم  خسف  دزادرپب ، نم  هب  مدوب  هداد  وا  هب  هک  یلوپ  زا  رتشیب  ار  یغلبم  وا  هک  یتروص  رد  نم  طسوت  خـسف  لوبق 
؟ ریخای

هدنـشورف هب  عیبم  ندنادرگزاب  هب  وا  تیاضر  ِفرـص  ای  نآ و  خـسف  رب  قفاوت  يارب  هلماعم  رگید  فرط  هب  رایخلاوذ  هعجارم  دّرجم  ج :
تقفاوم هب  طونم  رایخلاوذ  طسوت  هلماعم  خـسف  نوچ  یلو  دوش ، یمن  بوسحم  هلماعم  خـسف  وا ، زا  دـئاز  یغلبم  تفاـیرد  لـباقم  رد 

ًاعرـش دـینک ، خـسف  ار  هلماعم  ًاعقاو  دـیدش ، علطم  نبغ  زا  هک  یماـگنه  رگا  نیا  رب  اـنب  تسین ، وا  هب  عیبم  ندـنادرگزاب  رگید و  فرط 
، هدنـشورف هب  ار  نآ  دـینک و  دـی  عفر  نآ  زا  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  هکلب  دـیتسین  روبزم  هناـخ  کـلام  نآ ، زا  دـعب  تسا و  حـیحص 

.دیهد لیوحت 

( طرش عیب   ) يرایخ عیب  . 7

ای وا  تسا  زیاـج  يرتشم ، هب  عیبـم  میلـست  زا  لـبق  اـیآ  دـشورفب ، يراـیخ  عیب  تروص  هب  يدرف  هب  ار  يزیچ  یـصخش  رگا  س 1566 :
؟ دنشورفب يرگید  درف  هب  ار  نآ  يرتشم 

شورف قح  هدرکن ، خسف  ار  لوا  هلماعم  ات  هدنشورف  تسا و  يرتشم  کلم  هدشن ، خسف  هک  ینامز  ات  يرایخ  عیب  قّقحت  زا  دعب  عیبم  ج :
ار نآ  زونه  دنچره  دشورفب  يرگید  درف  هب  ار  نآ  رایخ ، تلهم  نایاپ  زا  دعب  دناوت ، یم  يرتشم  درادـن و  رگید  درف  هب  ار  نآ  دّدـجم 

.دشاب هدرکن  خسف  رایخ  تّدم  رد  ار  هلماعم  هدنشورف  هکنیا  رب  طورشم  .دشاب  هدرکن  ضبق 

طرش فّلخت  رایخ  . 8

ات يرتشم  دزادرپب و  ار  نآ  لوپ  همه  هام  ود  یط  رد  هک  طرش  نیا  هب  تسا  هدرک  يرادیرخ  يدرف  زا  ار  ییالاک  یـصخش  س 1567 :
هدنشورف تسا و  هدنادرگزاب  هدنـشورف  هب  هلماعم  خیرات  زا  هام  تفه  زا  دعب  ار  الاک  يرتشم  یلو  دشاب ، هتـشاد  خسف  رایخ  نامز ، نآ 

ینیمخت تراسخ  دورو  ثعاب  هک  رّرقم  تّدم  زا  خسف  رد  ریخأت  ببـس  هب  الاک  لوپ  زا  يدصرد  هک  طرـش  نیا  هب  هتفریذپ  ار  نآ  مه 
نآ لوپ  زاو  تخورف  یم  نامز  نامهرد  ار  الاک  هدنـشورف  دش ، یم  خسف  دوخ  رّرقم  تّدم  رد  هلماعم  رگا  اریز  دوش ، مک  تسا ، هدش 
رب و  دراد ؟ راـیخ  تلهم  تشذـگ  زا  دـعب  ار  هلماـعم  خـسف  قح  يرتـشم  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤـس  درب ، یم  هرهب  رگید  ياـهتراجت  رد 

؟ دنک الاک  لوپ  زا  يدصرد  رسک  هب  ّقلعم  ار  خسف  لوبق  دراد  قح  هدنشورف  ایآ  و  تسا ؟ بجاو  نآ  لوبق  هدنشورف 

هب مزلم  ار  هدنشورف  دناوت  یمن  نینچمه  درادن و  ار  الاک  نداد  سپ  خسف و  ّقح  رایخ ، تّدم  تشذگ  زا  دعب  رایخلاوذ  ج :
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دنک و لوپ  زا  يدصرد  رسک  هب  طورشم  ار  هلاقا  لوبق  دناوت  یمن  هدنشورف  یلو  دننک ، قفاوت  هلاقا  رب  تسا  زیاج  هلب  دنک ، خسف  لوبق 
.تسا لطاب  دنک ، هلاقا  يرتشم  لوپ  زا  ندرک  مک  اب  هک  یتروص  رد 

؟ دننک خسف  ار  نآ  هلماعم ، زا  نانآ  ضرغ  دصق و  قّقحت  مدع  ياعّدا  اب  دنناوت  یم  نیعیابتم  زا  کی  ره  ایآ  س 1568 :

بجوم ًاعرـش  دشابن ، نآ  رب  ینبم  دقع ، داقعنا  ای  دوشن و  رکذ  دقع  نمـض  رد  طرـش  تروص  هب  هک  ینامز  ات  ضرغ  قّقحت  مدـع  ج :
.دوش یمن  خسف  رایخ  توبث 

یلو دزادرپب ، رادیرخ  ار  نآ  ياهتایلام  هکنیا  هلمج  زا  متخورف  یطیارـش  اب  يداع  دنـس  اب  ار  دوخ  يراجت  هزاغم  بناجنیا  س 1569 :
؟ ریخ ای  مراد  ار  هلماعم  خسف  قح  نم  ایآ  تسا ، هدرک  يراددوخ  اهنآ  تخادرپ  زا  نونکات  يو 

خسف قح  هدنشورف  رادیرخ ، طسوت  اهتایلام  تخارپ  مدع  تروص  رد  هک  دنشاب  هدرک  طرـش  دقع  نمـض  رد  حیرـص  روط  هب  رگا  ج :
.تسا تباث  وا  يارب  خسف  قح  دشاب ، هدش  عقاو  رما ، نیا  رب  ینتبم  دقع  ای  و  دشاب ، هتشاد  ار  عیب 

مولعم ای  دنک و  يریگولج  وا  مان  هب  یمسر  دنـس  تبث  زا  تلود  رگا  هک  طرـش  نیا  هب  تسا  هدیرخ  ار  ینیمز  هعطق  يدرف  س 1570 :
ناـمتخاس هناورپ  نیمز  نیا  يارب  هتـسناوتن  رادـیرخ  نوچ  دـشاب و  هتـشاد  خـسف  قـح  دراد ، رارق  يرادرهـش  حرط  رد  نیمز  هک  دوـش 
يرادرهـش رگا  هک  طرـش  نیا  هب  یلو  دنک ، یم  ار  نیمز  لوپ  ندـنادرگزاب  خـسف و  تساوخرد  هدنـشورف  زا  رـضاح  لاح  رد  دریگب ،

وا هب  یلبق  تمیق  نامه  هب  ار  نیمز  هرابود  هدنـشورف  دـهدب ، دـعب  لاس  ود  ات  رـضاح  نامز  زا  ار  نیمز  نیارد  يزاس  نامتخاس  هزاـجا 
، دشورفب
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؟ تسا حیحص  وا  طسوت  روبزم  طرش  طارتشا  ایآ 

زا ار  نیمز  لوـپ  دـنک و  خـسف  ار  هلماـعم  دـناوت  یم  تسا  نیفرط  لوـبق  دروـم  هک  دـقع  نمـض  طرـش  ساـسا  رب  يرتـشم  هچ  رگ  ج :
.درادن هدنشورف  هیلع  خسف  نمض  رد  ار  يزیچ  طارتشا  قح  یلو  دیامن  هبلاطم  هدنشورف 

تسا و هدش  ققحم  هدش ، مزتلم  اهنآ  هب  هدنشورف  عفن  هب  يرتشم  هک  ینّیعم  طورـش  اب  رادیرخ  هدنـشورف و  نیب  یعیب  دقع  س 1571 :
، دنک یم  يراددوخ  عیب  ياهطرش  هیقب  هب  لمع  زا  یلو  هدرک  تخادرپ  هدنشورف  هب  هناعیب  ناونع  هب  ار  هلماعم  نمث  زا  یتمـسق  يرتشم 

؟ دراد ار  هلماعم  مامتا  هب  هدنشورف  مازلا  قح  ًاعرش  وا  تیعضو  نیا  اب  ایآ 

دنچره دشاب  هتـشاد  خـسف  قح  رگا  یلو  دـنک  افو  نآ  هب  هدرکن ، خـسف  طرـش  فّلخت  رثا  رب  ار  دـقع  هک  ینامز  ات  دـیاب  هدنـشورف  ج :
هب ار  هدنـشورف  درادن  قح  يرتشم  تروص  نیا  رد  دیامن و  خسف  ار  عیب  تسا  زیاج  دشاب ، طورـش  زا  یـضعب  زا  يرتشم  فّلخت  لیلدب 

.دیامن مزلم  تسا ، هتفرگ  وا  زا  هک  یلوپ  ندنادرگزاب  زا  ریغ  يزیچ 

تارایخ هقّرفتم  ماکحا 

؟ دوش یم  قح  طوقس  بجوم  ًاعرش  لاس  ود  تّدم  هب  ًالثم  نآ  هبلاطم  رد  ریخأت  ای  قح  هبلاطم  كرت  ایآ  س 1572 :

دودحم هسفن  یف  قح  هک  یتروص  رد  رگم  دوش  یمن  قح  طوقـس  بجوم  یتّدـم ، يارب  نآ  رد  ریخأت  ای  قح ، هبلاطم  مدـع  دّرجم  ج :
.دشاب ینّیعم  نامز  هب 

ار عیبم  درک و  تفایرد  ار  نآ  دقن  رادقم  هکنآزا  دعب  تخورف و  دوب  هیسن  نآ  زا  يرادقم  هک  یتمیق  هب  ار  یکلم  یصخش  س 1573 :
عیب تسا  زیاج  ایآ  دش ، يرتشیب  تمیق  هب  عیبم  نامه  دیرخ  راتساوخ  يرگید  درف  داد ، لیوحت  يرتشم  هب 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 481 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دشورفب يرتشیب  تمیق  هب  مود  يرتشم  هب  ار  عیبم  ات  دیامن  خسف  ار  لوا 

زا یکی  ساسا  رب  هک  ینامز  ات  تسا و  بجاو  هدنشورف  رب  نآ  هب  افو  دقع و  هب  مازتلا  دش  ققحم  حیحـص  وحن  هب  عیب  هکنآ  زا  دعب  ج :
.تسین زیاج  وا  طسوت  رگید  صخش  هب  عیبم  دّدجم  شورف  هلماعم و  خسف  دشاب ، هتشادن  خسف  قح  تارایخ 

زا هلماـعم ، ناـمز  ناـمهزا  یلو  دزادرپب ، لاـس  راـهچ  یط  رد  ار  نآ  لوپ  هک  طرـش  نیا  هب  متخورف  یـصخش  هب  ار  ینیمز  س 1574 :
راک نیا  ماجنا  زا  وا  یلو  دنادرگرب  نم  هب  ار  نیمز  هک  متـساوخ  يرتشم  زا  لاس  کی  تشذگ  زا  دـعب  مدـش و  نامیـشپ  نیمز  شورف 

؟ دراد دوجو  هلماعم  نیا  زا  عوجر  يارب  یهار  ایآ  دیزرو ، عانتما 

تبسن ًاعرش  دش ، عقاو  حیحص  روط  هب  عیب  هکنآ  زا  دعب  نیا  رب  انب  درادن ، يرثا  یعرش  رظن  زا  هلماعم  زا  دعب  عیب  زا  ینامیشپ  دّرجم  ج :
زا یکی  قّقحت  رثا  رب  هک  یتروـص  رد  رگم  دریگب  سپ  وا  زا  ار  عیبـم  درادـن  قـح  هدنـشورف  تسا و  ذـفان  رادـیرخ  هب  عیبـم  لاـقتنا  هب 

.دیامن خسف  ار  عیب  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  خسف  رایخ  تارایخ ، بابسا 

زا یلو  تسا ، هتخورف  تارایخ  عیمج  طاقسا  يداع و  دنس  اب  تسا  یمسر  دنس  ياراد  هک  ار  دوخ  زورفم  نیمز  یـصخش  س 1575 :
وا مّود  عیب  اـیآ  تسا ، هتخورف  مه  يرگید  صخـش  هب  هراـبود  ار  نآ  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  تسوا  دوـخ  ماـن  هب  یمـسر  دنـس  هکنیا 

؟ تسا حیحص 

، درادن ار  رگید  صخش  هب  نیمز  دّدجم  شورف  قح  هدنشورف  تارایخ ، همه  طاقسا  حیحص و  هجو  رب  نیمز  عیب  قّقحت  زا  دعب  ج :
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.تسا لّوا  يرتشم  هزاجا  هب  طونم  هدوب و  یلوضف  وا  هلماعم  نیا  هکلب 

تبون نیدنچ  رد  جیردت و  هب  ار  نآ  هک  طرـش  نیا  هب  تسا  هدومن  يرادیرخ  يا  هناخراک  زا  نامیـس  يرادـقم  یـصخش  س 1576 :
، تفرگ لیوحت  هناخراک  زا  ار  نامیـس  زا  يرادقم  رادیرخ  هکنآ  زا  دـعب  تسا ، هدرک  تخادرپ  مه  ار  نآ  لوپ  مامت  دریگب و  لیوحت 

رادیرخ هب  نامیس  هیقب  لیوحت  زا  هدومن و  خسف  ار  هلماعم  دناوت  یم  هناخراک  ایآ  تفای ، شیازفا  يدایز  رادقم  هب  رازاب  رد  نآ  تمیق 
؟ دیامن يراددوخ 

هک ینامز  ات  فلـس ، عیب  ای  هیـسن و  اـی  دـشاب  يدـقن  تروصب  هکنیا  زا  معا  دـش  قّقحم  یعرـش  ِحیحـص  وحن  هب  عیب  هکنآ  زا  دـعب  ج :
.دنک خسف  هبناج  کی  روط  هب  ار  هلماعم  درادن  قح  دشاب ، هتشادن  ار  یعرش  تارایخ  زا  یکی  هدنشورف 

دعوم ات  ار  هّیقب  يدقن و  روط  هب  ار  نآ  لوپ  زا  يرادقم  هک  طرـش  نیا  هب  مدـیرخ  يداع  عیب  دنـس  اب  ار  يا  هناخ  بناجنیا  س 1577 :
هب رّرقم  دعوم  رد  ار  لوپ  هدنام  یقاب  متسناوتن  نم  یلو  دوش ، نم  مان  هب  یمـسر  روط  هب  هام  هس  تّدم  رد  نآ  دنـس  مزادرپب و  يرّرقم 

یلو مدرک ، هعجارم  وا  هب  عیبم  تفایرد  غلبم و  نآ  تخادرپ  يارب  هام  راهچ  زا  دعب  هکنیا  ات  درکن  یـضارتعا  مه  وا  مهدب و  هدنـشورف 
هکنیا هب  هجوت  اب  تسا ، هدرک  خسف  لوپ ، تخادرپ  دعوم  ءاضقنا  زا  دـعب  ار  هلماعم  هک  درک  اعّدا  دومن و  يراددوخ  نآ  لیوحت  زا  وا 

تفایرد مه  ار  هراجا  هداد و  هراجا  تّدـم  نیا  رد  مه  ار  هناـخ  هدـنادرگن و  زاـب  دوب  هتفرگ  نم  زا  هک  ار  یلوپ  هلماـعم ، خـسف  زا  دـعب 
هب ایآ  تسا ، هدرک 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 483 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد خسف  ّقح  وا  ما  هتخادرپن  رّرقم  دعوم  رد  ار  لوپ  هدنام  یقاب  هکنیا  دّرجم 

نیا رب  انب  .دوش  یمن  وا  يارب  خسف  قح  توبث  بجوم  هدنـشورف ، هب  رّرقم  دعوم  رد  هناخ  تمیق  زا  يرادقم  تخادرپ  مدـع  دّرجم  ج :
نآ دشاب  هتشاد  خسف  قح  هکنیا  نودب  دنامب و  یقاب  هدنشورف  فّرصت  تحت  یلو  دوش ، يرادیرخ  یعرـش  حیحـص  وحن  هب  لزنم  رگا 

هچنآ يرتشم ، هب  عیبم  لیوحت  رب  هوالع  تسا  بجاو  تسا و  يرتشم  هزاجا  رب  فقوتم  هدوب و  یلوضف  وا  هراجا  دـقع  دـهد ، هراجا  ار 
نیا رد  هک  دهدن  ار  هراجا  دقع  هزاجا  هکنیا  رگم  دـهد  لیوحت  وا  هب  تسا  هدرک  تفایرد  هراجا  غلبم  ناونع  هب  رجأتـسم  زا  هک  مه  ار 

.دیامن هبلاطم  ار  روکذم  تّدم  رد  هناخ  نآ  رد  فّرصت  لثملا  ترجا  دناوت  یم  تروص 

شیازفا ار  عیبم  تمیق  عیب ، قّقحت  زا  دـعب  دـناوت  یم  ایآ  و  دراد ؟ ار  هلماعم  خـسف  ّقح  راـیخ ، توبث  نودـب  هدنـشورف  اـیآ  س 1578 :
؟ دهد

.درادن ار  روکذم  دراوم  زا  کی  چیه  ماجنا  قح  ج :

مامت هلماعم  هکنآ  زا  دعب  تسا و  هدیرخ  نکسم  هرادا  زا  ار  نآ  مه  وا  هک  هدرک  يرادیرخ  ار  يا  هناخ  يدرف  زا  یـصخش  س 1579 :
تخادرپ هرادا  نآ  هب  هدنـشورف  هک  یلوپ  رب  هوالع  دیاب  هک  دومن  مالعا  روبزم  هرادا  تفرگ ، رادـیرخ  زا  ار  نآ  لوپ  هدنـشورف  دـش و 

عیب الا  دزادرپب و  ار  یفاضا  غلبم  نآ  ات  درک  هاگآ  هلأسم  نیا  زا  ار  هدنـشورف  رادـیرخ ، دوش ، تخادرپ  مه  یفاضا  یغلبم  تسا ، هدرک 
هجیتن رد  دیزرو و  عانتما  یفاضا  غلبم  نآ  تخادرپ  زا  هدنـشورف  یلو  تفرگ ، دهاوخ  سپ  مه  ار  هدش  هداد  لوپ  دنک و  یم  خـسف  ار 

روبزم هناخ  هک  درک  رّرقم  مه  هرادا  نآ 
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ای هرادا  نآ  هب  دنک ؟ هعجارم  دیاب  یـسک  هچ  هب  هداد  هک  یلوپ  نتفرگ  يارب  رادیرخ  تروص ، نیا  رد  دوش ، هداد  يرگید  صخـش  هب 
؟ تسا هدش  راذگاو  وا  هب  هناخ  یگزات  هب  هک  یسک  ای  هدنشورف و 

.دنک هبلاطم  هدنشورف  زا  ار  لوپ  دیاب  رادیرخ  دوش  خسف  هلماعم  رگید  ببس  ای  طرش و  رثا  رب  رگا  ج :

ار نآ  دـش ، تفاـی  ناویح  نآ  يارب  يرتـشم  رگا  هک  دـصق  نیا  هب  درب  رازاـب  هب  ار  نآ  دـعب  دـیرخ و  ار  یناویح  یـصخش  س 1580 :
؟ دوش یم  تباث  وا  يارب  خسف  قح  دصق ، نیا  اب  ایآ  دیامن ، خسف  ار  هلماعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دشورفب و 

.دراد رایخ  هلماعم ، نامز  زا  زور  هس  ات  تسا  ناویح  عیبم  هک  لاؤس  ضرف  رد  ج :

یقبام تخادرپ  دنا و  هتخادرپ  وا  هب  ار  نآ  لوپ  زا  يرادقم  تبون  نیدنچ  رد  دنا و  هدیرخ  یـصخش  زا  ار  یکلم  رفن  دنچ  س 1581 :
نانآ مان  هب  دنس  تبث  زا  هدرک و  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  هدنشورف  یلو  تسا ، هدوب  نانآ  مان  هب  یمـسر  دنـس  تبث  هب  طورـشم  مه  نآ 
؟ تسا حیحص  وا  بناج  زا  هلماعم  خسف  هکنیا  ای  دنک ؟ لمع  هلماعم  هب  تسا  مزلم  وا  ایآ  تسا ، عیب  خسف  یعّدم  هدیزرو و  عانتما 

طسوت هلماعم  خسف  دشاب ، هتـشادن  دوجو  هدنـشورف  يارب  اهنآ  ریغ  ای  نبغ و  ای  طرـش  لیبق  زا  رایخ  تابجوم  زا  یکی  هک  ینامز  ات  ج :
.تسا نارادیرخ  مان  هب  کلم  نآ  یمسر  تبث  هب  مزلم  ًاعرش  دیامن و  لمع  عیب  هب  دیاب  هکلب  دوب  دهاوخن  حیحص  وا 

الاک نامه  دومن ، تخادرپ  ار  نآ  لوپ  زا  يرادقم  هکنآ  زا  دعب  دیرخ و  يدرف  زا  ار  ییالاک  یصخش  س 1582 :
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مالعا دش ، هاگآ  هدنـشورف  دوس  زا  یتقو  نآ  رد  فّرـصت  زا  دـعب  مّود  يرتشم  یلو  تخورف ، يرگید  صخـش  هب  دوس  يرادـقم  اب  ار 
؟ تسا زیاج  نآ  رثا  رب  هلماعم  خسف  ایآ  تسا ، هدش  نامیشپ  نآ  دیرخ  زا  هک  دومن 

.تسین زیاج  الا  دنک و  خسف  ار  هلماعم  تسا  زیاج  دشاب ، هتشاد  دوجو  مود  يرتشم  يارب  رایخ  بابسا  زا  یکی  رگا  ج :

عیبم عباوت 

هراشا

هدومن لیبق  نیا  زا  ییایـشا  نکمرگبآ و  اهغارچ و  نتـشادرب  هب  تردابم  شورف ، زا  دـعب  هتخورف و  ار  شا  هناـخ  یـصخش  س 1583 :
؟ دراد یمکح  هچ  لمع  نیا  تسا ،

طرـش هدنـشورف  رب  هک  ینامز  ات  دـنوشن ، بوسحم  نآ  عبات  فرع ، رظن  زا  هناخ ، شورف  ماگنه  رگا  اـهنآ  دـننام  روکذـم و  ءایـشا  ج :
.درادن لاکشا  شدوخ ، يارب  اهنآ  نتشادرب  هب  وا  تردابم  دراذگب ، یقاب  هناخ  رد  تروص  نامه  هب  ار  اهنآ  هک  دشاب  هدشن 

دنس زا  داد و  لیوحت  نم  هب  ار  هناخ  طقف  وا  یلو  مدیرخ ، يدرف  زا  مزاول  ریاس  نیشام و  گینکراپ  اب  ار  يا  هناخ  بناجنیا  س 1584 :
گنیکراپ ربارب  رد  هک  یلاح  رد  .درک  فذح  هدوب ، هلماعم  ءزج  نیشام  گینکراپ  هک  نیا  هب  درک  یم  تلالد  هک  ار  ییاهزیچ  هلماعم 

؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  نیا  تسا ، هدرک  تفایرد  لوپ  هدش ، رکذ  هلماعم  دنس  رد  هک  ییاهزیچ  ریاس  و 

زا معا  دـهد ، لـیوحت  تسا  هتفرگ  تروص  نآ  يور  هلماـعم  هک  نآ  عباوت  تاـقحلم و  همه  اـب  ار  عیبم  تسا  بجاو  هدنـشورف  رب  ج :
نیا هب  مزلم  ار  وا  يرتشم  تسا  زیاج  دشاب و  هدـش  طرـش  عیبم  هب  نآ  مامـضنا  هکنآ  ای  دـشاب  هدـش  تخادرپ  لوپ  نآ ، ربارب  رد  هکنیا 

.دیامن راک 

ماگنهرد ما  هدیرخ  هک  ینامتخاس  لوا  هقبط  رلوک  س 1585 :
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هقبط رد  دوجوم  یلـصا  هلول  زا  هک  يا  هلول  قیرط  زا  نآ  بآ  تساـجنامه و  رد  مه  زونه  تشاد و  رارق  نکلاـب  رد  هقبط ، نآ  دـیرخ 
هب فکمه  هقبط  کلام  رـضاح  لاح  رد  دراد ، دادتما  رلوک  ات  راوید  رانک  زا  هلول  نیا  تسا ، هدش  هتفرگ  دوش ، یم  بعـشنم  فکمه 

؟ دراد یمکح  هچ  وا  لمع  نیا  تسا ، هدومن  رلوک  بآ  عطق  هب  تردابم  تسوا  صتخم  هقبط ، نآ  زا  هدافتسا  هک  لیلد  نیا 

نآ کلام  دیرادن  قح  دیراد ، ار  فکمه  هقبط  طایح  رد  دوجوم  بآ  هلول  زا  هدافتـسا  قح  امـش  هک  هدشن  رکذ  عیب  دقع  رد  رگا  ج :
.دییامن نآ  هب  مزلم  ار  هقبط 

نمث هیدأت  عیبم و  میلست 

یکی تسا  رـضاح  هک  دومن  یگدامآ  مالعا  یـصخش  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  هیلک  زا  یکی  بناـجنیا  ماوقا  زا  يدرف  س 1586 :
صخش نیا  هیلک  هک  دش  راکشآ  یکـشزپ  ياهـشیامزآ  ماجنا  زا  دعب  یلو  دنک ، ادها  وا  هب  ینّیعم  غلبم  ربارب  رد  ار  دوخ  ياه  هیلک  زا 

؟ دنک هبلاطم  رامیب  زا  ار  روکذم  غلبم  ندش ، راکیب  زور  دنچ  رطاخ  هب  دراد  قح  روبزم  صخش  ایآ  تسین ، رامیب  هب  دنویپ  لباق 

ندرک و ادـج  زا  دـعب  راـمیب  ندـب  هب  دـنویپ  يارب  هیلک  تیلباـق  مدـع  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هیلک  ربارب  رد  قفاوت  دروم  غـلبم  رگا  ج :
، دنکن هدافتسا  وا  هیلک  زا  رامیب  دنچره  دنک  هبلاطم  ار  قفاوت  دروم  غلبم  یمامت  دناوت  یم  دشاب ، هدننک  ادها  درف  ندب  زا  نآ  نتـشادرب 

.درادن رامیب  زا  ار  يزیچ  هبلاطم  قح  دیامن ، علطم  ار  وا  رامیب  دوش و  مولعم  وا  ندب  زا  هیلک  ندرک  ادج  عطق و  زا  لبق  رگا  یلو 

يرادقم هتخورف و  يداع  دنس  اب  ار  دوخ  ینوکسم  نامتراپآ  بناجنیا  س 1587 :
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زا نونکا  یلو  مریگب ، وا  زا  يرتشم  مان  هب  یمـسر  دنـس  تبث  ماـگنه  ار  نآ  هدـنام  یقاـب  هک  دـش  نیا  رب  رارق  متفرگ و  ار  نآ  لوپ  زا 
؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  منک ، هیلخت  ار  هناخ  هک  دنک  یم  رارصا  مه  يرتشم  یفرط  زا  متسه و  نامیشپ  دوخ  هناخ  شورف 

ینامیشپ و دّرجم  هب  دناوت  یمن  دشاب ، هتشادن  خسف  قح  هک  ینامز  ات  هدنشورف  دشاب ، هدش  قّقحم  یعرش  حیحص  هجو  رب  عیب  رگا  ج :
.دیامن يراددوخ  رادیرخ  هب  نآ  میلست  زا  عیبم ، هب  زاین 

دش مولعم  میارب  الاک  تفایرد  زا  دعب  متفرگ ، نآ  زا  یندعم  ياهگنـس  تفایرد  يارب  گنـس  نداعم  زکرم  زا  ار  يا  هلاوح  س 1588 :
یعطق تمیق  يدوزب  هک  دنتفگ  خساپ  رد  مدرک ، هعجارم  زکرم  نآ  هب  تمیق  نییعت  يارب  دنا ، هدرکن  نّیعم  ار  اهگنس  یعطق  تمیق  هک 

مه نم  درک و  مالعا  یلبق  تمیق  ربارب  نیدنچ  ار  تمیق  هرادا  نآ  یلو  دـش ، دـهاوخ  مالعا  هطوبرم  هرادا  طسوت  یمک  توافت  اب  اهنآ 
؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  ما ، هتخورف  هدیرب و  ار  اهگنس  تقو  نآرد  هکنیا  هب  هجوت  اب  متفریذپن ،

زور رد  هلماعم  رگا  نیا  رب  انب  دوش ، فرطرب  لـهج  ررغ و  هک  يروط  هب  تسا  نآ  تمیقو  عیبم  نییعت  هلماـعم ، تّحـص  طیارـش  زا  ج :
هدـیرب و ار  اهنآ  هک  يزور  تمیق  هب  اهگنـس  نماض  يرتشم  دـشاب ، هدـشن  قّقحم  یعرـش  حیحـص  وحن  هب  اهگنـس  تفایرد  لـیوحت و 

.دشاب یم  تسا ، هتخورف 

دوخ رتـخد  هب  مهار  نآ  لوپ  دـشاب و  یم  شرهوش  فّرـصت  رد  هک  تسا  هدـیرخ  ار  یناـمتخاس  دوخ  رتـخد  زا  یـصخش  س 1589 :
دهاوخ قالط  ار  وا  دنکن  راکنا  ار  هلماعم  نآ  رگا  هک  تسا  هدرک  دیدهت  هدومن و  تیذا  ًادمع  ار  وا  شرهوش  تسا ، هتخادرپ 
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هک تسا  نز  نآ  هدهع  رب  رادیرخ  هب  نآ  لوپ  ندـنادرگزاب  ای  عیبم  میلـست  ایآ  تسا ، هدـش  رّذـعتم  عیبم ، میلـست  لیلد  نیمه  هب  داد و 
؟ تسوا رهوش  هدهع  رب  ای  هتخورف  ار  نامتخاس 

.تسا بجاو  هدنشورف  دوخ  رب  يرتشم  هب  نآ  لوپ  ندنادرگزاب  ای  عیبم  لیوحت  ج :

دوش و رضاح  یمسر  دانسا  تبث  رتفد  رد  دیاب  هک  مدرک  طرـش  هدنـشورف  رب  هدیرخ و  يداع  دنـس  اب  ار  يا  هناخ  بناجنیا  س 1590 :
نم ماـن  هب  نآ  دنـس  تبث  هناـخ و  لـیوحت  زا  درکن و  لـمع  دوـخ  دّـهعت  هب  هدنـشورف  یلو  دـنک ، نم  ماـن  هب  لـماک  روـط  هب  ار  هناـخ 

؟ منک هبلاطم  وا  زا  ار  نآ  ماجنا  مراد  قح  ایآ  دومن ، يراددوخ 

، هدوب یعرش  حیحص  وحن  هب  هناخ  شورف  دیرخ و  دیا ، هدرک  میظنت  نآ  هب  عجار  يداع  دادرارق  هدش و  قّقحم  امش  نیب  هچنآ  رگا  ج :
همه هداد و  لیوحت  امـش  هب  ار  هناـخ  تسا  مزلم  ًاعرـش  هکلب  درادـن ، ار  نآ  هب  لـمع  زا  يراددوخ  هلماـعم و  زا  عوجر  قح  هدنـشورف 

.دنک لمع  دادرارق  هب  هک  دیهاوخب  وا  زا  دیراد  قح  امش  دهد و  ماجنا  زین  ار  دنس  لاقتنا  يارب  مزال  تامادقا 

ار ییالاک  لوپ  زا  یغلبم  هک  هدش  دهعتم  رادیرخ  تسا ، هدش  دقعنم  رادیرخ  هدنـشورف و  نیب  هک  يراجت  هلماعم  ساسا  رب  س 1591 :
دوخ رتفد  رد  هتخادرپ  یم  هدنـشورف  هب  هک  ار  یغلبم  ره  دزادرپـب و  یگتفه  روط  هب  تسا ، هتفرگ  لـیوحت  هدـیرخ و  هدنـشورف  زا  هک 

ره ریز  رد  ار  وا  رتـفد  هدومن و  یم  تبث  دوـخ  رتـفد  رد  هتفرگ  یم  لـیوحت  وا  زا  هک  ار  یغلبمره  مه  هدنـشورف  تسا ، هدرک  یم  تبث 
هام راهچ  ًابیرقت  تشذگ  زا  دعب  تسا ، هدرک  یم  اضما  یتفایرد  غلبم 
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یهدـب رادـقم  رد  دـش  مولعم  نآ  رثا  رب  هک  دـندومن  هدرک ، تخادرپ  تبون  نیدـنچ  رد  يرتشم  هک  ییاـه  لوپ  هبـساحم  هب  ترداـبم 
رد فالتخا  دروم  ِغلبم  نآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  نآ ، رکنم  هدنـشورف  تسا و  نآ  تخادرپ  یعّدم  يرتشم  دراد ، دوجو  فالتخا  يرتشم 

؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  تسا ، هدشن  تبث  رتفد  ود  زا  کی  چیه 

الا و  تسین ، وا  هدـهع  رب  يزیچ  تسا ، هدرک  تخادرپ  هداد ، هدنـشورف  هب  دـنک  یم  اعّدا  هک  ار  هچنآ  يرتشم  هک  دوش  تباـث  رگا  ج :
.دشاب یم  مّدقم  تسا ، غلبم  نآ  تفایرد  رکنم  هک  هدنشورف  نخس 

هیسن دقن و  عیب 

شورف نینچمه  و  دراد ؟ یمکح  هچ  نآ  يدـقن  تمیق  زا  رتشیب ، یتمیق  هب  لاس  کی  تّدـم  هب  هیـسن  روط  هب  ـالاک  دـیرخ  س 1592 :
؟ دراد یمکح  هچ  ینّیعم  تّدم  يارب  نآ  غلبم  زا  رتمک  ای  رتشیب  یتمیق  هب  کچ 

ثلاث درف  هب  رت  مک  غلبم  هب  کچ  شورف  یلو  درادن  لاکـشا  دقن  تمیق  زا  رتشیب  یتمیق  هب  هیـسن  تروص  هب  الاک  شورف  دـیرخ و  ج :
.درادن لاکشا  تسا ، وا  هّمذ  رد  کچ  غلبم  هک  یصخش  هب  نکل  تسین  زیاج 

تسا و رادقم  نالف  نآ  ههام  هد  یطـسق  تمیق  تسا و  رادـقم  نیا  نآ ، يدـقن  تمیق  هک  دـیوگب  ینیـشام  هدنـشورف  رگا  س 1593 :
هلماـعم ساـسا  نیمه  رب  تسا و  هاـم  هد  تّدـم  رد  نآ  لوپ  دوس  یطـسق ، شورف  رد  يداـیز  رادـقم  نآ  هک  دـنک  ناـمگ  مه  يرتشم 

دزادرپ و یم  لوپ  دوس  ناونع  هب  ار  دـقن  تمیق  رب  هفاضا  رادـقم  هک  هدرک  روطخ  يرتشم  نهذ  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  دریگب ، تروص 
؟ دوش یمن  بوسحم  لطاب  يوبر و  هلماعم ، ًاساسا  ایآ  تسا ، يوبر  هلماعم 

طاسقا روط  هب  نآ  لوپ  دشاب و  هیسن  تروصب  هک  یتروص  رد  هلماعم  نیا  ج :
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.دنوش یمن  بوسحم  يوبر  تالماعم ، لیبق  نیا  درادن و  لاکشا  دوش ، تخادرپ 

کی لوط  رد  ینّیعم  طاسقا  وحن  هب  نمث  تخادرپ  هک  تسا  هدش  رکذ  تّدم  وحن  نیا  هب  نمثم  نمث و  يارب  یعیب  دقع  رد  س 1594 :
رد دوش ، هداد  لیوحت  وا  هب  يرتشم ، طسوت  نآ  طسق  نیلوا  تخادرپ  زا  لاس  کی  تشذـگ  زا  دـعب  مه  ـالاک  دریگب و  تروص  لاـس 

؟ دراد ریخأت  رایخ  هدنشورف ، ایآ  دشاب ، هداتفا  ریخأت  هب  رّرقم  دعوم  زا  يدایز  رادقم  هب  نآ  لوا  طسق  تخادرپ  هک  یتروص 

.تسا لطاب  ساسا  زا  عیب  الا  دشاب و  دقن  عیب  دقع  ماگنه  دیاب  نمث  تسا  ملس  عیب  تروص  هب  هلماعم  هک  لاؤس  ضورفم  رد  ج :

هتشادن و ینّیعم  تلهم  هلماعم  هکنآ  اب  ایآ  دتفیب ، ریخأت  هب  دوخ  فراعتم  تقو  زا  نمث  لوا  طسق  تخادرپ  هک  یتروص  رد  س 1595 :
یم تباث  رایخ  وا  يارب  روکذم  ریخأت  دّرجم  هب  دشاب ، هدشن  رکذ  هدنـشورف  يارب  نمث  تخادرپ  رد  ریخأت  تروص  رد  مه  رایخ  طرش 

؟ ریخ ای  دوش 

دریگب تروص  هیسن  عیب  نمث ، طاسقا  تلهم  ندرک  نّیعم  نودب  رگا  نیا  رب  انب  دوش ، نّیعم  نمث  تخادرپ  تلهم  هیسن ، عیب  رد  دیاب  ج :
نیا دّرجم  دزادـنیب ، ریخأـت  هب  رّرقم  دـعوم  زا  ار  نآ  تخادرپ  يرتـشم  دوش و  نّیعم  تخادرپ  ناـمز  رگا  یلو  تسا ، لـطاب  ساـسا  زا 

.دوش یمن  هدنشورف  يارب  رایخ  توبث  بجوم  ریخأت 

، دزادرپب شنابحاص  هب  ار  نآ  لوپ  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هک  طرـش  نیا  هب  هدش  هتخاس  ینیمز  رد  یّنف  هسـسؤم  کی  س 1596 :
مه نیمز  نابحاص  دـنک ، یم  يراددوخ  نآ  نابحاص  هب  نیمز  لوپ  تخادرپ  زا  هسـسؤم  نامتخاس  مامتا  زا  دـعب  هناـخترازو  نآ  یلو 

هب تیاضر  هک  دندرک  مالعا  نآ  زا  دعب 
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؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  نیا  تسا ، لطاب  نآ  رد  زامن  دنناد و  یم  یبصغ  ار  نامتخاس  دنرادن و  لمع  نیا 

ترازو زا  ار  نآ  لوپ  هک  طرـش  نیا  هب  دندرک و  تقفاوم  هسـسؤم  تخاس  يارب  نآ  نداد  لیوحت  اب  نیمز  نابحاص  هکنآ  زا  دـعب  ج :
نانآ هلب  تسین ، یبصغ  روبزم  نیمز  دنرادن و  نآ  رد  یّقح  رگید  دندومن ، راذـگاو  روبزم  هناخترازو  هب  دـنریگب  شرورپ  شزومآ و 

نامتخاس نآ  رد  ندناوخ  زامن  ندرک و  لیـصحت  ساسا  نیارب  دننک و  هبلاطم  شرورپ  شزومآ و  ترازو  زا  ار  نیمز  لوپ  دنراد  قح 
.تسین نیمز  یلبق  نابحاص  تیاضر  هب  طونم  درادن و  لاکشا  ًاعرش 

فلس عیب 

تروص هب  ار  نآ  لوپ  زا  يرادقم  مدرک و  يرادیرخ  فلس  عیب  روط  هب  یتکرـش  زا  ار  ینوکـسم  نامتراپآ  کی  بناجنیا  س 1597 :
شورف هب  تردابم  روبزم  تکرـش  سپـس  متـسه ، راکهدب  نآ  لوپ  هدنام  یقاب  هب  تبـسن  مه  زونه  متفرگ و  دیـسر  هتخادرپ و  طاسقا 

دوب نآ  یلبق  تمیق  ربارب  راهچ  لداعم  هک  زورما  تمیق  هب  يرگید  ناـمتراپآ  هک  درک  رّرقم  دومن و  نکـسم  کـناب  هب  نم  ناـمتراپآ 
؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  مریگب ، لیوحت 

هب نمث  همه  يدـقن  تخادرپ  فلـس ، عیب  تّحـص  طیارـش  زا  اریز  تسا ، لطاب  ساسا  زا  یطـسق  تروصب  روبزم  نامتراپآ  دـیرخ  ج :
، عیب سلجم  رد  نمث  همه  هدش و  يرادیرخ  فلس  عیب  تروصب  روبزم  نامتراپآ  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، عیب  سلجم  نامه  رد  هدنشورف 

يارب وا  زا  درادن  قح  دهد و  لیوحت  رادیرخ  هب  تسا  قداص  نآ  رب  شفاصوا  یمامت  اب  عیبم  هک  ار  هچنآ  دیاب  هدنـشورف  دـشاب ، دـقن 
هب تسین  عیبم  قادصم  هک  ار  يزیچ  دناوت  یمن  هک  هنوگنامه  دنک ، هبلاطم  ار  يرتشیب  لوپ  عیبم  قادصم  لیوحت 
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زا ار  يرتشیب  غلبم  هکنیا  هب  دسر  هچ  دهدب  وا  هب  تمیق  نامه  هب  ار  نآ  دنچره  تسین  نآ  لوبق  هب  مزلم  مه  يرتشم  دهد و  لیوحت  وا 
.دیامن هبلاطم  وا 

زا لبق  سپـس  مدـیرخ و  یطـسق  روط  هب  دوب  هدـشن  لیمکت  نآ  نامتخاس  زونه  هک  ار  ینوکـسم  نامتراپآ  کی  بناجنیا  س 1598 :
نیا اـیآ  مدومن ، يرگید  صخـش  هب  نآ  شورف  هب  ترداـبم  مریگب ، لـیوحت  هدنـشورف  زا  ار  نآ  دوش و  لـیمکت  نآ  ناـمتخاس  هکنآ 

؟ تسا حیحص  شورف  دیرخ و 

هب دیا  هدیرخ  ار  نآ  یطسق  هیسن و  تروص  هب  هک  دشاب  نّیعم )  ) یئزج صخـشم و  نامتراپآ  کی  هدش  يرادیرخ  نامتراپآ  رگا  ج :
نتفرگ لیوحت  نآ و  نامتخاس  ندش  لیمکت  زا  لبق  نآ  شورف  نینچمه  دیرخ و  دنک ، نآ  لیمکت  هب  مادقا  هدنـشورف  هک  طرـش  نیا 

.درادن لاکشا  هدنشورف  زا  نآ 

نم زا  ار  نآ  لوپ  فصن  هک  مدـیرخ  فلـس  عیب  تروصب  باتک  يدادـعت  نارهت  باتک  یللملا  نیب  هاگـشیامن  زا  بناجنیا  س 1599 :
؟ تسا حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  تسین ، صخشم  مه  تخادرپ  نامز  و  دنریگ ، یم  اهباتک  لیوحت  ماگنه  ار  رگید  فصن  هتفرگ و 

تروص اهنآ  لوپ  هدـنام  یقاب  تخادرپ  اهباتک و  میلـست  نامز  زا  عیب  دـشاب و  هناـعیب  ناونع  هب  هدـش  تخادرپ  ًـالبق  هک  یغلبم  رگا  ج :
نآ تخادرپ  يارب  مه  یناـمز  دـشاب و  هیـسن  تروص  هب  نمث و  زا  يرادـقم  تخادرپ  ماـگنه  زا  عیب  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دریگب 

فلس رد  هتبلا  تسا ، لطاب  ًاعرـش  هلماعم ، نآ  دشابن  دقن  عیب ، سلجم  رد  نمث  یمامت  یلو  دشاب  فلـس  عیب  تروصب  ای  دوشن و  نّیعم 
هب ار  هلماعم  مه  رادقم  نامه  رد  دناوت  یم  هدنشورف  یلو  تسا  حیحص  هدرک  تخادرپ  لوپ  هک  رادقم  نامه  هب  هلماعم 
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.دنزب مه 

دعوم هکنآ  زا  دعب  اّما  دریگب ، لیوحت  ار  نآ  یتّدم  زا  دعب  هک  طرـش  نیا  هب  درخ  یم  يرگید  درف  زا  ار  ییالاک  یـصخش  س 1600 :
ار نآ  تمیق  دـیاب  هکنآ  ای  تسالاک  نیع  قحتـسم  رادـیرخ  ایآ  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یلام  شزرا  روبزم  يالاک  دیـسر  رّرقم 

؟ دریگب

هب الاک  نآ  نداتفا  ّتیلام  زا  هکنآ  رگم  تسا  عیبم  نآ  نیع  قحتـسم  رادـیرخ  دریگب ، تروص  یعرـش  حیحـص  وحن  هب  هلماعم  رگا  ج :
رادیرخ هب  ار  نمث  دـیاب  هدنـشورف  دوش و  یم  خـسف  دوخب  دوخ  نآ  رثا  رب  عیب  بیترت  نیا  هب  هک  دوش  بوسحم  فلت  ًافرع  یلک ، روط 

.دنادرگرب

لوپ هرقن و  الط ، شورف  دیرخ و 

کی فرط  ود  تیاضر  اب  هک  تسا  زیاج  ایآ  دوش ، هتخورف  يدـقن  روط  هب  ینّیعم  غلبم  هب  زور  تمیق  هب  ـالط  شمـش  رگا  س 1601 :
؟ ریخ ای  تسا  لالح  شمش ، نیا  شورف  زا  لصاح  دوس  ایآ  و  دوش ؟ هتخورف  نآ  يزورما  تمیق  زا  رتشیب  یغلبم  هب  ههام 

دوس روکذم و  هلماعم  نیا  رب  انب  تسا ، فرط  ود  قفاوت  هب  هتـسباو  هیـسن ، ای  دـشاب  يدـقن  هکنیا  زا  معا  عیب  دـقع  رد  تمیق  نییعت  ج :
.تسین زیاج  نآ ، ربارب  رد  هفاضا  نتفرگ  ای  هیسن و  تروص  هب  الط ، ربارب  رد  الط  هلماعم  هلب  درادن ، لاکشا  نآ ، زا  لصاح 

؟ تسا طرش  يروما  هچ  الط  هلماعم  رد  و  دراد ؟ یمکح  هچ  يزاسالط  س 1602 :

يواسم نمثم  نمث و  هدوب و  دقن  تروص  هب  هک  تسا  طرش  الط  ربارب  رد  الط  هلماعم  رد  یلو  درادن  لاکشا  الط  شورف  تخاس و  ج :
.دریگب تروص  هلماعم  سلجم  رد  مه  ضبق  دنشاب و 

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  غلبم  زا  رتشیب  یغلبم  هب  هیسن  تروصب  سانکسا  شورف  دیرخ و  س 1603 :

یتروص رد  ج :
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قرف رگیدکی  اب  ندوب  ون  هنهک و  رظن  زا  اه  سانکـسا  هک  نیا  لثم  دـشاب  ییالقع  ضرغ  اب  يّدـج و  دـصق  هب  روکذـم ، هلماعم ي  هک 
، هلماعم رگا  یلو  درادـن  لاکـشا  دـشاب ، هتـشاد  توافت  رگیدـکی ، اب  اهنآ  خرن  ای  هدوب و  صوصخم  ياه  تمـالع  ياراد  اـی  هتـشاد و 

.تسا لطاب  مارح و  ًاعرش  دشاب ، لوپ  دوس  هب  یبای  تسد  يارب  عقاو  رد  هدوب و  ابر  زا  رارف  يارب  يروص و 

رتشیب یغلبم  هب  دنراد ، دربراک  یمومع  ینفلت  تاملاکم  يارب  هک  ار  لوپ  ياه  هّکـس  هک  دـنراد  دوجو  اج  نیا  رد  يدارفا  س 1604 :
، دـنریگ یم  سانکـسا  لوپ  ناموت  هاجنپ  دـنهد و  یم  ار  يزلف  لوپ  ياه  هّکـس  زا  ناموت  جـنپو  یـس  ًالثم  دنـشورف  یم  اهنآ  تمیق  زا 

؟ دراد یهجو  هچ  اه  لوپ  نیا  شورف  دیرخ و 

.درادن لاکشا  نآ ، دننام  ینفلت و  تاملاکم  رد  هدافتسا  يارب  اهنآ  غلبم  زا  رتشیب  یتمیق  هب  يزلف  لوپ  ياه  هّکس  شورف  دیرخ و  ج :

لوپ شزرا  فصن  نآ  شزرا  هک  دـنادن  درخب و  اـی  دـشورفب و  جـیار  دـیدج و  لوپ  تمیق  هب  ار  یمیدـق  لوپ  يدرف  رگا  س 1605 :
هاگآ دوخ  نبغ  زا  ار  نوبغم  نباغ ، دـیاب  اـیآ  دـشورفب ، يرگید  صخـش  هب  دـیدج  لوپ  تمیق  هب  ار  نآ  مه  رادـیرخ  تسا و  دـیدج 

رد هکنآ  ای  تسا  زیاج  دـیآ  یم  تسد  هب  هار  نیا  زا  هک  یلاوما  رد  فّرـصت  ایآ  دنتـسه و  حیحـص  ینبغ  ِتالماعم  نیا  اـیآ  و  دـنک ؟
؟ دنتسه مارح  هب  طولخم  لالح  لام  ای  کلاملا و  لوهجم  لاوما  مکح 

رایـسب اهنآ  تمیق  هک  دنچره  درادن ، لاکـشا  دننک ، یم  قفاوت  نآ  رب  رادیرخ  هدنـشورف و  هک  یغلبم  هب  یمیدـق  ياه  لوپ  دـیرخ  ج :
رد هتشاد و  ّتیلام  عیبم  هکنآ  زا  دعب  دشاب و  جیار  دیدج و  ياه  لوپ  تمیق  زا  رتمک 
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تـسین بجاو  نباغ  رب  و  دشاب ، ینبغ  دنچره  تسا  حیحـص  هلماعم  دشاب ، هتـشاد  جـیار  لوپ  زا  رتمک  دـنچره  یـشزرا  تمیق و  رازاب 
ات تسوا و  لاوما  ریاس  مکح  رد  دوش  یم  لصاح  نباـغ  يارب  ینبغ  هلماـعم  قیرط  زا  هک  یلاـم  دـنک و  هاـگآ  دوخ  نبغ  زا  ار  نوبغم 

.دنک فّرصت  اهنآ  رد  تسا  زیاج  هدرکن ، خسف  ار  هلماعم  نوبغم  هک  ینامز 

زا هکلب  دننک ، یم  رابتعا  ّتیلام و  زا  تیاکح  ای  دنتسه و  لام  هک  ناونع  نیا  هب  هن  اه  سانکسا  زا  یـضعب  شورف  دیرخ و  س 1606 :
ماـما ریوصت  ياراد  هک  یناـموت  رازه  زبـس  سانکـسا  لوـپ  هکنیا  لـثم  دراد ؟ یمکح  هچ  دنتـسه  یـصاخ  ياـه  هگرب  هک  تهج  نیا 

.دوش هدیرخ  ای  هتخورف و  يرتشیب  غلبم  هب  تسا ، هّرس ) سّدق  ) ینیمخ

يروص و عیب  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  دشاب ، ییالقع  ضرغ  هب  يّدج و  دصق  هب  اه  سانکسا  نیا  شورف  دیرخ و  هک  یتروص  رد  ج :
.تسا لطاب  مارح و  دشاب  یضرق  يابر  زا  رارف  يارب 

؟ دراد یمکح  هچ  بایمک  ياهزرا  شورف  دیرخ و  یفاّرص و  لغش  س 1607 :

.درادن لاکشا  هسفن  یف  ج :

؟ تسا زیاج  قاروا  نیا  شورف  دیرخ و  ًاعرش  ایآ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  یتلود  هضرق  قاروا  دیرخ  س 1608 :

تلود هب  نداد  ضرق  رد  مدرم  تکراشم  دشاب ، یّلم  هضرق  قاروا  شورف  پاچ و  قیرط  زا  ّتلم  زا  تلود  ضارقتسا  دوصقم  رگا  ج :
، دروآ تسد  هب  ار  دوخ  لوپ  ات  دـشورف  یم  ار  یّلم  هضرق  قاروا  رادـیرخ ، هک  یماگنه  درادـن و  لاکـشا  قاروا  نیا  دـیرخ  قیرط  زا 

.درادن لاکشا  دشورفب ، نآ  زا  رتمک  یتمیق  هب  ای  هدیرخ و  تلود  زا  ای  رگید  صخش  زا  هک  یتمیق  نامه  هب  رگا 

تراجت هقّرفتم  لئاسم 

هب مادقا  اه  هناخراک  زا  یضعب  رد  س 1609 :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 496 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یکی  لوـصحم  مسا  هب  هدوـمن و  دـنا ، هدـش  هتخاـس  رگید  ياـه  هناـخراک  رد  هک  یفلتخم  تاـعطق  زا  لـیاسو  تخاـس  بـیکرت و 
ضرف رب  و  دوش ؟ یم  بوسحم  سیلدـت  ّشغ و  روکذـم  لمع  ایآ  دـننک ، یم  هضرع  رازاب  هب  شورف  يارب  یجراخ  فورعم  ياهتلود 

ای تسا  حیحـص  هتفرگ ، تروص  لـیاسو  نیا  يور  رب  هک  يا  هلماـعم  عوضوم ، هب  يرتـشم  لـهج  تروص  رد  اـیآ  دـشاب ، هنوگنیا  هک 
؟ لطاب

رب دنـشاب ، زیمت  ییاسانـش و  لباق  يرتشم  يارب  هدـهاشم  اب  هلیـسو  نآ  دوخ  ای  روبزم و  ياـه  هعطق  ندوب  یجراـخ  اـی  یلخاد  رگا  ج :
تسا و مارح  بذک و  اهنآ  هب  عجار  عقاو  ِفالخ  رابخا  نالعا و  یلو  دنک  یمن  قدص  سیلدت  ّبلقت و  ناونع  اهنآ  تخاس  بیکرت و 
زا نآ  زا  دـعب  يرتشم  رگا  نکیل  تسا  حیحـص  هلماعم  دریگب ، تروص  تسا  عقاو  فلاخم  هک  یفـصو  اب  روکذـم  يـالاک  رب  عیب  رگا 

.تشاد دهاوخ  خسف  رایتخا  دوش ، عّلطم  رما  تیعقاو 

يارب ای  و  دنسیونب ؟ دوخ  ياههاگشورف  ياهولبات  رب  یجراخ  فورح  اههاگـشورف  اه و  هناخراک  نابحاص  تسا  زیاج  ایآ  س 1610 :
؟ دننک پاچ  یجراخ  ریواصت  فورح و  ناکدوک ، ياه  سابل  يور  رب  نارادیرخ  نایرتشم و  هجوت  بلج 

نیناوق تاعارم  یلو  درادن  لاکـشا  دیاین ، باسح  هب  زین  هناگیب  گنهرف  جیورت  دشابن و  يرتشم  ندز  لوگ  بیرف و  دـصق  هب  رگا  ج :
.تسا مزال  یمالسا  يروهمج 

هجوتم هک  یتروصرد   ) رتشیب یملع  ای  یلام  هدـئاف  هب  یبایتسد  يارب  ناناملـسم  ریغ  اـب  هلماـعم  رد  بیرف  غورد و  ّبلقت و  س 1611 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنشابن )

.دشاب ناملسمریغ  لباقم  فرط  دنچره  تسین ، زیاج  تالماعم  رد  ّبلقت  بیرف و  غورد و  ج :

؟ تسا زاجم  الاک  شورف  رد  دوس  رادقم  هچ  نتفرگ  س 1612 :

رب انب  درادن ، ینّیعم  ّدح  نتفرگ  دوس  ج :
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تسا نآ  بحتسم  هکلب  لضفا  یلو  درادن ، لاکـشا  دشابن ، مه  تلود  تارّرقم  فالخ  رب  هدیـسرن و  فاحجا  ّدح  هب  هک  یتقو  ات  نیا 
.دیامن افتکا  دنک ، یم  نیمأت  ار  شیاه  هنیزه  هک  يدوس  رادقم  نآ  هب  هدنشورف  هک 

زا یتمـسق  ًالثم  تسا ، هدومن  فلتخم  ياهتمیق  اب  ددعتم  صاخـشا  هب  دوخ  تیکلام  تحت  ِبآ  شورف  هب  مادـقا  یـصخش  س 1613 :
ناـموت رازه  هدزناـپ  تمیق  هب  يرگید  درف  هب  ار  رادـقم  ناـمه  هب  رگید  تمـسق  هتخورف و  ناـموترازه  هد  تـمیق  هـب  يدرف  هـب  ار  نآ 

؟ میراد ار  اهبآ  تمیق  توافت  هب  ضارتعا  قح  ام  ایآ  دنتسه ، هاچ  ای  تانق  کی  زا  اهنآ  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا  هتخورف 

.دنرادن ار  اه  تمیق  توافت  هب  ضارتعا  قح  نارگید  دشاب ، قحیذ  نآ  هب  تبسن  ًاعرش  ای  بآ و  کلام  هدنشورف ، رگا  ج :

ایآ منک ، يرادیرخ  تسا ، دازآ  رازاب  رد  نآ  تمیق  زا  رتمک  هک  یتلود  تمیق  هب  ینواعت  تکرـش  کی  زا  ار  ییالاک  رگا  س 1614 :
؟ مناسرب شورف  هب  نآ ، ربارب  هس  یّتح  دیرخ  تمیق  زا  رتشیب  یتمیق  هب  دازآ  رازاب  رد  ار  الاک  نیا  تسا  زیاج 

لاکـشا دـسرن ، يرتـشم  هب  فاـحجا  ّدـح  هب  مه  نآ  تمیق  شیازفا  دـشابن و  عوـنمم  تلود  فرط  زا  نآ  شورف  هک  یتروـص  رد  ج :
.درادن

رازاب مهاوخ و  یم  هک  یتمیق  ره  هب  ار  اـهنآ  تسا  زیاـج  اـیآ  متـسه ، یکینورتکلا  لـیاسو  ناگدـننک  دـیلوت  زا  بناـجنیا  س 1615 :
؟ مشورفب دنک ، یم  لوبق  ار  نآ  اضاقت ، هضرع و 

هب فاـحجا  تسا و  هدنـشورف  رادـیرخ و  قـفاوت  دروـم  هک  یتـمیق  هب  درادـن ، تلود  فرط  زا  ینّیعم  تـمیق  هـک  ییـالاک  شورف  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ، مه  رادیرخ 

نآ دودح  دراد و  یمکح  هچ  مالسا  رظن  زا  يراد  هیامرس  س 1616 :
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هیامرـس اب  مالـسا  هزرابم  ایآ  و  دوش ؟ دـنمتورث  رایـسب  نیکاسم  ارقف و  قوقح  تخادرپ  دوجو  اب  يدرف  دراد  ناکما  ایآ  تسا ؟ مادـک 
مه دـنهد ، یم  تاکز  سمخ و  هک  یناناملـسم  لماش  هکنیا  ای  دـنهد  یمن  تاکز  سمخ و  هک  دوش  یم  يدارفا  لماش  طـقف  يراد ،

؟ دسرب تورث  جوا  هب  شلاوما ، یعرش  قوقح  تخادرپ  اب  ناسنا  تسا  نکمم  ًالوصا  ایآ  و  دوش ؟ یم 

هب تسین  تورث  شیازفا  فلاـخم  زین  مالـسا  تسین و  تاـکز  سمخ و  هب  رـصحنم  نادـنمتورث ، لاوـما  هب  قـّلعتم  یعرـش  قوـقح  ج :
دـشاب و شلاوما  هب  ّقلعتم  قوقح  همه  تخادرپ  هب  مزتلم  مه  درف  دریگب و  تروص  عورـشم  ياـههار  زا  لاـم  يروآ  عمج  هک  یطرش 
هب روما  نیا  تیاعر  اب  ناسنا  هک  درادن  لاکشا  دریگب و  راکب  دنتسه ، نیملسم  مالـسا و  عفن  هب  لالح و  ًاعرـش  هک  ییاههار  رد  ار  نآ 

.دبای تسد  ییالاب  تورث 

هب ًالثم  ار  نیـشام  مه  يو  دـنک و  وا  يارب  ینیـشام  دـیرخ  هب  فّلکم  ار  يرگید  درف  یـصخش  هک  تسا  فراـعتم  اـم  دزن  س 1617 :
تسا هدیرخ  ناموت  رازه  دص  نویلیم و  کی  تمیق  هب  ار  نیشام  هک  دیوگ  یم  صخش  نآ  هب  سپس  درخب ، ناموت  نویلیم  کی  تمیق 
حیحـص هلماعم  نیا  ایآ  دریگ ، یم  رظن  رد  تسا  هدیـشک  نیـشام  دیرخ  يارب  هک  یتمحز  شـشوک و  ربارب  رد  ار  يدایز  رادقم  نآ  و 

؟ تسا

يارب هلماـعم  دروم  تمیق  هب  نیـشام  دـیرخ  تروص  نیا  رد  دـشاب ، وا  يارب  نیـشام  دـیرخ  رد  لـیکو  يرگید ، درف  فرط  زا  رگا  ج :
، دیامن ترجا  هبلاطم  دوخ ، تلاکو  يارب  دناوت  یم  هلب ، .دـنک  هبلاطم  وا  زا  ار  يرتشیب  غلبم  درادـن  قح  لیکو  دوش و  یم  عقاو  لّکوم 

سپس دشاب و  هدیرخ  شدوخ  يارب  ار  نیشام  رگا  یلو 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 499 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هب  دـننک  یم  قفاوت  نآ  رب  هک  یتـمیق  هب  دـناوت  یم  دـشورفب ، دوب  هدومن  نیـشام  دـیرخ  هیـصوت  وا  هب  هک  يدرف  هب  ار  نآ  دـهاوخب 
.دنک یمن  لطاب  ار  هلماعم  نتفگ  غورد  هچ  رگا  دیوگب ، غورد  نیشام  دیرخ  تمیق  هب  تبسن  تسین  زیاج  دشورفب و 

هدرک و هـعجارم  ناـنآ  هـب  نیـشام  ناگدنـشورف  یهاـگ  دـننک ، یم  راـک  نیــشام  ياـههاگریمعت  رد  ناردارب  زا  یــضعب  س 1618 :
يارب نیـشام  رهاظ  ندوب  ملاس  هک  نامگ  نیا  هب  دشاب ، هتـشاد  يرتمک  هنیزه  ات  دننک  یم  ار  دوخ  نیـشام  یحطـس  ریمعت  تساوخرد 

؟ تسا زیاج  ناراکریمعت  طسوت  راک  نآ  ماجنا  هب  مادقا  ایآ  تسا ، یفاک  يرتشم  هب  شورف 

.تسین زیاج  دنک ، یم  یفخم  يرتشم  زا  ار  نآ  نیشام  بحاص  هک  دنادب  راکریمعت  دوش و  سیلدت  هب  رجنم  رگا  ج :

ابر ماکحا 

، يو ِلیکو  ناونع  هب  ات  هتفرگ  يرگید  صخش  زا  ار  زاین  دروم  لوپ  راک  نیا  يارب  درخب و  ینویماک  دراد  دصق  يا  هدننار  س 1619 :
؟ دراد یمکح  هچ  هلماعم  نیا  دشورفب ، هدننار  هب  یطسق  روط  هب  ار  نآ  لوپ  بحاص  سپس  دنک ، يرادیرخ  وا  يارب  ار  نآ 

هب هدننار  دوخ  هب  ار  نآ  مه  وا  سپـس  دهد و  ماجنا  لام  بحاص  فرط  زا  لیکو  ناونع  هب  ار  هلماعم  نیا  هدـننار ، هک  یتروص  رد  ج :
، دنـشاب هتـشاد  شورف  دیرخ و  يّدج  دـصق  هلماعم  ود  ره  رد  دـشابن و  ابر  زا  رارف  يارب  هلیح  نانآ  دـصق  رگا  دـشورفب ، یطـسق  روط 

.درادن لاکشا 

یم بوسحم  ابر  دـننک ، یم  تفایرد  اهکناب  زا  دوس  ناونع  هب  ناراذـگ  هدرپس  هک  يدـصرد  اـیآ  تسیچ ؟ یـضرق  ياـبر  س 1620 :
؟ دوش

دهد و یم  هدنهد  ضرق  هب  دریگ  یم  هک  یـضرق  رطاخ  هب  هدنریگ  ضرق  هک  تسا  ضرق  غلبم  رب  هفاضا  رادـقم  نآ  یـضرق  يابر  ج :
زا لصاح  دوس  اّما 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 500 

http://www.ghaemiyeh.com


راکب یعرـش  حیحـص  دوقع  زا  یکی  رد  نآ  بحاص  فرط  زا  تلاکو  هب  ات  هدـش  هداد  کـناب  هب  هدرپس  ناونع  هب  هک  یلوپ  درکراـک 
.درادن لاکشا  تسین و  ابر  دوش ، هتفرگ 

؟ تسا حیحص  رگید ، دراوم  رد  هن  دوش  یم  ققحم  ضرق  رد  طقف  ابر  هک  نخس  نیا  ایآ  تسیچ ؟ يوبر  هلماعم  كالم  س 1621 :

زا تسا  تراـبع  هلماـعم  رد  ياـبر  دـنک و  ادـیپ  قّقحت  تسا  نکمم  ضرق  رد  هک  هنوگناـمه  دوش  یم  ققحم  مه  هلماـعم  رد  اـبر  ج :
.رتدایز رادقم  هب  نآ  سنجمه  يالاک  ربارب  رد  دشاب  نوزوم  لیکم و  هک  ییالاک  شورف 

رادرم زا  ریغ  تسا و  گرم  رطخ  رد  یگنـسرگ  تّدـش  زا  هـک  یـسک  يارب  رارطـضا  ماـگنه  رد  رادرم  ندروـخ  هچناـنچ  س 1622 :
درادن راک  ناوت  هک  یسک  يارب  رارطضا  رثا  رب  زین  ابر  ندروخ  ایآ  تسا ، زیاج  ًاعرـش  درادن ، دوخ  ناج  ظفح  ندروخ و  يارب  يزیچ 

؟ تسا زیاج  دنک ، یگدنز  نآ  زا  لصاح  دوس  اب  ات  دریگب  راکب  يوبر  هلماعم  رد  ار  نآ  تسا  راچان  دراد و  یمک  هیامرس  یلو 

يزیچ ًالعف  رادرم  ندروخ  هب  ّرطـضم  اریز  تسا  قرافلا  عم  سایق  رارطـضا  لاح  رد  رادرم  ندروخ  هب  نآ  سایق  تسا و  مارح  اـبر  ج :
ناونع تحت  ار  دوخ  هیامرس  دناوت  یم  درادن  راک  ناوت  هک  یـصخش  یلو  .دنک  ظفح  نآ  اب  ار  دوخ  ناج  ات  درادن  رایتخا  رد  نآ  زج 

.دزادنایب راک  هب  هبراضم  لثم  یمالسا  دوقع  زا  یکی 

تـسیب هک  يربمت  ًالثم  دنوش ، یم  هتخورف  هدش  نییعت  خرن  زا  شیب  یتمیق  هب  يراجت  تالماعم  رد  یتسپ  ياهربمت  یهاگ  س 1623 :
؟ تسا حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  دسر ، یم  شورف  هب  لایر  جنپ  تسیب و  تمیق  هب  هدش ، يراذگ  تمیق  لایر 

درادن و لاکشا  ج :
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هـضواعم رگیدکی  اب  دنتـسه  نوزوم  لیکم و  هک  سنج  ود  هک  تسا  نآ  يوبر  هلماعم  اریز  دوش  یمن  بوسحم  ابر  يدایز ، لیبق  نیا 
.تسا لطاب  هلماعم ، عون  نیا  هک  دشاب  رتشیب  يرگید  زا  یکی  دنوش و 

انثتسا صاخ ، دراوم  زا  یـضعب  هکنآ  ای  تسا  تباث  ناسکی  روط  هب  یقوقح  یقیقح و  صاخـشا  همه  يارب  ابر  تمرح  ایآ  س 1624 :
؟ دنتسه

یم یّمذ  ریغ  رفاک  زا  ناملسم  هک  ییابر  نینچمه  رهوش و  نز و  دنزرف و  ردپ و  نیب  يابر  زا  ریغ  تسا  مارح  یلک  تروص  هب  ابر  ج :
.دریگ

نمث تخادرپ  تروص  رد  هک  دـننک  قفاوت  فرط  ود  دریگ و  تروص  ینّیعم  غـلبم  اـب  شورف  دـیرخ و  يا  هلماـعم  رد  رگا  س 1625 :
زیاج نانآ  يارب  راک  نیا  ایآ  دزادرپب ، هدنـشورف  هب  هدش  نییعت  تمیق  رب  هوالع  ار  یغلبم  رادیرخ  راد ، تّدم  کچ  تروص  هب  هلماعم 

؟ تسا

نیا دـشاب ، یلـصا  غلبم  تخادرپ  رد  ریخأت  رطاخ  هب  رتشیب  غلبم  دوش و  ماـجنا  صخـشم  نّیعم و  تمیق  اـب  هلماـعم  هک  یتروص  رد  ج :
.دوش یمن  لالح  لوپ  نآ  یفاضا ، رادقم  تخادرپ  رب  نانآ  قفاوت  دّرجم  هب  دشاب و  یم  مارح  ًاعرش  هک  تسا  ییابر  نامه 

يارب تسا  زیاج  ایآ  دهدب ، هنـسحلا  ضرق  وا  هب  هک  دنکن  ادیپ  ار  یـسک  دـشاب و  هتـشاد  لوپ  یغلبم  هب  زاین  یـصخش  رگا  س 1626 :
رد ار  نآ  سپـس  درخب و  نآ  یقیقح  خرن  زا  شیب  هب  هیـسن  تروص  هب  ار  ییالاک  هک  دـیامن  لمع  قیرط  نیا  هب  غلبم  نآ  هب  یباـیتسد 

تّدم يارب  هیـسن  روط  هب  هب  یـصخشم  غلبم  هب  ار  نارفعز  مرگولیک  کی  ًالثم  دشورفب ، هدنـشورف  هب  يرتمک  تمیق  هب  سلجم  نامه 
هب هدنشورف  صخش  هب  دقن  تروص  هب  ار  نآ  سلجم  نامه  ردو  درخب  لاس  کی 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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؟ دشورفب دیرخ  تمیق  موس  ود  غلبم 

.تسا لطاب  مارح و  ًاعرش  تسا ، یضرق  يابر  زا  رارف  يارب  هلیح  یعون  عقاو  رد  هک  يا  هلماعم  نینچ  ج :

: ما هداد  ماجنا  ار  ریز  هلماعم  ابر  زا  رارف  دوس و  ندروآ  تسد  هب  روظنم  هب  بناجنیا  س 1627 :

هک میدرک  طرـش  دـقع  نمـض  رد  تشاد ، شزرا  غـلبم  نیا  زا  شیب  هک  یلاـح  رد  مدـیرخ  ناـموت  رازه  دـصناپ  غـلبم  هب  ار  يا  هناـخ 
، دنادرگرب ار  هناخ ) لوپ   ) یتفایرد غلبم  هلماعم  خسف  تروص  رد  هکنیا  طرش  هب  دشاب  هتشاد  ار  هلماعم  خسف  قح  هام  جنپ  ات  هدنـشورف 
زا هام  راهچ  تشذگ  زا  دعب  نونکا  مداد و  هراجا  ناموت  رازه  هدزناپ  هنایهام  غلبم  هب  هدنـشورف  هب  ار  هناخ  نامه  هلماعم ، مامتا  زا  دـعب 

ترـضح رظن  هب  هلأسم  نیا  دـنناد ، یمن  زیاج  ار  ابر  زا  رارف  يارب  هلیح  هک  ما  هدـش  علطم  هّرـس ) سّدـق  ) ینیمخ ماما  ياوتف  زا  هلماـعم 
؟ دراد یمکح  هچ  یلاع 

ار یماو  هدنـشورف  هک  هدـش  ماجنا  روظنم  نیا  هب  هدوب و  يرهاظ  يروص و  هکلب  هتفرگن  تروص  يّدـج  دـصق  اـب  هلماـعم  نیا  رگا  ج :
رد .دشاب  یم  لطاب  مارح و  ًاعرـش  هک  تسا  یـضرق  يابر  زا  رارف  يارب  هلیح  يا  هلماعم  نینچ  دربب ، يدوس  رادـیرخ  دـنک و  تفایرد 

.دریگب سپ  تسا ، هداد  هدنشورف  هب  هناخ  تمیق  ناونع  هب  هک  ار  یغلبم  لصا  دراد  قح  طقف  رادیرخ  تالماعم  لیبق  نیا 

؟ دراد یمکح  هچ  ابر  زا  رارف  دصق  هب  لام  هب  يزیچ  ندرک  همیمض  س 1628 :

.دوش یمن  لالح  نآ  هب  يزیچ  ندرک  همیمض  اب  درادن و  يرثا  يوبر  ضرق  زاوج  رد  راک  نیا  ج :

ار شا  هنایهام  قوقح  زا  يرادـقم  تسا و  راک  لوغـشم  هک  ینامز  تّدـم  لوط  رد  دـنمراک  هک  یگتـسشنزاب  قوقح  اـیآ  س 1629 :
قودنص رد  يریپ  يارب 
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یم تفاـیرد  دوش  یم  هدوزفا  نآ  هب  تلود  فرط  زا  هک  یغلبم  هفاـضا  هب  ار  ناـمه  یگتـسشنزاب  زا  دـعب  دراذـگ و  یم  یگتـسشنزاب 
؟ ریخ ای  دراد  لاکشا  دنک ،

وا هب  هتـسشنزاب  درف  هنایهام  قوقح  زا  هدش  رـسک  رادقم  رب  هوالع  تلود  هک  یغلبم  درادـن و  لاکـشا  یگتـسشنزاب  قوقح  نتفرگ  ج :
.دوش یمن  بوسحم  ابر  تسین و  وا  ياه  قوقح  دوس  دزادرپ ، یم 

هک طرش  نیا  هب  دنهد  یم  هلاعُج »  » ناونع هب  ار  یماو  تسا ، یمسر  دنس  ياراد  هک  يا  هناخ  ریمعت  يارب  اهکناب  زا  یضعب  س 1630 :
نیا هب  نتفرگ  ماو  ایآ  دزادرپب ، طاسقا  تروص  هب  یـصخشم  تّدم  رد  هفاضا  دـصرد  دـنچ  اب  هارمه  ار  دوخ  یهدـب  مه  ماو  هدـنریگ 

؟ دوش یم  روصت  هلاعُج  نآ ، رد  هنوگچ  و  تسا ؟ زیاج  ًاعرش  تروص 

مه هدایز  طرـش  درادن و  انعم  نآ  ندوب  هلاعُج  دریگب ، رارق  نآ  بحاص  رایتخا  رد  هناخ  ریمعت  يارب  ضرق  ناونع  هب  غلبم  نیا  رگا  ج :
رد کـناب  يارب  هناـخ  بحاـص  هـک  درادـن  یعناـم  یلو  تـسا  حیحـص  تروـص  ره  رد  ضرق  لـصا  دـنچره  تـسین  زیاـج  ضرق  رد 

هدرک فرـصم  هناخ  ریمعت  يارب  کناب  هک  هچنآ  صوصخ  ضوع ) ) لـعُج تروص  نیا  رد  هک  دـهد  رارق  ضوع ) ) لـعُج هناـخریمعت ،
.دنک یم  هبلاطم  یطسق  روط  هب  هناخ  ریمعت  لابق  رد  ار  نآ  کناب  هک  تسا  يزیچ  عومجم  هکلب  تسین 

؟ دوش یم  بوسحم  ابر  هلماعم ، نیا  ایآ  تسا ؟ زیاج  نآ  يدقن  تمیق  زا  رتشیب  یتمیق  هب  هیسن  روط  هب  ییالاک  دیرخ  ایآ  س 1631 :

.دوش یمن  بوسحم  ابر  هیسن  دقن و  توافت  درادن و  لاکشا  نآ  يدقن  تمیق  زا  رتشیب  یغلبم  هب  الاک  هیسن  شورف  دیرخ و  ج :

نمث تسا  هتسناوتن  رّرقم  دعوم  دیـسررس  ات  یلو  تسا ، هتخورف  يرایخ  عیب  تروص  هب  ار  نآ  هک  دراد  يا  هناخ  یـصخش  س 1632 :
هب ار 
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خـسف ار  هلماعم  دناوتب  هدنـشورف  ات  تسا  هدومن  رادیرخ  هب  هلماعم  نمث  تخادرپ  هب  تردابم  یمّوس  صخـش  اذل  دنادرگرب ، رادـیرخ 
یمکح هچ  ًاعرش  هلأسم  نیا  دنک ، تفایرد  دوخ  راک  دزم  ناونع  هب  مه  ار  یغلبم  دوخ ، لوپ  نتفرگ  رب  هوالع  هکنیا  رب  طورشم  دنک ،

؟ دراد

هب ادتبا  هک  تروص  نیدب  دـشاب ، نآ  خـسف  هلماعم و  نمث  ندـنادرگرب  رد  لیکو  هدنـشورف  فرط  زا  صخـش  نآ  هک  یتروص  رد  ج :
وا لمع  نیا  دیامن ، خسف  ار  هلماعم  دزادرپب و  رادیرخ  هب  ار  نآ  وا  فرط  زا  تلاکو  هب  سپـس  دهدب و  ضرق  هدنـشورف  هب  نمث  رادقم 

طقف دـشاب ، هدنـشورف  هب  ضرق  ناونع  هب  هدرک  تخادرپ  يرتشم  هب  هک  ار  یلوپ  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  تلاـکو ، ترجا  نتفرگ  و 
.تسا هدرک  تخادرپ  هلماعم  نمث  ناونع  هب  وا  فرط  زا  هک  دنک  هبلاطم  هدنشورف  زا  دناوت  یم  ار  یغلبم 

هعفش قح 

، دـشاب هتـشاد  شورف  قح  هک  يدروم  رد  ود  نآ  زا  یکی  دـشاب و  رفن  ود  يارب  هک  یتروص  رد  فقو  رد  هعفـش  قـح  اـیآ  س 1633 :
زا یکی  سپس  دننک ، هراجا  ار  يا  هفوقوم  ای  کلم  رفن  ود  رگا  نینچمه  و  دوش ؟ یم  تباث  دشورفب ، یموس  صخـش  هب  ار  دوخ  مهس 

؟ دوش یم  تباث  هراجا  ّقلعتم  رد  هعفش  قح  ایآ  دنک ، راذگاو  یمّوس  صخش  هب  هراجا  ای  حلص  قیرط  زا  ار  دوخ  قح  ود  نآ 

، دشورفب یمّوس  درف  هب  ار  دوخ  مهس  کیرش  ود  زا  یکی  دشاب و  نیع  تیکلام  رد  تکارش  هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  هعفـش  قح  ج :
ار دوخ  مهس  کیرش  ود  زا  یکی  دشاب و  زیاج  مه  نآ  شورف  هک  ضرف  رب  تسا ، رفن  ود  يارب  هک  یفقو  رد  نیا  رب  انب 
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يرگید هب  ار  دوخ  قح  ود  نآ  زا  یکی  رگا  مه  هراجا  دروم  نیع  رد  نینچمه  درادن و  دوجو  هعفش  قح  دشورفب ، يرگید  صخش  هب 
.درادن دوجو  هعفش  قح  دنک ، راذگاو 

رد کیرـش  ود  زا  کی  ره  هک  دـیآ  یم  تسدـب  هعفـش  هب  ذـخا  باـب  رد  یندـم  نوناـق  داوم  یهقف و  نوتم  ياـهترابع  زا  س 1634 :
ار يرتشم  کیرـش  ود  زا  یکی  رگا  نیا  رب  انب  .دراد  هعفـش  قح  دشورفب ، یمّوس  صخـش  هب  ار  دوخ  مهـس  اهنآ  زا  یکی  هک  یتروص 

دهاوخن هدافتسا  هعفش  قح  زا  درخب ، ار  وا  کیرش  مهـس  رگا  هکنیا  هب  دنک  حیرـصت  ای  دیامن و  دوخ  کیرـش  مهـس  دیرخ  هب  قیوشت 
؟ دوش یم  بوسحم  هعفش  قح  طاقسا  لمع ، نیا  ایآ  درک ،

وا يارب  هعفـش  قح  توبث  اب  یتاـفانم  دوخ  کیرـش  مهـس  دـیرخ  هب  موس  صخـش  قیوشت  هب  کیرـش  ود  زا  یکی  ترداـبم  دّرجم  ج :
نیا درک ، دهاوخن  هعفـش  هب  ذخا  هب  مادقا  رگید  کیرـش  وا و  نیب  هلماعم  قّقحت  تروص  رد  هک  دهدب  هدـعو  وا  هب  رگا  هکلب  درادـن ،
دوش مزتلم  یمزال  دقع  نمض  رد  ًالبق  هکنآ  رگم  .دش  دهاوخن  هلماعم  قّقحت  زا  دعب  وا  طسوت  هعفـش  هب  ذخا  قح  طوقـس  بجوم  مه 

.درک دهاوخن  هعفش  هب  ذخا  هب  مادقا  دوخ  کیرش  يرتشم و  نیب  هلماعم  قّقحت  تروص  رد  هک 

زونه هک  تسا  يزیچ  طاقـسا  هک  تهج  نیا  زا  دوخ ، مهـس  شورف  هب  کیرـش  ترداـبم  زا  لـبق  هعفـش  قح  طاقـسا  اـیآ  س 1635 :
؟ ریخ ای  تسا  حیحص  بجی ) مل  ام  طاقسا   ) هدشن ققحم 

ادیپ تیلعف  یموس  صخش  هب  دوخ  مهس  شورف  هب  کیرش  ود  زا  یکی  مادقا  اب  هدشن و  ققحم  هعفش  قح  هک  ینامز  ات  ج :
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وا کیرش  رگا  هک  دوش  مزتلم  یمزال  دقع  نمض  رد  کیرش  ود  زا  یکی  هک  درادن  لاکشا  یلو  تسین ، حیحـص  نآ  طاقـسا  هدرکن ،
.دنکن هعفش  هب  ذخا  دشورفب ، يرگید  درف  هب  ار  دوخ  مهس 

ود نآ  هدومن و  هراجا  دنتـسه ، راکهدب  وا  هب  هک  تسا  يردارب  ود  کلم  هک  ار  يا  هقبط  ود  هناخ  زا  هقبط  کی  یـصخش  س 1636 :
قح توبث  ثعاب  ًاعرـش  هک  يروط  هب  دننک  یم  يراددوخ  دوخ  یهدب  تخادرپ  زا  وا  دـیدش  هبلاطم  مغریلع  هک  تسا  لاس  ود  ردارب 

ار هناخ  نآ  دوخ  بلط  رادـقم  هب  صاقت  ناونع  هب  رگا  لاـح  .تسوا  بلط  غلبم  زا  شیب  مه  هناـخ  تمیق  و  دوش ، یم  وا  يارب  صاـقت 
؟ ریخ ای  دراد  هعفش  قح  هدنام  یقاب  رادقم  رد  ایآ  دوش ، کیرش  نآ  رد  نانآ  اب  دنک و  بحاصت 

هب ار  دوخ  مهـس  وا  کیرـش  هک  تسا  یکیرـش  يارب  هعفـش  قح  اریز  تسین ، قّقحم  هعفـش  قح  عوـضوم  لاؤـس  دروـم  ضرف  رد  ج :
رب نآ  بحاصت  ای  کیرـش و  ود  زا  یکی  مهـس  دیرخ  اب  هک  یـسک  يارب  هن  دشاب ، عیب  زا  لبق  مه  تکارـش  دشورفب و  یموس  صخش 
ود طقف  هک  دوش  یم  تباث  کیرش  ود  زا  یکی  مهـس  شورف  رد  یتروص  رد  هعفـش  قح  هوالعب  دوش ، کیرـش  يرگید  اب  صاقت ، رثا 

.رتشیب هن  دنشاب  کیرش  کلم  نآ  رد  رفن 

ود ره  مان  هب  مه  تیکلام  دنـس  دنتـسه و  نآ  فصن  کـلام  کـی  ره  تسا و  كرتشم  رفن  ود  نیب  هک  دراد  دوجو  یکلم  س 1637 :
یـصخشم دودح  اب  تمـسق  ود  هب  نانآ  نیب  روبزم  کلم  هدش ، هتـشون  نانآ  طخ  هب  هک  همان  میـسقت  يداع  دنـس  ساسا  رب  تسا ، رفن 

ایآ تسا ، هدش  عیزوت  میسقت و 
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كرتشم نانآ  نیب  کلم ، نآ  دنـس  هک  لـیلد  نیا  هب  طـقف  زارِفا  میـسقت و  زا  دـعب  ار  دوخ  مهـس  کیرـش  ود  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
؟ ریخ ای  دراد  هعفش  قح  رگید  کیرش  دشورفب  یموس  صخش  هب  تسا 

مه فرِص  دشاب ، هدش  ادج  نآ  زا  یـصاخ  دودح  اب  زورفم و  رگید ، کیرـش  مهـس  زا  هلماعم  ماگنه  رد  هدش  هتخورف  مهـس  رگا  ج :
.دوش یمن  هعفش  قح  توبث  ثعاب  کلم  ِدنس  رد  كارتشا  ای  یلبق و  تکارش  ای  يراوج 

هراجا

لوا تمسق 

هنیزه دـهاوخن و  يدایز  يرکف  یندـب و  تیلاعف  هک  دـشاب  ییاهراک  زا  دـهد  یم  ماجنا  مدرم  يارب  ناسنا  هک  يراک  رگا  س 1638 :
فرـص نامز  نیگنایم  دشاب و  هدشن  نییعت  یـصخشم  تمیق  هطوبرم  ياهداهن  فرط  زا  هک  یتروص  رد  دـشاب  هتـشادن  زاین  مه  يدام 

هب رجنم  هک  يروط  هب  روبزم  ياهراک  دزمتـسد  نییعت  كالم  دشابن ، اهنآ  يراذگ  تمیق  يارب  یماع  رایعم  مه  اهنآ  ماجنا  يارب  هدش 
؟ تسیچ دوشن ، يرتشم  هب  فاحجا 

لاکشا تسا  نانآ  تیاضر  دروم  هک  ینّیعم  رادقم  رب  هلماعم  فرط  ود  قفاوت  تسا و  فرع  رظن  هب  لوکوم  روما  لیبق  نیا  ترجا  ج :
.درادن

نم هفیظو  تسا ، هدوب  ابر  لام  زا  نآ ، دیرخ  لوپ  زا  يرادقم  هک  مدش  هجوتم  سپـس  مدرک و  هراجا  ار  يا  هناخ  بناجنیا  س 1639 :
؟ تسیچ

.درادن لاکشا  نآ  رد  فّرصت  تسا ، هدیرخ  ابر  لام  نیع  اب  ار  هناخ  رجوم  دیناد  یمن  هک  ینامز  ات  ج :

زرا یغلبم  داتسرف و  روشک  زا  جراخ  هب  ههام  ود  تیرومأم  کی  يارب  ارم  متسه  راک  هب  لوغشم  نآ  رد  هک  یتلود  هسسؤم  س 1640 :
یلو مدومن ، هیهت  نازرا  رایسب  تمیق  هب  يزکرم  کناب  زا  ار  نآ  هک  داد  نم  هب  تیرومأم  نیا  ترجا  ناونع  هب 
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زا رتشیب  رایـسب  یتمیق  هب  ار  هدنام  یقاب  زرا  فصن  تعجارم  زا  دعب  دیـشکن ، لوط  هام  کی  زا  رتشیب  نم  تیرومأم  یـصخشم  للع  هب 
یغلبم ایآ  میامن ، هّمذـلا  ئرب  ار  دوخ  تلود ، هنازخ  هب  تسا  ما  هدـهع  رب  هچنآ  تخادرپ  اب  مهاوخ  یم  نـآلا  متخورف و  دـیرخ  تمیق 

؟ ما هدروآ  تسدب  نآ  شورف  اب  هک  یغلبم  ای  تسا  نم  هدهع  رب  ما  هتخادرپ  زرا  دیرخ  يارب  هک 

یم هدمآ ، دایز  هدنام  یقاب  ياهزور  هب  تبسن  هک  یغلبم  نماض  دشاب ، هدش  هداد  امش  هب  تیرومأم  ياهزور  يارب  ترجا  نآ  رگا  ج :
.دینادرگرب تلود  هب  ار  نآ  ینونک  تمیق  لداعم  ای  نآ و  نیع  دیاب  دیشاب و 

هب نانآ  دزمتسد  ناونع  هب  ار  یلوپ  راک  بحاص  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، هطساو  نارگراک  راک و  بحاص  نیب  یـصخش  س 1641 :
؟ دراد یمکح  هچ  وا  لمع  نیا  دزادرپ ، یم  نارگراک  هب  ار  نآ  زا  رتمک  یغلبم  مه  وا  دهد و  یم  وا 

نآ رد  تسین  زیاج  دزادرپب و  کلام  هب  ار  غلبم  نآ  رب  هفاضا  رادقم  تسا ، بجاو  دشاب  لیکو  راک  بحاص  بناج  زا  رگا  هطـساو  ج :
.دشاب هتشاد  کلام  تیاضر  هب  ملع  هکنآ  رگم  دنک  فّرصت 

یمسر همان  هراجا  تسا و  هدرک  هراجا  لاس  هد  تّدم  هب  نآ  ینوناق  یعرش و  ّیلوتم  زا  ار  يا  هفوقوم  نیمز  هعطق  یصخش  س 1642 :
، تسا لطاب  وا  هراجا  هدوب و  هیفس  ّیلوتم  هک  دنک  یم  اعدا  وا  نیـشناج  رجوم ، توف  زا  دعب  یلو  تسا ، هدش  میظنت  نآ  دروم  رد  مه 

؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  نیا 

.تسا تّحص  هب  موکحم  وا  طسوت  نیمز  نداد  هراجا  هدشن ، تباث  هفوقوم  نیمز  رد  رجوم  تافّرصت  نالطب  هک  هک  ینامز  ات  ج :

تّدم هب  ار  عماج  دجسم  تافوقوم  زا  يا  هزاغم  یصخش  س 1643 :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 509 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هیلخت  زا  هتخادرپن ، ار  هزاغم  هراجا  تسا  لاس  دنچ  هکنیا  رب  هوالع  هراجا ، تّدم  ءاضقنا  زا  دـعب  یلو  تسا ، هدرک  هراجا  یمولعم 
وا هب  دجـسم  هفوقوم  لاوما  زا  غلبم  نیا  تسا  زیاج  اـیآ  دـنک ، یم  هبلاـطم  نویلیم  دـنچ  نآ  هیلخت  ربارب  رد  دـنک و  یم  يراددوخ  مه 

؟ دوش تخادرپ 

نآ ّیلوتم  هب  هدومن و  هیلخت  ار  هزاغم  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  درادن ، یّقح  هرجأتـسم  نیع  رد  هراجا  تّدم  نایاپ  زا  دـعب  رجأتـسم  ج :
یعنام دجـسم  تافوقوم  زا  نآ  تخادرپ  دـنک و  هبلاطم  دـناوت  یم  هدـش  روظنم  وا  يارب  یّقح  ینوناق ، رظن  زا  رگا  یلو  دـهد  لیوحت 

.درادن

يارب هناخ  نآ  هراجا  ناونع  هب  ار  یغلبم  سپـس  هدرک ، هراـجا  یـصخشم  تّدـم  يارب  ینّیعم و  غلبم  هب  ار  یلزنم  یـصخش  س 1644 :
نیا هب  تسا ، یلبق  هراجا  رادقم  زا  رتشیب  هک  هدومن  تخادرپ  رجوم  هب  شیپاشیپ  رّرقم ، تلهم  نایاپ  زا  دـعب  يرگید  صخـشم  تّدـم 

تّدم هراجا  دننام  هیلخت  ماگنه  مهار  مود  تّدم  هراجا  دیاب  الا  دنکن و  ار  هناخ  هیلخت  ياضاقت  وا  زا  ینّیعم  تّدم  ات  کلام  هک  طرش 
زا دومن و  ار  هناخ  هیلخت  ياـضاقت  وا  زا  روبزم  تّدـم  ناـیاپ  زا  لـبق  کـلام  یلو  دـنادرگرب  وا  هب  ار  دازاـم  غلبم  دـنک و  باـسح  لوا 

ربارب رد  رجأتـسم  زا  ار  یغلبم  کـلام ، تسا  زیاـج  اـیآ  و  تسیچ ؟ هلأـسم  نیا  مکح  درک ، يراددوخ  مه  یفاـضا  غلبم  ندـنادرگزاب 
؟ درادن دوجو  نانآ  نیب  هنیمز  نیا  رد  يدادرارق  چیه  هکنآ  اب  دریگب ، هناخ  يراک  گنر  هنیزه 

، دـیامنب ار  هناـخ  هیلخت  ياـضاقت  رّرقم  دـعوم  زا  لـبق  رجوم  رگا  هک  دنـشاب  هدرک  طرـش  هراـجا  دـقع  نمـض  رد  هک  یتروص  رد  ج :
تّدم نایاپ  زا  دعب  رجأتسم 
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غلبم دوخ  طرـش  فالخ  رب  درادـن  قح  رجوم  تسا ، مود  هراجا  تّدـم  يارب  لوا  نامز  هراجا  نامه  تخادرپ  هب  فّظوم  طقف  هراـجا 
ریمعت يراک و  گنر  فرِـص  مه  ار  هچنآ  دـنادرگرب و  رجأتـسم  هب  دـیاب  هدرک  تفایرد  یفاضا  یغلبم  رگا  دـنک و  هبلاطم  ار  يرتشیب 

.تسین رجأتسم  هدهع  رب  هدومن ، هناخ 

هتـشاذگ وا  رایتخا  رد  ار  اهدیلک  مه  رجوم  هدرک و  هراجا  هام  ره  يارب  ینّیعم  غلبم  هب  اهنآ  کلام  زا  ار  قاتا  ود  یـصخش  س 1645 :
هتفر شا  هداوناخ  ندروآ  دصق  هب  نآ  زا  سپ  .تسا  هدومن  قاتا  ود  نآ  هب  لزنم  مزاول  هیثاثا و  لمح  هب  تردابم  رجأتـسم  هجیتن  رد  و 

ار اهقاتا  رد  فّرـصت  قح  رجوم  اـیآ  درادـن ، يو  نتـشگنرب  تلع  وا و  دروم  رد  یعـالطا  هنوگ  چـیه  زین  رجوم  تسا ، هتـشگنرب  یلو 
؟ دراد یفیلکت  هچ  رجأتسم  یگناخ  مزاول  ثاثا و  هب  تبسن  نینچمه  دراد ؟

درادن هراجا  ّقلعتم  رد  یّقح  رجأتسم  دنا  هدومنن  نییعت  ار  تّدم  هکنیا  دننام  دشاب  هدشن  ققحم  یعرش  حیحص  هجو  رب  هراجا  رگا  ج :
تناما وا  دزن  رد  رجأتـسم  ثاثا  یلو  دنک ، فّرـصت  نآ  رد  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  دـناوت  یم  تسا و  کلام  تسد  رد  نآ  رایتخا  هکلب 

نتـشاذگ نآ و  برد  نتـسب  اب  هک  یتّدم  رد  ار  قاتا  لثملا  ترجا  دـناوت  یم  وا  تشگزاب  ماگنه  دـیامن و  ظفح  ار  نآ  دـیاب  تسا و 
کلام دشاب ، هدش  ققحم  یعرـش  حیحـص  وحن  هب  هراجا  هک  یتروص  رد  یلو  دـنک ، هبلاطم  رجأتـسم  زا  هدرک ، فّرـصت  نآ  رد  مزاول 

رگید رجأتـسم  تّدم ، نایاپ  زا  دـعب  دراد و  رجأتـسم  زا  ار  تّدـم  نآ  مامت  هراجا  هبلاطم  قح  دـنامب و  هراجا  تّدـم  نایاپ  رظتنم  دـیاب 
هتشادن هناخ  نآ  رد  یقح 
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.دشاب لطاب  لصا  زا  هراجا  هک  تسا  یتلاح  دننام  و 

یگدـنز هدرک  هراـجا  شکلاـم  زا  ار  نآ  تکرـش  هک  یناـمتخاس  رد  هـک  میتـسه  تکرـش  کـی  ناـنکراک  زا  یعمج  اـم  س 1646 :
وا دراد و  دوجو  فالتخا  هراجا  غلبم  هب  عجار  کلام ، تکرـش و  نیب  هک  دنک  یم  اعّدا  کلام  لیکو  رـضاح  لاح  رد  مینک ، ¬¬ یم

هکنیا ای  تسا  بجاو  هتـشذگ  ياهزامن  هداعا  ایآ  دشاب ، یمن  نآ  رد  رگید  تافّرـصت  زامن و  هماقا  هب  یـضار  هاگداد  مکح  رودص  ات 
؟ تسا فیلکت  عفار  عوضوم ، زا  عالطا  مدع 

هزاجا و هب  جایتحا  نامتخاس  نآ  رد  تکرـش  نادنمراک  تافّرـصت  تسا ، هتفاین  نایاپ  نآ  تّدـم  ات  هراجا ، حیحـص  قّقحت  زا  دـعب  ج :
رگا نآ ، تّدـم  ءاضقنا  اـی  هراـجا  نـالطب  ضرف  رب  نینچمه  تسا ، حیحـص  نآ  رد  ندـناوخ  زاـمن  درادـن و  کـلام  دـیدج  تقفاوم 

.تسین بجاو  نآ  هداعا  تسا و  حیحص  نانآ  ياهزامن  دنشاب ، هدناوخ  زامن  نآ  رد  یعالطا  یب  رثا  رب  نانکراک 

يا هسـسؤم  ینوکـسم  ياه  هناخ  زا  یکی  رد  شدوخ  هداد و  هراجا  ار  نآ  هک  دراد  يا  هناخ  شراک  لـحم  رد  يدـنمراک  س 1647 :
یـسک رگا  هکنیا  هب  دنک  یم  حیرـصت  هک  تسا  ینوناق  فالخ  وا  راک  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  نکاس  دنک  یم  راک  نآ  رد  هک 

رب دنمراک  هک  دنادب  رجأتسم  هک  یتروص  رد  درادن ، ار  هسسؤم  هب  هتسباو  ینامزاس  ياه  هناخ  زا  هدافتـسا  قح  دشاب ، يا  هناخ  کلام 
؟ دراد یفیلکت  هچ  تسا ، هدرک  لمع  هسسؤم  نوناق  فالخ 

دنمراک هک  نیا  یلو  .تسین  زیاج  دنتـسین ، طیارـش  دجاو  هک  يدارفا  طسوت  هسـسؤم  هب  هتـسباو  ینوکـسم  ياه  هناخ  زا  هدافتـسا  ج :
دنک هراجا  وا  زا  ار  نآ  يرگید  درف  ای  دهد و  هراجا  يرگید  هب  ار  دوخ  یصخش  کلم 
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.درادن لاکشا  کلم  نآ  رد  رجأتسم  تافّرصت  نینچمه  و 

رتشیب یغلبم  زور  ره  يارب  دیاب  هراجا ، تّدم  نایاپ  زا  سپ  هناخ  هیلخت  مدع  تروص  رد  هک  هدرک  طرش  رجأتسم  اب  کلام  س 1648 :
ار نآ  دـیاب  هدـیدرگ ، غلبم  نیا  تخادرپ  هب  دـهعتم  هراـجا  دـقع  نمـض  رد  هک  رجأتـسم  اـیآ  دزادرپـب ، ار  ناـمز  نآ  لـثملا  ترجا  زا 

؟ دزادرپب

.تسا بجاو  هدش  رکذ  مزال ، دقع  نمض  رد  هک  یطرش  هب  لمع  افو و  ج :

رجوم هزاجا  نودب  ار  نآ  رجأتسم  ود  نآ  هکنیا  هب  طورشم  تسا ، هداد  هراجا  عاشم  وحن  هب  رفن  ود  هب  ار  یناکم  یـصخش  س 1649 :
هب لاقتنا  ایآ  تسا ، هدرک  راذگاو  دوخ  کیرـش  هب  ار  دوخ  مهـس  رجوم  هزاجا  نودـب  ود  نآ  زا  یکی  یلو  دـنهدن ، هراجا  يرگید  هب 

؟ دنک یم  قدص  دروم  نیا  رب  ریغ 

کیرش هب  لاقتنا  دروم  زا  طرش  فارصنا  بجوم  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يا  هنیرق  هکنآ  رگم  دنک  یم  قدص  نآ  رب  ریغ  هب  لاقتنا  ج :
.دوش رگید 

خـسف قح  مود  لاس  يادـتبا  رد  رجوم  هک  طرـش  نیا  هب  مدرک ، هراجا  لاس  راـهچ  تّدـم  يارب  ار  نیمز  بآ و  زا  یمهـس  س 1650 :
، داد دیسر  نآ  تباب  هدومن و  تفایرد  مه  ار  موس  لاس  ترجا  هکلب  درکن و  خسف  هب  مادقا  مود  لاس  نایاپ  ات  رجوم  یلو  دشاب ، هتشاد 

تلاخد فّرـصت و  هرجأتـسم  نیع  رد  هراجا  تّدـم  ءاضقنا  زا  لبق  دراد  قح  تسا ، کلم  نآ  دـیرخ  یعّدـم  هک  یـسک  ای  رجوم  اـیآ 
؟ دنک

ار کلم  رگا  دیامن و  خسف  ار  نآ  تسین  زیاج  نآ  زا  دعب  .دـنکن  خـسف  ار  هراجا  دـقع  هتـشاد  خـسف  قح  هک  ینامز  رد  رجوم  رگا  ج :
هب رایخ  تلهم  نایاپ  زا  دعب 
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.دسرب نایاپ  هب  هراجا  تّدم  ات  دنامب  رظتنم  دیاب  دیدج  کلام  هکلب  دوش ، یمن  هراجا  دقع  نالطب  بجوم  دشورفب ، يرگید  صخش 

رد طرـش  نیا  دنک ، هدافتـسا  ییاذغ  داوم  شورف  يارب  اهنآ  زا  هک  طرـش  نیا  هب  تسا  هدرک  هراجا  ار  هراغم  ود  یـصخش  س 1651 :
رثا رب  رجوم  اـیآ  و  تسا ؟ لـالح  اـه  هزاـغم  نآ  رد  وا  راـک  نیا  اـیآ  تسا ، هدرکن  لـمع  نآ  هب  رجأتـسم  یلو  هدـش  رکذ  مه  دادرارق 

؟ دراد ار  هراجا  خسف  قح  طرش ، فلخت 

.دراد خسف  قح  طرش  فّلخت  رثا  رب  کلام  دیامن  فّلخت  هک  یتروص  رد  دنک و  لمع  کلام ، طرش  قبط  تسا  بجاو  رجأتسم  رب  ج :

هزورما هک  ار  هچنآ  هنایهام ، قوقح  رب  هوالع  هک  هدش  دـهعتم  هسـسؤم  لوئـسم  منک ، یم  راک  تاسـسؤم  زا  یکی  رد  نم  س 1652 :
هب لاس  دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  وا  یلو  دـیامن ، نیمأت  میارب  یعامتجا ، همیب  فراعتم و  تالیطعت  نکـسم ، نیمأت  لـثم  تسا  فراـعتم 

زاجم ًاعرش  ایآ  .متسین  دوخ  قح  يافیتسا  هب  رداق  مرادن  رایتخا  رد  هطبار  نیا  رد  مه  یبتک  دادرارق  نوچ  درکن و  لمع  دوخ  تادهعت 
؟ منک هبلاطم  ینوناق  ياههار  زا  ار  دوخ  قوقح  هک  متسه 

.درادن یعنم  ینوناق ، عجارم  قیرط  زا  قح  يافیتسا  ج :

هب هجوت  اب  یلو  تسا  هدرک  هراجا  ینّیعم  غلبم  هب  هدـش  یم  يرایبآ  ناراب  بآ  اب  هک  ار  يا  هفوقوم  یعارز  نیمز  یـصخش  س 1653 :
يدایز غلاـبم  راـک  نیا  يارب  هدومن و  یبآ  نیمز  هب  نآ  لیدـبت  هب  ترداـبم  هتـشاد ، یمک  لوصحم  ناراـب  بآ  هب  ءاـکتا  رثا  رب  هکنیا 

یم يرایبآ  ناراب  بآ  اب  هک  ار  یمید  نیمز  هراجا  اـی  دزادرپب  ار  یبآ  نیمز  هراـجا  دـیاب  وا  تیعـضو ، نیا  اـب  اـیآ  تسا ، هدرک  جرخ 
رگا و  دوش ؟
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صخشم ار  هراجا  فرـصم  تیفیک  نآ  فقو  رد  فقاو  رگا  و  دراد ؟ یمکح  هچ  دشاب  هتفرگ  ماجنا  یتلود  شخب  کمک  اب  راک  نیا 
هد تّدم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ءادهـشلادیس ترـضح  يرادازع  سلجم  ییاپرب  يارب  هنالاس  هراجالا  لام  هک  تروص  نیا  هب  دشاب ، هدرک 

ّیلوتم هک  یتروص  رد  و  دوش ؟ فرـصم  هدرک  نّیعم  فـقاو  هک  يدروـم  صوـصخ  رد  هراـجالا  لاـم  دـیاب  اـیآ  دوـش ، فرـصم  زور 
؟ دزادرپب فاقوا  هرادا  هب  ار  نآ  تسا  زیاج  ایآ  دنک ، يراددوخ  رجأتسم  زا  نیمز  هراجا  نتفرگ  زا  هفوقوم 

، دشاب حیحـص  روط  هب  هراجا  قّقحت  زا  دعب  رگا  ناراب ، بآ  زا  هدافتـسا  ياجب  تعارز  يرایبآ  يارب  نآ  لاثما  تانق و  ای  هاچ  رفح  ج :
ای دشاب و  هتفرگ  تروص  فقو  ّیلوتم  هقفن  اب  راک  نیا  هکنیا  زا  معا  دوش  یمن  تسا ، هدـش  نییعت  هک  یترجا  یمک  ای  يدایز  بجوم 
نآ تّدم  دیدجت  زا  لبق  قباس و  هراجا  تّدم  نایاپ  زا  دعب  ای  هراجا و  دقع  زا  لبق  رگا  یلو  .رجأتسم  دوخ  هنیزه  اب  ای  یتلود و  شخب 

تمیق هب  ار  نآ  هراجا  هدرک ، مهارف  نیمز  يارب  هک  یتاناکما  همه  هظحالم  اب  هفوقوم  نیمز  یلوتم  تسا  بجاو  دـشاب  هتفرگ  تروص 
لوکوم فقو  هراجا  رادقم  دوش و  فرـص  هدرک  نییعت  فقاو ، هک  يدروم  نامه  رد  دیاب  هراجالا  لام  دنک و  صخـشم  زور  هنالداع 

مه فقو  رد  فّرصت  دریگب و  تروص  نداد  هراجا  ماگنه  رد  فقو  تحلـصم  عفن و  هظحالم  اب  دیاب  هک  تسا  یعرـش  ّیلوتم  رظن  هب 
دّرجم دوش و  یم  بوـسحم  بصغ  تسین و  زیاـج  وا  نذا  هزاـجا و  لیـصحت  نودـب  فـقو و  یعرـش  یلوـتم  زا  ندرک  هراـجا  نودـب 

يارب يرگید  قودنص  ره  ای  فاقوا  هرادا  هب  هراجا  غلبم  تخادرپ 
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رارمتـسا دـنک ، يراددوخ  هراجا  غلبم  تفایرد  زا  هراجا  تّدـم  لوط  رد  فقو  ّیلوتم  رگا  یلو  تسین  یفاک  فقو  رد  فّرـصت  زاوج 
.ددرگ فقو  تهج  فرص  دیاب  فاقوا  هرادا  یگنهامه  اب  هراجالا  لام  تروص  نیا  رد  درادن و  لاکشا  نآ  زا  رجأتسم  يرادرب  هرهب 

یـسک هچ  هدهع  رب  نآ  جراخم  دنک ، داجیا  هرجأتـسم  نیع  رد  یتارییغتو  تاحالـصا  هک  دـهاوخب  رجوم  زا  رجأتـسم  رگا  س 1654 :
؟ تسا

داجیا رب  ینبم  رجأتسم  تساوخرد  شریذپ  دشاب ، یقاب  هدوب  هراجا  دقع  داقعنا  نامز  رد  هک  یتروص  نامه  هب  هرجأتـسم  نیع  رگا  ج :
حالصا ياه  هنیزه  همه  دریذپب ، ار  وا  ياضاقت  هک  یتروص  رد  یلو  تسین ، بجاو  رجوم  رب  نآرد  تارییغت  تاحالـصا و  زا  یـضعب 

یمن بجوم  روما  نآ  ماجنا  يارب  کلام  زا  رجأتـسم  تساوخرد  تسوا و  دوخ  هدـهع  رب  نآ  رد  تارییغت  زا  یـضعب  داجیا  ریمعت و  و 
.دشاب اه  هنیزه  نآ  نماض  هک  دوش 

مود تمسق 

وا هب  ترجا  ناونع  هب  مه  ار  یغلبم  دنک و  تئارق  نآرق  يرادقم  يرادازع  سلجم  رد  هک  هدومن  اضاقت  يدرف  زا  یصخش  س 1655 :
یم نآ  زا  تغارف  زا  دعب  اذل  دنک ، تین  هداد  لوپ  وا  هب  هک  ار  یسک  نآرق  تئارق  ماگنه  هک  هدرک  شومارف  درف  نیا  یلو  تسا ، هداد 

؟ ریخ ای  دراد  ار  ترجا  قاقحتسا  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  وا  راک  نیا  ایآ  دنک ، تین  هدومن  نآرق  تئارق  هب  تیصو  هک  ار  یسک  دهاوخ 

نآرق ندـناوخ  هب  تیـصو  هک  یـسک  يارب  تئارق  زا  دـعب  نآ  باـستحا  دـشابن ، درف  نآ  وا  ّتین  تئارق ، ءاـنثا  رد  هک  یتروص  رد  ج :
.درادن ترجا  قاقحتسا  تسین و  حیحص  هدومن ،

فرصنم نآ  دیرخ  زا  دیدزاب ، زا  سپ  هک  میتفر  یلزنم  ندید  يارب  یلّالد  هارمه  س 1656 :
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ار هناخ  دوش  علطم  رادـیرخ  ای  هدنـشورف  طسوت  لّالد  هکنیا  نودـب  میتفر و  لزنم  نامه  ندـید  هب  يرگید  صخـش  اب  سپـس  میدـش ،
؟ ریخ ای  دراد  یّقح  هطبار  نیا  رد  لّالد  ایآ  میدرک ، هلماعم 

هبلاطم هدش ، هتشاذگ  شورف  ضرعم  رد  هک  یلزنم  نداد  ناشن  يارب  يرتشم  ندرک  یهارمه  ییامنهار و  ربارب  رد  دراد  قح  لّالد  ج :
ربارب رد  ترجا  هبلاطم  قح  دشاب ، هتـشادن  یـشقن  طابترا  نیا  رد  دشابن و  هلماعم  ماجنا  رد  هطـساو  هک  یتروص  رد  یلو  دنک ، ترجا 

.ددرگ تاعارم  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  یتارّرقمو  نوناق  هنیمز  نیا  رد  رگا  درادن و  ار  رادیرخ  هدنشورف و  نیب  هلماعم  قّقحت 

يرتشم و نتفاـی  هب  قفوم  هاـگنب  کـمک  اـب  هدومن و  هعجارم  یکلم  تـالماعم  هاـگنب  هب  دوخ  لزنم  شورف  يارب  یـصخش  س 1657 :
هداد ماجنا  هدنـشورف  دوخ  اب  هطـساو  نودـب  ار  هلماعم  یلّالد ، قح  تخادرپ  زا  رارف  يارب  يرتشم  یلو  تسا ، هدـش  هناخ  تمیق  نییعت 

؟ تسا هدنشورف  يرتشم و  هدهع  رب  لّالد  ترجا  تخادرپ  ایآ  تسا ،

کی ره  يارب  یلمع  ماجنا  هب  مادـقا  رگا  یلو  دوش ، یمن  هلماعم  ترجا  نتفرگ  يارب  وا  قاقحتـسا  بجوم  لّالد  هب  هعجارم  دّرجم  ج :
.دشاب یم  هداد  ماجنا  وا  يارب  ار  راک  هک  یسک  زا  لمع  نآ  لثملاهرجا  نتفرگ  قحتسم  دشاب ، هدومن  هلماعم  فرط  ود  زا 

خـسف ار  نآ  یتّدم  تشذگ  زا  دـعب  یلو  تسا  هدرک  هراجا  یـصخشم  غلبم  هب  نّیعم و  تّدـم  يارب  ار  يا  هزاغم  یـصخش  س 1658 :
زا لبق  ياهزور  هراجا ي  تفایرد  قحتـسم  رجوم  ایآ  خـسف ، تّحـص  ضرف  رب  و  تسا ؟ حیحـص  وا  طسوت  هراـجا ، خـسف  اـیآ  .هدومن 

؟ ریخ ای  تسه  خسف 

حیحص وا  طسوت  هراجا  خسف  دشاب  هتشادن  خسف  قح  ًاعرش  رجأتسم  هک  ینامز  ات  ج :
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.دزادرپب ار  خسف  زا  لبق  ياهزور  هراجا  دیاب  دنک  خسف  ار  هلماعم  رگا  وا ، يارب  رایخ  توبث  ضرف  رب  تسین و 

بآ جارختسا  قیمع و  هاچ  رفح  ياه  هنیزه  اهراک و  همه  هک  طرش  نیا  اب  هدومن  هراجا  تعارز  يارب  ار  ینیمز  یـصخش  س 1659 :
، شدوخ مان  هب  هاچ  رفح  يارب  هزاجا  نتفرگ  ینوناق و  لحارم  یط  زا  دـعب  رجأتـسم  هجیتن  رد  دـشاب ، وا  هدـهع  رب  نیمز  يرایبآ  يارب 

هدرک وغل  هبناج  کی  روط  هب  ار  هراجا  دـقع  لاس  کی  تشذـگ  زا  دـعب  کلام  یلو  هدومن ، نآ  زا  هدافتـسا  هاـچ و  رفح  هب  ترداـبم 
؟ تسا نیمز  عبات  تیکلم  رد  هکنیا  ای  تسا  یقاب  رجأتسم  کلم  رد  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  نآ  جراخم  مزاول و  هاچ و  تسا ،

کلم نیمز و  عبات  هاچ  لاح  ره  هب  و  دنرادن ، ار  نآ  خسف  قح  فرط  ود  زا  کی  چیه  هدیـسرن ، نایاپ  هب  هراجا  تّدم  هک  ینامز  ات  ج :
هک ییاهزیچ  نینچمه  دنا و  هدش  بصن  هاچ  يور  هک  یتالآ  رازبا و  یلو  دـشاب  هدـش  نآ  فالخرب  یطرـش  رگم  تسا ، نآ  بحاص 
زا عافتنا  قح  وا  هک  دنـشاب  هدرک  قفاوت  هراجا  دقع  رد  هک  یتروص  رد  دنتـسه و  وا  کلم  هدرک ، يرادـیرخ  شدوخ  لام  اب  رجأتـسم 

.تسا تباث  وا  قح  دشاب ، هتشاد  ار  هاچ 

نوناق لومشم  نارگراک  يایازم  یلام و  تازایتما  زا  یضعب  تخادرپ  زا  یصوصخ  ياهتکرـش  تاسـسؤم و  نابحاص  رگا  س 1660 :
؟ تسیچ فیلکت  دننک ، يراددوخ  تسا ، هدرک  دییأت  ار  نآ  نابهگن  ياروش  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  طسوت  هک  راک 

نآ زا  ینوناق  طباوض  تارّرقم و  قبط  نادـنمراک  نارگراـک و  هک  یقوقح  هب  طوبرم  تادـهعت  همه  هب  ناـیامرفراک  تسا  بجاو  ج :
نارگراک دنیامن و  لمع  دنرادروخرب ،
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.دننک هبلاطم  ار  دوخ  ینوناق  قوقح  دنراد ، قح 

اهنآ زا  یکی  هب  طوبرم  نامتخاس  زا  یتمسق  هک  دندنبب  دادرارق  تروص  نیا  هب  رگیدکی  اب  یتلود  هرادا  ود  تسا  زیاج  ایآ  س 1661 :
دعب نامتخاس  هیلخت  نامز  ات  ار  دوخ  هجدوب  زا  يرادقم  هرادا  نآ  هکنیا  رب  طورشم  دریگب  رارق  رگید  هرادا  رایتخا  رد  ینّیعم  تّدم  ات 

؟ دنک زیراو  لوا  هرادا  باسح  هب  هراجا  تلهم  ءاضقنا  زا 

دقع نمـض  طرـش  درادن و  یلاکـشا  دریذـپ  ماجنا  نامتخاس  نآ  ینوناق  لوئـسم  تقفاوم  اب  هراجا و  حیحـص  دـقع  اب  راکنیا  رگا  ج :
.تسا ذفان  دشابن  عرش  فالخ  رگا  هراجا 

هچ یعرـش  رظن  زا  دـنریگ ، یم  رتولج  ار  یغلبم  هناخ  نداد  هراـجا  ماـگنه  هک  هدـش  فراـعتم  مدرم  نیب  رد  هزورما  هچنآ  س 1662 :
؟ دراد یهجو 

ناونع هب  ار  یغلبم  رجأتسم  هک  طرش  نیا  هب  دهدب  هراجا  یصخشم  ترجا  نّیعم و  تّدم  هب  ار  دوخ  هناخ  کلام ، هک  یتروص  رد  ج :
رگا یلو  دهد ، رارق  رتمک  نآ  لثملا  ترجا  زا  ار  هناخ  هراجا  غلبم  نآ  هب  هجوت  اب  کلام  دنچره  درادـن  لاکـشا  دزادرپب ، وا  هب  ضرق 

ای رتمک و  ای  لثملا  ترجا  هب  ار  شا  هناخ  ای  دهد و  رارق  وا  رایتخا  رد  یناجم  ار  دوخ  هناخ  هک  طرـش  نیا  هب  دریگب  ضرق  رجأتـسم  زا 
هراجا دـشاب و  نتفرگ  ضرق  نداد و  ضرق  دوش  یم  ققحم  ود  نآ  نیب  ادـتبا  رد  هچنآ  هک  يروط  هب  دـهدب ، هراجا  وا  هب  نآ  زا  رتشیب 

.دنتسه لطاب  مارح و  دراوم  نیا  همه  دشاب ، ضرق  رد  طرش  ناونع  هب  وا  رایتخا  رد  نآ  ندادرارق  ای  رجأتسم و  هب  هناخ  نداد 

لمح هب  مادقا  ینّیعم  ترجا  تفایرد  اب  هک  یلقن  لمح و  هسسؤم  ایآ  س 1663 :
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نماض دنیبب ، تراسخ  ای  دوش و  فلت  يزوس  شتآ  ای  تقرـس  رثا  رب  هار  رد  الاک  هک  یتروص  رد  دنک  یم  يرتشم  هب  الاک  ندناسر  و 
؟ تسالاک

لقن لمح و  رد  هک  يروط  هب  الاک  نآ  ظفح  هب  تردابم  هدـش ، ریجا  دـصقم  هب  الاک  ندـناسر  لمح و  يارب  هک  يا  هسـسؤم  رگا  ج :
هدشن نامـض  طرـش  هک  ینامز  ات  دشاب ، هدشن  یطیرفت  يّدعت و  هنوگ  چیه  بکترم  هنیمز  نیا  رد  دـشاب و  هدومن  تسا ، فراعتم  نآ 

.تسا نماض  الا  تسین و  نماض 

یخـسرف هس  رد  هک  شا  هناخ  هب  تسب و  ار  نآ  برد  داد و  رارق  لـغآ  رد  ار  نادنفـسوگ  هلگ  ناـپوچ  هکنآ  زا  دـعب  رگا  س 1664 :
دیاب دادرارق  ساسا  رب  تساهنآ ؟ نماـض  ناـپوچ  اـیآ  دردـب ، ار  نادنفـسوگ  دوش و  نآ  دراو  بش  رد  گرگ  تفر ، دراد  رارق  لـغآ 

ندـنارچ يارب  ار  ناـپوچ  هک  یـسک  تلاـح  نیا  رد  اـیآ  دوـش ، تخادرپ  ناـپوچ  هب  ترجا  ناوـنع  هب  نادنفـسوگ  نآ  زا  سأر  تفه 
؟ دزادرپب ار  وا  ترجا  دیاب  هدرک ، ریجا  نادنفسوگ 

چیه بکترم  نادنفـسوگ  ظفح  رد  دوخ  هفیظو  اب  طابترا  رد  هدوبن و  بش  رد  نادنفـسوگ  لغآ  زا  تسارح  لوئـسم  ناپوچ  رگا  ج :
.دشاب یم  اهنآ  ندنارچ  يارب  دوخ  ترجا  همه  هبلاطم  قحتسم  تسین و  نماض  هدشن ، مه  یطیرفت  يدعت و  هنوگ 

تنوکس ینالوط  تّدم  هب  نآ  رد  نهر  ای  عیب و  ای  هراجا  نودب  یناجم و  روط  هب  شا  هیاسمه  هک  دراد  يا  هناخ  یـصخش  س 1665 :
یم اعّدا  هدومن و  يراددوخ  اهنآ  هب  نآ  لیوحت  زا  وا  یلو  دـننک  یم  هبلاطم  درف  نآ  زا  ار  هناـخ  وا  هثرو  کـلام ، توف  زا  دـعب  دراد ،

دوخ ياعدا  تابثا  يارب  مه  یلیلد  یفرط  زا  تسوا و  دوخ  يارب  هناخ  هک  دنک 
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؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  نیا  درادن ،

تسوا فّرصت  رد  هناخ  رضاح ، لاح  رد  هک  یسک  ای  هدوب و  نانآ  ثّروم  کلم  هناخ ، هک  دننک  تباث  یعرـش  قیرط  زا  هثرو  رگا  ج :
قیرط زا  ار  دوخ  ياعّدا  هک  یتقو  ات  هدرک ، ادـیپ  لاقتنا  وا  هب  نآ  کلام  زا  یببـس  هب  هناـخ  هک  دـنک  اـعّدا  یلو  دـیامن  فارتعا  نآ  هب 

.دنادرگرب کلام  هثرو  هب  ار  هناخ  دیاب  تسا ، هدرکن  تباث  یعرش 

ایآ تسا ، هتفر  تقرـس  هب  هزاغم  زا  تعاس  یتّدـم  زا  دـعب  هداد و  يزاس  تعاـس  هب  ریمعت  يارب  ار  دوخ  تعاـس  یـصخش  س 1666 :
؟ تسا نآ  نماض  يزاس  تعاس  هزاغم  بحاص 

.تسین نماض  دشاب ، هدرکن  یهاتوک  تعاس  يرادهگن  رد  هزاغم  بحاص  رگا  ج :

اهنآ ياهالاک  شورف  يارب  یجراخ  ياهتکرـش  زا  تلاکو  هب  تردابم  هک  دراد  دوجو  یـصوصخ  تکرـش  کی  اجنیا  رد  س 1667 :
زا یکی  رگا  ؟و  تسا زیاج  دصرد  نیا  نتفرگ  ًاعرـش  ایآ  دراد ، یم  رب  دوخ  يارب  ار  اهالاک  لوپ  زا  يدصرد  نآ  ربارب  رد  دـنک و  یم 

؟ دریگب ار  دصرد  نآ  زا  يرادقم  تسا  زیاج  ، دشاب هتشاد  يراکمه  تکرش  نآ  اب  تلود  نادنمراک 

نتفرگ ، دوش هتفرگ  یتلود  ریغ  ای  یتلود  یلخاد  ای  یجراخ  ياهتکرـش  يالاک  شورف  رد  تلاکو  ترجا  ناونع  هب  رادقم  نیا  رگا  ج :
هک یتلود  تامدخ  هئارا  ربارب  رد  هیده  ای  رگید و  ترجا  تفایرد  قح  یتلود  دنمراک  یلو  درادن ، لاکـشا  هسفن  یف  لیکو  يارب  نآ 

.درادن ار  دریگ  یم  قوقح  نآ  ربارب  رد 

یلفقرس ماکحا 

زا دـعب  تسا  زیاج  هدرک ، هراجا  ینّیعم  تّدـم  هب  يرگید  راک  ای  نآ و  رد  تراجت  يارب  ار  يا  هزاـغم  هک  يرجأتـسم  اـیآ  س 1668 :
يراددوخ هزاغم  هیلخت  زا  دنکن ، دیدجت  ار  نآ  کلام  هک  یتروص  رد  هراجا  تلهم  نایاپ 
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تـسا زیاج  درادن ، يرگید  سک  هب  ار  هرجأتـسم  نیع  يراذگاو  قح  هکنیا  هب  هجوت  اب  ایآ  و  دیامن ؟ هبلاطم  ار  یلفقرـس  قح  هدومن و 
؟ دنک هفرح  لغش و  قح  ياعّدا  نآ ، هب  تبسن 

يراددوخ کلام  هب  نآ  میلست  زا  درادهگن و  دوخ  فّرـصت  ردار  هرجأتـسم  نیع  هراجا ، تّدم  ءاضقنا  زا  دعب  درادن  قح  رجأتـسم  ج :
رظن زا  هک  دـشاب  ییاه  ناکم  زا  هزاغم  ای  هدـش و  لقتنم  وا  هب  کلام  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  یلفقرـس  قح  نآ  هب  تبـسن  رگا  یلو  دـنک ،

.دنک هبلاطم  کلام  زا  ار  دوخ  قح  ضوع  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  دوش ، یم  داجیا  یقح  نآ  رد  رجأتسم  يارب  ینوناق 

مدرک و تخادرپ  نآ  کلام  هب  یلفقرـس  قح  هب  یبایتسد  يارب  ار  یغلبم  مدرک و  هراجا  ار  يراجت  ناـکم  کـی  بناـجنیا  س 1669 :
راک هناورپ  نتفرگ  يارب  مه  يرادقم  مدرک و  جرخ  رگید  روما  نآ و  نیمز  ندرک  شرف  گنس  یشک و  قرب  يارب  مه  ار  يدایز  غلبم 

هزاغم هیلخت  اب  هک  تسا  بجاو  نم  رب  ایآ  دـنا ، هدـش  ناـکم  نآ  دادرتسا  ناـهاوخ  کـلام  هثرو  لاـس  هد  تشذـگ  زا  دـعب  متخادرپ ،
هبلاطم نانآ  زا  ما  هدرک  هنیزه  ناکم  نآ  يارب  هک  ار  یلاوما  تسا  زیاج  ایآ  هیلخت ، بوجو  ضرف  رب  و  منک ؟ تباجا  ار  نانآ  هتـساوخ 

؟ مراد ار  زور  تمیق  هب  یلفقرس  ضوع  هبلاطم  قح  ایآ  و  منک ؟

يراجیتسا ناکم  يارب  هک  یلاوما  نامـض  نینچمه  نآ و  ماـجنا  موزل  هیلخت و  هبلاـطم  زاوج  اـی  کـلام  رب  هراـجا  دـیدجت  بوجو  ج :
ناکم نآ  یلفقرس  اّما  تسا و  رجأتسم  رجوم و  نیب  هراجا  دقع  نمـض  رد  روکذم  طیارـش  ای  روشک و  يراج  نیناوق  عبات  هدش ، جرخ 

رب کلام  زا  هک  یتروص  رد 
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.دراد ار  زور  تمیق  هب  نآ  هبلاطم  قح  دشاب ، تباث  وا  يارب  نوناق  ياضتقم  هب  ای  دشاب و  هدش  لقتنم  رجأتسم  هب  یعرش  هجو 

ماگنه ایآ  دریگب ، نآ  یلفقرس  ربارب  رد  يزیچ  رجأتـسم  زا  هکنآ  نودب  هداد  هراجا  ار  ینامتخاس  اهتکرـش  زا  یکی  کلام  س 1670 :
دیاب ایآ  دـشورفب ، رجأتـسم  هب  ار  نآ  رجوم  رگا  و  دزادرپب ؟ وا  هب  یلفقرـس  ناونع  هب  ار  یغلبم  دـیاب  رجأتـسم  طسوت  ناـمتخاس  هیلخت 

؟ دیامن مک  نآ  تمیق  زا  یلفقرس  قح  ناونع  هب  ار  یغلبم 

نآ هب  حیرصت  هک  ینوناق  قبط  ای  مزال و  دقع  نمـض  طرـش  ای  حلـص  ای  دیرخ  دننام  یعورـشم  هجو  هب  نآ  یلفقرـس  هک  ینامز  ات  ج :
کلام زا  ار  نامتخاس  نآ  رگا  نینچمه  دنک و  هبلاطم  ار  يزیچ  کلام  زا  نآ  ربارب  رد  درادن  قح  دشاب ، هدـشن  رجأتـسم  کلم  دـنک ،

.دیامن مک  نآ  تمیق  زا  یلفقرس  ضوع  ناونع  هب  ار  یغلبم  دناوت  یمن  درخب 

، تسا هدرک  نانآ  مان  هب  نامز  نامه  رد  ار  اهنآ  دانـسا  هدیرخ و  شنادـنزرف  زا  نت  هس  يارب  ار  يراجت  هزاغم  دـنچ  مردـپ  س 1671 :
دندوب و وا  فّرصت  تحت  مردپ  تافو  زا  لبق  اه  هزاغم  نیا  .تسا  نانآ  هب  ّقلعتم  انوناق  ًاعرش و  رضاح  لاح  رد  اه  هزاغم  نآ  هجیتن  رد 

کلم زا  لقتسم  اهنآ  یلفقرس  هکنیا  ای  تساهنآ  نیکلام  يارب  طقف  اه  هزاغم  نیا  یلفقرس  ایآ  دوب ، تراجت  بسک و  لوغشم  اهنآ  رد 
؟ تسا هثرو  همه  هب  ّقلعت  تسا و 

نآ کلام  هب  صاصتخا  هدشن  لقتنم  يرگید  صخـش  هب  یعرـش  قیرط  زا  هک  ینامز  ات  تسا و  نآ  کلم  عبات  اه  هزاغم  یلفقرـس  ج :
.دراد

کلام هب  یلفقرس  ناونع  هب  ار  یغلبم  هزاغم  هراجا  ماگنه  رجأتسم  رگا  س 1672 :
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ای دزادرپب  رجأتسم  هب  ار  رادقم  نامه  دیاب  طقف  کلام  دنک ، هیلخت  ار  اجنآ  دهاوخب  یتلع  ره  هب  رجأتسم  هک  یتروص  رد  ایآ  دزادرپب ،
؟ دهدب وا  هب  هیلخت  زور  تمیق  هب  ار  یلفقرس  تمیق  تسا  بجاو  هکنآ 

کلام رب  دنک و  هبلاطم  زور ، هنالداع  تمیق  قبط  ار  نآ  یلعف  تمیق  دناوت  یم  دشاب ، رجأتسم  يارب  ًاعرش  هزاغم  یلفقرس  قح  رگا  ج :
وا هب  ناکم  نآ  هیلخت  ماگنه  اـت  هتـشاذگ  هعیدو  هب  کـلام  دزن  ار  یغلبم  رگا  یلو  دزادرپب ، وا  هب  ار  نآ  یلعف  تمیق  تسا  بجاو  مه 
هب تبـسن  تسا و  هتخادرپ  کلام  هب  ناکم  نآ  هراجا  ماگنه  هک  دراد  ار  یغلبم  لداـعم  هبلاـطم  قح  طـقف  تروص  نیا  رد  دـنادرگرب 

.تسا هحلاصم  رد  طایتحا  لوپ  شزرا  توافت 

نامز نآ  رد  اریز  مزادرپب  نآ  یلفقرـس  ربارب  رد  ار  یغلبم  هکنآ  نودـب  مدرک  هراجا  نآ  کـلام  زا  ار  يا  هزاـغم  بناـجنیا  س 1673 :
هیلخت تساوخرد  هدش ، شنادنزرف  زا  یکی  کلم  هزاغم ، هدرک و  توف  رجوم  هک  نآلا  دوبن و  فراعتم  ام  رهش  رد  یلفقرـس  تخادرپ 

برد و ضیوـعت  نفلت و  قرب ، ندیـشک  لـیبق  زا  اـهراک  زا  یـضعب  ماـجنا  هـب  مادـقا  هراـجا  تّدـم  لـالخ  رد  یفرط  زا  دراد و  ار  نآ 
کلام هتـساوخ  تسا  بجاو  نم  رب  ایآ  دنتـسه ، راکهدـب  نم  هب  ناکم  نیا  رد  نم  اـب  هلماـعم  رثا  رب  مدرم  ما و  هدومن  نآ  يرادـهگن 
یتروص رد  و  مهدب ؟ لیوحت  وا  هب  هدومن و  هیلخت  مشاب  هتشاد  ار  يزیچ  قاقحتسا  هکنآ  نودب  ار  ناکم  نآ  هدومن و  تباجا  ار  یلعف 

؟ تسا ردقچ  نآ  رادقم  مشاب  هتشاد  یّقح  هک 

طسوت هراجا  دیدجت  نودب  دیرادن  قح  یلبق  هراجا  تّدم  ءاضقنا  زا  دعب  امش  ج :
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دیدجت تساوخرد  هب  یلعف  کلام  تبثم  خساپ  موزل  یلو  دینک  يراددوخ  وا  هب  نآ  میلـست  زا  دییامن و  فّرـصت  نآ  رد  یلعف  کلام 
رد هیلخت  ماگنه  هکنیا  اّما  تسا و  دـقع  نمـض  طورـش  ای  يراج  نیناوق  عبات  نآ ، تباجا  موزل  لحم و  هیلخت  هبلاطم  زاوج  ای  هراجا و 

هقطنم نآ  رد  رجأتـسم  يارب  یلفقرـس  قح  توبث  یلبق  هراجا  داقعنا  نامز  رد  هک  ضرف  نیا  اب  دـینک ، هبلاطم  ار  يزیچ  یلفقرـس  ربارب 
هب نآ  میلـست  لحم و  هیلخت  لباقم  رد  نیا  رب  انب  هدرکن ، ادـیپ  لاقتنا  امـش  هب  کلام  زا  مه  ناکم  نآ  یلفقرـس  قح  هدوبن و  فراـعتم 
اّما دهدب و  ار  هزاجا  نیا  امش  هب  نوناق  هکنآ  رگم  دینک  هبلاطم  کلام  زا  يزیچ  نآ  یلفقرـس  هب  تبـسن  دیرادن  قح  نآ ، یلعف  کلام 

فرع هک  ار  هچنآ  رگم  دنتسه  امش  کلم  اهنآ  همه  دیا  هداد  ماجنا  دوخ  هنیزه  اب  هک  يرگید  روما  نفلت و  قرب و  ندیـشک  هب  تبـسن 
.دنادب کلم  عبات  کلام ، طسوت  نآ  ياه  هنیزه  تخادرپ  تروص  رد  ای  یناجم و  روط  هب  يراج  نوناق  ای 

تّدم لالخ  رد  رجأتـسم  ایآ  تسا  هدـش  هداد  هراجا  راک  لحم  ناونع  هب  رمتـسم  روط  هب  لاس  تسیب  تّدـم  هب  یناکم  . 1 س 1674 :
هب ینوناق  روما  همه  تیاعر  یلفقرـس و  ياهتایلام  تخادرپ  اب  ار  روبزم  ناـکم  یلفقرـس  قح  دراد  قح  نآ  ءاـضقنا  زا  دـعب  اـی  هراـجا 

؟ دنک راذگاو  يرگید  رجأتسم 

دراد قح  کلام  ایآ  دهدب ، لاقتنا  يرگید  رجأتسم  هب  ینوناق  طباوض  همه  تیاعر  اب  یمسر و  لکش  هب  ار  ناکم  نآ  یلفقرس  رگا  . 2
؟ دنک هیلخت  ار  روبزم  ناکم  دهاوخب  مود  رجأتسم  زا  نآ  لوبق  مدع  ببس  هب 

زا ناکم  نآ  یلفقرس  رگا  ج :
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یلوضف و دنک  يراک  نینچ  رگا  درادن و  ریغ ، هب  ارنآ  يراذگاو  شورف و  قح  دـشاب  هدـشن  لقتنم  وا  هب  نوناق  قبط  ای  کلام و  يوس 
.تسا کلام  هزاجا  رب  فّقوتم 

هحلاصم نیا  ایآ  تسا ، هدرک  هحلاـصم  نم  اـب  ار  قوقح  ناـیعا و  زا  معا  نآ  مزاول  لـته و  زا  دوخ  مهـس  همه  نم  ثّروم  س 1675 :
؟ دوش یم  مه  لته  نآ  یلفقرس  قح  لماش 

يزیچ ءانثتـسا  نودـب  قوقح  نایعا و  زا  معا  لـته  رد  وا  کـلمیام  همه  رب  هحلاـصم  دـشاب و  وا  هب  ّقلعتم  لـته  یلفقرـس  قح  رگا  ج :
.تسا هحلاصم  نیا  رد  لخاد  زین  نآ  یلفقرس  قح  دشاب ، هتفرگ  تروص 

هراجا تّدم  ءاضقنا  زا  دعب  دنک ، هیلخت  ار  نآ  کلام ، هبلاطم  ماگنه  هک  طرـش  نیا  هب  تسا  هدرک  هراجا  ار  یناکم  يدرف  س 1676 :
؟ تسا بجاو  کلام  رب  وا  هب  نآ  تخادرپ  ایآ  دنک ، یم  هبلاطم  ارنآ  یلفقرس  قح  رجأتسم  نآ ، هیلخت  رب  ینبم  کلام  تساوخرد  و 

هب کلام  زا  یلفقرـس  قح  ًارهاـظ  تسا و  هدـش  کـلام  هبلاـطم  ماـگنه  رجأتـسم  طـسوت  ناـکم  هیلخت  طرـش  هک  هلأـسم  ضرف  رد  ج :
.یمالسا ماظن  نیناوق  قبط  رگم  تشاد  دهاوخن  ار  يزیچ  هبلاطم  قح  هدشن ، لقتنم  رجأتسم 

نم هب  کچ  هرقف  کی  نآ  ربارب  رد  مه  وا  متخورف و  نآ  رجأتسم  هب  ینّیعم  غلبم  هب  ما  هداد  هراجا  هک  ار  یناکم  یلفق  رـس  س 1677 :
رجأتـسم رایتخا  رد  مه  زونه  روبزم  ناکم  و  مدـشن ، نآ  ندرک  دـقن  هب  قفوم  وا  یکناب  باـسح  رد  لوپ  دوجو  مدـع  تلع  هب  هک  داد 

هب ّقلعتم  ناکم  نآ  یلفقرس  ایآ  دنک ، یم  ار  نآ  ّتیکلام  ياعدا  ما  هتفرگن  وا  زا  ار  یلفقرس  لوپ  نونکات  نم  هکنآ  اب  تسا و 
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؟ تسا لطاب  نآ  لوپ  هب  نم  یبایتسد  مدع  رثا  رب  یلفقرس  هلماعم  هکنآ  ای  تسوا 

یلفقرـس ربارب  رد  ار  نآ  هک  کـچ  بحاـص  باـسح  رد  يدوجوم  مدـع  دّرجم  حیحـص ، هجو  رب  یلفقرـس  هلماـعم  قّقحت  زا  دـعب  ج :
غلبم دراد  قح  تسا  رجوم  نامه  هک  هدنشورف  تسا و  يرتشم  هب  ّقلعتم  یلفقرـس  قح  هکلب  دوش  یمن  نآ  هلماعم  نالطب  بجوم  ، هداد

.دنک هبلاطم  وا  زا  ار  کچ 

انوناق ًافرع و  هک  هچنآ  فالخ  رب  کلام  یلو  دشاب ، هتشاد  ار  یلفقرس  ضوع  هبلاطم  قح  هزاغم  هیلخت  ماگنه  رجأتسم  رگا  س 1678 :
یلفقرس ضوع  هک  ینامز  ات  کلام  تیاضر  نودب  کلم  نآ  رد  رجأتسم  ندنام  یقاب  دنک ، يراددوخ  نآ  تخادرپ  زا  تسا  لوادتم 

زا هک  يدـمآرد  ایآ  دـشاب ، بصغ  دـشابن و  زیاج  ناکم  نآ  رد  رجأتـسم  ندـنام  هک  ضرف  رب  و  دراد ؟ یمکح  هچ  دـنک  تفاـیرد  ار 
؟ تسا لالح  ًاعرش  دیآ  یم  تسد  هب  اجنآ 

ضوع هبلاـطم  قاقحتـسا  دّرجم  دنـشاب ، هدرکن  رجأتـسم  هب  یلفقرـس  ضوـع  تخادرپ  هب  طورـشم  ار  هزاـغم  هیلخت  هک  یناـمز  اـت  ج :
دمآرد لاح  ره  هب  تسین و  یفاک  هراجا  تّدم  نایاپ  زا  دعب  ناکم  نآ  رد  فّرـصت  رارمتـسا  زاوج  يارب  هزاغم ، هیلخت  ماگنه  یلفقرس 

.تسا لالح  ًاعرش  هزاغم  نآ  رد  راک  بسک و  زا  لصاح 

کلام سپـس  تسا ، هتخادرپ  یلفقرـس  ناونع  هب  مه  ار  يرگید  غلبم  هدومن و  هراجا  ینّیعم  غلبم  هب  ار  يا  هزاغم  یـصخش  س 1679 :
اب ار  هزاغم  دراد  دصق  رجأتسم  رضاح  لاح  رد  تسا و  هدیسر  هیلوا  هراجا  ربارب  ود  هب  هکنیا  ات  هدومن  نآ  هراجا  ندرک  دایز  هب  عورش 

شیازفا دصق  دنک و  یم  هبلاطم  ار  یلفقرس  دصرد  هدزناپ  کلام  یلو  دهد  رارق  يرگید  رجأتسم  رایتخا  رد  يرتشیب  یلفقرس 
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قح انوناق  ًاعرـش و  کلام  ایآ  تسا ، رادـقم  نآزا  رتمک  رواجم  ياـه  هزاـغم  هزاـجا  هک  یلاـح  رد  دراد  ربارب  هد  اـت  ار  هناـهام  هراـجا 
؟ دراد ار  رادقم  نآ  ات  هراجا  ندرک  هفاضا  روکذم و  دصرد  هبلاطم 

يزیچ درادن  قح  کلام  دنک ، لقتنم  دهاوخ  یم  هک  یسک  ره  هب  ار  نآ  دشاب  زاجم  دشاب و  رجأتسم  هب  ّقلعتم  هزاغم  یلفقرس  رگا  ج :
یگتسب نآ  رادقم  نییعت  هراجالا ، لام  هب  تبـسن  یلو  .دنک  هبلاطم  وا  زا  دریگ  یم  یلفقرـس  ضوع  ناونع  هب  رجأتـسم  هک  ار  هچنآ  زا 

.دراد هراجا  دقع  دیدجت  ماگنه  رجأتسم  کلام و  قفاوت  هب 

هک دـیامن  طرـش  دزادرپب و  یلفقرـس  ناونع  هب  ار  یغلبم  هناهام  هراجا  رب  هوالع  دـنک و  هراجا  ار  يا  هزاـغم  یـصخش  رگا  س 1680 :
هب ار  ناکم  نآ  یلفق  رـس  هک  تشاد  دهاوخ  قح  رجأتـسم  الاو  دزادرپب  نآ  یلعف  تمیق  هب  ار  یلفقرـس  غلبم  لحم  هیلخت  ماگنه  رجوم 

تمیق تخادرپ  اب  رجوم  تسا  بجاو  ایآ  و  تسا ؟ حیحـص  طرـش  نیا  ایآ  دیامن ، هیلخت  وا  يارب  ار  اجنآ  دـشورفب و  يرگید  صخش 
؟ دنک افو  طرش  نآ  هب  يرگید ، هب  ناکم  نآ  يراذگاو  هب  تیاضر  اب  ای  رجأتسم و  هب  نآ  ینونک 

یضار هک  یتروص  رد  دنک و  لمع  نآ  هب  هک  تسا  بجاو  رجوم  رب  درادن و  لاکشا  هراجا  دقع  نمض  رد  یطرـش  نینچ  طارتشا  ج :
.درادن وا  هب  ار  روبزم  ناکم  يراذگاو  رگید و  صخش  هب  نآ  شورف  هب  ضارتعا  قح  دوشن ، رجأتسم  زا  یلفقرس  دیرخ  هب 

رجأتـسم هب  ار  نآ  یلفقرـس  کـلام ، تسا و  يرگید  صخـش  هراـجا  رد  نآ  يراـجت  هزاـغم  هک  میا  هدـیرخ  ار  يا  هناـخ  س 1681 :
صخش هب  ار  دوخ  قح  مه  روبزم  رجأتسم  هتخورف و 
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ضوع دـیاب  مینکب  ار  هزاغم  هیلخت  ياضاقت  ریخا  رجأتـسم  زا  هراجا  تّدـم  ءاضقنا  زا  دـعب  هک  یتروصرد  اـیآ  تسا ، هتخورف  يرگید 
؟ دنزادرپب وا  هب  ار  نآ  دیاب  دنا  هتفرگ  ار  یلفقرس  لوپ  هک  یلبق  رجأتسم  ای  قباس و  کلام  ای  میزادرپب  وا  هب  ام  ار  یلفقرس 

درخب وا  زا  ار  نآ  دهاوخ  یم  رـضاح  لاح  رد  هک  یـسک  دش ، هزاغم  یلفقرـس  کلام  یعرـش  وحن  هب  ریخا  رجأتـسم  هکنآ  زا  دـعب  ج :
.دزادرپب وا  هب  ار  یلفقرس  تمیق  دیاب 

نامض

، يرگید صخش  زا  تنامـض  هقیثو  ناونع  هب  ار  یکچ  دناوت  یم  ایآ  درادن ، يدوجوم  دوخ  یکناب  باسح  رد  هک  یـسک  س 1682 :
؟ دنک رداص 

.دشاب یم  یمالسا  يروهمج  ماظن  نیناوق  روما  هنوگ  نیا  رد  نازیم  ج :

ار يراد  تّدم  کچ  وا  ماوقا  زا  یکی  هجیتن  رد  درک ، یم  یهاتوک  نآ  تخادرپ  رد  هک  متشاد  بلط  يرادقم  یصخش  زا  س 1683 :
راکهدب رگا  هک  دش  نماض  وا  بیترت  نیدب  مهدب ، تلهم  یهدب  تخادرپ  رد  وا  هب  هک  طرش  نیا  هب  داد  نم  هب  ضرق ، غلبم  رادقم  هب 

وا هب  یسرتسد  رضاح  لاح  رد  دش و  یفخم  درک و  رارف  راکهدب  درف  سپس  دزادرپب ، ار  نآ  دهدن ، کچ  ِدعوم  ِرس  ات  ار  دوخ  ضرق 
؟ مریگب نماض  زا  ار  ضرق  همه  هک  تسا  زیاج  ًاعرش  ایآ  مرادن ،

زا ار  نآ  همه  دینک و  هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  ضرق  دعوم ، ندیسر  زا  دعب  تسا  زیاج  دشاب  هدش  نماض  یعرش  حیحص  هجو  رب  رگا  ج :
.دیریگب وا 

نهر

درک و توف  دوخ  یهدـب  تخادرپ  زا  لبق  سپـس  تشاذـگ ، ورگ  کناب  دزن  ماو  نتفرگ  ربارب  رد  ار  دوخ  هناـخ  یـصخش  س 1684 :
نآ تمیق  هکنآاب  دومن  روبزم  هناخ  هرداـصم  فیقوت و  هب  مادـقا  کـناب  هجیتن  رد  دـنزادرپب ، ار  ضرق  همه  دنتـسناوتن  وا  ریغـص  هثرو 

؟ تسیچ مکح  نانآ  قح  ریغص و  هثرو  هب  تبسن  دراد ؟ یمکح  هچ  يدایز  رادقم  نیا  دوب ، یهدب  غلبم  ربارب  نیدنچ 

تمیق نیرتـالاب  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  دـشورفب ، نآ  زا  نید  ءاـفیتسا  يارب  ار  هنوـهرم  نیع  نهتُرم  تـسا  زیاـج  هـک  يدراوـم  رد  ج :
دعب دیاب  دشورفب ، نهتُرم  بلط  رادقم  زا  شیب  یتمیق  هب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  وا  دشورفب و  نکمم 
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.دسر یم  هثرو  هب  لاؤس  ضرف  رد  يدایز  رادقم  نیا  رب  انب  دنادرگرب ، نآ  یعرش  کلام  هب  ار  نآ  هدنام  یقاب  دوخ ، قح  ءافیتسا  زا 

ورگ وا  دزن  ضرق ، رطاـخ  هب  ار  دوخ  کـلم  دـنک و  ضرق  یـصخش  زا  یتّدـم  اـت  ار  ینّیعم  غلبم  فـّلکم  تسا  زیاـج  اـیآ  س 1685 :
؟ دنک هراجا  یصخشم  تّدم  يارب  نّیعم و  غلبم  هب  نهتُرم  زا  ار  هناخ  نامه  سپس  دراذگب و 

ضرق هب  یبایتسد  يارب  هلیح  تالماعم ، لیبق  نیا  دراد ، دوجو  نآ  کلام  طـسوت  کـلم  ندرک  هراـجا  رد  هک  یلاکـشا  رب  هوـالع  ج :
.دنتسه لطاب  مارح و  ًاعرش  هدوب و  يوبر 

هک تسا  لاس  لهچ  زا  رتشیب  .تسا  هتـشاذگ  ورگ  وا ، هب  شیهدـب  ربارب  رد  يرگید  درف  دزن  ار  دوخ  نیمز  هعطق  یـصخش  س 1686 :
ار نیمز  نهتُرم  هثرو  زا  راب  نیدنچ  وا  توف  زا  دـعب  نهار  هثرو  دـندرک ، توف  ود  ره  نهتُرم  نهار و  هکنیا  ات  هتـشذگ  نایرج  نیا  زا 

هثرو تسا  زیاج  ایآ  دنا ، هدرب  ثرا  هب  ناشردـپ  زا  ار  نیمز  هک  دـندش  یعّدـم  نهار  هثرو  ياضاقت  ّدر  اب  نانآ  یلو  دـندومن ، هبلاطم 
؟ دنریگب سپ  نانآ  زا  ار  نیمز  نهار 

ای ضرق و  رادـقم  هب  مه  نآ  تمیق  دـنک و  کـلمت  ار  نیمز  دوخ  بلط  ءاـفیتسا  يارب  هک  هدوب  زاـجم  نهتُرم  هک  دوش  تباـث  رگا  ج :
هدوب يو  هکرت  ءزج  وا  توف  اب  تسوا و  کلم  ًارهاظ  هدوب ، وا  فّرـصت  تحت  هدرک  توف  هک  ینامز  ات  زین  نیمز  دشاب و  نآ  زا  رتمک 

و دـننک ، هبلاطم  نانآ  زا  ار  نآ  دـنناوت  یم  دـسر و  یم  نهار  هثرو  هب  ثرا  ناونع  هب  نیمز  ـالا  و  دوش ، یم  بوسحم  وا  هثرو  ثرا  و 
ار نهار  یهدب  دیاب  مه  هثرو 
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.دنزادرپب نهتُرم  هثرو  هب  وا  هکرت  زا 

تّحـص رد  هکنآ  ای  دـهدب  نهر  يرگید  درف  هب  دوخ  نید  تباب  ار  نآ  هدرک  هراجا  ار  يا  هناخ  هک  یـسک  تسا  زیاج  ایآ  س 1687 :
؟ دشاب نهار  کلم  هنوهرم ، نیع  هک  تسا  طرش  نهر 

.درادن لاکشا  هناخ ، بحاص  هزاجا  نذا و  اب  ج :

میتشون هنیمز  نیا  رد  يدادرارق  مداد و  نهر  لاس  کی  تّدـم  هب  تشاد  نم  زا  هک  یبلط  ربارب  رد  یـصخش  هب  ار  يا  هناخ  س 1688 :
دادرارق رد  هچنآ  نهر ، تّدم  صوصخ  رد  ایآ  دشاب ، وا  رایتخا  رد  لاس  هس  تّدم  هب  هناخ  هک  مداد  هدـعو  وا  هب  دـقع  زا  جراخ  یلو 
یفیلکت هچ  نهتُرم  نهار و  نهر ، نـالطب  ضرف  رب  و  مداد ؟ وا  هب  لومعم  تاـفراعت  قـبط  هک  يا  هدـعو  اـی  دراد  راـبتعا  هدـش  هتـشون 

؟ دنراد

هب طورشم  رگا  هجیتن  رد  تسا ، ضرق  دقع  لصا  رایعم  هکلب  تسین  كالم  نآ  دننام  هدعو و  ای  هتشون  نهر ، تّدم  صوصخ  رد  ج :
مـشچ ای  ضرق  تخادرپ  اب  هکنآ  ات  دـنام  یم  یقاب  نهر  تروص  هب  الا  و  دوش ، یم  لـحنم  نآ  دـعوم  لولح  اـب  دـشاب ، ینّیعم  تّدـم 

زا نهر  دـقع  هک  ددرگ  مولعم  اـی  دوش ، دازآ  نهر  زا  هناـخ  نآ  هک  یتروص  رد  دوش و  دازآ  نهر  زا  دوخ ، بلط  زا  راـکبلط  یـشوپ 
راثآ دـیامن و  يراددوخ  نآ  ندـنادرگرب  زا  درادـن  قح  وا  دـنک و  بلط  نهتُرم  زا  ار  هنوهرم  لام  دـناوت  یم  نهار  هدوب ، لطاب  لصا 

.دنک بترتم  نآ  رب  ار  حیحص  نهر 

نهر يو  هب  تشاد  وا  هب  هک  یهدب  ربارب  رد  یـصخش  هب  ار  الط  هّکـس  يدادعت  رتشیب ، ای  شیپ  لاس  ود  دودـح  رد  مردـپ  س 1689 :
هب شتافو  زا  لبق  زور  دنچ  داد و 
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ضرق ار  روکذـم  غلبم  مردـپ ، توف  زا  دـعب  نم  سپـس  .درکن  هاگآ  بلطم  نیا  زا  ار  وا  یلو  دـشورفب ، ار  اهنآ  هک  داد  هزاـجا  نهتُرم 
مریگب و وا  زا  ار  هنوهرم  نیع  متـساوخ  یم  هکلب  دوبن  وا  ندرک  هّمذلا  ئرب  مردپ و  نید  تخادرپ  مدصق  یلو  مداد  نهتُرم  هب  هدرک و 
ار راک  نیا  هزاجا  ناـنآ  زا  یـضعب  هک  دومن  هثرو  قفاوت  هب  طونم  ار  نآ  لـیوحت  نهتُرم ، اـّما  مراذـگب ، نهر  هب  يرگید  صخـش  دزن 
زا تسا ، هتـشادرب  دوـخ  بلط  ربارب  رد  ار  نآ  هک  اـعدا  نیا  اـب  وا  یلو  مدرک  هعجارم  نهتُرم  هب  نآ  نتفرگ  يارب  هجیتـن  رد  دـندادن و 
زا دوـخ  بلط  تفاـیرد  زا  دـعب  نهتُرم  تسا  زیاـج  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  یعرـش  رظن  زا  هلأـسم  نیا  .دوـمن  يراددوـخ  نآ  لـیوحت 

ناونع هب  ما  هداد  وا  هب  هک  مه  ار  هچنآ  ما و  هدوبن  نید  تخادرپ  لوئسم  نم  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دنک ؟ يراددوخ  هنوهرم  لام  لیوحت 
نیع ندنادرگرب  دناوت  یم  ایآ  و  دنادرگنرب ؟ دنک و  ذخا  دوخ  بلط  ربارب  رد  ار  غلبم  نآ  دراد  قح  ایآ  هدوبن ، مردپ  یهدـب  تخادرپ 

؟ دیامن هثرو  ریاس  تقفاوم  هب  طونم  ار  هنوهرم 

هب لیدبت  نهتُرم  دزن  هنوهرم  نیع  دازآ و  نهر  هدش و  ئرب  وا  هّمذ  دشاب ، ّتیم  نید  ادا  دـصق  هب  نهتُرم  هب  غلبم  نآ  تخادرپ  رگا  ج :
زارحا رگا  دـهدب و  ناـنآ  زا  یـضعب  هب  نارگید  تقفاوم  نودـب  ار  نآ  دـیابن  تسا ، هثرو  همه  هب  ّقلعتم  نوچ  یلو  .دوـش  یم  تناـما 
شبلط ربارب  رد  ار  نآ  دـناوت  یمن  نآ ، هب  نهتُرم  رارقا  اب  اـصوصخ  تسا ، ّتیم  یهدـب  يادا  دـصق  هب  روبزم  غلبم  تخادرپ  هک  دوشن 

تسا بجاو  هکلب  درادرب  دوخ  يارب 
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وا دزن  نهر  ناونع  هب  مه  الط  ياه  هّکـس  دنک و  هبلاطم  ار  نآ  رگا  صوصخ  هب  دنادرگرب  هدرک ، تخادرپ  وا  هب  هک  یـسک  هب  ار  نآ 
ار دوخ  بلط  دشورفب و  ار  نآ  هک  دنهد  هزاجا  نهتُرم  هب  ای  دننک و  دازآ  ار  نهر  دنزادرپب و  ار  ّتیم  یهدـب  هثرو  ات  دـننام  یم  یقاب 

.درادرب نآ  زا 

هب دوخ  یهدب  لابق  رد  يرگید  صخش  دزن  نهر ، زا  ندش  دازآ  زا  لبق  هتشاذگ ، نهر  هب  هک  ار  یلام  دناوت  یم  نهار  ایآ  س 1690 :
؟ دراذگب نهر 

رب فـقوتم  دراد و  ار  یلوـضف  مکح  لّوا ، نهتُرم  هزاـجا  نودـب  نهار  فرط  زا  مّود  نهر  هدـشن ، دازآ  یلبق  نهر  هـک  یناـمز  اـت  ج :
.تسوا هزاجا 

هک هدروآ  رذع  نهتُرم  یلو  دریگب ، ضرق  وا  زا  ار  ینّیعم  غلبم  ات  هتشاذگ  نهر  هب  يرگید  درف  دزن  ار  دوخ  نیمز  یصخش  س 1691 :
دازآ ار  نهر  دـنراد  دـصق  فرط  ود  نونکا  تسا و  هداد  نیمز  بحاص  هب  دنفـسوگ  سأر  هد  نآ  ياج  هب  درادـن و  ار  روکذـم  غلبم 

، دوش هدنادرگرب  وا  هب  دنفسوگ  سأر  هد  نیع  هک  دراد  رارـصا  نهتُرم  یلو  دنرادرب ، ار  دوخ  لام  نهتُرم  نهار و  زا  کی  ره  دننک و 
؟ دراد ار  یّقح  نینچ  ًاعرش  ایآ 

نادنفـسوگ نیمز و  لاؤس  ضرف  رد  دوش و  یم  ققحم  ًادـعب  هک  یـضرق  نید و  هن  دـشاب  قّقحم  تباث و  نید  ربارب  رد  دـیاب  نهر  ج :
.دنوش هدنادرگرب  اهنآ  کلام  هب  دیاب 

تکرش

دشاب و لیکو  هیامرس  يریگراکب  رد  نم  فرط  زا  وا  هک  تروص  نیا  هب  مدش  کیرش  نآ  هیامرس  رد  یتکرـش  بحاص  اب  س 1692 :
کی تشذگ  زا  دعب  دهدب ، نم  هب  ناموت  رازه  جنپ  ماهس  دوس  زا  هام  ره 
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؟ دراد یمکح  هچ  روبزم  نیمز  متفرگ ، وا  زا  نآ  دوس  لام و  نآ  ياجب  ار  ینیمز  هعطق  لاس 

لصاح دوس  رگا  تسا  هدوب  تکرش  بحاص  طسوت  نآ  يریگراکب  رد  نذا  يراذگ و  هیامرـس  رد  تکراشم  هک  لاؤس  ضرف  رد  ج :
.درادن لاکشا  نآ  نتفرگ  دشاب  هدمآ  تسدب  تسا  لالح  ًاعرش  هک  يوحن  هب 

رد وا  مان  هب  هعرق  هک  سک  ره  دنزادنیب و  هعرق  دوخ  نیب  هک  طرش  نیا  هب  دنا  هدیرخ  ار  يزیچ  كرتشم  روط  هب  رفن  دنچ  س 1693 :
؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دشاب ، وا  لام  زیچ  نآ  دمآ 

وا مان  هب  هعرق  هک  یـسک  هب  تیاضر  اـب  ار  كرتشم  لاـم  رد  دوخ  مهـس  ناـنآ  یگمه  هک  دـشاب  نیا  یـشک ، هعرق  زا  روظنم  رگا  ج :
مسا هب  هعرق  هک  دوش  یسک  کلم  یشک ، هعرق  اب  كرتشم  لام  هک  دشاب  نیا  نانآ  روظنم  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  دننک  هبه  هدمآرد 

.دشاب تخابودرب  ناشیا  یلصا  روظنم  رگا  نینچمه  تسین و  حیحص  یعرش  رظن  زا  هدمآ ، رد  وا 

رـضاح لاحرد  دننک ، یم  تعارز  نآ  رد  كرتشم  روط  هب  هک  تسا  لاس  تسیب  تّدم  هب  دـنا و  هدـیرخ  ار  ینیمز  رفن  ود  س 1694 :
ندـیرخ قح  وا  کیرـش  طقف  هکنآ  ای  دراد  ار  یّقح  نینچ  وا  ایآ  تسا ، هدومن  نارگید  هب  دوخ  مهـس  شورف  هب  مادـقا  نانآ  زا  یکی 

؟ دراد ضارتعا  قح  وا  کیرش  دنک ، يراددوخ  شکیرش  هب  نیمز  شورف  زا  هک  یتروص  رد  ایآ  و  دراد ؟ ار  نآ 

دشورفب مه  يرگید  هب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دیامن و  وا  هب  دوخ  مهس  شورف  هب  راداو  ار  دوخ  رگید  کیرش  درادن  قح  کیرش  ج :
همه هک  یتروص  رد  عیب ، هلماعم  ماجنا  زا  دعب  یلو  درادن ، ضارتعا  قح 
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.دیامن هعفش  هب  ذخا  دناوت  یم  دشاب ، هتشاد  دوجو  دروم  نآ  رد  هعفش  قح  طیارش 

یمکح هچ  دنراذگ ، یم  شورف  ضرعم  رد  اهکناب  زا  یضعب  ای  يراجت  ای  یتعنص  ياهتکرش  هک  یماهـس  شورف  دیرخ و  س 1695 :
رد دریگ و  یم  رارق  هلماعم  شورف و  دیرخ و  دروم  سروب  رازاب  رد  درخ و  یم  ار  ماهس  نآزا  یکی  یـصخش  هک  بیترت  نیدب  دراد ؟

.هیامرـس هن  دریگ  یم  رارق  شورف  دیرخ و  دروم  مهـس  دوخ  هک  میناد  یم  دوش و  یم  رتمک  ای  رتشیب  دیرخ  تمیق  زا  نآ  تمیق  هجیتن 
یمکح هچ  هلأسم  میـشاب ، هتـشاد  کـش  دروم  نیا  رد  اـی  دنـشاب  هتـشاد  يوبر  ياـهتیلاعف  روبزم  ياهتکرـش  هک  یتروص  رد  نینچمه 

؟ دراد

هک یسک  طسوت  اهنآ  هب  رابتعا  ياطعا  رثارب  ماهس و  دوخ  رابتعا  هب  کناب  ای  تکرش و  هناخراک ، هاگراک ، ماهس  یلام  شزرا  رگا  ج :
، تکرش هاگراک ، تمیق  رابتعا  هب  رگا  نینچمه  درادن و  لاکشا  نآ  شورف  دیرخ و  دشاب ، تسا ، حیحص  وا  هلیـسو  هب  راک  نیا  ماجنا 

ماهس شورف  دیرخ و  هجیتن  رد  تسا ، نآ  زا  یئزج  رگنایب  یمهـس  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب ، اهنآ  هیامرـس  ای  کناب و  ای  هناخراک و 
هتـشاد تسا  مزال  اهنآ  هب  ملع  ررغ ، عفر  يارب  ًافرع  هک  يرگید  روما  تکرـش و  ماهـس  عومجم  هب  ملع  هک  یطرـش  هب  درادـن  لاکـشا 

.دشاب لالح  ًاعرش  کناب  ای  هاگراک و  هناخراک و  ِراک  ای  تکرش  ياه  تیلاعف  دشاب و 

هب میتفرگ  میمـصت  یگنهامه ، مدـع  تلع  هب  میتسه و  کیرـش  نآ  عباـت  کـلم  غرم و  هاگراتـشک  کـی  رد  رفن ، هس  اـم ، س 1696 :
میتشاذگ هدیازم  هب  ءاکرش  نیب  ار  روبزم  کلم  هاگراتشک و  هجیتن  رد  میوش  ادج  مه  زا  هداد و  نایاپ  تکارش 
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طقاس رابتعا ، هجرد  زا  هلماعم  نیا  ایآ  تسا ، هدادن  ام  هب  یلوپ  چـیه  نونکات  نامز  نآ  زا  یلو  دـش ، هدـنرب  هدـیازم  رد  ام  زا  یکی  هک 
؟ دوش یم 

ات تسین و  یفاک  ّتیکلم  لاقتنا  عیب و  قّقحت  يارب  نارگید  ای  ءاکرـش  زا  یکی  طسوت  رتشیب  تمیق  داهنـشیپ  هدیازم و  مالعا  دّرجم  ج :
ریخأت دریگ  تروص  حیحص  روط  هب  عیب  رگا  یلو  تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  تکارش  دوشن ، ققحم  یعرـش  حیحـص  هجو  رب  ماهـس  عیب 

.درادن هلماعم  نالطب  رد  يرثا  نآ ، لوپ  تخادرپ  رد  رادیرخ 

مشچ دوخ  مهـس  زا  ءاکرـش  هیقب  تقفاوم  اب  بناجنیا  میدومن  نآ  یمـسر  تبث  تکرـش و  سیـسأت  هب  مادقا  هکنآ  زا  دعب  س 1697 :
لحم اهکچ  یلو  دومن ، تخادرپ  کچ  هرقف  دنچ  تروص  هب  ار  نآ  لوپ  مه  وا  متخورف و  يرگید  صخـش  هب  ار  نآ  هدرک و  یـشوپ 

دنـس یلو  دنادرگرب  مدوخ  هب  تکرـش  زا  ارم  مهـس  تفرگ و  نم  زا  ار  اهکچ  مه  وا  مدرک ، هعجارم  رادـیرخ  هب  هجیتن  رد  دنتـشادن و 
نیا ایآ  تسا ، هتخورف  يرگید  صخش  هب  ار  روبزم  مهس  هک  دش  راکـشآ  میارب  سپـس  دنام ، یقاب  وا  دوخ  مان  هب  یمـسر  روط  هب  نآ 

؟ مراد ار  دوخ  مهس  هبلاطم  قح  نم  هکنآای  تسا  حیحص  وا  هلماعم 

رگا اما  تسا  امش  هزاجا  رب  فّقوتم  یلوضف و  عیب  نیا  تسا  هدومن  يرگید  هب  نآ  شورف  هب  مادقا  امش  اب  هلماعم  خسف  زا  دعب  رگا  ج :
.تسا تّحص  هب  موکحم  دشاب  هتخورف  یثلاث  صخش  هب  ار  مهس  نآ  خسف  زا  لبق 

ردارب زا  نآ  شورف  ای  هناخ  میسقت  قیرط  زا  دهاوخ  یم  نانآ  زا  یکی  دنا و  هدرب  ثرا  هب  ناشردپ  زا  ار  يا  هناخ  ردارب  ود  س 1698 :
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مهـس دـیرخ  اـب  هن  دوش و  یم  میـسقت  هب  یـضار  هن  هک  يروـط  هب  دـنک  یم  در  ار  نآ  ياـههار  همه  يرگید  یلو  دوـش ، ادـج  رگید 
هب یگدیسر  مه  هاگداد  داد و  عاجرا  هاگداد  هب  ار  هیضق  لوا  ردارب  هجیتن  رد  .دنک  یم  تقفاوم  وا  هب  دوخ  مهس  شورف  ای  شردارب و 

همتاخ يارب  تسا و  میـسقت  لـباق  ریغ  هناـخ  هک  درک  مـالعا  مه  وا  دومن ، هناـخ  دروم  رد  ییاـضق  سانـشراک  قیقحت  هب  طونم  ار  نآ 
نآ لوپ  هدـش و  هتخورف  یموس  صخـش  هب  هناـخ  اـی  دـشورفب و  يرگید  هب  ار  دوخ  مهـس  ود  نآ  زا  یکی  دـیاب  اـی  تکارـش  هب  نداد 
هب ار  نآ  لوپ  شورف ، زا  سپ  تشاذگ و  ینلع  هدیازم  ضرعم  رد  ار  هناخ  تفریذپ و  ار  وا  رظن  مه  هاگداد  دوش ، کیرش  ود  لیوحت 

؟ دننک تفایرد  ار  هناخ  لوپ  زا  دوخ  مهس  دنناوت  یم  نانآ  زا  کی  ره  تسا و  ذفان  عیب  نیا  ایآ  درک ، میلست  نانآ 

.درادن لاکشا  ج :

همه هب  ّقلعتم  دـیرخ  نیا  ایآ  .دومن  شرـسمه  مسا  هب  ار  نآ  درک و  يرادـیرخ  تکرـش  ِلوپ  اب  ار  یکلم  اکرـش ، زا  یکی  س 1699 :
دیامن اکرـش  همه  مسا  هب  ار  روبزم  کلم  هک  تسا  مزلم  ًاعرـش  درف ، نآ  رـسمه  ایآ  و  تسا ؟ ناـنآ  همه  لاـم  مه  نیمز  تساـکرش و 

؟ دهدن وا  هب  ار  راک  نیا  هزاجا  شرهوش  رگا  یّتح 

لوپ تخادرپ  هب  مادقا  سپس  دشاب و  هدیرخ  تسا  هّمذ  رد  هک  یّلک  تمیق  هب  شرسمه  ای  دوخ  يارب  ار  روبزم  کلم  درف ، نآ  رگا  ج :
هب اکرش  ریاس  لاوما  رادقم  هب  طقف  تسا و  شا  هجوز  ای  وا  هب  ّقلعتم  کلم  نآ  دشاب ، هدومن  تکرش  لاوما  زا  نآ 
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هزاجا رب  فقوتم  یلوضف و  اکرـش  مهـس  هب  تبـسن  هلماعم  دـشاب ، هدـیرخ  تکرـش  لاوما  نیع  اب  ار  نآ  رگا  یلو  .تسا  نویدـم  نانآ 
.تسا نانآ 

عاشم کلم  رد  یلماعم  ای  یجراخ  فّرـصت  رگید  هثرو  تقفاوم  نودـب  ناـنآ  لـیکو  اـی  هثرو  زا  یـضعب  تسا  زیاـج  اـیآ  س 1700 :
؟ دنیامن

فّرصت نینچمه  نانآ و  هیقب  تیاضر  ای  هزاجا  اب  رگم  دننک  یجراخ  فّرصت  كرتشم  کلم  رد  اکرـش  زا  کی  چیه  تسین  زیاج  ج :
.دشاب اکرش  ریاس  هزاجا  ای  نذا  اب  هکنآ  رگم  تسین  حیحص  مه  كرتشم  کلم  رد  نانآ  زا  کی  ره  یلماعم 

؟ دنهدب هزاجا  ار  نآ  نانآ  زا  یضعب  دشورفب و  ار  نآ  يرگید  صخش  ایو  دنشورفب  ار  عاشم  کلم  ءاکرش  زا  یضعب  رگا  س 1701 :
هب طونم  نانآ  هب  تبسن  نآ  ندوب  ذفان  هکنیا  ای  تسا  ذفان  حیحص و  نانآ  همه  فرط  زا  رگید  ياکرش  تیاضر  نودب  هلماعم  نیا  ایآ 

نمـض رد  کلم  رد  تکارـش  هکنیا  نیب  ایآ  دشاب ، طرـش  ءاکرـش  عیمج  تیاضر  رگا  و  دـشاب ؟ یم  نانآ  یگمه  تقفاوم  تیاضر و 
یمّود رد  اکرـش  همه  تیاضر  هک  انعم  نیا  هب  دراد ، دوجو  یتوافت  یندم ، تکرـش  کی  نمـض  رد  ای  دشاب و  يراجت  تکرـش  کی 

؟ دشابن طرش  یلّوا  رد  دشاب و  طرش 

ياکرش زا  کی  ره  هّصح  هب  تبسن  دشاب و  یم  ذفان  حیحص و  تسا ، هتخورف  ار  دوخ  هّصح  هک  یسک  مهس  هب  تبسن  طقف  هلماعم  ج :
.دشاب هتشاد  دوجو  تکرش  لوصح  بابسا  نیب  یقرف  هکنآ  نودب  تسوا ، دوخ  هزاجا  رب  فقوتم  رگید 

، هناخ نتخاس  زا  دـعب  دـنک ، تکراشم  وا  اب  هناخ  تخاس  رد  هک  ساسا  نیا  رب  هتفرگ ، ماو  کـناب  زا  لوپ  یغلبم  یـصخش  س 1702 :
کناب دزن  ار  نآ 
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هب زاین  نآ  ریمعت  هدـش و  بارخ  هاچ  ای  ناراـب  بآ  ذوفن  رثا  رب  هناـخ  زا  یتمـسق  رـضاح  لاـح  رد  تسا ، هدرک  همیب  ثداوح  ربارب  رد 
زا جراـخ  ار  تراـسخ  نیا  تخادرپ  مه  همیب  تکرـش  دریذـپ و  یمن  یتیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  کـناب  یلو  دراد ، لوـپ  یغلبم  فرص 

؟ تسا لوئسم  نماض و  یسک  هچ  نایم  نیا  رد  دناد ، یم  دادرارق  بوچراچ 

هک ییاه  تراسخ  تخادرپ  نامتخاس و  ریمعت  جراخم  تسین و  همیب  دادرارق  تارّرقم  زا  جراـخ  تاراـسخ  نماـض  همیب  تکرـش  ج :
شمهـس رادقم  هب  دیاب  دشاب  هتـشاد  نامتخاس  رد  یندـم  تکارـش  رگا  مه  کناب  تسا و  کلام  هدـهع  رب  تسین  نآ  نماض  يرگید 

.دشاب یصاخ  صخش  هب  دنتسم  تراسخ  هکنآ  رگم  دزادرپب ، ار  نآ  ياه  هنیزه 

اکرش زا  یکی  یلو  دنوش ، تراجت  هب  لوغشم  اهنآ  رد  مه  اب  ات  دنا  هدیرخ  ار  يراجت  ناکم  دنچ  كرتشم  روط  هب  رفن  هس  س 1703 :
: تسا نیا  لاؤس  دنک ، یم  يراددوخ  اهنآ  شورف  ای  نداد  هراجا  یّتح  اه  هزاغم  نآ  زا  هدافتسا  هب  تبسن  نارگید  اب  تقفاوم  زا 

؟ دهد هراجا  ای  دشورفب  ار  دوخ  مهس  رگید  کیرش  ود  هزاجا  نودب  اکرش  زا  یکی  تسا  زیاج  ایآ  . 1

؟ دوش راک  هب  لوغشم  اه  ناکم  نآ  رد  رگید  کیرش  ود  هزاجا  نودب  تسا  زیاج  ایآ  . 2

؟ دهدب رگید  کیرش  ود  هب  ار  هیقب  درادرب و  دوخ  يارب  ار  اه  ناکم  نآ  زا  یکی  تسا  زیاج  ایآ  . 3

.دشاب نارگید  نذا  هب  طونم  هکنآ  نودب  دنشورفب  ار  دوخ  عاشم  مهس  دنناوت  یم  اکرش  زا  کی  ره  . 1 ج :

.دننک فّرصت  كرتشم  لام  رد  نانآ  هیقب  تیاضر  نودب  اکرش  زا  کی  چیه  تسین  زیاج  . 2

لام زا  دوخ  مهس  نارگید  تقفاوم  نودب  هبناجکی و  روط  هب  دنناوت  یمن  اکرش  زا  کی  چیه  . 3
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.دننک ادج  ار  كرتشم 

نانآ زا  یـضعب  یلو  دننک ، انب  يا  هینیـسح  تسا  تخرد  ياراد  هک  ینیمز  رد  دنراد  دـصق  هقطنم  کی  یلاها  زا  يا  هّدـع  س 1704 :
لاـمتحا نیا  رگا  و  دراد ؟ یمکح  هچ  هقطنم  نآ  رد  هینیـسح  تخاـس  دنتـسین ، یـضار  راـک  نیا  هب  دـنراد  مهـس  روبزم  نیمز  رد  هک 

؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، رهش  یمومع  ياه  ناکم  ای  لافنا  ءزج  روبزم  نیمز  هک  دشاب  هتشاد  دوجو 

رد نآ  رایتخا  دشاب ، لافنا  زا  رگا  یلو  دراد ، اکرش  همه  تیاضر  هب  یگتـسب  نآ  رد  فّرـصت  دشاب ، یلاها  عاشم  کلم  نیمز  رگا  ج :
.دشاب رهش  یمومع  ياه  ناکم  زا  رگا  نینچمه  تسین و  زیاج  تلود  هزاجا  نودب  نآ  رد  فّرصت  تسا و  یمالسا  تلود  تسد 

تاسسؤم زا  یکی  ای  رگید  ياکرش  تسا  زیاج  ایآ  دوشن ، كرتشم  غاب  زا  دوخ  مهس  شورف  هب  یضار  هثرو ، زا  یکی  رگا  س 1705 :
؟ دننک راک  نیا  هب  مزلم  ار  وا  یتلود 

ار اکرـش  زا  یکی  دـنرادن  قح  رگید  دارفا  اکرـش و  زا  کی  چـیه  دـشاب  هتـشاد  ناکما  ماهـس ، کیکفت  میـسقت و  هک  یتروص  رد  ج :
رگم دننک ، ادج  ار  وا  مهـس  هک  دهاوخب  نارگید  زا  دراد  قح  طقف  یکیرـش ، ره  دراوم  نیا  رد  دـننک و  دوخ  مهـس  شورف  هب  روبجم 
هدـش عضو  تسا ، تخرد  ياراد  هک  یغاب  کـیکفت  میـسقت و  هب  عجار  یمالـسا  تموکح  فرط  زا  یـصاخ  ینوناـق  تارّرقم  هکنآ 
اکرـش زا  کی  ره  دشابن ، میـسقت  کیکفت و  لباق  عاشم  کلم  رگا  یلو  .تسا  بجاو  تارّرقم  نآ  تیاعر  تروص  نیا  رد  هک  دشاب 

.دیامن مزلم  وا  مهس  دیرخ  ای  دوخ و  مهس  شورف  هب  ار  رگید  کیرش  ات  دننک  هعجارم  عرش  مکاح  هب  دنناوت  یم 

قیرط زا  ردارب  راهچ  س 1706 :
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یکی مادک ، ره  دندش  دهعتم  دندرک و  جاودزا  نانآ  زا  رفن  ود  لاس  دنچ  زا  دعب  دننک ، یم  یگدنز  مه  اب  دـنراد  هک  یکرتشم  لاوما 
ود هجیتن  رد  دندرکن ، لمع  دوخ  دـهعت  هب  نانآ  یلو  دـننک ، مهارف  ار  وا  جاودزا  تامدـقم  هدومن و  لّفکت  ار  دوخ  ریغـص  ناردارب  زا 

نیب دیاب  هنوگچ  كرتشم  لام  یعرش  رظن  زا  دندش ، ناشکرتشم  لام  میسقت  ناهاوخ  هتفرگ و  نانآ  زا  ییادج  هب  میمصت  ریغص  ردارب 
؟ دوش میسقت  نانآ 

ربارب رد  وا  رادقم  هب  هک  تسا  يرگید  ياکرش  راکهدب  رادقم  نامه  هب  هدرک  فرصم  شدوخ  يارب  ار  كرتشم  لام  یـسک  رگا  ج :
لام زا  ار  نآ  ضوع  هک  دـنهاوخب  وا  زا  دـنراد  قح  هجیتنرد  .دـنا  هدـناسرن  دوخ  یـصخش  فرـصم  هب  ار  كرتشم  لاـم  دوخ ، ماـهس 

نآ زا  هک  یناسک  همه  هب  كرتشم  لام  زا  ادـتبا  ای  دـننک و  میـسقت  دوخ  نیب  يواـسم  روط  هب  ار  كرتشم  لاـم  هیقب  دـهدب و  شدوخ 
يواسم كرتشم  لام  زا  تشادرب  رد  همه  هک  يرادقم  هب  دنا ، هدرب  هرهب  كرتشم  لام  زا  نارگید  زا  رتمک  ای  دـنا  هدرکن  يا  هدافتـسا 

.دننک میسقت  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  نآ  هدنام  یقاب  سپس  دنهدب و  دنوش 

تـسا زیاج  ایآ  دـنک ، یم  ناـمزاس  رد  تیوضع  تکارـش و  هب  روبجم  ار  ياـچ  ناگدنـشورف  اهرهـش  رد  ياـچ  ناـمزاس  س 1707 :
؟ تسا حیحص  يرابجا ، تکارش  نیا  ایآ  و  دنک ؟ تکراشم  هب  راداو  ار  ناگدنشورف  روبزم  نامزاس 

لیوحت نانآ  هب  عیزوت  يارب  ار  نآ  دراذـگ و  یم  ياچ  ناگدنـشورف  رایتخا  رد  تاناکما  اهرهـش  رد  ياچ  ناـمزاس  هک  یتقو  رگا  ج :
نآ اب  طقف  دننک و  تکراشم  نامزاس  رد  هک  دنک  طرش  نانآ  اب  دنک ، یم  هئارا  نانآ  هب  لیبق  نیا  زا  یتامدخ  دهد و  یم 
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.تسا لاکشا  نودب  مه  روبزم  تکارش  درادن و  یعنام  طرش  نیا  دنیامن ، هلماعم 

روما رد  ماهس  نابحاص  زا  هزاجا  بسک  نودب  ار  نآ  زا  لصاح  ياهدمآرد  تکرـش ، نیلوئـسم  ای  ناریدم  تسا  زیاج  ایآ  س 1708 :
؟ دننک فرصم  هیریخ 

صخـش رگا  هجیتن  رد  تسوا ، دوخ  تسد  رد  نآ  فرـصم  عون  باختنا  كرتشم و  لام  دوس  زا  اکرـش  زا  کی  ره  مهـس  راـیتخا  ج :
.دشاب هدرک  فرصم  هیریخ  روما  رد  ار  نآ  دنچره  تسا  نماض  دنک ، فرصم  وا  فرط  زا  هزاجا  ای  تلاکو  نودب  ار  نآ  يرگید 

ره رگید  کیرش  ود  ار و  نآ  هیامرـس  فصن  لوا  کیرـش  هک  يروط  هب  دنتـسه  کیرـش  يراجت  ناکم  کی  رد  رفن  هس  س 1709 :
یلو دوش ، میسقت  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لصاح  دوس  هک  دنا  هتشاذگ  رارق  دنا و  هدرک  تخادرپ  ار  نآ  هیامرس  مراهچ  کی  مادک 

ایآ دـنک ، یم  راک  نآ  رد  مک  رایـسب  لوا  کیرـش  هک  یلاح  رد  دـنراد  یمئاد  لاعف و  روضح  يراجت  ناکم  رد  موس  مود و  کیرش 
؟ تسا حیحص  روبزم  طرش  اب  تکارش  نیا 

ربارب عیزوت  طارتشا  تسین و  طرـش  دـنا ، هدرک  تخادرپ  هیامرـس  ناونع  هب  هچنآ  رد  اکرـش  زا  کیره  يواست  تکرـش ، دـقع  رد  ج :
يزیچ رگا  ناکم ، نآ  رد  راک  اب  هطبار  رد  اما  دنـشاب و  توافتم  يراذگ  هیامرـس  رادـقم  رد  دـنچره  درادـن  لاکـشا  اکرـش  نیب  دوس 
لثملا ترجا  تفایرد  قحتسم  دنا ، هداد  ماجنا  راک  هک  يرادقم  هب  نانآ  زا  کی  ره  دشاب ، هدشن  رکذ  تکرـش ، دقع  رد  نآ  هب  عجار 

.دنشاب یم  ناشراک 

نآ روما  هرادا  رب  نارادماهـس  ناگدنیامن  هدـش و  داجیا  یـصوصخ  یمومع و  شخب  ود  طسوت  هک  دراد  دوجو  یتکرـش  س 1710 :
يارب نآ  نانکراک  ریاس  ناریدم و  تسا  زیاج  ایآ  دنراد ، تراظن 
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؟ دننک هدافتسا  تکرش  هیلقن  لیاسو  زا  فراعتم  روط  هب  دوخ  یصخش  ياهراک 

ای نارادماهـس  هزاـجا  نذا و  هـب  طوـنم  تکرـش  هـب  طوـبرم  ياـهراک  ریغ  رد  تکرـش  لاوـما  ریاـس  هـیلقن و  لـیاسو  زا  هدافتــسا  ج :
.تسا هطبار  نیا  رد  نانآ  ناگدنیامن 

تأیه یلو  دوش ، لیکـشت  فالتخا  دراوم  لصف  لـح و  يارب  يرواد  تأـیه  دـیاب  تکرـش  همانـساسا  نوناـق و  ساـسا  رب  س 1711 :
نارادماهس و هک �51  لیلد  نیا  هب  مه  رـضاح  لاحرد  تسین و  دوخ  هفیظو  ماجنا  هب  رداق  هدـشن  لیکـشت  اضعا  فرط  زا  ات  روکذـم 
، دنا هدرک  رظنفرـص  دوخ  قوقح  زا  هک  یناسک  رب  ایآ  .دننک  یمن  نآ  لیکـشت  هب  تردابم  دـنا ، هدرک  رظنفرـص  دوخ  قوقح  زا  اکرش 

؟ دننک تکراشم  تأیه  نیا  لیکشت  رد  دنا  هدرکن  رظنفرص  دوخ  قوقح  زا  هک  رگید  نارادماهس  قوقح  ظفح  يارب  تسا  بجاو 

لیکشت يرواد  تأیه  یضتقم ، دراوم  رد  هک  دنـشاب  هداد  دهعت  تکرـش  یلخاد  تارّرقم  نوناق و  ساسا  رب  تکرـش  ياضعا  رگا  ج :
هب لمع  زا  ناـنآ  يراددوخ  زّوجم  دوخ ، قح  زا  اـضعا  زا  یـضعب  ندرک  رظنفرـص  دـننک و  لـمع  دوخ  دـهعت  هب  تسا  بجاو  دـنهد ،

.دوش یمن  بوسحم  يرواد  تأیه  لیکشت  هب  عجار  ناشدهعت 

، لاس نایاپ  رد  دنتسه و  کیرش  تسا ، كرتشم  مه  نآ  یلفقرـس  هک  یناکم  رد  تراجت ، رد  كرتشم  هیامرـس  اب  رفن  ود  س 1712 :
ار دوخ  هیامرـس  هدرک و  كرت  ار  دوخ  هنازور  راک  ود ، نآ  زا  یکی  ًاریخا  دـننک ، یم  میـسقت  دوخ  نیب  هدومن و  نّیعمار  نایز  دوس و 

تسا یعّدم  کیرش  نآ  رضاح  لاح  رد  دهد و  یم  همادا  ناکم  نآ  رد  تالماعم  ماجنا  هب  رگید  کیرش  هک  یلاح  رد  تسا  هتشادرب 
هداد ماجنا  شدوخ  يارب  شکیرش  هک  یصاخ  تالماعم  رد  هک 
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؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  نیا  تسا ، کیرش 

كالم هکلب  تسین ، یفاک  نآ  زا  لصاح  دوس  تراجت و  رد  كارتشا  يارب  يراجت ، لحم  یلفقرـس  اـی  کـلم  رد  تکارـش  دّرجم  ج :
روط هب  ار  كرتشم  هیامرس  رد  دوخ  مهس  کیرش  ود  زا  کی  ره  هکنآ  زا  دعب  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، تراجت  هیامرـس  رد  كارتشا  نآ 

هیامرس هک  یسک  دهد ، همادا  لحم  نآ  رد  تراجت  هب  رگید  کیرش  تفرگ ، ار  دوخ  هیامرـس  نانآ  زا  یکی  دندرک و  میـسقت  حیحص 
ترجا ای  هراجا  هبلاطم  لحم  نآ  زا  دوخ  مهـس  تبـسن  هب  دناوت  یم  طقف  درادن و  رگید  درف  تراجت  رد  یّقح  هدرک  تفایرد  ار  دوخ 

رد شتکارـش  تبـسن  هب  رگید  کیرـش  دـشاب ، كرتشم  هیامرـس  میـسقت  زا  لبق  ناکم  نآ  رد  وا  تراجت  همادا  رگا  یلو  دـنک  لـثملا 
.دراد قح  لّوا  کیرش  تراجت  رد  هیامرس ،

فرحنم قح  بهذم  مالـسا و  زا  هک  يراکفا  جـیورت  رـشن و  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  مرهاوخ  دراد  ناکما  هکنیا  هب  هجوت  اب  س 1713 :
تکرش و رد  وا  مهـس  ندرک  ادج  زا  مریگب و  ار  شلاوما  هب  مرهاوخ  یبایتسد  يولج  تسا  بجاو  نم  رب  ایآ  دنک ، فرـصم  دنتـسه ،

؟ منک يریگولج  وا  هب  نآ  تخادرپ 

هکنیا زا  سرت  لیلد  هب  دنناوت  یمن  نینچمه  دنوش و  تکارـش  زا  رگید  کیرـش  ندش  ادج  عنام  دنرادن  قح  اکرـش  زا  کی  چـیه  ج :
فرصم تسین ، زیاج  اهنآ  رد  لام  فرصم  هک  يروما  هانگ و  ّرش و  ياههار  رد  ار  اهنآ  دنک  تفایرد  ار  شلاوما  ءاکرش  زا  یکی  رگا 

وا دوخ  رب  دنچره  دننک ، تباجا  هطبار  نیا  رد  ار  وا  هتـساوخ  تسا  بجاو  نانآ  رب  هکلب  .دنوش  شلاوما  هب  وا  یبایتسد  عنام  دنک ، یم 
مارح
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دراوم رد  ار  شلاوما  رگا  هک  تسا  بجاو  زین  نارگید  رب  هک  نانچمه  دریگب ، راـکب  مارح  ياـهتیلاعف  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  تسا 
.دنیامن رکنم  زا  یهن  ار  وا  درک ، فرصم  زاجمریغ 

هدوب نازرواشک  يدادـجا  ءابآ و  کلم  دـسر و  یم  راتکه  هد  هب  نآ  تحاسم  هک  دراددوجو  یبآ  هکرب  اـم  ياتـسور  رد  س 1714 :
، رضاح لاحرد  .دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  اهغاب  عرازم و  يرایبآ  يارب  دوش و  یم  عمج  نآ  رد  بآ  ناتـسمز  رد  لاسره  تسا و 

کلم هدنام ، یقاب  رادقم  ایآ  تسا ، هدـنام  یقاب  نآ  راتکه  جـنپ  طقف  هدومن و  نآ  طسو  رد  یـضیرع  هداج  ثادـحا  هب  مادـقا  تلود 
؟ نازرواشک کلم  ای  دوش  یم  بوسحم  يرادرهش 

بوسحم نانآ  کلم  نآ ، هدـنام  یقاب  تسا ، هدیـسر  نانآ  هب  ثرا  قیرط  زا  هدوب و  نازرواشک  يدادـجا  ءابآ و  کلم  هکرب ، رگا  ج :
.دشاب هتشاد  یصاخ  نیناوق  هطبار  نیا  رد  تلود  هکنآ  رگم  درادن ، قح  نآ  رد  يرادرهش  دوش و  یم 

هبه

لوا تمسق 

؟ تسا زیاج  دنک  یم  ادها  غلاب  ریغ  میتی  هک  يا  هیده  رد  فّرصت  ًاعرش  ایآ  س 1715 :

.تسوا یعرش  ّیلو  هزاجا  هب  طونم  ج :

ضّوـعم هبه  تروـصب  شگرزبردارب  رـسپ  هب  ار  دوـخ  مهـس  ناـنآ  زا  یکی  دنتـسه و  کیرـش  ینیمز  هـعطق  رد  ردارب  ود  س 1716 :
ار نیمز  زا  رادقم  نآ  رد  ثرا  ياعّدا  ناشردپ  توف  زا  دـعب  دـنراد  قح  هدـننک ، هبه  نادـنزرف  ایآ  تسا ، هداد  وا  لیوحت  هدیـشخب و 

؟ دننکب

هداد و وا  لیوحت  هدیـشخب و  شردارب  رـسپ  هب  تایح  لاح  رد  ار  نیمز  نآ  رد  دوخ  مهـس  هدرک  توف  هک  يردارب  دوش  تباث  رگا  ج :
.دنرادن نآ  رد  یّقح  شگرم  زا  دعب  وا  هثرو  تسا ، هتشاذگ  شرایتخا  تحت  ار  نآ 

يارب یصخش  س 1717 :
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نآ هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هدرک  انب  شدوخ  يارب  مه  ار  يا  هقبط  شتایح  نامز  رد  وا  هزاجا  اب  هتخاـس و  هناـخ  وا  نیمز  رد  شردـپ 
رد فّرصت  تیفیک  ای  هبه  رب  تلالد  هک  مه  يدنس  ای  تیـصو  هنوگ  چیه  تسا و  هدرک  توف  شردپ  تافو  زا  دعب  لاس  دنچ  صخش 

؟ دوش یم  لقتنم  وا  هثرو  هب  توم  زادعب  تسوا و  کلم  مود  هقبط  ایآ  درادن ، دوجو  دنکب  نآ 

یعزانم دوجو  نودب  شردپ  تایح  لوط  رد  دشاب و  هداد  دراد ، رارق  وا  فّرـصت  رد  هک  ار  مود  هقبط  تخاس  جراخم  دنزرف ، رگا  ج :
.تسوا هثرو  يارب  ددرگ و  یم  بوسحم  وا  هکرت  ءزج  مه  توف  زا  دعب  دوش و  یم  وا  ّتیکلم  هب  مکح  ًاعرش  هدوب ، وا  رایتخا  رد 

فصن نیمز و  کی  درک و  نم  مان  هب  یمـسر  روط  هب  ار  دوخ  ياه  هناخ  زا  یکی  متـشاد ، لاس  هدزای  هک  ینامز  رد  مردپ  س 1718 :
هک يا  هناخ  هک  دـندرک  اعدا  هثرو  ریاس  مردـپ  تافو  زا  دـعب  دومن ، مردام  مسا  هب  ارنآ  رگید  فصن  مردارب و  مان  هب  مه  ار  يا  هناـخ 
هب ارنآ  هناخ ، هرداصم  زا  يریگولج  يارب  مردپ  هک  دنتـسه  یعّدـم  نانآ  تسین ، نم  کلم  ًاعرـش  تسا ، هدرک  تبث  نم  مان  هب  مردـپ 

هجوت اب  دشاب ، یم  نانآ  کلم  هدومن ، مردام  ردارب و  مسا  هب  هک  یکالما  هک  دـننک  یم  فارتعا  لاح  نیع  رد  تسا و  هدرک  نم  مسا 
؟ تسیچ مکح  درادن ، دوجو  هلأسم  نیا  رب  مه  يدهاش  هدرکن و  یتیصو  مردپ  هکنیا  هب 

دنـس عوضوم ، نیا  توبث  يارب  هداد و  وا  لیوحت  هدرک و  هبه  هثرو  زا  یـضعب  هب  شتایح  نامز  رد  دوخ  كالما  زا  ردپ  هک  هچنآ  ج :
هب زین  ار  نآ  یمسر 
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نآ ناشردپ  هک  دننک  تباث  يربتعم  قیرط  هب  هکنآ  رگم  دنرادن  ار  وا  تمحازم  قح  هثرو ، ریاس  تسوا و  کلم  ًاعرش  هدومن ، يو  مان 
.تسا هدوب  يروص  وا  مان  هب  یمسر  دنس  تبثو  هدیشخبن  وا  هب  ار  کلم 

نآ و ياه  هنیزه  لیلقت  ثعاب  نیمه ، مدرک و  یم  کـمک  وا  هب  مه  نم  دوب ، يزاـس  هناـخ  لوغـشم  مرهوش  هک  یماـگنه  س 1719 :
هب ار  نآ  موس  کی  راک  نایاپ  زا  دعب  متسه و  کیرش  هناخ  رد  وا  اب  نم  هک  تفگ  راب  دنچ  مه  وا  دوخ  دش ، هناخ  تخاس  ندش  مامت 
رد دـنک  تباث  ارم  ياعّدا  هک  یتّیـصو  دنـس و  چـیه  مه  نآلا  دومن و  توف  راک  نیا  ماجنا  زا  لبق  وا  یلو  درک ، دـهاوخ  تبث  نم  ماـن 

؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  مرادن ، رایتخا 

کلم رد  تکارش  ثعاب  درک ، دهاوخ  کیرش  هناخ  رد  ار  امـش  هکنیا  هب  هدعو  دّرجم  ای  هناخ  تخاس  رد  يرای  کمک و  فرِـص  ج :
تسا هدیشخب  امش  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  هناخ  زا  یتمسق  امش  رـسمه  هک  دوشن  تباث  ربتعم  قیرط  زا  ات  نیا  رب  انب  دوش ، یمن  نآ 

.دیرادن نآ  رد  یّقح  دوخ  ثرا  مهس  زا  ریغ 

دوب شا  یکناب  باسح  رد  هک  ار  یلوپ  تساوخ و  ار  کناب  لوئسم  دوب  رادروخرب  یلقع  تمالس  زا  هک  یلاح  رد  مرهوش  س 1720 :
نآ دـهاش  کناب  لوئـسم  ناتـسرامیب و  سیئر  هک  يروط  هب  دومن  اـضما  دـشاب  نم  اـب  تشادرب  قح  هک  ار  يدنـس  درک و  هبه  نم  هب 
مین هام و  کی  تشذگ  زا  دعب  مدرک ، تشادرب  نآ  زا  ار  یغلبم  هام  لوط  رد  داد و  کچ  هتسد  نم  هب  کناب  ساسا  نیمه  رب  دندوب و 

شرسپ
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رس اب  وا  تسا ؟ ترسمه  يارب  لام  نآ  ایآ  هک  دندیسرپ  وا  زا  دوب ، كاردا  روعـش و  دقاف  هک  یلاح  رد  اجنآ  رد  درب و  کناب  هب  ار  وا 
نآ ایآ  .داد  تبثم  باوج  تروص  نامه  هب  هک  تسا ؟ تنادنزرف  يارب  لام  نآ  ایآ  هک  دـندرک  لاؤس  وا  زا  هرابود  داد ، تبثم  باوج 

؟ دشاب یم  مرهوش  نادنزرف  کلم  ای  تسا  نم  يارب  لام 

سپ کناب  رد  هک  یلام  ضبق  يارب  کچ  تفایرد  دنس و  اضما  دّرجم  تسا و  ّتیکلم  لوصح  طرـش  ضبق ، هبه ، رد  هک  اجنآ  زا  ج :
هزاجا اب  ار  هچنآ  نیا  رب  انب  دوش ، یمن  هبه  نیا  تّحـص  هب  مکح  بجوم  کچ  تفایرد  اضما و  فرـص  اذل  تسین ، یفاک  هدش  زادـنا 

زا دـعب  هدـنام ، کناب  رد  ناترهوش  لاومازا  هک  هچنآ  تسامـش و  لام  دـیا ، هتفرگ  کناب  زا  وا  یلقع  تمالـس  لاـح  رد  ناـترهوش و 
هنیمز نیا  رد  رگا  درادن و  يرابتعا  كاردا ، نادـقف  نامز  رد  وا  رارقا  تسوا و  هثرو  يارب  دوش و  یم  بوسحم  شا  هکرت  زا  وا  توف 

.تسا عبتم  دشاب  هتشاد  دوجو  ینوناق 

وا یـصخش  لاوما  زا  دـنک ، هدافتـسا  اهنآزا  ات  دـنرخ  یم  وا  يارب  ناشردام  تایح  ناـمز  رد  نادـنزرف  هک  ییاـهزیچ  اـیآ  س 1721 :
؟ دوش بوسحم  وا  هکرت  زا  شتافو  زا  دعب  هک  يروط  هب  دوش  یم  بوسحم 

زا دعب  تسا و  ناشردام  یـصخش  کلم  دنـشاب ، هتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  هدیـشخب و  ناشردام  هب  ار  روکذـم  ءایـشا  نادـنزرف ، رگا  ج :
.دوش یم  بوسحم  شا  هکرت  ءزج  وا  تافو 

شا هکرت  ءزج  شتافو  زادـعب  هدـش و  بوسحم  رهوش  لاوما  زا  درخ ، یم  شرـسمه  يارب  رهوش  هک  الط  تالآرویز  اـیآ  س 1722 :
ار دوخ  مهس  وا  رسمه  هدش و  میسقت  هثرو  نیب  هک  يروط  هب  دوش ، یم  بوسحم 
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؟ تسا هجوز  کلم  هکنآ  ای  درب  یم 

ّتیکلم هب  مکح  دشاب ، هتشاد  هناکلام  تافّرصت  اهنآ  رد  هک  يروط  هب  دشاب  شرـسمه  فّرـصت  تحت  رایتخا و  رد  تارهاوج  رگا  ج :
.دوش تباث  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  دوش  یم  وا  يارب  ترهاوج  نآ 

؟ ود ره  ای  نز و  ای  تسا  رهوش  کلم  دوش ، یم  هیده  نانآ  هب  رهوش  نز و  ییوشانز  یگدنز  لوط  رد  هک  ییایاده  ایآ  س 1723 :

زا یکی  يارب  ای  دشاب ، ود  ره  يارب  هدافتـسا  لباق  هکنیا  ای  نانز  ای  دشاب  نادرم  صتخم  هک  تهج  نیا  زا  ایادـه  فالتخا  اب  هلأسم  ج :
هب هک  هچنآ  تسوا و  دوخ  کلم  هدش  هیده  نیجوز  زا  یکی  صوصخ  هب  رما  رهاوظ  ساسا  رب  هک  هچنآ  دنک ، یم  ادـیپ  توافت  نانآ 

.تسا نانآ  كرتشم  کلم  هدش ، هیده  كرتشم  روط  هب  نانآ  يود  ره 

هداد وا  هب  جاودزا  ماگنه  شا  هداوناخ  هک  ار  یلاوما  نز  نآ  تسا  زیاج  دـهد ، قالط  ار  شنز  يدرم  هک  یتروص  رد  اـیآ  س 1724 :
؟ دنک هبلاطم  شرهوش  زا  اه ) نیا  دننام  سابل و  باوختخر ، شرف ، دننام   ) دنا

وا صخش  هب  ای  هدیرخ و  شدوخ  يارب  هک  دنشاب  یـصخش  ياهزیچ  زا  ای  هتفرگ و  شا  هداوناخ  زا  نز  هک  دنـشاب  ییایـشا  زا  رگا  ج :
ییاهزیچ زا  رگا  یلو  دـنک ، هبلاطم  شرهوش  زا  ار  اـهنآ  دراد  قح  دنـشاب  دوجوم  هک  یتروص  رد  تسوا و  کـلم  دنـشاب ، هدـش  هبه 

دنک هبلاطم  شرهوش  زا  ار  اهنآ  دناوت  یمن  دنشاب ، هدش  هیده  تسوا ، رهوش  هک  ناشداماد  هب  وا  ماوقا  ای  هداوناخ  فرط  زا  هک  دنـشاب 
زا مه  جوز  هدنام و  یقاب  اهنآ  نیع  رگا  هک  تسا ، هدرک  هیده  جوز  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  یسک  تسد  رد  لاوما  لیبق  نیا  رایتخا  هکلب 

ماحرا
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.دریگب سپ  ار  لام  نآ  دنک و  خسف  ار  هبه  هدننک ، هیده  تسا  زیاج  دشابن  نانآ 

نارود رد  مدوـخ و  لوـپ  اـب  هـک  ار  يرگید  ياـهزیچ  تـالآرویز و  اـهالط و  مداد ، قــالط  ار  مرــسمه  هـکنآ  زا  دــعب  س 1725 :
؟ تسا زیاج  نم  يارب  اهنآ  رد  فّرصت  رضاح  لاحرد  ایآ  متفرگ ، سپ  يو  زا  مدوب  هداد  وا  هب  نامجاودزا 

دزن اهنآ  نیع  دـیا و  هدرک  هبه  وا  هب  ار  اهنآ  اـی  دـنک و  هدافتـسا  اـهنآ  زا  اـت  دـیا  هداد  ناترـسمه  هب  هیراـع  ناونع  هب  ار  اـهنآ  رگا  ج :
ار هدش  هبه  لاوما  هدومن و  خسف  ار  هبه  دیناوت  یم  دشاب ، یمن  امش  ماحرا  زا  مه  نز  نآ  تسا و  دوجوم  تروص  نامه  هب  ناترـسمه 

.تسین زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دینک ، فّرصت  دیا  هتفرگ  وا  زا  هک  ییایشا  رد  تسا  زیاج  هجیتن  رد  دیریگب و  سپ 

دوـخ راـک  زا  لاـسکی  زا  دـعب  یلو  درک ، نم  ماـن  هب  یمـسر  روـط  هب  ار  نآ  دنـس  دیـشخب و  نم  هب  ار  ینیمز  هعطق  مردـپ  س 1726 :
؟ منک فّرصت  نیمز ، نآ  رد  تسا  زیاج  ایآ  دش ، نامیشپ 

، دومن عوجر  دش و  نامیـشپ  دوخ  هبه  زا  دیدرک ، ادیپ  ءالیتسا  نآ  رب  دـیتفرگ و  لیوحت  وا  زا  ار  نیمز  هکنآ  زا  دـعب  ناتردـپ  رگا  ج :
قح دشاب ، امـش  طسوت  نیمز  ضبق  زا  لبق  وا  عوجر  ینامیـشپ و  رگا  یلو  .تسامـش  کلم  نیمز ، ًاعرـش  تسین و  حیحـص  وا  عوجر 

قّقحت يارب  امـش  ماـن  هب  دنـس  تبث  دّرجم  دـیرادن و  یّقح  روبزم  نیمز  رد  رگید  نآ  زا  سپ  امـش  دـیامن و  لودـع  دوخ  هبه  زا  دراد 
.دشاب یمن  یفاک  تسا ، ربتعم  هبه  رد  هک  یضبق 

واو مدیشخب  يدرف  هب  ار  ینیمز  بناجنیا  س 1727 :
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و منک ؟ هبلاطم  وا  زا  ما  هدیـشخب  وا  هب  هک  ار  هچنآ  تمیق  ای  نیع  تسا  زیاج  ایآ  درک ، انب  ینوکـسم  يا  هناـخ  نآ ، زا  یتمـسق  رد  مه 
؟ مریگب سپ  وا  زا  هدرکن  انب  نآ  رد  نامتخاس  هک  ار  نیمز  زا  رادقم  نآ  تسا  زیاج  ایآ 

سپ هبه و  خسف  قح  رگید  دومن ، فّرصت  نآ  رد  نامتخاس  نتخاس  اب  درک و  ضبق  ار  نیمز  امـش  نذا  اب  صخـش  نآ  هکنآزا  دعب  ج :
رظن هب  نآ  زا  یتمـسق  رد  هناخ  تخاس  هک  دـشاب  يرادـقم  هب  نیمز  تحاسم  رگا  دـیرادن و  وا  زا  ار  نآ  تمیق  ای  نیمز  لـصا  نتفرگ 

.دیرادن ار  نآ  زا  يرادقم  چیه  نتفرگ  سپ  قح  دوش  بوسحم  نیمز  همه  رد  فّرصت  ًافرع  هقطنم  یلاها 

؟ دیامن مورحم  نآ  زا  ار  هیقب  دنک و  هبه  شنادنزرف  زا  یکی  هب  ار  دوخ  لاوما  همه  یصخش  تسا  زیاج  ایآ  س 1728 :

.تسین زیاج  دوش ، نادنزرف  نیب  رد  فالتخا  هنتف و  ندش  هتخیگنارب  بجوم  راک  نیا  رگا  ج :

نیا هب  دنزاسب  هینیسح  نآ  نیمز  رد  ات  درک  هبه  رفن  جنپ  هب  یمـسر  دنـس  اب  هضّوعم  هبه  تروص  هب  ار  شا  هناخ  یـصخش  س 1729 :
اب نانآ  هجیتن  رد  دنیامن ، فقو  ار  نآ  دنناوت  یم  دنتـساوخ  رگا  نآ  زا  دعب  دـننک و  سبح  لاس  هد  ات  تخاس  زا  دـعب  ار  نآ  هک  طرش 
زا دعب  فقو ، دقع  طورـش  هب  طوبرم  روما  سبح و  رب  تراظن  يّدـصت و  رایتخا  دـندرک و  هینیـسح  تخاس  هب  تردابم  مدرم  کمک 
رد ایآ  دندومن ، میظنت  نآ  هب  عجار  مه  يدنـس  دنتفرگ و  هدـهعرب  ناشدوخ  ار  فقو  رب  رظان  یلوتم و  نییعتو  روبزم  تّدـم  تشذـگ 

هتشاد ار  هسوبحم  هینیسح  ندرک  فقو  دصق  هک  یتروص 
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روذـحم ًاعرـش  طورـش  نیا  هب  مازتلا  مدـع  ایآ  و  تسا ؟ بجاو  فقو  رب  رظان  یلوتم و  باـختنا  هب  عجار  ناـنآ  رظن  زا  ّتیعبت  دنـشاب ،
؟ دنک یم  ادیپ  یمکح  هچ  هلأسم  دنک ، تفلاخم  هینیسح  فقو  اب  رفن  جنپ  نآ  زا  یکی  هک  یتروصرد  و  دراد ؟

ياهطرش زا  رگا  دننک و  لمع  هدومن  طرش  نانآ  رب  هضّوعم  هبه  دقع  نمض  رد  هدننک  هبه  هک  یطیارش  قبط  تسا  بجاو  نانآ  رب  ج :
هک ییاهطرـش  اّما  تشاد و  دنهاوخ  ار  هضّوعم  هبه  خسف  قح  وا  هثرو  ای  هدننک  هبه  دـننک ، فّلخت  فقو  ای  سبح  ّتیفیک  هب  عجار  وا 
دنا هدرک  تبث  رّرقم و  نآ  رب  رظان  ّیلوتم و  فقو و  دروم  رد  نینچمه  نآ و  رب  تراظن  سبح و  يّدصت  رایتخا  هب  عجار  رفن  جـنپ  نآ 

مازتلا دشاب ، هدرک  راذگاو  نانآ  هب  ار  روما  نآ  همه  رایتخا  هک  تروص  نیا  هب  دشاب  هبه  دقع  رد  هدـننک  هبه  قفاوت  اب  هک  یتروص  رد 
هدوب نیا  هدننک  هبه  رظن  هک  یتروص  رد  دننک  يراددوخ  هینیسح  ندرک  فقو  زا  نانآ  زا  یـضعب  رگا  تسا و  بجاو  اهنآ  هب  لمع  و 

.دنیامن نآ  فقو  هب  تردابم  دنرادن  قح  دارفا  ریاس  دنریگب ، میمصت  نآ  فقو  دروم  رد  مهاب  نانآ  هک 

هراجا لاس  هدزناپ  تدم  هب  ار  نآ  همه  لاس  کی  زا  دـعب  تسا و  هدیـشخب  شرـسمه  هب  ار  شا  یـصخش  هناخ  ثلث  يدرف  س 1730 :
تسا حیحص  تسا ، هداد  هراجا  هبه ، زا  دعب  ار  هناخ  هک  یلاح  رد  هبه  نیا  ایآ  درادن ، مه  يدنزرف  تسا و  هدومن  توف  سپس  هداد و 

نآ و ثلث  ود  زا  ای  درک  تخادرپ  هناخ  مامت  زا  ار  نآ  دیاب  ایآ  دشاب  راکهدب  رگا  و 
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؟ دسرب نایاپ  هب  هراجا  تدم  ات  دننک  ربص  ناراکبلط  تسا  بجاو  ایآ  و  دومن ؟ میسقت  هثرو  نیب  ثرا  نوناق  قبط  ار  هیقب  سپس 

، هناخ لک  لیوحت  نمض  رد  دنچره  نآ ، مامت  نداد  هراجا  زا  لبق  هدیـشخب  شرـسمه  هب  هک  ار  هناخ  زا  رادقم  نآ  هدننک  هبه  رگا  ج :
طقف هراجاو  تسا  ذـفان  حیحـص و  رادـقم  نآ  رد  هبه  هدوب ، هضّوعم  هبه  اـی  هدوب و  وا  ماـحرا  زا  زین  شرـسمه  هدـناسر و  وا  ضبق  هب 
لطاب تسا ، هدـش  هداد  هراجا  نآ  زادـعب  هناخ  مامت  هک  لیلد  نیا  هب  هبه  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  یم  حیحـص  نآ  هیقب  هب  تبـسن 
یهدب .تسا  حیحـص  تسا  هتفرگ  تروص  هبه  زادعب  هک  هناخ  هراجا  طقف  دشاب و  هبه  زا  عوجر  دـصق  هب  نداد  هراجا  رگا  هتبلا  تسا 
هراجا یتدـم  يارب  شتایح  ناـمز  رد  هک  هچنآ  دوش و  تخادرپ  تسا ، هدوب  نآ  کـلام  شتوف  ناـمز  اـت  هک  هچنآ  زا  دـیاب  مه  ّتیم 

یم رـسک  نآ  زا  وا  یهدـب  دوش و  یم  بوـسحم  هکرت  ءزج  نآ  نیع  تسا و  رجأتـسم  يارب  هراـجا  ناـمز  لوـط  رد  نآ  تعفنم  هداد ،
.دنربب يا  هدافتسا  نآ  زا  دنناوت  یمن  هراجا  تدم  ءاضقنا  ات  تسا و  هثرو  ثرا  نآ ، هدنام  یقاب  ددرگ و 

هک طرش  نیا  هب  دشاب  شنادنزرف  زا  یکی  هب  ّقلعتم  وا  لوقنم  ریغ  لاوما  همه  هک  تسا  هتشون  شا  همانتیـصو  رد  یـصخش  س 1731 :
همه لاس  کی  تشذگ  زا  دعب  سپـس  دهدب ، شا  هداوناخ  وا و  هب  لاوما  نآ  ربارب  رد  جنرب  يرادقم  لاس  ره  تسا  هدنز  هک  ینامز  ات 

تسا حیحص  نآ  ثلث  رد  هجیتن  رد  دراد و  رابتعا  نانچمه  مّدقت  تلع  هب  تیصو  نیا  ایآ  دیشخب ، وا  هب  ار  لاوما  نآ 
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لباق ( ؟ دوش یم  لطاب  نآ  زا  دعب  هبه  قّقحت  اب  تیصو  هک  نآ  ای  دسر ؟ یم  ثرا  هب  هثرو  همه  هب  وا  توم  زا  دعب  لاوما  هدنام  یقاب  و 
( .دنتسه هل  بوهوم  فّرصت  تحت  رایتخا و  رد  روبزم  لاوما  هک  تسا  رکذ 

ققحم و وا  نذا  اب  هدـننک و  هبه  تایح  نامز  رد  هدـش  هبه  ِلام  رب  ءالیتسا  ضبق و  اـب  هتفرگ  تروص  تیـصو  زا  دـعب  هک  هبه  رگا  ج :
رد دوش ، یم  بوسحم  تیـصو  زا  عوجر  هبه ، اریز  ددرگ  یم  لطاب  تسا ، هتفرگ  تروص  هبه  زا  لبق  هک  تیـصو  دشاب ، هدش  یعطق 
زا یـصوم  لودـع  هک  یناـمز  اـت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنرادن و  یّقح  نآ  رد  هثرو  هیقب  تسا و  دـنزرف  کـلم  هدـش ، هبه  لاـم  هجیتن 

.دراد رابتعا  تیصو  دشاب ، هدشن  زارحا  تیصو 

نانآ زا  ار  نآ  لاس  دنچ  زادعب  تسا ، هدیـشخب  دوخ  ردارب  ود  هب  شردپ  ثرا  زا  ار  دوخ  مهـس  هک  یثراو  تسا  زیاج  ایآ  س 1732 :
؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  دننک ، يراددوخ  وا  مهس  ندنادرگزاب  زا  ود  نآ  رگاو  دنک ؟ هبلاطم 

وا عوجر  رگا  یلو  درادن ، ار  یّقح  نینچ  دنک ، عوجر  دوخ  هبه  زا  دهاوخب  هدـش ، ققحم  ضابقا  ضبق و  اب  هبه  هکنآ  زا  دـعب  رگا  ج :
.تسا لاکشاالب  حیحص و  دشاب ، ضابقاو  ضبق  زا  لبق 

میسقت هثرو  نیب  ثرا  هکنآ  زا  لبق  یتدم  زا  دعب  یلو  دیـشخب ، نم  هب  ثرا  زا  ار  دوخ  مهـس  تیاضراب ، مناردارب  زا  یکی  س 1733 :
؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  درک ، عوجر  دوخ  هبه  زا  دوش 

تسا هدرک  هبه  امش  هب  هک  هچنآ  رد  یّقح  امش  تسا و  حیحص  دنک ، عوجر  هبه  زا  امش  هب  دوخ  ثرالا  مهـس  لیوحت  زا  لبق  رگا  ج :
زا دعب  رگا  یلو  دیرادن ،
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.درادن یّقح  تسا  هدیشخب  امش  هب  هچنآ  رد  وا  درادن و  يرثا  دنک ، عوجر  دوخ  هبه  زا  دیدرک  ضبق  ار  نآ  هکنآ 

مود تمسق 

نیا هب  دروآ ، اجب  ار  جح  هضیرف  وا  زا  تباین  هب  شتوم  زا  دعب  ات  تسا  هدیـشخب  یـصخش  هب  ار  دوخ  یعورزم  نیمز  ینز  س 1734 :
دوخ ياه  هون  زا  یکی  هب  ار  نیمز  مود  راب  يارب  سپـس  .دنتـسین  قفاوم  يو  اب  وا  ماوقا  یلو  تسا ، هدـش  بجاو  وا  رب  جـح  هک  نامگ 

هـضیرف ماجنا  هب  تبـسن  لّوا ، هل  بوهوم  مود ؟ هبه  ای  تسا  حیحـص  لوا  هبه  ایآ  درک ، توف  مود  هبه  زا  دـعب  هتفه  کی  دومن و  هبه 
؟ دراد یفیلکت  هچ  وا  يارب  جح 

هدوب و مزـال  حیحـص و  لّوا  هبه  دـشاب ، هدرک  ضبق  وا  هزاـجا  اـب  ار  هبوهوم  نیع  هدوـب و  هدـننک  هبه  ماـحرا  زا  لوا  صخـش  رگا  ج :
زا رگا  یلو  تسا ، لّوا  هل  بوهوم  هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و  مود  هبه  دـهد و  ماـجنا  ار  جـح  هضیرف  نز  نآ  فرط  زا  تسا  بجاو 

ددرگ یم  بوسحم  لّوا ، هبه  زا  عوجر  تسا و  حیحـص  مود  هبه  دشاب ، هتفرگن  لیوحت  وا  زا  ار  هبوهوم  نیع  ای  دشابن و  نز  نآ  ماوقا 
جح هضیرف  هدـننک  هبه  فرط  زا  تسین  بجاو  درادـن و  نیمز  رد  یّقح  لّوا  صخـش  هجیتن  رد  دوش ، یم  لطاب  لّوا ، هبه  نآ  رثا  رب  و 

.دروآ اجب  ار 

ماگنه دوش ، یم  رادروخرب  نآ  زا  هدـنیآ  رد  هک  ار  دوخ  یلام  قوقح  نز  رگا  ایآ  تسا ؟ هبه  لباق  توبث ، زا  لبق  قح  ایآ  س 1735 :
؟ تسا حیحص  دشخبب ، شرهوش  هب  دقع 

نآ هدنیآ  قوقح  هبه  رگا  هجیتن  رد  .دراد  دوجو  عنم  هکلب  لاکشا و  اه ، هبه  لیبق  نیا  تّحص  رد  ج :
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.درادن يرثا  هدیاف و  چیه  الا  درادن و  لاکشا  ددرگرب ، توبث  زا  دعب  اهنآ  طاقسا  طرش  هب  ای  حلص  هب  شرهوش  هب  نز 

؟ دراد یمکح  هچ  راّفک  هب  هیده  نداد  ای  نتفرگ  س 1736 :

.درادن یعنام  هسفن  یف  ج :

هچنآ یّتح  شلاوما  همه  هب  تبـسن  هبه  نیا  ایآ  تسا ، هدیـشخب  شا  هون  هب  ار  دوخ  لاوما  همه  شتایح  نامز  رد  یـصخش  س 1737 :
؟ تسا ذفان  دوش ، رگید  روما  نفد و  نفک و  جرخ  وا  ندرم  زا  دعب  دیاب  هک 

ضبق هک  هچنآ  مامت  هب  تبـسن  هبه  دنـشاب ، هدش  ضبق  وا  نذا  اب  هدننک و  هبه  تایح  نامز  رد  هبه و  زا  دـعب  هدـش  هبه  لاوما  رگا  ج :
.تسا ذفان  هدش ،

؟ ددرگ یم  بوسحم  هیده  دوش ، یم  تخادرپ  گنج  نیحورجم  نازابناج و  هب  هک  یلاوما  ایآ  س 1738 :

.تسا نانآ  راک  ترجا  هک  دوش  یم  تخادرپ  نانآ  زا  یضعب  هب  راک  ربارب  رد  هک  هچنآ  رگم  .هلب  ج :

؟ نانآ ّیلو  ای  لیفک و  ای  تسا  هثرو  لام  دوش  میدقت  يدیهش  هداوناخ  هب  يا  هیده  رگا  س 1739 :

.دراد هدننک  هبه  ّتین  هب  یگتسب  ج :

یماگنه اه  هطساو  اه و  لیکو  زا  یضعب  هب  یجراخ  ای  یلخاد  یقوقح  یقیقح و  ياه  تیـصخش  ای  اه  تکرـش  زا  یخرب  س 1740 :
دراد لامتحا  هکنیا  دوجو  اب  دـنهد ، یم  ار  ییاه  هیدـه  دـننک ، یم  یتعنـص  ياهدادرارق  دـقع  ای  ـالاک  شورف  دـیرخ و  هب  مادـقا  هک 
لوبق وا  زا  ار  اه  هیده  نیا  تسا  زیاج  ًاعرـش  ایآ  دیامن ، ذاختا  وا  عفن  هب  یمیمـصت  ای  دنک و  لمع  هدنهد  هیده  عفن  هب  هیده  هدـنریگ 

؟ دنک

.دریگب هیده  وا  اب  هلماعم  ربارب  رد  رگید  فرط  زا  دیابن  دادرارق  دقع  شورف و  دیرخ و  رد  هطساو  ای  لیکو  ج :

دوش یم  هداد  صاخشا  ای  اه  تکرش  طسوت  هک  ییاه  هیده  رگا  س 1741 :
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؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، هدش  هداد  نانآ  هب  لاملا  تیب  زا  هک  دشاب  يا  هیده  ربارب  رد 

.دوش هداد  لاملا  تیب  هب  دیاب  هدش ، هداد  لاملا  تیب  زا  هک  دشاب  يا  هیده  ضوع  رگا  ج :

ایآ دوش ، یتینما  كوکـشم  طباور  ای  بسانمان و  تاطابترا  يرارقرب  بجوم  دراذـگب و  ریثأـت  نآ  هدـنریگ  رد  هیدـه  رگا  س 1742 :
؟ تسا زیاج  نآ  رد  فّرصت  هیده و  نآ  نتفرگ 

.دوش يراددوخ  اهنآ  لوبق  زا  تسا  بجاو  هکلب  تسین  زیاج  اه  هیده  نیا  نتفرگ  ج :

ایآ تسا ، هدـنهد  هیدـه  عفن  هب  تاغیلبت  ماجنا  يارب  نآ  هدـنریگ  قیوشت  بیغرت و  يارب  هیدـه  هک  دوش  هداد  لامتحا  رگا  س 1743 :
؟ تسا زیاج  نآ  نتفرگ 

.تسا عنام  نودـب  مه  نآ  ربارب  رد  هیدـه  لوبق  درادـن و  لاکـشا  دنـشاب ، زیاج  ینوناق  یعرـش و  تهج  زا  رظن  دروم  تاغیلبت  رگا  ج :
.دشاب یم  هطوبرم  تارّرقم  نوناق و  عبات  رما  نیا  يرادا  ياهطیحم  رد  هتبلا 

یضعب ماجنا  هب  تبسن  لوئسم  تقفاوم  بلج  يارب  ای  تفلاخم و  مدع  لفاغت و  یـشوپ و  مشچ  يارب  هیده  هک  یتروصرد  س 1744 :
؟ دراد یمکح  هچ  هیده  لوبق  دشاب ، روما  زا 

عرش فالخ  یفده  هب  یبایتسد  دصق  هب  هیده  میدقت  رگا  یّلک  روط  هب  .تسا  عونمم  هکلب  دراد و  لاکشا  اه  هیده  لیبق  نیا  لوبق  ج :
نتفرگ دریگب ، تروص  درادن ، ار  نآ  اب  تقفاوم  قح  هک  يزیچ  اب  تقفاوم  هب  ینوناق  لوئـسم  رد  لیامت  داجیا  روظنم  هب  ای  نوناق و  و 

.دنیامن يریگولج  نآ  زا  تسا  بجاو  مه  نیلوئسم  رب  دوش و  يراددوخ  نآ  لوبق  زا  تسا  بجاو  هکلب  تسین  زیاج  هیده  نآ 

هتفر ایند  زا  هک  شدنزرف  رسمه  هب  شتایح  نامز  رد  ار  دوخ  لاوما  زا  یشخب  ای  همه  يردپ ، ّدج  تسا  زیاج  ایآ  س 1745 :
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؟ دنراد ار  راک  نیا  هب  ضارتعا  قح  وا  نارتخد  ایآ  دشخبب ؟ وا  نادنزرف  هب  و 

هب ضارتعا  قح  وا  نارتخد  دـشخبب و  شرـسپ  رـسمه  ای  دوخ و  ياه  هون  هب  دـهاوخب  ار  هچ  ره  شتایح  نامز  رد  هک  دراد  قح  وا  ج :
.دنرادن ار  وا  راک 

ایآ دنک ، هبه  وا  ماوقا  ای  رـسمه  هب  ار  دوخ  لاوما  دهاوخ  یم  درادن و  يردام  ردـپ و  ردارب و  رهاوخ و  دـنزرف و  یـصخش  س 1746 :
؟ دنک هبه  ار  شلاوما  همه  دناوت  یم  هکنیا  ای  دراد  ینّیعم  صخشم و  رادقم  راک  نیا  ایآ  تسا ؟ زیاج  وا  يارب  راک  نیا  ًاعرش 

ثراو ریغ  ثراو و  زا  معأ  دـهاوخ  یم  هک  سک  ره  هب  ار  شلاوما  زا  یتمـسق  ای  همه  شتایح  نامز  رد  کلام  هک  درادـن  یعناـم  ج :
.دشخبب

هداد رارق  نم  رایتخا  رد  مدیهـش  دنزرف  دوبدای  هحتاف و  سلجم  يرازگرب  تهج  ییاذغ  داوم  لوپ و  يرادـقم  دیهـش  داینب  س 1747 :
؟ دش دهاوخ  دیهش  رجا  باوث و  ندش  مک  بجوم  ایآ  دراد ؟ لابندب  نم  يارب  يورخا  تاعبت  اهنآ  نتفرگ  ایآ  تسا ،

.درادن وا  هداوناخ  دیهش و  شاداپ  رجا و  رد  يریثأت  دننک و  لوبق  ار  اهکمک  نآ  ادهش  زیزع  ياه  هداوناخ  هک  درادن  لاکشا  ج :

هداد هیدـه  نانآ  هب  ماعنا  ناونع  هب  هک  ییاهزیچ  ات  هدـش  داجیا  لته  نانکراک  نانابهگن و  طسوت  كرتشم  قودنـص  کی  س 1748 :
بئان تسایر و  تمـس  ياراد  هک  نانآ  زا  یـضعب  یلو  ددرگ ، میـسقت  يواسم  روط  هب  نانآ  نیب  هدش و  يروآ  عمج  نآ  رد  دوش  یم 
مکح تسا ، هدوب  قودنص  ياضعا  نیب  هقرفت  فالتخا و  بجوم  هشیمه  هلأسم  نیا  ودننک  یم  هبلاطم  ار  يرتشیب  مهس  دنتـسه  سیئر 

؟ تسیچ نآ 

دراد یسک  دصق  هب  یگتسب  هلأسم  نیا  ج :
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هک ار  هچنآ  تسوا و  دوخ  لام  تسا  هداد  یصاخ  صخـش  هب  هک  ار  هچنآ  هجیتن  رد  تسا ، هدرک  تخادرپ  ماعنا  ناونع  هب  ار  لام  هک 
.دوش میسقت  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  دیاب  تسا  هداد  همه  هب 

ردپ و کلم  ای  دنوش  یم  بوسحم  ریغص  دوخ  کلم  ایآ  دنوش  یم  هداد  هیده  ریغـص  كدوک  هب  هک  يدیع  دننام  یلاوما  س 1749 :
؟ وا ردام 

.دنوش یم  بوسحم  ریغص  کلم  دشاب ، هدرک  ضبق  ار  اهنآ  ریغص ، رب  تیالو  ناونع  هب  ردپ  رگا  ج :

زا یکی  رسپ  ینعی   ) شا هون  هب  تسا  يزرواشک  نیمز  هعطق  کی  هک  ار  دوخ  ییاراد  دهاوخ  یم  دراد و  رتخد  ود  يردام  س 1750 :
یم مّود  رتخد  هک  نیا  اـی  تسا  حیحـص  وا ، هبه  نیا  اـیآ  دوش ، یم  مورحم  ثرا ، زا  وا  مود  رتخد  هجیتنرد  دـنک و  هبه  شرتـخد ) ود 

؟ دنک هبلاطم  نیمز ، نآ  زا  ار  دوخ  مهس  شردام ، گرم  زا  دعب  دناوت 

هدوب و يو  ِنآ  زا  کلم  تروص ، نیا  رد  هداد ، وا  لـیوحت  هدیـشخب و  شا ، هون  هب  ار  شکلم  دوخ ، تاـیح  ناـمز  رد  رداـم ، رگا  ج :
هدوب و ذفان  ثلث ، رادقم  ات  وا  ّتیصو  دنهد ، هون  هب  ار  کلم  نآ  وا ، زا  دعب  هک  هدرک  ّتیصو  رگا  اّما  درادن ، ضارتعا  قح  سک  چیه 

.دراد هثرو  نذا  هب  یگتسب  نآ  دئاز  رادقم  رد 

ود دـقع  هب  ار  دوخ  هبیبر  ود  وا  هک  نیا  طرـش  هب  درک  هبه  شردارب ، رـسپ  هب  ار  شیزرواشک  نیمز  زا  يرادـقم  یـصخش  س 1751 :
ایآ دومن  عانتما  مّود  هبیبر  جیوزت  زا  اّما  دروآ  رد  رسپ  کی  دقع  هب  ار  اه  هبیبر  زا  یکی  ردارب ، دنزرف  یلو  دروآ ، رد  هدننک ، هبه  رـسپ 

؟ هن ای  دشاب  یم  مزال  حیحص و  روکذم ، طرش  اب  هبه  نیا 

ج:

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 559 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یتروص  رد  نانآ ، جاودزا  هکلب  درادن  اه  هبیبر  رب  یتیالو  يردـپان  اریز  تسا  لطاب  طرـش ، نکل  تسا ، مزال  حیحـص و  هبه ، نیا 
.تسا ناشدوخ  تیاضر  هب  طونم  دنشاب ، هتشادن  يردپ  دّج  ای  ردپ 

نآ نارـسپ  اـب  جاودزا  يارب  ار  اـه  هبیبر  تیاـضر  هرکاذـم ، وـگتفگ و  اـب  ردارب  رـسپ  هک  تسا  نیا  روکذـم  طرـش  زا  دارم  رگا  یلب ،
.تشاد دهاوخ  خسف  قح  هدننک ، هبه  دنکن  لمع  طرش  هب  رگا  تسا و  مزال  نآ  هب  ءافو  حیحص و  طرش  دنک ، بلج  صخش ،

هبه زا  مداد  قالط  ار  وا  ردام  هکنآ  زا  دعب  مدرک ، مریغص  رتخد  مان  هب  ار  نآ  هک  مراد  ینوکـسم  نامتراپآ  کی  بناجنیا  س 1752 :
هچ هلأسم  نیا  مدومن ، مراد  دوخ  مود  رسمه  زا  هک  يرسپ  مان  هب  ار  نآ  یگلاس  هدجه  نس  هب  وا  ندیسر  زا  لبق  هدومن و  عوجر  دوخ 

؟ دراد یمکح 

، تسین خـسف  لباق  تسا و  مزال  هبه  دـیا ، هدومن  ضبق  وا  زا  تیالو  هب  ار  نآ  دـیا و  هدرک  هبه  ناترتخد  هب  ًاـتقیقح  ار  کـلم  رگا  ج :
تیکلام لوصح  هبه و  قّقحت  يارب  نیا  دیـشاب  هدرک  ناترتخد  مان  هب  ار  نآ  دنـس  طقف  هکلب  دشاب ، هدشن  ققحم  یقیقح  هبه  رگا  یلو 

.دشاب یم  امش  تسدرد  زین  نآ  رایتخا  تسامش و  کلم  نامتراپآ  نآ  هکلب  تسین ، یفاک  وا  يارب 

نانآ يارب  نآ  هب  عجار  يدنس  هدرک و  میـسقت  منادنزرف  نیب  ار  مکالما  همه  دیدش ، يرامیب  کی  هب  التبا  زا  دعب  بناجنیا  س 1753 :
زا نانآ  یلو  دننادرگرب ، نم  هب  ار  ملاوما  زا  يرادـقم  هک  مدومن  تساوخرد  هدرک و  هعجارم  نانآ  هب  يدوبهب  زا  دـعب  مدومن و  میظنت 

؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  نیا  دندومن ، يراددوخ  راک  نیا  ماجنا 

دنس نتشون  دّرجم  ج :
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دیا هداد  نانآ  لیوحت  هدرک و  هبه  نانآ  هب  ار  دوخ  كالما  لاوما و  رگا  هجیتن  رد  تسین  یفاـک  نادـنزرف  يارب  ّتیکلم  لوصح  يارب 
يا هبه  ًالصا  رگا  یلو  دیرادن ، ار  نآ  هب  تبسن  عوجر  قح  دشاب ، هتفرگ  رارق  نانآ  هناکلام  فّرـصت  تحت  رایتخا و  رد  هک  يروط  هب 

.تسامش اب  اهنآ  رایتخا  دنتسه و  یقاب  امش  ّتیکلم  رب  لاوما  نآ  دشاب ، هدشن  ماجنا  ضابقا  ضبق و  هبه  زا  دعب  ای  هتفرگن و  تروص 

یـصوم طخ  هب  مه  یباتک  هناخ  رد  تسا و  هدیـشخب  شنز  هب  دراد  لزنم  رد  هک  ار  هچنآ  شا  هماـن  ّتیـصو  رد  یـصخش  س 1754 :
هکنیا ای  دـشاب  یم  مه  رـشن  پاچ و  قح  دـننام  نآ  زا  یـشان  قوقح  کلام  باتک ، نیا  تیکلم  رب  هوالع  وا  رـسمه  اـیآ  دراد ، دوجو 

؟ دنتسه میهس  نآ  هب  تبسن  مه  رگید  هثرو 

وا هب  ار  دوخ  باتک  شتایح  نامز  رد  فلؤم  هک  یـسک  نیا  رب  انب  تسا ، نآ  کلم  عبات  هدش  فیلأت  هک  یباتک  رـشن  پاچ و  قح  ج :
تسا و صخش  نآ  هب  ّقلعتم  فلؤم ، تافو  زا  دعب  باتک  دشاب ، وا  هب  ّقلعتم  هک  هدرک  تیصو  ای  تسا و  هداد  وا  لیوحت  هدرک و  هبه 

.دنک یم  ادیپ  وا  هب  صاصتخا  مه  نآ  قوقحو  تازایتما  همه 

موـلعم نآ  تهج  هک  دـنهد  یم  دوـخ  نادـنمراک  هب  ار  ییایادـه  فـلتخم  ياهتبـسانم  هب  تاسـسؤم  تارادا و  زا  یـضعب  س 1755 :
؟ دننک فّرصت  نآ  رد  هتفرگ و  ار  نآ  نادنمراک  تسا  زیاج  ایآ  تسین ،

یعنام یتلود  لاوما  زا  هیده  نداد  دشاب ، هتشاد  ار  نآ  رایتخا  تیحالص و  یتلود  تارّرقم  ساسا  رب  هدنهد  هیده  هک  یتروص  رد  ج :
تیحالص نیا  هدنهد  هیده  هک  دهدب  یهجوت  لباق  لامتحا  هدننک  تفایرد  رگاو  درادن 
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.دریگب وا  زا  ار  نآ  هک  درادن  لاکشا  دراد ، ار  رایتخا  و 

رد اصوصخم  ار  هبه  دـیاب  نآ  رب  هوالع  هکنآ  اـی  تسا  یفاـک  وا  زا  هبه  تفاـیرد  دّرجم  هدـننک ، هبه  زا  هبه  ضبق  رد  اـیآ  س 1756 :
؟ دیامن تبث  صخش  نآ  مان  هب  نآ  دننام  نیمز و  هناخ ، نیشام ، دننام  يدراوم 

رایتخا و رد  جراخ  رد  لام  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین ، نآ  ياضما  دادرارق و  نتـشون  هبه ، رد  ضبق  طارتشا  زا  روظنم  ج :
دوجو دـنوش ، یم  هبه  هک  یلاوما  نیب  یقرف  تسا و  یفاـک  ّتیکلم  لوصح  هبه و  قّـقحت  يارب  نیمه  دریگب و  رارق  وا  فّرـصت  تحت 

.درادن

ای هس  تشذگ  زا  دـعب  تسا و  هداد  هیدـه  يرگید  درف  هب  رگید  روما  ای  دـلوت و  ای  جاودزا  تبـسانم  هب  ار  یلام  یـصخش  س 1757 :
يارب ار  یلام  یـصخش  رگا  و  دـنادرگرب ؟ وا  هب  ار  اهنآ  تسا  بجاو  هبه  هدـنریگرب  ایآ  دریگب ، سپ  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  لاس  راـهچ 

؟ دریگب سپ  ار  روبزم  لاوما  نآ ، زا  دعب  دراد  قح  ایآ  دهدب ، مالسلا ) مهیلع  ) همئا دلوت  ياه  نشج  ای  يرادازع  مسارم 

هب دریگب ، سپ  دـنک و  هبلاطم  ار  نآ  هدـننک ، هبه  تسا  زیاج  دـشاب ، یقاب  دوخ  لاح  هب  صخـش  نآ  دزن  هیدـه  نیع  هک  ینامز  اـت  ج :
رد هچنآ  هب  تبسن  نآ ، رییغت  ای  هیده  ندش  فلت  تروص  رد  یلو  دشابن ، هضّوعم  مه  هبه  هدوبن و  هدننک  هبه  ماحرا  زا  وا  هک  یطرش 

يارب تبرق و  دـصق  هب  ناـسنا  هک  ار  یلوپ  نینچمه  درادـن و  ار  نآ  ضوع  اـی  هیدـه و  هبلاـطم  قح  هدوـب ، تروـص  نآ  هب  هبه  ناـمز 
.درادن ار  نآ  نتفرگ  سپ  قح  دهدب  ادخ ، ياضر 

ضرق نید و 

لوا تمسق 

یکی بحاص  س 1758 :
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دنادرگرب و نم  هب  یفاضا  يرادـقم  اب  ار  نآ  یتدـم  زا  دـعب  تفرگ و  ضرق  نم  زا  هیلوا  داوم  دـیرخ  يارب  لوپ  یغلبم  اه  هناخراک  زا 
نم هب  مشاب  هتـشاد  ار  نآ  عقوت  نم  دـشاب و  هدـش  طرـش  ًالبق  هکنآ  نودـب  لماک و  تیاضر  اـب  شدوخ  فرط  زا  ار  یفاـضا  غلبم  نیا 

؟ مریگب وا  زا  ار  يدایز  رادقم  نآ  تسا  زیاج  ایآ  دومن ، تخادرپ 

امـش فّرـصت  هداد  دوخ  تیاضر  اب  هدنریگ  ضرق  ار  غلبم  نآ  هدشن و  یفاضا  غلبم  تخادرپ  طرـش  ضرق  رد  هک  لاؤس  ضرف  رد  ج :
.درادن لاکشا  نآ  رد 

هاـگداد هب  وا  هیلع  رب  کـچ  غلبم  تفاـیرد  يارب  راـکبلط  هجیتن  رد  دزرو و  عاـنتما  دوخ  یهدـب  تخادرپ  زا  راکهدـب  رگا  س 1759:
هدـنهد ماو  ًاعرـش  ایآ  دزادرپب ، تلود  هب  مه  ار  مکح  يارجا  تایلام  ضرق ، لصا  رب  هوـالع  دوش  روبجم  نآ  رثا  رب  دـنک و  تیاـکش 

؟ تسا نآ  لوئسم 

رد يزیچ  دشاب ، تلود  هب  مکح  يارجا  تایلام  تخادرپ  هب  مزلم  دنک ، یم  یهاتوک  دوخ  یهدب  تخادرپ  رد  هک  يراکهدب  رگا  ج :
.تسین هدنهد  ماو  هدهعرب  هطبار  نیا 

یلو تسا ، هیده  مدرک  لایخ  هک  دروآ  میارب  یـشرف  مدـیرخ  هناخ  هک  یماگنه  تسا و  راکهدـب  نم  هب  يرادـقم  مردارب  س 1760 :
هکنیا هب  هجوت  اب  ایآ  تسا ، هداد  نم  هب  شا  یهدب  ياج  هب  ار  شرف  نآ  هک  دومن  اعدا  مدرک ، هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  هکنآ  زا  دعب 

هک موشن  یضار  رگا  و  دنک ؟ باسح  دوخ  ضرق  تخادرپ  ناونع  هب  ار  شرف  نداد  تسا  حیحـص  هتفگن ، نم  هب  هطبار  نیا  رد  يزیچ 
رب تسا  زیاج  ایآ  منادرگرب ؟ وا  هب  ار  شرف  نآ  دیاب  ایآ  دشاب ، وا  یهدب  ياج  هب 
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زا رتشیب  نامز  نآ  رد  لوپ  نآ  اب  دیرخ  تردق  اریز  منک  هبلاطم  وا  زا  ضرق  لصا  هب  تبـسن  ار  يرتشیب  غلبم  دـیرخ ، تردـق  رییغت  رثا 
؟ تسا هدوب  یلعف  نامز 

ات تسین و  یفاک  هدنهد  ضرق  تقفاوم  نودـب  نید ، ضوع  ناونع  هب  تسین  نید  سنج  زا  هک  ییاهزیچ  زا  نآ  ریغ  ای  شرف  نداد  ج :
کلم رد  زونه  شرف  نآ  تروص  نیا  رد  اریز  دینادرگرب  وا  هب  ار  نآ  دیاب  دشاب  امـش  ضرق  ياج  هب  شرف  هک  دیا  هدشن  یـضار  امش 

.دینک هحلاصم  مه  اب  دیرخ  تردق  توافت  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسوا و 

؟ دراد یمکح  هچ  نید  يادا  يارب  مارح  لام  تخادرپ  س 1761 :

.دوش یمن  ئرب  نآ  اب  راکهدب  هّمذ  دنک و  یمن  ادیپ  قّقحت  يرگید ، لام  تخادرپ  اب  نید  يادا  ج :

دعب ار  نآ  هک  تشاذگ  رارق  هدنهد  ماو  اب  درک و  ضرق  درخب  دهاوخ  یم  هک  يا  هناخ  تمیق  موس  کی  لداعم  یلوپ  ینز  س 1762 :
دعب نونکا  داد و  وا  هب  نیمـضت  ناونع  هب  ضرق  غلبم  هب  یکچ  وا  رـسپ  نامز  نامه  رد  دنادرگرب و  وا  هب  شا  یلام  تیعـضو  دوبهب  زا 

اب هک  ار  هناخ  موس  کی  دیاب  نز  نآ  هثرو  ایآ  دنراد ، ار  هلأسم  لصف  لح و  دصق  نانآ  هثرو  نیفرط ، توف  زا  لاس  راهچ  تشذـگ  زا 
؟ دنک یم  تیافک  نانآ  هب  کچ  غلبم  تخادرپ  هکنآ  ای  دنهدب  صخش  نآ  هثرو  هب  تسا  هدش  يرادیرخ  یضرق  لوپ 

يارب نانآ  ثّروم  زا  نز  نآ  هک  دـنراد  ار  یغلبم  هبلاطم  قح  طقف  هکلب  دـنرادن ، ار  هناـخ  زا  يزیچ  هبلاـطم  قح  هدـنهد  ماو  هثرو  ج :
هب دنک  یم  تیافک  شا  یهدب  تخادرپ  يارب  هک  ار  یلام  هکنیا  طرش  هب  تسا  هتفرگ  ضرق  هناخ ، دیرخ 
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.دننک هحلاصم  مه  اب  لوپ  شزرا  توافت  هب  تبسن  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب و  هتشاذگ  ثرا 

هب تبسن  ام  فیلکت  مینک ، یمن  ادیپ  ار  وا  نونکا  دش و  دیدپان  درف  نآ  یتدم  زا  دعب  میدرک و  ضرق  یصخش  زا  ار  یلوپ  س 1763 :
؟ تسیچ وا  بلط 

دیزادرپب و شا  هثرو  هب  ای  وا  هب  ار  غلبم  نآ  ات  دینک  وجتسج  ار  وا  دوخ  یهدب  تخادرپ  يارب  دینامب و  رظتنم  تسا  بجاو  امش  رب  ج :
.دیهد هقدص  شبحاص ، فرط  زا  ای  دینک و  هعجارم  عرش  مکاح  هب  نآ  دروم  رد  دیناوتیم  دیتسه  دیماان  وا  نتفای  زا  هک  یتروص  رد 

زا دوـش  یم  لـمحتم  نآ  تفاـیرد  ضرق و  تاـبثا  يارب  هدـنهد  ماو  هک  ار  هاـگداد  جراـخم  اـه و  هنیزه  تسا  زیاـج  اـیآ  س 1764 :
؟ دومن هبلاطم  راکهدب 

روما هنوگ  نیا  رد  تروص  ره  رد  دشاب و  یمن  تسا  هدش  تخادرپ  راکبلط  طسوت  هک  هاگداد  ياه  هنیزه  نماض  ًاعرـش  راکهدـب  ج :
.دشاب یم  ءارجالا  مزال  یمالسا  يروهمج  ماظن  نیناوق 

ًالثم دیامن  صاقت  وا  لام  زا  راکبلط  تسا  زیاج  ایآ  دـیامن ، یهاتوک  نآ  يادا  رد  دزادرپن و  ار  دوخ  یهدـب  راکهدـب  رگا  س 1765 :
؟ درادرب رگید  قیرط  هب  ای  یناهنپ  روط  هب  ار  دوخ  قح 

صاقت وا  لاوما  زا  دناوت  یم  راکبلط  دیامن ، یهاتوک  نآ  تخادرپ  رد  رذـع  نودـب  ای  دـنک و  راکنا  ار  دوخ  یهدـب  راکهدـب  رگا  ج :
.ددرگ تاعارم  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  ینوناق  هنیمز  نیا  رد  رگا  هتبلا  .دیامن 

؟ دشاب بجاو  شا  هثرو  رب  وا  هکرت  زا  نآ  تخادرپ  ات  دوش  یم  بوسحم  سانلا  قح  ءزج  ّتیم  یهدب  ایآ  س 1766 :

زا ار  نآ  تسا  بجاو  راکهدب  هثرو  رب  تسا و  سانلا  قح  ءزج  یقوقح ، ای  دشاب  یقیقح  صاخشا  هب  هکنیازا  معا  یهدب  ج :
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.دنرادن ار  هکرت  رد  فّرصت  قح  دنزادرپن  ار  نآ  ات  دنزادرپب و  وا  هثرو  ای  راکبلط  هب  ّتیم  هکرت 

، تسا راکهدب  رفن  ود  هب  نیمز  بحاص  تسا و  يرگید  درف  هب  ّقلعتم  نآ ، رد  دوجوم  نامتخاس  هک  دراد  ینیمز  یصخش  س 1767 :
نیمز هب  تبـسن  طقف  هکنآ  ای  دـننک  فیقوت  دوخ  قوقح  يافیتسا  يارب  ار  نآ  رد  دوجوم  نامتخاس  نیمز و  ناراکبلط  تسا  زیاج  ایآ 

؟ دنراد ار  یّقح  نینچ 

.دنیامنب تسین ، راکهدب  کلم  هک  ار  يزیچ  فیقوت  ياضاقت  دنرادن  قح  نانآ  ج :

؟ تسا ینثتسم  شلاوما ، فیقوت  زا  دراد ، زاین  نآ  هب  شا  هداوناخ  دوخ و  تنوکس  يارب  راکهدب  هک  يا  هناخ  ایآ  س 1768 :

ءزج هک  ییاهزیچ  ریاس  نفلت و  نیـشام ، نآ ، هیثاثا  لزنم و  دننام  دراد  زاین  نآ  هب  دوخ  یگدـنز  همادا  يارب  راکهدـب  هک  ار  هچنآ  ج :
.تسا ینثتسم  شورف ، هب  مازلا  مکح  زا  دنوش ، یم  بوسحم  وا  نأش  اب  بسانم  یناگدنز  تاجایتحا 

دشاب و هتـشادن  يزیچ  نامتخاس  کی  زا  ریغ  دوش و  هتـسکشرو  تسا ، هتخاس  ناوتان  ار  وا  شیاه  یهدـب  هک  يرجات  رگا  س 1769 :
، دزادرپب ار  دوخ  یهدب  هیقب  دناوتن  دشاب و  وا  یهدب  فصن  يوگباوج  طقف  نآ  لوپ  یلو  دشاب  هتشاذگ  شورف  ضرعم  رد  مه  ار  نآ 

یجیردـت روط  هب  دـناوتب  ات  دـنهدب  تلهم  وا  هب  دـیاب  هکنآ  ای  دـننک  نامتخاس  نآ  شورف  هب  روبجم  ار  وا  ناراـکبلط  تسا  زیاـج  اـیآ 
؟ دزادرپب ار  دوخ  یهدب 

لاکـشا شنوـید  تخادرپ  يارب  نآ  شورف  هب  وا  ندرک  راداو  دـشابن ، شا  هداوناـخ  دوـخ و  ینوکـسم  هناـخ  ناـمتخاس ، نآ  رگا  ج :
هکلب دنهدب ، تلهم  وا  هب  رادقم  نآ  يارب  ناراکبلط  تسین  بجاو  دشابن و  یفاک  شیاه  یهدـب  همه  تخادرپ  يارب  دـنچره  درادـن ،

ياه یهدب  هیقب  هب  تبسن  طقف 
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.دنک ادیپ  ار  نآ  تخادرپ  تردق  ات  دننک  ربص  دیاب  وا 

؟ تسا بجاو  دریگ  یم  ضرق  رگید  یتلود  هسسؤم  زا  یتلود  هسسؤم  کی  هک  یلوپ  تخادرپ  ایآ  س 1770 :

.دراد ار  نوید  ریاس  مکح  تخادرپ ، بوجو  رد  ج :

تخادرپ وا  هک  ار  هچنآ  ضوع  راکهدـب  تسا  بجاو  اـیآ  دزادرپب ، ار  وا  ضرق  راکهدـب ، ياـضاقت  نودـب  یـصخش  رگا  س 1771 :
؟ دزادرپب هدرک 

مه راکهدب  رب  درادـن و  ار  نآ  ضوع  هبلاطم  قح  تسا ، هدومن  وا  یهدـب  تخادرپ  هب  مادـقا  راکهدـب  ياضاقت  نودـب  هک  یـسک  ج :
.تسین بجاو  تسا  هتخادرپ  صخش  نآ  هک  هچنآ  ضوع  تخادرپ 

ار ماو  رادقم  زا  رتشیب  یغلبم  دناوت  یم  هدنهد  ماو  ایآ  دزادـنیب ، ریخأت  هب  رّرقم  تلهم  زا  ار  ماو  تخادرپ  هدـنریگ  ماو  رگا  س 1772 :
؟ دنک هبلاطم  وا  زا 

.درادن ار  ماو  لصا  زا  رتشیب  يزیچ  هبلاطم  قح  یعرش  رظن  زا  هدنهد  ماو  ج :

هام ره  مه  راکهدـب  دوب و  ضرق  ناونع  هب  عقاو  رد  هک  داد  یـصخش  هب  لوپ  یغلبم  يروص  هلماعم  کی  نمـض  رد  مردـپ  س 1773 :
مه وا  هکنیا  ات  داد  همادا  دوس  رادقم  نآ  تخادرپ  هب  راکهدـب  مه  مردـپ ) ) راکبلط تافو  زا  دـعب  تخادرپ ، یم  دوس  ناونع  هب  یغلبم 

ار اهنآ  هک  تسا  بجاو  راکبلط  هثرو  رب  دوش و  یم  بوسحم  ابر  تسا ، هدش  تخادرپ  دوس  ناونع  هب  هک  ییاه  لوپ  ایآ  دومن ، توف 
؟ دننادرگرب راکهدب  هثرو  هب 

ابر تسا  هدـش  تخادرپ  لاـم  دوـس  ناوـنع  هب  هک  یغلبم  ره  هدوـب ، ضرق  ناوـنع  هب  عـقاو  رد  وا  هب  لوـپ  تخادرپ  هکنیا  ضرف  اـب  ج :
.دوش تخادرپ  وا  هثرو  ای  راکهدب  هب  راکبلط  هکرت  زا  نآ  ضوع  ای  نیع  دیاب  تسا و  مارح  ًاعرش  دوش و  یم  بوسحم 

دوخ لاوما  صاخشا ، تسا  زیاج  ایآ  س 1774 :
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؟ دننک تفایرد  دوس  هام  ره  دنراذگب و  هعیدو  هب  رگید  دارفا  دزن  ار 

دوـس درادـن و  لاکـشا  دـشاب ، حیحـص  ياهدـقع  زا  یکی  ناوـنع  تحت  نآ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  نارگید  هب  لاوـما  ندرپـس  رگا  ج :
طرـش یلو  تسا ، حیحـص  ضرق  لصا  دنچره  دـشاب ، ضرق  ناونع  هب  رگا  یلو  تسا ، لاکـشا  نودـب  مه  نآ  يریگراکب  زا  لصاح 

.تسا مارحو  ابر  هدش  هتفرگ  ياهدوس  تسا و  لطاب  ًاعرش  نآ  نمض  رد  دوس 

تـسا زیاج  ایآ  دـشاب ، روآدوس  وا  يارب  راک  نآ  رگا  تفرگ ، ضرق  يداصتقا  راـک  کـی  ماـجنا  يارب  ار  یلوپ  یـصخش  س 1775 :
؟ دنک هبلاطم  ار  نآ  هدنهد  ضرق  تسا  زیاج  ایآ  و  دزادرپب ؟ هدنهد  ضرق  هب  ار  نآ  دوس  زا  یغلبم 

زا ار  دوس  نآ  زا  يرادقم  چیه  دناوت  یمن  درادن و  یـضرق  لام  اب  هدـنریگ  ضرق  تراجت  زا  لصاح  دوس  رد  یّقح  هدـنهد  ضرق  ج :
ضرق هب  ضرق  لصا  رادقم  رب  دئاز  یغلبم  تخادرپ  اب  یلبق  رارق  چیه  نودب  دهاوخب  شدوخ  هدنریگ  ضرق  رگا  یلو  دنک ، هبلاطم  وا 

.تسا بحتسم  هکلب  درادن ، لاکشا  دنک ، یکین  وا  هب  هدنهد 

هک دومن  تساوخرد  هدنـشورف  زا  رّرقم  دعوم  ندیـسر  زا  دعب  تسا و  هدیرخ  هیـسن  روط  هب  ههام  هس  ار  ییالاک  یـصخش  س 1776 :
نآ يارب  راک  نیا  ماجنا  ایآ  دزادرپب ، وا  هب  ار  الاک  لوپ  زا  دئاز  یغلبم  مه  وا  هک  طرـش  نیا  هب  دنک  دـیدمت  رگید  هام  هس  ات  ار  تلهم 

؟ تسا زیاج  ود 

.تسا مارح  دشاب و  یم  ابر  یفاضا  رادقم  نیا  ج :

صخـش دـسیونب و  ناـنآ  يارب  ار  نآ  طورـش  ضرق و  دادرارق  یموـس  صخــش  دریگب و  يوـبر  ضرق  رمع  زا  دـیز  رگا  س 1777 :
دوش یم  هدیمان  رادباسح  هک  مه  یمراهچ 
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کیرش يوبر  ضرق  ماجنا  رد  نانآ  اب  مه  رادباسح  ایآ  دشاب ، هتشاد  دوجو  تسا  تابـساحم  رتفد  رد  يدادرارق  دانـسا  تبث  وا  راک  و 
تسا و قیقحت  رومأم  هک  دراد  دوجو  مه  یمجنپ  صخـش  نینچمه  و  تسا ؟ مارح  مه  نآ  ربارب  رد  ترجا  نتفرگ  وا و  راـک  تسا و 

ایآ هک  دنک  یم  یـسررب  ار  نآ  طقف  دنک ، لقتنم  رتفد  هب  ای  دـسیونب و  يزیچ  هکنآ  نودـب  تسا و  تابـساحم  رتفد  هب  هعجارم  وا  راک 
؟ تسا مارح  زین  وا  راک  ایآ  دهد ، یم  عالطا  رادباسح  هب  ار  هجیتن  سپس  ریخ ، ای  هداد  خر  یهابتشا  يوبر  تالماعم  تابساحم  رد 

لیخد هدـنریگ  ضرق  زا  ابر  تفایرد  لیـصحت و  رد  ای  نآ و  لیمکت  ماجنا و  رد  ای  يوبر  ضرق  دـقع  رد  يوحن  هب  هک  يراـک  ره  ج :
.تسین ترجا  تفایرد  قحتسم  راک  نآ  هدنهد  ماجنا  تسا و  مارح  ًاعرش  دشاب ،

، دشاب یم  ابر  تخادرپ  مزلتسم  هک  دنوش  یم  راّفک  زا  هیامرس  نتفرگ  هب  روبجم  هیامرس  نتـشادن  لیلد  هب  ناناملـسم  رتشیب  س 1778 :
؟ دراد یمکح  هچ  یمالسا  ریغ  تلود  هب  هتسباو  کناب  ای  راّفک  زا  يوبر  ضرق  تفایرد 

لـصا تفرگ ، ار  یـضرق  نینچ  يدرف  رگا  یلو  دـشاب ، ناملـسم  ریغ  زا  دـنچره  تسا  مارح  ًاـقلطم  یفیلکت ، رظن  زا  يوـبر  ضرق  ج :
.تسا حیحص  ضرق 

، دزادرپب ار  جح  رفس  دننام  هدنهد  ضرق  رفس  ياه  هنیزه  هک  طرـش  نیا  هب  تفرگ ، ضرق  یتدم  يارب  ار  یغلبم  یـصخش  س 1779 :
؟ تسا زیاج  نانآ  يارب  راک  نیا  ایآ 

رب هدـئاف  دوس و  تفایرد  طرـش  نامه  ضرق  دـقع  نمـض  رد  نآ  لاثما  هدـنهد و  ضرق  رفـس  ياـه  هنیزه  تخادرپ  ندرک  طرـش  ج :
ضرق لصا  یلو  دشاب ، یم  لطاب  مارح و  ًاعرش  هک  تسا  ضرق 
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.تسا حیحص 

دعوم زا  ار  طسق  دنچ  ای  ود  تخادرپ  ماو  هدنریگ  رگا  هک  دننک  یم  طرش  ماو  تخادرپ  ماگنه  هنـسحلا  ضرق  تاسـسؤم  س 1780 :
؟ تسا زیاج  طرش  نیا  هب  نداد  ماو  ایآ  دریگب ، اجکی  ار  ماو  همه  هک  تشاد  دهاوخ  قح  قودنص  دزادنیب ، ریخأت  هب  رّرقم 

.درادن لاکشا  ج :

هب تردابم  مه  تکرـش  دـنزادرپ و  یم  نآ  هیامرـس  ناونع  هب  ار  یغلبم  نآ  ياضعا  هک  دراد  دوجو  ینواعت  تکرـش  کی  س 1781 :
يراک نیا  تسا ، يرای  کمک و  مه  نآ  فدـه  دریگ و  یمن  یترجا  ای  دوس  هنوگ  چـیه  نانآ  زا  دـنک و  یم  اـضعا  هب  ماو  تخادرپ 

؟ دراد یمکح  هچ  دنهد ، یم  ماجنا  ندناسر  يرای  محر و  هلص  دصق  هب  اضعا  هک 

لاؤس رد  هک  دـشاب  یتروص  هب  دـنچره  درادـن ، دوجو  يدـیدرت  نینمؤم  ماو  نیمأت  يارب  تکراشم  نواعت و  ناـحجر  زاوج و  رد  ج :
هب هدـنیآ  رد  ماو  تخادرپ  هب  طورـشم  هک  دـشاب  یـضرق  ناوـنع  هب  تکرـش  هـب  لوـپ  تـخادرپ  رگا  یلو  تـسا ، هدـش  هداد  حیـضوت 

.تسا حیحص  یعضو  مکحرظن  زا  ضرق  لصا  دنچره  تسین  زیاج  ًاعرش  راک  نیا  تسا ، هدننک  تخادرپ 

هب تناما  ناونع  هب  مدرم  هک  ییاه  لوپ  اب  رگید  ياهزیچ  كـالما و  دـیرخ  هب  مادـقا  هنـسحلا  ضرق  تاسـسؤم  زا  یـضعب  س 1782 :
اهراک نیا  ماجنا  قفاوم  ناراذـگ  هدرپس  زا  یـضعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنراد ؟ یمکح  هچ  تالماعم  نیا  دـنیامن ، یم  دـنا  هدرپس  نانآ 

؟ تسا زیاج  ًاعرش  راک  نیا  ایآ  دنک ؟ فّرصت  شورف  دیرخ و  اب  ًالثم  لاوما  نآ  رد  دراد  قح  هسسؤم  لوئسم  ایآ  دنتسین ،

نیا رد  دهدب ، ضرق  تساوخ  هسسؤم  هک  یسک  ره  هب  ات  دنشاب  هنسحلا  ضرق  هسـسؤم  دزن  ییاهتناما  دننام  مدرم  ياه  هدرپس  رگا  ج :
یلوضف نآ  ریغ  کلم و  دیرخ  رد  نآ  فرصم  تروص 
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نیلوئسم هچنانچ  دنشاب ، هدش  هداد  هسـسؤم  نآ  هب  ضرق  ناونع  هب  اه  هدرپس  رگا  یلو  تسا ، نانآ  نابحاص  هزاجا  رب  فقوتم  تسا و 
.درادن لاکشا  دننک ، تردابم  نآ  دننام  كالما و  دیرخ  هب  تردابم  تسا ، هدش  هداد  نانآ  هب  هک  یتارایتخا  ساسا  رب  اهنآ 

مود تمسق 

هکنآ نودب  دنهد  یم  نانآ  هب  دوس  يرادقم  هام  ره  نآ  ربارب  رد  دنریگ و  یم  لوپ  یغلبم  نارگید  زا  صاخشا  زا  يا  هّدع  س 1783 :
؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دوش ، یم  ماجنا  نیفرط  قفاوت  ساسارب  طقف  هکلب  دنهد ، ماجنا  دوقع  زا  یکی  ناونع  تحت  ار  راک  نیا 

هدوب و ابر  یفاضا  رادـقم  نآ  تسا و  لطاب  نآ  رد  هدـیاف  دوس و  طرـش  دـنوش و  یم  بوسحم  يوبر  ضرق  تالماعم ، لـیبق  نیا  ج :
.تسین زیاج  نآ  نتفرگ  دشاب و  یم  مارح  ًاعرش 

رب هکنآ  نودب  شدوخ  فرط  زا  ماو  تخادرپ  ماگنه  تسا ، هدرک  تفایرد  ماو  هنسحلا  ضرق  قودنـص  زا  هک  یـسک  رگا  س 1784 :
ینارمع ياهراک  رد  نآ  فرـص  وا و  زا  یفاضا  غلبم  نیا  نتفرگ  اـیآ  دزادرپب ، ار  ماو  لـصا  زا  رتشیب  يرادـقم  دـشاب ، هدـش  طرـش  وا 

؟ تسا زیاج 

تـسا بحتـسم  ضرق  تخادرپ  ماگنه  هک  یلمع  کـی  ناونع  هب  تیاـضر و  اـب  شدوخ ، ار  یفاـضا  غلبم  نآ  هدـنریگ  ضرق  رگا  ج :
هریغ ینارمع و  ياهراک  رد  نآ  فرصم  قیرط  زا  نآ  رد  هسسؤم  نیلوئسم  تافّرـصت  اّما  درادن و  لاکـشا  وا  زا  نآ  تفایرد  دزادرپب ،

.تسا هراب  نیا  رد  نانآ  تارایتخا  دودح  عبات 

دومن و نامتخاس  کی  دیرخ  هب  مادقا  هدش ، هتفرگ  ضرق  یصخش  زا  هک  یلوپ  اب  هنسحلا  ضرق  هسسؤم  کی  يرادا  رداک  س 1785 :
، درک تخادرپ  نانآ  تیاضر  نودب  مدرم ، ياهزادنا  سپ  قیرط  زا  ار  صخش  نآ  لوپ  هام  کی  زا  دعب 
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؟ تسا نامتخاس  نآ  کلام  یسک  هچ  و  تسا ؟ یعرش  هلماعم  نیا  ایآ 

يرادا رداک  تارایتخاو  اه  تیحالـص  قبط  رگا  تسا ، هدـش  هداد  ضرق  هسـسؤم  هب  هک  یلوپ  اـب  هسـسؤم  يارب  ناـمتخاس  دـیرخ  ج :
تروص نیا  ریغ  رد  تسا و  نآ  ییاراد  نابحاص  هسـسؤم و  کلم  هدش  يرادیرخ  نامتخاس  درادـن و  لاکـشا  دـشاب ، هتفرگ  تروص 

.تسا لوپ  نابحاص  هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و  هلماعم 

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  زا  ماو  نتفرگ  ماگنه  کناب  هب  دزمتسد  تخادرپ  س 1786 :

قرب بآ و  دننام  قودنص  جراخم  ریاس  دنـس و  تبث  رتفد و  رد  تبث  لیبق  زا  نداد  ضرق  لمع  ترجا  ناونع  هب  روکذم  هجو  رگا  ج :
.درادن لاکشا  ماو  تفایرد  نینچمه  نآ و  نتفرگ  نداد و  دنکن ، تشگزاب  ماو  دوس  هب  دشاب و  هریغ  و 

یـضاقتم هک  دـنک  یم  طرـش  ماو  نداد  يارب  یلو  دـهد ، یم  رارق  دوخ  ياضعا  رایتخا  رد  ار  ییاهماو  هک  قودنـص  کی  س 1787 :
قودنص هب  هک  یلوپ  ربارب  ود  رادقم  هب  تدم  نیا  تشذگ  زا  دعب  دراذگب و  قودنص  رد  هام  شش  ای  هس  تدم  هب  ار  لوپ  یغلبم  ماو ،

یم درتسم  وا  هب  دوب  هتـشاذگ  قودنـص  رد  ًالبق  هک  یلوپ  درک ، تخادرپ  ار  ماو  همه  هکنآ  زا  دـعب  دـهد و  یم  ماو  وا  هب  تسا  هدرپس 
؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دوش ،

هک طرـش  نیا  هب  دنامب ، ضرق  تروص  هب  قودنـص  دزن  یتدـم  يارب  لوپ  نآ  هک  دـشاب  ناونع  نیا  هب  قودنـص  هب  لوپ  نداد  رگا  ج :
ار یغلبم  ًالبق  وا  هک  دشاب  طرش  نیا  هب  طورـشم  قودنـص  نداد  ماو  ای  دهد و  رارق  وا  رایتخارد  یماو  تدم ، نآ  زا  دعب  مه  قودنص 

مکح رد  طرش  نیا  دشاب ، هتشاذگ  قودنص  رد 
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.دشاب یم  حیحص  فرط  ود  ره  هب  تبسن  ضرق  لصا  یلو  تسا ، لطاب  مارح و  ًاعرش  هدوب و  ابر 

نتشادو قودنـص  رد  تیوضع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دننک  یم  طرـش  ار  يروما  ماو  نداد  يارب  هنـسحلا  ضرق  ياه  قودنـص  س 1788 :
یخرب دراد و  رارق  نآ  رد  قودنـص  هک  دشاب  يا  هلحم  نکاس  دیاب  ماو  یـضاقتم  نینچمه  تسا و  نآ  رد  زادنا  سپ  ناونع  هب  یغلبم 

؟ دنراد ار  ابر  مکح  اهطرش  نیا  ایآ  رگید ، طیارش 

لاکشا دنوش  یم  صاخشا  هب  ماو  تخادرپ  تیدودحم  ثعاب  هک  يرگید  ياهطرش  هلحم و  نآ  رد  تنوکس  ای  تیوضع  طارتشا  ج :
ادیپ صاخـشا  نآ  هب  صاصتخا  ماو  ياطعا  هک  ددرگرب  رما  نیا  هب  رگا  مه  قودنـص  رد  زادنا  سپ  باسح  ندرکزاب  طرـش  درادن و 
ًالبق ماو  یـضاقتم  هکنیا  هب  تسا  طورـشم  هدنیآ  رد  قودنـص  زا  نتفرگ  ماو  هک  ددرگرب  نیا  هب  رگا  یلو  تسا ، لاکـشا  نودب  دنک ،

.دشاب یم  لطاب  هک  تسا  ضرق  رد  یمکح  تعفنم  طرش  نیا  دشاب ، هتشاذگ  کناب  رد  لوپ  یغلبم 

؟ دراد دوجو  یکناب  تالماعم  رد  ابر  زا  رارف  يارب  یهار  ایآ  س 1789 :

.تساهنآ طیارش  لماک  تیاعر  اب  یعرش  دوقع  زا  هدافتسا  لح ، هار  ج :

؟ دومن فرصم  رگید  روما  رد  دهد ، یم  صاخشا  هب  یصاخ  هدافتسا  يارب  کناب  هک  ار  یضرق  تسا  زیاج  ایآ  س 1790 :

، دوش فرـصم  یـصاخ  دروم  رد  دـیاب  ًامتح  هک  دـنک  طرـش  دـشاب و  ضرق  ًاعقاو  دـهد  یم  صاخـشا  هب  کـناب  هک  ار  هچنآ  رگا  ج :
تکارـش و ای  هبراضم  هیامرـس  ناونع  هب  دـنک  یم  تفایرد  کـناب  زا  هک  ار  هچنآ  رگا  نینچمه  و  تسین ، زیاـج  طرـش  نیا  زا  فّلخت 

رایتخا رد  ار  لوپ  نآ  رطاخ  هب  کناب  هک  يراک  ریغ  رد  ار  نآ  درادن  قح  دشاب ، نآ  دننام 
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.دیامن فرصم  تسا ، هتشاذگ  وا 

دروـم رد  ار  نازاـبناج  داـینب  یهاوـگ  دـنک و  هعجارم  کـناب  هب  ماو  نتفرگ  يارب  سدـقم  عاـفد  نـیحورجم  زا  یکی  رگا  س 1791 :
هجرد بسح  هب  هک  یلیمحت  گنج  نیحورجم  صوصخم  ياهماو  تالیهـست و  زا  نآ  قیرط  زا  ات  دهد  هئارا  کناب  هب  دوخ  يزابناج 
یهاوگ نآ  رد  هک  تسا  يرادقم  نآ  زا  رتمک  شا  يزابناج  دصرد  هک  دناد  یم  وا  دوخ  دـنک و  هدافتـسا  تسا  ناش  یگداتفاراک  زا 

نانآ تداهش  زا  دناوت  یم  ایآ  تسا ، هدوب  هابتشا  وا  دروم  رد  ناصصختم  ناکشزپ و  صیخـشت  هک  دنک  یم  نامگ  تسا و  هدش  تبث 
؟ دربب هرهب  هژیو  تالیهست  نآ  زا  هدافتسا  يارب 

یم ماجنا  ناشدوخ  صیخـشت  رظن و  ساسارب  ار  یکـشزپ  تانیاعم  هک  صـصختم  ناکـشزپ  طـسوت  يزاـبناج  دـصرد  نییعت  رگا  ج :
دصرد يایازمزا  وا  هدافتسا  دشاب ، كالم  رظن ، نامه  تالیهست  ياطعا  يارب  کناب  دزن  ینوناق  رظن  زا  دشاب و  هتفرگ  تروص  دنهد ،
.دشاب رادقم  نآ  زا  رتمک  شا  يزابناج  دصرد  وا  دوخ  رظن  هب  دنچره  درادن ، لاکشا  دنا ، هداد  تداهش  نآ  هب  ناکشزپ  هک  يزابناج 

حلص

وا نینچمه  تسا و  هدرک  حلص  شرسمه  هب  ار  شلزنم  مزاول  شرف و  نیشام ، نکسم ، لیبق  زا  دوخ  ییاراد  همه  یـصخش  س 1792 :
؟ دنراد ار  وا  هکرت  زا  يزیچ  هبلاطم  قح  يو  تافو  زا  دعب  وا  ردام  ردپ و  ایآ  تسا ، هداد  رارق  زین  دوخ  ریغص  دالوا  میق  ّیصو و  ار 

هک يروط  هب  تسا  هدرک  حلص  يرگید  درف  رهای  شرـسمه  هب  ار  شا  ییاراد  همه  دوخ  تایح  نامز  رد  ّتیم  هک  دوش  تباث  رگا  ج :
ریاس ای  ردام  ردپ و  ندرب  ثرا  يارب  یعوضوم  تسا ، هتشاذگن  یقاب  شتافو  نامز  ات  دوخ  يارب  ار  اهنآ  زا  يزیچ 
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وا هجوز  زا  تسا ، هدش  شرـسمه  کلم  شتایح  نامز  رد  هک  ار  وا  لاوما  زا  کی  چـیه  دـنرادن  قح  هجیتن  رد  دـنام ، یمن  یقاب  هثرو 
.دننک هبلاطم 

نآ شورف  هب  تردابم  لاس  دنچ  تشذگ  زا  دـعب  یلو  تسا  هدرک  حلـص  دوخ  دـنزرف  هب  ار  شلاوما  زا  یتمـسق  یـصخش  س 1793 :
یتدم زا  نانآ  ردپ  هک  دننک  یم  اعّدا  یکـشزپ  یهاوگ  ساسا  رب  وا  هثرو  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدومن  دوخ  دـنزرف  نامه  هب  لاوما 

هل حـلاصم  دوخ  هب  هحلاصم  دروم  لام  شورف  ایآ  .تسا  هدوبن  رادروخرب  یلقع  تمالـس  زا  نآ ، ماجنا  نامز  اـت  هناـخ  شورف  زا  لـبق 
دروم لام  ثلث  رد  اـیآ  تّحـص  رب  حلـص  ياـقب  ضرف  رب  و  دوش ؟ یم  عیب  تّحـص  هب  مکح  دوش و  یم  بوسحم  هحلاـصم  زا  لودـع 

؟ نآ مامت  رد  ای  تسا  حیحص  هحلاصم 

زین موزل  هب  موکحم  دشاب ، هدشن  تباث  حلاصم  يارب  خسف  قح  نآ  رد  هک  ینامز  ات  تسا و  ذوفنو  تّحـص  هب  موکحم  یلبق  حلـص  ج :
رادروخرب یلقع  تمالس  زا  نآ  شورف  ماگنه  رد  دنچره  تسین  حیحص  وا  طسوت  هحلاصم  دروم  لام  يدعب  شورف  هجیتن  رد  تسه ،

، هتفرگ رارق  هحلاصم  دروم  هک  یلام  همه  هب  تبـسن  تسا ، هدش  نآ  موزل  تّحـص و  هب  مکح  هدش و  ققحم  هک  یحلـص  دشاب و  هدوب 
.تسا ذفان 

یلو دـنک ، یم  هحلاصم  شرـسمه  هب  ار  یتشادـهب  تامدـخ  هسـسؤم  رد  دوخ  قوقح  تاـبلاطم و  یّتح  لاوما  همه  يدرف  س 1794 :
وا اب  تقفاوم  زا  هجیتن  رد  درادـن ، ار  هسـسؤم  نآ  رد  دوخ  قوقح  هحلاصم  قح  ینوناـق  رظن  زا  وا  هک  دراد  یم  مـالعا  روبزم  هسـسؤم 

تخادرپ زا  رارف  دصق  هب  هک  دیوگ  یم  دراد و  فارتعا  نآ  هب  مه  حلاصم  دوخ  دنک ، یم  يراددوخ 
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؟ دراد یمکح  هچ  حلص  نیا  .مداد  ماجنا  ار  راک  نیا  نارگید  هب  دوخ  ياه  یهدب 

رگا تسا و  قح  بحاص  ای  کلام  هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و  تسا ، نارگید  قح  ّقلعتم  هک  یلام  رب  اـی  يرگید و  لاـم  رب  حلـص  ج :
تّحـص و دشاب ، نارگید  هب  دوخ  نوید  تخادرپ  زا  رارف  نآ  حلـص  زا  فده  یلو  دریگب  تروص  حـلاصم  مات  قلط و  کلم  رب  حـلص 

اهنآ زا  دوخ  ياه  یهدب  تخادرپ  رگید و  لاوما  ندروآ  تسدب  هب  يدیما  چیه  رگا  صوصخ  هب  تسا ، لاکشا  لحم  حلص  نیا  ذوفن 
.دشاب هتشادن  دوجو 

، تسا هداد  لیوحت  وا  هب  هدرک و  هحلاصم  شدنزرف  هب  ار  دوخ  لاوما  زا  یضعب  يردپ  هک  تسا  هدمآ  یحلص  دادرارق  رد  س 1795 :
؟ تسا ربتعم  ینوناق  یعرش و  رظن  زا  دنس  نیا  ایآ 

حلص دقع  ءاشنا  رب  یعرش  تجح  لیلد و  تسا ، هدشن  لصاح  نآ  نومضم  تّحص  هب  نانیمط  هک ا  ینامز  ات  حلص  دادرارق  دّرجم  ج :
یعرـش حیحـص  وحن  هب  نآ  عوقو  رد  کش  کـلام ، فرط  زا  حلـص  قّقحت  زارحا  زا  دـعب  رگا  هلب  دوش ، یمن  بوسحم  نآ  تیفیک  و 

.دشاب یم  هل  حلاصم  کلم  لام  نآ  تسا و  تّحص  هب  موکحم  ًاعرش  حلص  دقع  میشاب ، هتشاد 

نم هب  ار  نآ  درک و  هحلاـصم  نم  هب  لوپ  يرادـقم  ربارب  رد  ار  ینیمز  هعطق  شرـسپ  اـب  نم  جاودزا  ماـگنه  مرهوـش  ردـپ  س 1796 :
هدوب يروص  هلماعم  نآ  هک  دـنک  یم  اعّدا  نونکا  یلو  درک ، میظنت  دـهاش  يدادـعت  روضح  رد  نآ  هب  عجار  يدادرارق  دومن و  لقتنم 

؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  تسا ،

يرثا دوشن ، تباث  یعّدم  فرط  زا  ات  نآ  ندوب  يروص  ياعّدا  تسا و  تّحص  هب  موکحم  ًاعرش  روکذم  هحلاصم  ج :
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.درادن

وا تافو  زا  دعب  هک  طرـش  نیا  هب  دومن ، حلـص  نم  هب  ار  دوخ  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  همه  دوخ  تایح  نامز  رد  مردپ  س 1797 :
قح مردپ  تافو  زا  دعب  دندرک ، اضما  ار  ّتیصو  دنـس  هدش و  یـضار  راک  نیا  هب  مه  نانآ  مزادرپب ، ار  یغلبم  منارهاوخ  زا  کیره  هب 

مکح دنـشابن ، یـضار  راک  نیا  هب  نانآ  رگا  و  تسا ؟ زیاج  نم  يارب  لاوما  نیا  رد  فّرـصت  ایآ  متفرگ ، ار  لاوما  هیقب  هداد و  ار  نانآ 
؟ تسیچ هلأسم 

.درادن يرثا  هثرو  ریاس  تیاضر  مدع  تسا و  امش  يارب  موقرم  ضرف  رد  هحلاصم  دروم  لام  درادن و  لاکشا  حلص  نیا  ج :

نارـسپ زا  یکی  هب  ار  شلاوما  دنتـسه ، رـضاح  هک  ینادنزرف  تقفاوم  نودب  شنادـنزرف و  زا  یـضعب  بایغ  رد  يدرف  رگا  س 1798 :
؟ تسا حیحص  حلص  نیا  ایآ  دنک ، حلص  دوخ 

ضارتعا قح  نانآ  تسین و  هثرو  ریاس  تقفاوم  هب  طونم  هثرو ، زا  یکی  هب  شتایح  نامز  رد  کلام  طسوت  لاوما  ندرک  هحلاـصم  ج :
.تسین زیاج  دوش  نادنزرف  نیب  رد  فالتخا  هنتف و  نتخیگنارب  بجوم  راک  نیا  رگا  یلب  .دنرادن  ار  نآ  هب 

زیاج ایآ  دنک ، هدافتسا  نآ  زا  حلاصتم  ِدوخ  طقف  هک  طرش  نیا  هب  دنک  هحلاصم  يرگید  هب  ار  لام  يرادقم  یصخش  رگا  س 1799 :
ار يرگید  صخـش  وا  تیاضر  نودب  ای  دهدب و  یموس  صخـش  هب  عافتنا  نامه  يارب  حـلاصم  تیاضر  نودـب  ار  نآ  حـلاصتم  تسا 

؟ تسا زیاج  حلص  زا  حلاصم  عوجر  ایآ  ندوب ، حیحص  تروص  رد  و  دنک ؟ کیرش  دوخ  اب  نآ  زا  هدافتسا  يارب 

رد دنک و  فّلخت  هدش ، مزتلم  اهنآ  هب  حلص  دقع  نمض  رد  هک  یطورش  زا  حلاصتم  تسین  زیاج  ج :
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.دنک خسف  ار  حلص  دقع  حلاصم  تسا  زیاج  دیامن  فّلخت  طورش  زا  هک  یتروص 

درف هب  ار  لام  هرابود  لوا ، حلاصتم  هب  مالعا  نودب  دنک و  لودع  نآ  زا  حلـص ، دقع  قّقحت  زا  دعب  حلاصم  تسا  زیاج  ایآ  س 1800 :
؟ دیامن حلص  يرگید 

قح هدادـن ، رارق  خـسف  قح  شدوخ  يارب  هک  ینامز  اـت  تسا و  مزـال  حـلاصم  هب  تبـسن  دوش ، ققحم  حیحـص  وحن  هب  حلـص  رگا  ج :
.تسا لوا  حلاصتم  هزاجا  رب  فقوتم  تسا و  یلوضف  دنک ، حلص  يرگید  درف  هب  ار  لام  نامه  رگا  نیا  رب  انب  درادن ، ار  نآ  زا  عوجر 

زا دـعب  تثارو و  رـصح  یهاوگ  نتفرگ  ینوناق و  لحارم  ّیط  وا و  نارتخد  نارـسپ و  نیب  يرداـم  ییاراد  میـسقت  زا  دـعب  س 1801 :
رد شردام  هک  دنک  یم  اعدا  وا  نارتخد  زا  یکی  تشذگ ، نآ  زا  ینالوط  نامز  تدم  دنتفرگ و  ار  دوخ  مهس  هثرو  زا  کی  ره  هکنآ 

شرهوش وا و  طسوت  طـقف  هک  هدـش  میظنت  نآ  هب  عجار  مه  يداـع  دنـس  هدرک و  هحلاـصم  وا  هب  ار  شلاوما  همه  دوخ  تاـیح  ناـمز 
، تسا هکرت  همه  ناهاوخ  نونکا  مه  رتخد  نآ  تسوا ، رداـم  هب  بوسنم  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  مه  یتشگنا  رثا  تسا و  هدـش  اـضما 

؟ تسیچ فیلکت 

دنک یم  اعدا  هچنآ  هب  تبـسن  وا  هدرک ، حلـص  رتخد  نآ  هب  ار  شلاوما  دوخ  تایح  نامز  رد  ردام  هک  هدـشن  تباـث  هک  یناـمز  اـت  ج :
.درادن يرابتعا  دوشن  تباث  عقاو  اب  نآ  تقباطم  هک  ینامز  ات  حلص  دادرارق  فرص  درادن و  یّقح 

هتشاد فّرصت  رایتخا  اهنآ  رد  تسا  هدنز  ات  هک  طرش  نیا  هب  هدرک ، حلص  شنادنزرف  هب  ار  دوخ  ییاراد  همه  يردپ  س 1802 :
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؟ تسیچ ریز  دراوم  مکح  بلاطم ، نیا  هب  هجوت  اب  دشاب ،

؟ تسا ذفان  حیحص و  طرش  نآ  اب  حلص  نیا  ایآ  فلا :

هب تردابم  حلـص  زا  دـعب  رگا  زاوج ، ضرفرب  و  دـنک ؟ عوجر  حلـص  نیا  زا  حـلاصم  تسا  زیاج  اـیآ  ذوفن ، تّحـص و  ضرف  رب  و  ب :
حلص زا  لودع  هکنیا  ضرف  رب  و  دوش ؟ یم  بوسحم  حلـص  زا  لودع  وا  راک  نیا  ایآ  دیامن ، هحلاصم  دروم  لاوما  زا  یتمـسق  شورف 

؟ تسا هدش  هتخورف  لاوما  حلص  زا  لودع  طقف  ای  تسا  حلص  همه  زا  لودع  ایآ  دشاب ،

لاقتنا قح  يانعم  هب  ای  تسا  خسف  قح  يانعم  هب  ایآ  هدمآ ، حلـص  دادرارق  رد  هک  تایح » تدم  لوط  رد  فّرـصت  رایتخا   » ترابع ج :
؟ تسا تایح  تدم  لوط  رد  اهنآ  زا  هدافتسا  قیرط  زا  لاوما  نآ  رد  یجراخ  فّرصت  قح  يانعم  هب  ای  يرگید و  هب  لاوما  نآ 

.تسا ذوفن  تّحص و  هب  موکحم  طرش  نآ  اب  روکذم  حلص  فلا : ج :

، تسین حیحص  وا  طسوت  نآ  خسف  دشاب ، هتشادن  خسف  قح  نآ  رد  حلاصم  هک  ینامز  ات  هجیتنرد  .تسا  مزال  دوقع  زا  حلص  دقع  ب :
زا یکی  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  دشاب ، هتـشاد  ار  حلـص  خـسف  قح  هکنآ  نودـب  درک ، حلـص  ار  روبزم  لاوما  هکنآ  زا  دـعب  رگا  نیا  رب  انب 

هزاجا رب  فقوتم  یلوضف و  حلص  رگید  ياهفرط  ماهس  هب  تبسن  تسا و  لطاب  يرتشم  مهس  هب  تبسن  هلماعم  دشورفب ، حلص  ياهفرط 
.تسا نانآ 

هب لاوما  نآ  لاقتنا  قح  هن  خـسف و  قح  هن  تسا  یجراـخ  فّرـصت  قح  تاـیح » تدـم  لوط  رد  فّرـصت  راـیتخا   » تراـبع رهاـظ  ج :
.يرگید

تلاکو

ناونع هب  هک  یلوپ  ربارب  رد  متسه و  اهتکرش  زا  یکی  لیکو  نم  س 1803 :
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ار اهنیا  دـننام  یللملا و  نیب  ياههاگـشیامن  رد  تکرـشو  شورف  زا  سپ  تامدـخ  تاغیلبت و  دـننام  یلامعا  دـنهد ، یم  نم  هب  ترجا 
؟ دراد یمکح  هچ  منک  یم  تفایرد  تکرش  زا  هک  یلوپ  مهد ، یم  ماجنا 

.درادن لاکشا  دنشاب ، حابم  لامعا  زا  هک  یتروص  رد  نآ ، هب  طوبرم  ياهراک  ماجنا  ربارب  رد  تلاکو  ترجا  نتفرگ  ج :

اعّدا لّکوم  دومن ، تخادرپ  ار  نآ  طاسقا  هکنآ  زا  دعب  تسا و  هدیرخ  یطسق  روط  هب  کلام  لیکو  زا  ار  ینیمز  یـصخش  س 1804 :
يرتشم هکنآ  ای  تسا  حیحـص  وا  طسوت  اعّدا  نیا  ایآ  تسا ، هدنادرگزاب  دوخ  تیکلام  هب  ار  نآ  هدرک و  خسف  ار  هلماعم  هک  دنک  یم 

؟ دیامن هبلاطم  وا  زا  ار  عیبم  دراد  قح 

هب ار  نآ  دیاب  لّکوم  تسا و  يرتشم  کلم  عیبم ، تسا و  موزل  تّحص و  هب  موکحم  کلام ، زا  تلاکو  هب  لیکو  طسوت  نیمز  عیب  ج :
.درادن ار  دوخ  ّتیکلم  هب  نیمز  ندنادرگزاب  دقع و  خسف  قح  دراد  رایخ  هک  تسا  هدرکن  تباث  هک  ینامز  ات  دهد و  لیوحت  وا 

هب هک  هتـشاذگ  رارق  لیکو  اب  کلام  هتخورف و  يداع  دانـسا  اب  نآ  کـلام  زا  تلاـکو  هب  ار  نیمز  هعطق  نیدـنچ  یـصخش  س 1805 :
اعدا اه ، نیمز  هب  تبسن  نارادیرخ  ّتیکلم  هب  رارقا  اب  وا  ثاّرو  کلام ، توف  زا  دعب  دوشن ، هداد  یمسر  دنس  نارادیرخ  زا  مادکچیه 

تفایرد نامز  نآ  رد  ار  اه  نیمز  لوپ  وا  هکنآ  اب  رضاح  لاح  رد  تسا و  لیکو  اب  نانآ  هب  یمسر  دنس  نداد  تیلوئـسم  هک  دننک  یم 
تیلوئسم ایآ  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب  .دننک  یم  هبلاطم  وا  زا  ار  نآ  یلعف  تمیق  یمسر و  دنس  یلو  تسا  هداد  کلام  لیوحت  هدرک و 

یمسر دانسا  تبث 
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وا زا  ار  ینونک  تمیق  اب  نامز  نآ  تمیق  توافتلا  هبام  ای  تمیق  هبلاـطم  قح  هثرو  اـیآ  و  لـیکو ؟ اـی  تسا  هثرو  اـب  نارادـیرخ  ماـن  هب 
؟ دنراد

اه نیمز  لوپ  دروم  رد  تسین و  لیکو  هدهع  رب  نارادیرخ  ياهمان  هب  یمـسر  دنـس  تبث  ياه  هنیزه  اه و  تیلوئـسم  زا  کی  چیه  ج :
زا ار  نآ  هبلاطم  قح  هثرو  تسا ، هداد  کلام  نامه  ینعی  دوخ  لّکوم  لیوحت  هتفرگ و  نارادـیرخ  زا  ار  اهنآ  هک  دوش  تباـث  رگا  مه 

تمیق اه و  نیمز  تمیق  توافتلا  هبام  هبلاطم  قح  هثرو  نینچمه  دننک و  هبلاطم  وا  زا  ار  يزیچ  دنناوت  یمن  زین  نارادیرخ  دنرادن و  وا 
.دنرادن ار  اهنآ  ینونک 

دهتجم هب  دـهتجم  نآ  تایح  نامز  رد  ار  یعرـش  قوقح  دنتـسه ، زاجم  دـهتجم  فرط  زا  هک  ییاه  لیکو  تسا  زیاج  ایآ  س 1806 :
؟ دنهدب رگید 

دهد لیوحت  هداد  تاهوجو  ذخا  رد  تلاکو  وا  هب  هک  یسک  صوصخ  هب  هتفرگ  تلاکو  ناونع  هب  ار  هچنآ  تسا  بجاو  لیکو  رب  ج :
.دشاب يرگید  هب  نآ  تخادرپ  رد  زاجم  هکنآ  رگم 

هرادا هب  ار  نآ  هـک  مداد  وا  هـب  نآ  لوا  طـسق  تـخادرپ  يارب  ار  یغلبم  درخب و  مـیارب  ینفلت  هـک  مدرک  لـیکو  ار  مردارب  س 1807 :
هطوبرم هرادا  رد  نونکا  هدرک و  توف  مردارب  سپـس  مدرک ، تخادرپ  ًاصخـش  مدوـخ  ار  نآ  ياهطـسق  هیقب  درک و  تخادرپ  هطوـبرم 

؟ دنراد ار  نفلت  هبلاطم  قح  وا  هثرو  ایآ  تسوا ، مان  هب  نفلت 

تسامـش و هب  ّقلعتم  نفلت  تسا ، هدـیرخ  امـش  يارب  تلاکو  هب  ار  نآ  دـیدوب ، هداد  وا  هب  هک  لوا  طسق  تخادرپ  اب  ناتردارب  رگا  ج :
هب هدرک و  تساوخرد  هک  یصخش  هب  ار  نفلت  هرادا ، رگا  اما  .دنرادن  نآ  رد  یّقح  وا  هثرو 
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.دینک هبلاطم  دیا  هتخادرپ  هک  ار  يا  هنیزه  دیناوت  یم  طقف  دیرادن و  نآ  رد  یقح  امش  دنک ، یم  راذگاو  هدش  تبث  شمان 

ربارب رد  سکچیه  هب  هک  داد  باوج  وا  مدرک ، دیـسر  تساوخردوا  زا  هداد و  لـیکو  هب  تلاـکو  ترجا  ناوـنع  هب  یغلبم  س 1808 :
وا هثرو  زا  ار  غلبم  نآ  تسا  زیاج  ایآ  درک ، توف  دوخ  تلاکو  ماجنا  زا  لبق  روبزم  لیکو  یتدـم  زا  دـعب  .دـهد  یمن  دیـسر  تلاـکو 

؟ منک هبلاطم 

شا هثرو  رب  وا  ییاراد  زا  نآ  تخادرپ  دـینک و  هبلاـطم  وا  هثرو  زا  دـیا  هتـشاد  لـیکو  زا  هک  ار  یبلط  تسا  زیاـج  لاؤس  ضرف  رد  ج :
.تسا بجاو 

؟ دوش یم  لطاب  لّکوم  ای  لیکو  توم  اب  تلاکو  دقع  ایآ  س 1809 :

.دوش یم  لطاب  ود  نآ  زا  یکی  توف  اب  تلاکو  ج :

ارم شرـسمه ) ردام و   ) وا ثارو  دنک و  یم  توف  یگدننار  هثداح  رثا  رب  ییایـسآ  ياهروشک  زا  یکی  هب  رفـس  رد  يدرم  س 1810 :
يارب روشک  نآ  هب  مرفـس  ياه  هنیزه  تسا  زیاج  ایآ  دـندرک ، لیکو  تسا  نآ  عوقو  لحم  هب  رفـس  مزلتـسم  هک  هثداـح  يریگیپ  يارب 

؟ مرادرب دهد ، یم  یّفوتم  هثرو  هب  تلود  نآ  هک  یلوپ  زا  ار  روبزم  غلبم  دیاب  هکنیا  ای  مرادرب  هکرت  لصا  زا  ار  هیضق  هدنورپ  يریگیپ 

هب طوبرم  ياه  هنیزه  ریاس  امش و  تلاکو  لمع  ترجا  تسا  بجاو  دنا ، هدرک  لیکو  هیضق  يریگیپ  يارب  ار  امـش  هک  یناسک  رب  ج :
.دیشاب هدومن  قفاوت  يرگید  وحن  هب  ًالبق  هکنیا  رگم  دنزادرپب  ناشدوخ  لاوما  زا  ار  نآ 

کی هتبلا  هک  تسا ، هدش  تلاکو  ندوب  لزعالب  هب  حیرصت  تسا  فراعتم  هزورما  هک  هچنآ  قبط  تلاکو  دادرارق  کی  رد  س 1811 :
هب ایآ  دشاب ، نیفرط  نیب  دقع  نمض  طرش  تروص  هب  هکنیا  هن  تسا  یلقتسم  ییادتبا  تلاکو 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 582 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دوش یم  طقاس  لزع  قح  هدش و  لیدبت  مزال  دقع  هب  زیاج  دقع  زا  تلاکو  دادرارق ، رد  هلمج  نیا  نتشون  دّرجم 

تلاکو  » تراـبع نتـشون  دّرجم  دوش و  طرـش  هجیتن  طرـش  تروص  هب  یمزـال  دـقع  نمـض  رد  هک  تسا  یتلاـکو  مزـال  تلاـکو  ج :
.دوش یمن  طقاس  لزع ، ّقح  درادن و  مزال  دقع  هب  نآ  لیدبت  رد  يریثأت  تسا » لزعالب 

ای یقوقح  هدـنورپ  کی  يریگیپ  يارب  درادـن  ار  اههاگداد  رد  تلاکو  ینوناق  زّوجم  هک  ار  یـسک  يدرف  تسا  زیاـج  اـیآ  س 1812 :
طباوض طیارـش و  دـیاب  دنتـسه ، يرتسگداد  زا  تلاکو  هناورپ  ياراد  هک  یناسک  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنک ؟ لـیکو  هاـگداد  رد  یئازج 
يواعد يریگیپ  ربارب  رد  دنتـسه ، زّوجم  نیا  دـقاف  هک  یناسک  ایآ  دـنریگب ، ترجا  تلاکو  يارب  دـنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  ار  یـصاخ 

؟ دنراد ار  ترجا  تفایرد  قاقحتسا  اههاگداد  رد  نیلّکوم 

نآ زا  اههاگداد  رد  يواعد  يریگیپ  درادن و  لاکشا  یعرش  رظن  زا  دنتـسه  تباین  لیکوت و  لباق  هک  يروما  رد  هسفن  یف  تلاکو  ج :
هک ییازج  ای  یقوقح  ياه  هدـنورپ  يریگیپ  يارب  تلاـکو  رگا  یلو  دراد ، فرط  ود  قفاوت  هب  یگتـسب  مه  ترجا  نییعت  تسا ، هلمج 

لوبق ندرک و  لیکو  دشاب ، هتشاد  یمسر  زّوجم  هب  جایتحا  ینوناق  رظن  زا  تسا ، ییاضق  مکاحم  یمـسر و  تارادا  هب  هعجارم  دنمزاین 
تـساوخرد هب  انب  تسا  یمـسر  زّوجم  دـقاف  هک  يدرف  رگا  تروص  ره  رد  و  تسین ، زیاج  درادـن  ار  زّوجم  نیا  هک  یـصخش  تلاکو 

.تسا صخش  نآ  هدهع  رب  شراک  لثملا  ترجا  دراد ، ترجا  هک  دنک  يراک  ماجنا  هب  مادقا  يرگید 

یعس و تقو و  فرص  مغریلع  یلمع  کی  ماجنا  ای  يوعد  ای  عوضوم  يریگیپ  يارب  لیکو  مادقا  یهاگ  هکنیا  هب  هجوت  اب  س 1813 :
تخادرپ شالت و 
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اب هطبار  رد  وا  تلاکو  ترجا  ناونع  هب  نآ  تفایرد  لوپ و  تخادرپ  درادن ، لّکوم  عفن  هب  يا  هجیتن  هرمث و  دمآ ، تفر و  ياه  هنیزه 
؟ دراد یمکح  هچ  عوضوم ، نآ 

تـساوخرد هب  انب  هک  تلاکو  لمع  ربارب  رد  لثملا  ترجا  اـی  یّمـسملا  ترجا  نتفرگ  يارب  لـیکو  قاقحتـسا  تلاـکو و  تّحـص  ج :
مه اب  يرگید  وحن  هب  لوا  زا  هکنیا  رگم  تسین ، لّکوم  راظتنا  دروم  بولطم و  هجیتن  لوصح  رب  فقوتم  تسا ، هتفرگ  تروص  لّکوم 

.دننک قفاوت 

روط هب  .دننک  یم  صخشم  ار  تلاکو  دودح  هک  تسا  نیا  يرتسگداد  یمسر  ياه  هبعـش  زا  يرایـسب  رد  فراعتم  هویـش  س 1814 :
، دنیامن یم  صخشم  زین  ار  رگید  روما  نینچمه  و  تسا » هدش  عقاو  ناکم  نالف  رد  هک  هناخ  نالف  شورف  رد  لیکو   » دنسیون یم  لاثم 

طوبرم روما  همه  يریگیپ  رد  تسا  لیکو  صخش  نالف  : » دوش یم  رکذ  لیذ  ترابع  سیونتسد  ياه  همان  تلاکو  زا  یـضعب  رد  یلو 
ای تسه  تلاکو  رد  لخاد  فّرصت ، ای  راک  نالف  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  فالتخا  لّکوم  لیکو و  نیب  ًابلاغ  هجیتن  رد  تلاکو » دروم  هب 

تبسن لیکو  تسا  زیاج  ایآ  دوشن  نّیعم  یصاخ  لامعا  تامادقا و  تلاکو  ّقلعتم  هب  تبسن  لیکو  يارب  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  .ریخ 
؟ دهد ماجنا  ار  یفّرصت  مادقا و  ره  تلاکو  ّقلعتم  هب 

ًارهاظ ای  ًاحیرـص  تلاـکو  دـقع  هک  دـنک  يدراوم  هب  اـفتکا  تسا ، هدـش  لـیکو  اـهنآ  يارب  هک  یتامادـقا  رد  لـیکو  تسا  بجاو  ج :
رد تلاکو  نیب  مزالت  دوجو  رب  يراج  تداـع  هنیرق ، نآ  هکنیا  ولو  دوش ، یم  نآ  لـماش  هیلاـقم ، اـی  هیلاـح  نئارق  کـمک  هب  دـنچره 

: دوش یم  روصت  تروص  دنچ  هب  تلاکو  هصالخ  روط  هب  دشاب و  رگید  روما  زا  یضعب  يزیچ و 

، ّقلعتم لمع و  ِتهج  ود  ره  زا  تلاکو  .فلا 
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.دشاب صاخ 

.دشاب ماع  تهج  ود  ره  زا  .ب 

.دشاب ماع  تهج  کی  زا  طقف  .ج 

.یتسه لیکو  نم  هناخ  دروم  رد  وت  دیوگب : هکنیا  لثم  دشاب ، قلطم  فّرصت ، لمع و  تهج  زا  طقف  .د 

.یتسه لیکو  نم  کلم  شورف  رد  وت  دیوگب  ًالثم  .دشاب  قلطم  ّقلعتم ، تهج  زا  طقف  ه . 

.یتسه لیکو  نم  لام  رد  فّرصت  رد  وت  دیوگب : ًالثم  دشاب ، قلطم  تهج  ود  ره  زا  .و 

دنک و افتکا  دوش ، یم  نآ  لماش  تلاکو  دقع  قالطا  ای  صوصخ و  ای  مومع  هک  هچنآ  هب  طقف  دراوم  نیا  زا  کی  ره  رد  دـیاب  لیکو 
.دیامنن زواجت  نآ  زا 

کی نآ  لوـپ  اـب  دـشورفب و  ار  وا  ياـه  ناـمتخاس  زا  یـضعب  نیمز و  هعطق  کـی  هـک  هداد  تلاـکو  شرـسمه  هـب  يدرم  س 1815 :
ار نامتراپآ  هدومن و  هدافتسا  ءوس  دوخ  تلاکو  زا  وا  یلو  دیامن ، وا  مان  هب  ار  نآ  درخب و  شریغـص  دنزرف  يارب  ینوکـسم  نامتراپآ 
زا لصاح  لوپ  اب  نامتراپآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنتـسه ؟ حیحـص  ًاعرـش  هداد ، ماـجنا  وا  هک  ییاـهراک  اـیآ  تسا ، هدرک  شدوخ  ماـن  هب 

؟ هثرو همه  کلم  ای  تسوا  ریغص  دنزرف  کلم  طقف  نامتراپآ  وا  تافو  زا  دعب  ایآ  تسا ، هدش  يرادیرخ  لّکوم  لاوما  شورف 

، اه نامتخاس  زا  یـضعب  نیمز و  شورف  لـیبق  زا  هداد  ماـجنا  تسا  هتـشاد  شرهوش  زا  هک  یتلاـکو  ساـسا  رب  نز  نآ  هک  یلاـمعا  ج :
قبط ار  نآ  رگا  نیا  رب  انب  درادـن ، وا  يارب  يرثا  ًاعرـش  شدوخ  مان  هب  نآ  تبث  دّرجم  مه  نامتراپآ  دروم  رد  تسا و  ذـفان  حـیحص و 

طقف نامتراپآ  تسا و  ذفان  حیحص و  هلماعم  دشاب ، هدیرخ  شریغص  دنزرف  يارب  وا  لوپ  اب  لّکوم و  تایح  نامز  رد  تلاکو ،
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دعب ای  دشاب و  هدیرخ  شدوخ  يارب  وا  لوپ  نیع  اب  لّکوم و  تایح  نامز  رد  ار  نامتراپآ  رگا  .دراد و  وا  ریغـص  دـنزرف  هب  صاصتخا 
دعب هثرو  هزاجا  لوا ، دروم  رد  هتبلا  تسا ؛ هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و  هلماعم  درخب ، ریغـص  كدوک  نآ  يارب  ار  نآ  لّـکوم  توم  زا 

هلماعم دنهدب ، هزاجا  ار  نآ  هثرو  رگا  مود  دروم  رد  اما  دنا ، هدوبن  تمیق  کلام  دیرخ  ماگنه  نوچ  تسین  ذـفان  ناش  ثّروم  توف  زا 
.دوش یم  ققحم  هکرت ، زا  کی  ره  مهس  تبسن  هب  نانآ  يارب 

هب ار  نآ  ات  تفرگ  لوپ  یغلبم  ینعی  دـش ، لـیکو  هزور  زاـمن و  ياـضق  يارب  نتفرگ  ریجا  رد  دارفا ، یخرب  فرط  زا  دـیز  س 1816 :
لمع زا  رـضاح  لاح  رد  درکن و  ریجا  راک  نآ  يارب  ار  یـسک  دومن و  تناـیخ  تناـما  رد  وا  یلو  دـهدب ، دـنوش  یم  ریجا  هک  يدارفا 

تمیق هب  ار  راک  نآ  ترجا  هکنیا  ای  دنک  ریجا  راک  نآ  يارب  ار  يا  هّدع  دیاب  ایآ  دوش ، هّمذلا  ئرب  دـهاوخ  یم  تسا و  نامیـشپ  دوخ 
وا دوخ  هک  یتروص  رد  و  تسا ؟ راکهدـب  تسا  هدرک  تفایرد  هک  یلوپ  رادـقم  هب  طقف  هکنیا  ای  دـنادرگرب  ناشنابحاص  هب  نآ  یلعف 

؟ تسیچ فیلکت  دریمب ، نآ  ماجنا  زا  لبق  دشاب و  هزور  زامن و  ياضق  رد  ریجا 

نایاپ هب  شتلاکو  تدـم  هزور ، ای  زامن  ياضق  يارب  یـسک  ندرک  ریجا  هب  مادـقا  زا  لـبق  تسا  راـجیتسا  رد  لـیکو  هک  يدرف  رگا  ج :
هدرک تفایرد  هک  یلوپ  اـب  هکنیا  نیب  تسا  راـتخم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  هدرک  تفاـیرد  هک  تسا  یلاـم  نماـض  طـقف  دـسرب ،

خسف ار  تلاکو  ای  دنک و  ریجا  هزور  زامن و  ياضق  يارب  ار  یسک 
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يارب هک  یـصخش  اّما  دننک و  هحلاصم  مه  اب  طایتحا  رب  انب  لوپ ، شزرا  فالتخا  دروم  رد  دـنادرگرب و  شبحاص  هب  ار  لوپ  هدومن و 
خـسف هراجا  شتافو  اب  تروص  نیا  رد  دهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  شدوخ  ات  دشاب  هدش  ریجا  رگا  تسا ، هدـش  ریجا  هزور  زامن و  ياضق 
نویدم دشابن ، طرش  لمع  ماجنا  رد  وا  دوخ  ترشابم  رگا  یلو  .دوش  تخادرپ  شا  هکرت  زا  دیاب  هدرک  تفایرد  هک  یلوپ  دوش و  یم 

الا و  دشاب ، هتـشاد  يا  هکرت  رگا  هتبلا  دننک  ریجا  لمع  ماجنا  يارب  شا  هکرت  زا  ار  یـسک  دیاب  وا  هثرو  تسا و  راک  نآ  دوخ  ماجنا  هب 
.تسین نانآ  هدهع  رب  هطبار  نیا  رد  يزیچ 

اه و هدنورپ  ات  تسا  تکرـش  فرط  زا  اههاگداد  رد  روضح  نانآ  هفیظو  هک  دنتـسه  ییالکو  ياراد  اهتکرـش  زا  یـضعب  س 1817 :
نآ رد  تسا  زیاج  ایآ  درادن ، یحیحص  ساسا  نانآ  رظن  هب  هک  دشاب  هتشاد  ییاعدا  تکرـش ، رگا  لاح  دننک ، يریگیپ  ار  اه  تیاکش 
هب تبـسن  ایآ  دنک ، عافد  تکرـش  زا  تسا ، لطاب  وا  رظن  هب  هک  ییاوعد  رد  لیکو  هک  یتروص  رد  و  دـنیامن ؟ عافد  تکرـش  زا  هطبار 
زا عافد  ربارب  رد  لیکو  هک  یترجا  ایآ  و  دراد ؟ یتیلوئـسم  لیکو  دـنک ، رداص  مکح  هیلع  یعّدـم  عفن  هب  هاگداد  رگا  یّتح  عافد ، نیا 

؟ تسا مارح  تحُس و  دریگ ، یم  تسا  لطاب  شرظن  هب  هک  يزیچ 

یعّدـم عفن  هب  هاگداد  طسوت  يأر  رودـص  اب  مارح  لمع  تیعقاو  تسین و  زیاج  نآ  ندوب  قح  تاـبثا  رد  یعـس  لـطاب و  زا  عاـفد  ج :
.تسا مارح  تحُس و  دوش ، یم  هتفرگ  یلطاب  رما  زا  عافد  ربارب  رد  هک  یترجا  دنک و  یمن  ادیپ  رییغت  هیلع 

هدش یسک  لیکو  یصخش  س 1818 :
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نآ ًاعرـش  ایآ  دهدن ، ماجنا  يراک  چیه  لیکو  رگا  دـنک ، تفایرد  وا  زا  ار  دوخ  ترجا  راک ، ماجنا  هب  مادـقا  زا  لبق  هک  طرـش  نیا  هب 
؟ تسا لالح  وا  يارب  لام 

لیکو نآ  يارب  هک  يراک  ماجنا  هب  مادـقا  زا  لبق  یّتح  دوش و  یم  یّمـسملا  ترجا  کلام  تلاـکو ، دـقع  قّقحت  دّرجم  هب  لـیکو  ج :
تلاکو تدم  ای  درذگب و  نآ  تقو  هکنیا  ات  دهدن  ماجنا  هدش  لیکو  نآ  يارب  هک  ار  يراک  رگا  یلو  دراد ، ار  نآ  هبلاطم  قح  هدـش ،

.دنادرگرب لّکوم  هب  هتفرگ  هک  ار  یترجا  لیکو  تسا  بجاو  دوش و  یم  خسف  نآ  رثا  رب  تلاکو  دسرب ، نایاپ  هب 

هلاوح

هب ار  هدنـشورف  اذـل  دراد ، بلط  یموـس  درف  زا  عیبـم  تمیق  رادـقم  هب  تسا و  هدـیرخ  ینّیعم  غـلبم  هـب  ار  ینیمز  یـصخش  س 1819 :
اب رادـیرخ  عالطا  نودـب  تسا  هیلع  لاحم  راکهدـب و  هک  ثلاث  صخـش  نآ  یلو  دریگب ، وا  زا  ار  نیمز  لوپ  اـت  درک  هلاوح  راکهدـب 

تقفاوم ثلاث  صخش  هب  نآ  لوپ  هلاوح  اب  هدنشورف  هک  لّوا  هلماعم  ایآ  دیرخ ، شدوخ  يارب  ار  نآ  هدنـشورف  هب  نیمز  لوپ  تخادرپ 
؟ مود هلماعم  ای  تسا  حیحص  .دوب  هدرک 

تروص لوا  هلماعم  عورشم  خسف  زا  دعب  مود  هلماعم  هکنآ  رگم  تسا ، لوا  رادیرخ  هزاجا  رب  فقوتم  تسا و  یلوضف  مود  هلماعم  ج :
.دشاب هتفرگ 

هقدص

عمج يارب  اتـسور  رهـش و  یمومع  نکاما  اه و  نابایخ  لزانم ، رد  ار  ییاهقودنـص  هّرـس ) سّدق  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  س 1820 :
هنایهام و قوقح  رب  هوـالع  تسا  زیاـج  اـیآ  .تسا  هداد  رارق  ناقحتـسم  ارقف و  تسد  هب  ناـنآ  ندـناسر  تاریخ و  تاقدـص و  يروآ 

هداد نانآ  هب  شاداپ  ناونع  هب  اه  قودنـص  نآ  ياـه  لوپ  زا  يدـصرد  دـنریگ ، یم  داـهن  نآ  زا  دادـما  هتیمک  ناـنکراک  هک  ییاـیازم 
هتیمک نادـنمراک  زا  یلو  دـنراد  شقن  اهنآ  يروآ  عمج  رد  هک  دوش  هداد  يدارفا  هب  اه  لوپ  نآ  زا  يرادـقم  تسا  زیاج  ایآ  و  دوش ؟

؟ دنتسین دادما 

قوقح رب  هوالع  شاداپ ، ناونع  هب  دادـما  هتیمک  نادـنمراک  ناـنکراک و  هب  تاقدـص  ياـه  قودنـص  لاوما  زا  يرادـقم  تخادرپ  ج :
یلو تسین ، زیاج  هدـشن ، زارحا  راک  نیا  هب  لاوما  نابحاص  تیاضر  اـت  هکلب  دراد  لاکـشا  دـنریگ ، یم  هتیمک  نآ  زا  هک  يا  هناـیهام 

لاکـشا ناشراک  لثملا  ترجا  ناونع  هب  دننک  یم  کمک  اه  قودنـص  يدوجوم  يروآ  عمج  رد  هک  یناسک  هب  نآ  زا  يرادقم  نداد 
دارفا هب  تاقدص  ندناسر  يروآ و  عمج  يارب  هک  یطرش  هب  درادن ،
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.دنتسه راک  نیا  هب  یضار  لاوما  نابحاص  هک  دهد  ناشن  رما  رهاظ  رگا  صوصخ  هب  دشاب ، زاین  اهنآ  کمک  هب  قحتسم 

هب تسا  رتهب  هکنیا  ای  تسا  زیاج  دننیـشن  یم  اهنابایخ  رد  ای  دـننز  یم  ار  لزانم  برد  هک  ینایادـگ  هب  تاقدـص  نداد  ایآ  س 1821 :
؟ دریگ رارق  دادما  هتیمک  رایتخا  رد  تاقدص  قودنص  رد  اهنآ  نتخیر  اب  ای  دوش و  هداد  نیکاسم  نامیتی و 

نتخیر اب  دنچره  دادما  هتیمک  رایتخا  رد  نآ  نتشاذگ  نینچمه  دوش و  هداد  نّیدتم  فیفع و  ریقف  هب  تسا  رتهب  یبحتسم  تاقدص  ج :
هک ییارقف  هب  وا  لیکو  هلیسو  هب  ای  صخـش و  دوخ  طسوت  دیاب  بجاو  تاقدص  یلو  درادن ، لاکـشا  دشاب  مه  تاقدص  قودنـص  رد 
هب هدرک و  يروآ  عمج  ار  اه  قودنص  ياه  لوپ  دادما  هتیمک  نیلوئسم  هک  دنادب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دوش و  هداد  دنتـسه  قحتـسم 

.درادن لاکشا  تاقدص  ياه  قودنص  رد  نآ  نتخیر  دنهد ، یم  قحتسم  يارقف 

دنیامن یم  هرادا  ییادگ  اب  ار  دوخ  یگدنز  دننک و  یم  زارد  تسد  نارگید  ربارب  رد  هک  ینایادـگ  ربارب  رد  ناسنا  هفیظو  س 1822 :
نانآ هب  کمک  ایآ  تسیچ ؟ نانآ ، يروآ  عمج  هب  تلود  مادقا  زا  دعب  صوصخ  هب  دنهد ، یم  هولج  هوّشم  ار  یمالسا  هعماج  هرهچ  و 

؟ تسا زیاج 

.دیهدب دنتسه  فیفع  نّیدتم و  هک  ییارقف  هب  ار  تاقدص  دینک  یعس  ج :

ناونع هب  یغلبم  ّریخ  دارفا  زا  یضعب  لیلد  نیمه  هب  دوش ، یم  رتشیب  ناضمر  هام  رد  مراک  متـسه و  دجـسم  مداخ  بناجنیا  س 1823 :
؟ تسا زیاج  نم  يارب  نآ  نتفرگ  ایآ  دنهد ، یم  نم  هب  کمک 

لاکـشا نآ  نتفریذـپ  تسا و  لالح  امـش  يارب  هجیتن  رد  تسامـش ، هب  نانآ  فرط  زا  یناسحا  دـنهد  یم  امـش  هب  نانآ  هک  هچنآ  ج :
.درادن

هعیدو هیراع و 

س 1824:
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تناما ناونع  هب  نآ  رد  دارفا  زا  یخرب  طسوت  هک  یـسانجا  اهالاک و  تالآرازبا و  هیلوا و  داوم  ینعی  شتایوتحم  همه  اب  يا  هناـخراک 
؟ دراد هدهع  رب  ار  نآ  هرادا  تیلوئسم  هک  یسک  ای  تساهنآ  نماض  هناخراک  بحاص  ایآ  .تسا  هتفرگ  شتآ  هدش ، هدرپس 

ریصقت یهاتوک و  هناخراک  هب  هدش  هدرپس  ياهالاک  ظفح  هب  تبـسن  مه  یـسک  دشابن و  یـسک  لعف  هب  دنتـسم  يزوس  شتآ  رگا  ج :
.تسین اهنآ  نماض  سکچیه  دشاب ، هدرکن 

، دهد لیوحت  شرتگرزب  دنزرف  هب  شتوف  زا  دـعب  ار  نآ  ات  درپس  يرگید  درف  هب  ار  دوخ  بوتکم  همانتیـصو  نتم  یـصخش  س 1825 :
؟ دوش یم  بوسحم  تناما  رد  تنایخ  وا  راک  نیا  ایآ  دنک ، یم  يراددوخ  يو  دنزرف  هب  نآ  لیوحت  زا  وا  یلو 

.دوش یم  بوسحم  تنایخ  یعون  تسا ، هدرک  نّیعم  راذگ  تناما  هک  یسک  هب  تناما  ّدر  زا  يراددوخ  ج :

تمدخ تّدم  نایاپ  زا  دعب  یلو  متفرگ ، لیوحت  یصخش  هدافتـسا  يارب  شترا  زا  ار  یمزاول  يزابرـس  تمدخ  نارود  رد  س 1826 :
يزکرم کناب  یمومع  هنازخ  هب  اهنآ  لوپ  نتخیر  اـیآ  تسیچ ؟ اـهنآ  هب  تبـسن  نم  هفیظو  رـضاح  لاـح  رد  .مدادـن  لـیوحت  ار  اـهنآ 

.دنک یم  تیافک 

زکرم هب  دنـشاب  دوجوم  هک  یتروص  رد  ار  اـهنآ  نیع  تسا  بجاو  هدوـب ، هیراـع  ناوـنع  هب  دـیا  هتفرگ  شترا  زا  هک  ییایـشا  رگا  ج :
، دنـشاب هتفر  نیب  زا  ندنادرگزاب  رد  ریخأت  رثا  رب  دنچره  اهنآ  ظفح  رد  امـش  طیرفت  ای  يّدعت  رثا  رد  رگا  دـینادرگرب و  دوخ  تمدـخ 

.تسین امش  هدهع  رب  يزیچ  تروص  نیا  ریغرد  دیهدب و  شترا  هب  ار  اهنآ  تمیق  ای  لثم  دیاب 

هتفر تقرس  هب  هار  رد  یلو  تسا ، هدش  هداد  يرگید  رهش  هب  لاقتنا  يارب  ینیما  صخش  هب  لوپ  یغلبم  س 1827 :
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؟ تسا لوپ  نآ  نماض  صخش  نآ  ایآ  تسا ،

.تسین نماض  وا  تسا ، هدشن  تباث  نآ  يرادهگن  ظفح و  رد  نیما  صخش  طیرفت  يّدعت و  هک  ینامز  ات  ج :

نهآ و دـننام  ییاّنب  يارب  مزال  داوم  دـیرخ  دجـسم و  ریمعت  يارب  دجـسم  ءانما  تأیه  زا  ار  لحم  یلاها  تاعّربت  زا  یغلبم  س 1828 :
؟ تسیچ نم  هفیظو  دش ، دوقفم  ما  یصخش  لیاسو  اب  هارمه  هار  رد  یلو  متفرگ ، لیوحت  هریغ ،

.دیتسین نماض  دیا ، هدرکن  طیرفت  يّدعت و  یهاتوک و  نآ ، يرادهگن  رد  رگا  ج :

تیصو

لوا تمسق 

لاح رد  دوش ، فرصم  سدقم  عافد  ياه  ههبج  زا  تیامح  يارب  نانآ  هکرت  ثلث  هک  دنا  هدرک  ّتیـصو  ادهـش  زا  یـضعب  س 1829 :
؟ دننک یم  ادیپ  یمکح  هچ  ایاصو  نیا  هدش ، یفتنم  اه  تیصو  نیا  عوضوم  هک  رضاح 

ریخ ياههار  رد  هثرو  نذا  اب  هک  تسا  نآ  طوحا  دوش و  یم  نانآ  هثرو  ِثرا  دوش ، یفتنم  اهتّیصو  هب  لمع  دروم  هک  یتروص  رد  ج :
.دوش فرصم 

رهـش رد  رـضاح  لاحرد  یلو  دوش ، فرـصم  یـصاخ  رهـش  یگنج  نیرجاهم  يارب  شلام  ثلث  هک  هدرک  ّتیـصو  مردارب  س 1830 :
؟ تسیچ فیلکت  دوش ، یمن  تفای  یگنج  رجاهم  چیه  روبزم 

رد دننک  یم  یگدـنز  رهـش  نآ  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  دنتـسه  یناسک  یگنج  نیرجاهم  زا  یـصوم  دوصقم  هک  دوش  زارحا  رگا  ج :
رهش نآ  رد  هک  یگنج  نیرجاهم  هب  لوپ  دیاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دسر و  یم  هثرو  هب  لام ، تسین  يرجاهم  ًالعف  نوچ  تروص  نیا 

.دنشاب هدرک  چوک  ًالعف  هچ  رگا  دوش ، هداد  دنا  هدرک  یم  یگدنز 

، دننک فرصم  وا  يراوگوس  متخ و  سلاجم  يارب  ار  شلام  فصن  شتوف  زا  دعب  هک  دنک  تیـصو  یـسک  تسا  زیاج  ایآ  س 1831 :
نیا يارب  مالسا  اریز  تسین ، زیاج  رادقم  نیا  نییعت  هکنآ  ای 
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؟ تسا هدرک  نّیعم  ار  یصاخ  دودح  دح و  دراوم 

یلو درادن ، مه  یصاخ  دح  ًاعرش  درادن و  لاکشا  یصوم  يراوگوس  يرادازع و  مسارم  رد  ندرک  فرصم  يارب  لام  هب  تیـصو  ج :
.تسا هثرو  هزاجا  نذا و  رب  فقوتم  ثلث  رب  دئاز  رد  تسا و  ذفان  هکرت  عومجم  ثلث  هب  تبسن  طقف  ّتیم  تیصو 

؟ دوش تیصعم  بکترم  نآ  كرت  اب  ناسنا  هک  يروط  هب  تسا  بجاو  ندرک  تیصو  ایآ  س 1832 :

ییاناوت تایح  نارود  رد  دـشاب و  وا  هدـهع  رب  یلاعت  هّللا  قح  ای  سانلا  قح  دـشاب و  وا  دزن  نارگید  ياه  تناـما  اـه و  هعیدو  رگا  ج :
.تسین بجاو  تیصو  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  تیصو  اهنآ  دروم  رد  تسا  بجاو  دشاب ، هتشادن  ار  نآ  يادا 

ریاس یلو  تسا ، هداد  رارق  دوخ  ّیصو  ار  شرتگرزب  رسپ  هدرک و  ّتیصو  شرـسمه  يارب  ار  شلاوما  ثلث  زا  رتمک  يدرم  س 1833 :
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  تلاح  نیارد  ّیصو  دنراد ، ضارتعا  ّتیصو  نیا  هب  هثرو 

ّتیصو قبط  تسا  بجاو  نانآ  رب  هکلب  درادن  یهجو  نآ  هب  هثرو  ضارتعا  دشاب ، نآ  زا  رتمکای  هکرت  ثلث  رادقم  هب  ّتیـصو  رگا  ج :
.دننک لمع 

؟ تسیچ فیلکت  دننک ، راکنا  قلطم  روط  هب  ار  ّتیصو  ثاّرو ، رگا  س 1834 :

، دشاب نآ  زا  رتمک  ای  هکرت  ثلث  رادقم  هب  رگا  نآ  تابثا  تروص  رد  دنک و  تباث  یعرـش  ياههار  زا  ار  نآ  دیاب  ّتیـصو  یعّدـم  ج :
.درادن يرثا  نانآ  ضارتعا  هثرو و  راکنا  تسا و  بجاو  نآ  قبط  رب  لمع 

قوقح يادا  يارب  هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  شروکذ ، نادـنزرف  زا  یکی  هلمج  زا  نانیمطا  دروم  دارفا  روضح  رد  یـصخش  س 1835 :
تابجاو نینچمه  تاراّفک و  تاکز و  سمخ و  لیبق  زا  دراد  هدهع  رب  هک  یعرش 
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، دنوش انثتسا  شا  هکرت  زا  ّتیـصو  دراوم  رد  فرـصم  يارب  وا  كالما  زا  یـضعب  جح ، زامن و  هزور ، دننام  تسوا  هدهع  رب  هک  یندب 
؟ تسیچ فیلکت  دروم  نیا  رد  .دنتسه  هثرو  نیب  انثتسا  نودب  كالما  همه  میسقت  ناهاوخ  هدرک و  در  ار  نآ  هثرو  زا  یضعب  یلو 

، دشابن هکرت  عومجم  ثلث  زا  رتشیب  ّتیصو  دروم  کلم  هک  یتروص  رد  هثرو ، رارقا  ای  یعرش  لیلد  اب  ّتیصو  توبث  ضرف  زا  دعب  ج :
اهنآ هب  ّتیم  هک  یندـب  تابجاو  یلام و  قوقح  رد  نآ  فرـص  اـب  تسا  بجاو  هکلب  دـنوش ، نآ  میـسقت  ناـهاوخ  دـنرادن  قح  ناـنآ 

تسا و راکهدب  مدرم  هب  ّتیم  هک  دوش  تباث  هثرو  فارتعا  اب  ای  یعرش  قیرط  زا  رگا  هکلب  .دننک  لمع  وا  ّتیـصو  هب  هدرک ، ّتیـصو 
نانآ رب  مه  زاب  تسوا ، هدهع  رب  جح  دننام  یندـب  یلام و  ای  تاراّفک و  تاکز و  سمخ و  دـننام  دـنوادخ  هب  طوبرم  یلام  قوقح  ای 

یتّیصو اهنآ  هب  تبـسن  دنچره  دوش ، میـسقت  هثرو  نیب  نآ  هدنام  یقاب  سپـس  دنزادرپب و  هکرت  لصا  زا  ار  وا  نوید  همه  تسا  بجاو 
.دشاب هدرکن 

وا هثرو  یلو  دننک ، فرصم  دجـسم  ریمعت  يارب  ار  نآ  هک  هدرک  ّتیـصو  تسا ، یتعارز  نیمز  يرادقم  کلام  هک  يدرف  س 1836 :
؟ دنراد ار  کلم  نآ  شورف  قح  هثرو  ایآ  و  تسا ؟ ذفان  یّفوتم  ّتیصو  ایآ  دنا ، هتخورف  ار  نآ 

ثلث زا  مه  نیمز  تمیق  دوش و  فرـصم  دجـسم  ریمعت  رد  هتخورف و  یتـعارز ، نیمز  دوخ  هک  دـشاب  نیا  ّتیـصو ، نومـضم  رگا  ج :
ریمعت فرص  نیمز  عفانم  هک  هدوب  نیا  یصوم ، دوصقم  رگا  درادن و  لاکـشا  نیمز ، شورف  تسا و  ذفان  ّتیـصو  دشابن ، رتشیب  هکرت ،

نیارد دوش ، دجسم 
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.دنا هتشادن  شورف  ّقح  هثرو  تروص ،

فرصم ریخ  ياهراک  وا و  فرط  زا  هزور  زامن و  ندروآ  اجب  يارب  شیاه  نیمز  زا  هعطق  کی  هک  هدرک  ّتیصو  یصخش  س 1837 :
؟ دوش یم  بوسحم  فقو  هکنآ  ای  تسا ، زیاج  نیمز  نیا  شورف  ایآ  دوش ،

يارب نآ  ياهدمآرد  ات  دنامب  یقاب  دوخ  لاح  هب  نیمز  هک  هدوب  نیا  شروظنم  هک  دوشن  هدـیمهف  نئارق  دـهاوش و  زا  هک  ینامز  ات  ج :
هجیتنرد تسین ، نیمز  فقو  مکح  رد  ّتیصو  نیا  ددرگ ، فرصم  وا  دوخ  يارب  نیمز  هک  هدرک  ّتیصو  طقف  هکلب  دوش ، فرـصم  وا 

.درادن لاکشا  وا  دوخ  يارب  نآ  لوپ  فرص  شورف و  دشابن ، ثلث  رب  دئاز  نآ  لوپ  رگا 

وا تافو  زا  دعب  ات  دوش  هتشاذگ  هعیدو  هب  یصخش  دزن  ای  دوش و  هتـشاذگ  رانک  هکرت  ثلث  ناونع  هب  یلام  تسا  زیاج  ایآ  س 1838 :
؟ دسرب شدوخ  فرصم  هب 

.دنامب یقاب  هثرو  يارب  لام  نآ  ربارب  ود  وا  تافو  زا  دعب  هکنیا  طرش  هب  درادن  لاکشا  راک  نیا  ج :

لاحرد دریگب و  ریجا  تسا ، شا  هدهع  رب  هک  يا  هزور  زامن و  هام  دنچ  ياضق  يارب  هک  هدرک  ّتیصو  شردپ  هب  یصخش  س 1839 :
؟ دنک ریجا  وا  هزور  زامن و  ياضق  يارب  ار  یسک  تسا  بجاو  وا  ردپ  رب  ایآ  تسا ، هدش  دوقفم  صخش  نآ  رضاح 

هزور زامن و  ياضق  يارب  وا  فرط  زا  راجیتسا  هدـشن ، تباث  یـصو  ملع  قیرط  زا  ای  یعرـش و  لیلد  اب  یـصوم  توم  هک  ینامز  ات  ج :
.تسین حیحص  يو 

نیا ترواجم  رد  دجـسم  ود  دوجو  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، هدرک  ّتیـصو  دجـسم  تخاس  يارب  ار  دوخ  نیمز  ثلث  مردـپ  س 1840 :
تسا زیاج  ایآ  هسردم ، تخاس  هب  مربم  زاین  نیمز و 
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؟ میزاسب نآ  رد  هسردم  دجسم ، ياج  هب 

شورف و هدوبن ، نیمز  نامه  رد  دجـسم  داجیادـصق  رگا  یلو  تسین ، زیاج  دجـسم  ياـج  هب  هسردـم  تخاـس  اـب  ّتیـصو  لیدـبت  ج :
.درادن یعنام  تسا  دجسم  دنمزاین  هک  یناکم  رد  دجسم  تخاس  يارب  نآ  لوپ  فرصم 

ات دریگ  رارق  یکـشزپ  هدکـشناد  نایوجـشناد  رایتخا  رد  ندرم  زا  دعب  وا  دسج  هک  دنک  ّتیـصو  یـصخش  تسا  زیاج  ایآ  س 1841 :
دوش یم  ناملـسم  ّتیم  دسج  ندش  هلثم  بجوم  هک  تهج  نیا  هب  لمع  نیاای  دوش  عقاو  هدافتـسا  دروم  مّلعت  میلعت و  حیرـشت و  يارب 

؟ تسا مارح 

حیرـشت رد  یمهم  تحلـصم  هک  لاؤس  دروم  لاثما  زا  تسا و  يرگید  رما  هب  رظاـن  نآ  لاـثما  هلثم و  میرحت  هلدا  دـسر  یم  رظن  هب  ج :
هداد رارق  هلأسم  نیا  رئاظن  رد  مّلـسم  لصا  دـیاب  هک  ناملـسم  ّتیم  دـسج  مارتحا  طرـش  رگا  .تسا  فرـصنم  دراد  دوجو  ّتیم  هزانج 

.تشاد دهاوخن  لاکشا  یفاکش  دبلاک  ًارهاظ  دشاب  لصاح  دوش 

نیا ایآ  دوش ، هیده  يرگید  صخش  ای  ناتسرامیب  هب  ندرم  زا  دعب  وا  ندب  ياضعا  زا  یضعب  هک  دیامن  ّتیصو  يدرف  رگا  س 1842 :
؟ تسا بجاو  نآ  يارجا  حیحص و  ّتیصو 

دیعب دوش ، یمن  بوسحم  وا  تمرح  کته  تیم  دسج  زا  اهنآ  ندرکادج  هک  ییاضعا  هب  تبـسن  ایاصو  لیبق  نیا  ذوفن  تّحـص و  ج :
.درادن یعنام  دراوم  نیا  رد  ّتیصو  هب  لمع  تسین و 

و تسا ؟ یفاک  نآ  ذوفن  يارب  دنهدب ، هزاجا  ثلث  زا  رتشیب  هب  تبسن  ار  وا  ّتیصو  یـصوم ، تایح  نامز  رد  هثرو  رگا  ایآ  س 1843 :
؟ دننک لودع  دوخ  هزاجا  زا  یصوم  ندرم  زا  دعب  تسا  زیاج  ایآ  تیافک ، ضرف  رب 

يارب ثلث ، رب  دئاز  هب  تبسن  یصوم  تایح  نامز  رد  هثرو  هزاجا  ج :
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.درادن يرثا  مه  نانآ  عوجر  دنرادن و  ار  نآ  زا  عوجر  قح  یصوم ، تافو  زا  دعب  تسا و  یفاک  ّتیصو  تّحص  ذوفن و 

طقف وا  هکرت  ای  درادـن و  يا  هکرت  یلو  تسا ، هدرک  ّتیـصو  شیاه  هزور  زامن و  ياضق  دروم  رد  زیزع  يادهـش  زا  یکی  س 1844 :
هچ ّتیـصو  نیا  اـب  هطبار  رد  وا  هثرو  دوـش ، یم  وا  ریغـص  نادـنزرف  جرح  رـسع و  بجوـم  اـهنآ  شورف  هک  تسا  نآ  مزاوـل  هناـخ و 

؟ دنراد یفیلکت 

هب ندیسر  زا  دعب  هک  تسا  بجاو  وا  گرزب  رسپ  رب  یلو  تسین ، بجاو  وا  ّتیصو  هب  لمع  درادن ، يا  هکرت  زیزع  دیهش  نآ  رگا  ج :
دروم رد  نآ  ثلث  تسا  بجاو  دراد ، يا  هکرت  رگا  یلو  دـیامن ، اـضق  هدـش  توـف  شردـپ  زا  هک  ار  ییاـه  هزور  زاـمن و  غوـلب ، نس 

.دوش یمن  بوسحم  ّتیصو  هب  ندرکن  لمع  يارب  یعرش  رذع  نانآ  ندوب  ریغص  هثرو و  زاین  دّرجم  دوش و  فرصم  وا  ّتیصو 

؟ تسا طرش  لام  هب  ّتیصو  ذوفن  تّحص و  رد  ّتیصو  ماگنه  رد  هل  یصوم  دوجو  ایآ  س 1845 :

یّتح ای  دـشاب و  شردام  محر  رد  نینج  تروص  هب  دـنچره  تسا ، طرـش  یکیلمت  ّتیـصو  رد  ّتیـصو  ماـگنه  هل  یـصوم  دوجو  ج :
.دیایب ایند  هب  هدنز  هکنیا  طرش  هب  تسا ، هدشن  هدیمد  نآ  رد  حور  زونه  هک  دشاب  ینینج 

نییعت رظان  ناونع  هب  مه  ار  يدرف  شیاه ، ّتیصو  يارجا  يارب  یـصو  بصن  رب  هوالع  دوخ  بوتکم  ّتیـصو  رد  یـصوم  س 1846 :
ياهراک زا  عالطا  يارب  طقف  یصو  راک  رب  وا  تراظن  ایآ  هک  تسین  صخشم  ینعی  تسا  هدرکن  وا  تارایتخا  هب  حیرـصت  یلو  هدرک ،

تسا رظن  يار و  ياراد  یصو  لامعا  هب  تبسن  هکنآ  ای  دنکن  لمع  هدرک  رّرقم  یصوم  هچنآ  فالخ  رب  ات  تسوا 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 596 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا هنوگچ  تروص  نیا  رد  رظان  تارایتخا  دریگب ، تروص  رظان  دیدحالص  رظن و  قبط  دیاب  وا  ياهراک  و 

هفیظو تسا و  نآ  ماجنا  طوحا  دـنچره  دـنک ، تروشم  رظان  اب  شیاهراکرد  تسین  بجاو  یـصو  رب  ّتیـصو ، قـالطا  ضرف  اـب  ج :
.تسوا ياهراک  زا  نتفای  عالطا  تهج  یصو  رب  تراظن  رظان ،

نم هتفای و  تافو  زین  وا  دـنزرف  سپـس  تسا ، هتفر  ایند  زا  هداد و  رارق  وا  رب  رظاـن  ارم  یـصو و  ار  دوخ  گرزب  رـسپ  يدرف  س 1847 :
ّتیصو اهنآ  هب  هک  يروما  يارجا  مراد ، هک  یصاخ  تیعضو  تلع  هب  رضاح  لاحرد  یلو  ما ، هدش  وا  ّتیصو  يارجا  لوئسمدرف  اهنت 

روما رد  فرصم  تهج  تشادهب  هرادا  هب  ثلث  زا  لصاح  عفانم  تخادرپ  اب  ّتیصو  دروم  لیدبت  ایآ  دشاب ، یم  لکشم  نم  يارب  هدش 
؟ تسا زیاج  دنشاب ، یم  تدعاسم  کمک و  قحتسمو  دنتسه  هرادا  نآ  لفکت  تحت  هک  يدنمزاین  دارفا  يارب  هیریخ و 

زا دعب  یـصوم  هکنآ  رگم  دشاب ، یـصو  توم  زا  دـعب  دـنچره  دزادرپب  ّتیم  يایاصو  يارجا  هب  لقتـسم  روط  هب  دـناوت  یمن  رظان  ج :
يرگید درف  ات  دنک  هعجارم  عرش  مکاح  هب  یصو  توف  زا  دعب  دیاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب و  هداد  رارق  ّیـصو  ار  وا  یـصو  توم 

.تسین زیاج  نآ  لیدبت  رییغت و  ّتیم و  ّتیصو  زا  يّدعت  لاح  ره  هب  دیامن و  نییعت  وا  ياج  هب  ار 

ار یلام  ای  دوش و  فرصم  فرشا  فجن  رد  میرک  نآرق  توالت  يارب  وا  لاوما  زا  يرادقم  هک  دنک  ّتیصو  یـصخش  رگا  س 1848 :
نآرق تئارق  يارب  یـسک  ندرک  ریجا  تهج  فرـشا  فجن  هب  لام  لاسرا  فقو  یلوتم  اـی  یـصو  ياربو  دـیامن  فقو  راـک  نیا  يارب 

وا فیلکت  دشابن ، نکمم 
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؟ تسیچ دروم  نیارد 

لمع ّتیـصو  هب  تسا  بجاو  دـشاب ، نکمم  فرـشا  فجن  رد  میرک  نآرق  توـالت  يارب  هدـنیآ  رد  یّتح  لاـم  نآ  فرـصم  رگا  ج :
.دوش

نیا نونکات  نم  منک و  فرـصم  ریخ  ياهراک  رد  هعمج  ياه  بش  ار  وا  ياهالط  هک  دومن  ّتیـصو  شتافو  زا  لبق  مردام  س 1849 :
، دنتـسین ناملـسم  دایز  لامتحا  هب  اهنآ  نینکاس  هک  یجراخ  ياهروشک  هب  ترفاسم  تروص  رد  یلو  ما ، هداد  ماـجنا  وا  يارب  ار  راـک 

؟ تسیچ نم  فیلکت 

رد طقف  لام  نآ  تسا  بجاو  هدوب ، ناملـسمریغ  ناملـسم و  زا  معا  مدرم  مومع  هب  قافنا  وا  دوصقم  هک  دوشن  زارحا  هک  ینامز  ات  ج :
فرصم هب  ات  دشاب  یمالسا  نیمزرس  رد  نیما  يدرف  دزن  لام  نآ  نداد  رارق  اب  دنچره  دوش ، فرصم  ناناملسم  هب  طوبرم  هیریخ  روما 

.دسرب ناناملسم 

شورف هب  هیریخ  روما  يرادازع و  مسارم  رد  نآ  لوپ  فرـصم  يارب  شیاه  نیمز  زا  يرادقم  هک  هدرک  ّتیـصو  یـصخش  س 1850 :
ياه نیمز  روبزم و  نیمز  کیکفت  اریز  دوش  یم  ناـنآ  يارب  تقـشم  لکـشم و  زورب  بجوم  هثرو  زا  ریغ  هب  نآ  شورف  یلو  دـسرب ،

تروص نیا  هب  دنرخب  ناشدوخ  يارب  یطـسق  روط  هب  ار  نیمز  نیا  هثرو ، هک  تسا  زیاج  ایآ  دنک ، یم  داجیا  يدایز  تالکـشم  رگید 
؟ دسرب فرصم  هب  ّتیصو  درومرد  رظانو  یصو  تراظن  اب  ات  دنزادرپب  ار  نآ  زا  یغلبم  لاس  ره  هک 

هک یتروص  رد  زین ، هنالداع  تمیق  هب  یطـسق  روط  هب  نآ  دیرخ  و  درادن ، لاکـشا  ناشدوخ  يارب  هثرو  طسوت  نیمز  دـیرخ  لصا  ج :
هب درادن  لاکـشا  هدوب ، ّتیـصو  درومرد  لوا  لاس  نامه  رد  نآ  لوپ  فرـصم  نیمز و  يدـقن  شورف  یـصوم  دـصق  هک  دوشن  زارحا 

ار راک  نیا  رظان  یصو و  هکنآ  طرش 
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.دوش ّتیصو  يارجا  مدع  لامها و  هب  رجنم  هک  دشابن  يا  هنوگ  هب  مه  طاسقا  دننیبب و  تحلصم  هب 

رییغت شرظن  نآ  زا  دـعب  هدرک و  ّتیـصو  یـصو  بئان  یـصو و  ناونع  هب  رفن  ود  هب  توم ، هب  رجنم  يراـمیب  رد  یـصخش  س 1851 :
ناکیدزن زا  یکی  نآ  رد  هتشون و  يرگید  همان  ّتیصو  تسا و  هدومن  علطم  نآ  زا  ار  بئان  یصو و  هدرک و  لطاب  ار  ّتیصو  هدومن و 

دنام و یم  یقاب  دوخ  لاح  هب  نآ  رییغت  لودع و  زا  دـعب  لوا  ّتیـصو  ایآ  تسا ، هداد  رارق  دوخ  یـصو  دـشاب ، یم  بئاغ  هک  ار  دوخ 
هب دنا  هدش  لزع  هک  وا  بئان  لّوا و  یـصو  هک  یتروص  رد  دـشاب  یـصو  بئاغ  صخـش  حیحـص و  مود  ّتیـصو  رگا  و  دراد ؟ رابتعا 

دوش و یم  بوسحم  یناودع  نانآ  تافّرـصت  ایآ  دنیامن ، نآ  يارجا  هب  مادقا  دننک و  دانتـسا  هدومن  لطاب  ار  نآ  یـصوم  هک  یتّیـصو 
؟ دننادرگرب مود  یصو  هب  دنا  هدرک  قافنا  ّتیم  لام  زا  ار  هچنآ  تسا  بجاو 

زا یهاگآ  زا  دعب  لوزعم  یصو  درک ، لزع  ار  لوا  ّیـصو  دومن و  لودع  لوا  ّتیـصو  زا  دوخ  تایح  نامز  رد  ّتیم  هکنآ  زا  دعب  ج :
یم ّیصو  هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و  ّتیصو ، دروم  لام  رد  وا  تافّرصت  دیامن و  لمع  دانتسا و  ّتیصو  نآ  هب  درادن  قح  دوخ  لزع 

.تسا هدرک  فرصم  هک  تسا  یلاوما  نماض  لوزعم  یصو  دنکن ، هزاجا  ار  نآ  رگا  هجیتنرد  دشاب ،

مود تمسق 

ّتیـصو لاس ، ود  زا  دعب  سپـس  دشاب ، شنادنزرف  زا  یکی  هب  ّقلعتم  وا  كالما  زا  یکی  هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  یـصخش  س 1852 :
یلبق ّتیصو  زا  وا  لودع  ایآ  تسا ، هداد  رییغت  لماک  روط  هب  ار  دوخ 
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رب طقف  هفیظو  نیا  ایآ  دشاب ، تبقارم  تمدخ و  جاتحم  رامیب و  صخش  نیا  هک  یتروص  رد  و  تسا ؟ حیحص  ًاعرش  يدعب  ّتیـصو  هب 
؟ دنتسه تیلوئسم  نیا  ياراد  يواسم  روط  هب  وا  نادنزرف  همه  هکنآ  ای  تسا  شگرزب  رسپ  ینعی  وا  نّیعم  یصو  هدهع 

حیحص و ّتیصو  درادن و  لاکشا  ًاعرش  تسا  رادروخرب  یلقع  تمالـس  زا  تسا و  هدنز  هک  ینامز  ات  ّتیـصو  زا  یـصوم  لودع  ج :
لام زا  راتسرپ  مادختسا  هب  رداق  هک  یتروص  رد  رامیب  صخش  زا  تبقارم  تیلوئـسم  دشاب و  یم  يدعب  ّتیـصو  یعرـش ، رظن  زا  ربتعم 

نآ لوئـسم  ییاهنت  هب  یـصو  دـنراد و  ار  وا  زا  تبقارم  ییاـناوت  هک  تسوا  نادـنزرف  همه  هدـهع  رب  يواـسم  روط  هب  دـشابن ، شدوخ 
.تسین

رانک نآ  ثلث  هکرت ، میسقت  زا  دعب  تسا ، هداد  رارق  دوخ  ّیصو  ارم  هدرک و  ّتیصو  شدوخ  يارب  ار  شلاوما  ثلث  يردپ  س 1853 :
؟ مشورفب ار  وا  لام  ثلث  زا  یتمسق  وا  يایاصو  يارجا  يارب  تسا  زیاج  ایآ  هدش ، هتشاذگ 

هکرت و زا  ندرک  ادـج  زا  دـعب  نآ  شورف  دوـش ، فرـصم  وا  ياـیاصو  يارجا  يارب  شلاوـما  ثلث  هـک  دـشاب  هدرک  ّتیـصو  رگا  ج :
يارب ثلث  ياهدـمآرد  هک  هدرک  ّتیـصو  رگا  یلو  .درادـن  لاکـشا  تسا ، هدـش  رکذ  هماـن  ّتیـصو  رد  هک  يدراوم  رد  نآ  فرـصم 

.دشاب ّتیصو  دراوم  رد  فرصم  يارب  دنچره  تسین  زیاج  ثلث  نیع  شورف  تروص  نیا  رد  دوش ، فرصم  وا  يایاصو  يارجا 

لاوما ثلث  ضرعتم  نینچمه  دیامنن و  رکذ  ار  نانآ  تارایتخا  فیاظو و  یلو  دنک ، نییعت  ار  رظان  ّیـصو و  یـصوم ، رگا  س 1854 :
هکرت زا  ار  یصوم  لاوما  ثلث  تسا  زیاج  ایآ  تسیچ ؟ ّیصو  هفیظو  تروص  نیا  رد  دوشن ، زین  نآ  فراصم  دوخ و 
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یفاک شا  هکرت  ثلث  هب  تبـسن  وا  قاقحتـسا  يارب  ّیـصو  نییعت  ّتیـصو و  دّرجم  ایآ  و  دیامن ؟ فرـصم  ریخ  روما  رد  دنک و  ادج  وا 
؟ دشاب بجاو  یصوم  يارب  نآ  فرصم  هکرت و  زا  ثلث  ندرک  ادج  یصو ، رب  هجیتن  رد  ات  تسا 

هب تبسن  دوخ  مهف  هب  ّیـصو  تسا  بجاو  دوش ، هدیمهف  صاخ ، یلحم  فرع  ای  دهاوش و  نئارق و  قیرط  زا  یـصوم  دوصقم  رگا  ج :
ماهبا و رطاخ  هب  ّتیصو  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  لمع  هدمآ  تسدب  قیرط  نیا  زا  هک  یـصوم  دوصقم  ّتیـصو و  دروم  صیخـشت 

.تسا وغل  لطاب و  نآ ، ّقلعتم  رکذ  مدع 

ایآ دشاب » مرسمه  هب  ّقلعتم  هریغ  هدشن و  هتخود  هدش و  هتخود  ياه  هچراپ  همه   : » تسا هدرک  ّتیـصو  هنوگنیا  یـصخش  س 1855 :
لاثما شفک و  دننام  دنتـسه  سابل  هچراپ و  زا  رتمک  هک  تسا  ییاهزیچ  روظنم  هکنیا  ای  تسوا  لوقنم  لاوما  هریغ »  » هملک زا  دوصقم 

؟ نآ

هدیمهف نآ  زا  یـصوم  دوصقم  مه  جراخ  زا  دوشن و  مولعم  تسا  هدـمآ  همان  ّتیـصو  رد  هک  هریغ »  » هملک زا  روظنم  هک  ینامز  ات  ج :
رد هک  یتالامتحا  زا  یکی  رب  نآ  قیبطت  تسین و  ارجا  لمع و  لباق  نآ  ماهبا  لاـمجا و  هب  هجوت  اـب  هماـن  ّتیـصو  زا  هلمج  نیا  دوشن ،

.تسا هثرو  تیاضر  تقفاوم و  رب  فقوتم  هدمآ ، لاؤس 

سمخ ملاظم و  ّدر  يارب  نآ  هیقب  دوش و  هدناوخ  وا  يارب  اضق  زامن  لاس  تشه  شا  هکرت  ثلث  زا  هک  هدرک  ّتیـصو  ینز  س 1856 :
ههبج هب  کمک  هک  هدوب  سدقم  عافد  نارود  اب  فداصم  ّتیصو  نیا  هب  لمع  نامز  هکنیا  هب  هجوتاب  .ددرگ  فرصم  ریخ  ياهراک  و 

هتشاد و يرتشیب  ترورض 
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لاس ود  تدم  هب  هک  هدرک  ریجا  ار  یصخش  لاح  نیعرد  یلو  تسین ، نز  نآ  هدهع  رب  اضق  زامن  کی  یّتح  هک  دراد  نیقی  مه  یصو 
، هدومن فرصم  ملاظم  ّدر  سمخ و  تخادرپ  يارب  ار  هدنام  یقاب  هدرک و  کمک  ههبج  هب  ار  ثلث  زا  يرادقم  دناوخب و  زامن  وا  يارب 

؟ تسه یصو  هدهع  رب  يزیچ  ّتیصو ، هب  لمع  دروم  رد  ایآ 

زا یـضعب  رد  یّتح  ار  نآ  هب  لمع  یـصو ، تسین  زیاج  دوش و  لمع  هدرک ، ّتیـصو  ّتیم  هک  هنوگناـمه  ّتیـصو  هب  تسا  بجاو  ج :
.تسا نماض  رادقم  نامه  هب  دیامن ، فرصم  ّتیصو  دروم  ریغ  رد  ار  لام  نآ  زا  يرادقم  یّتح  رگا  نیا  رب  انب  دنک ، كرت  دراوم 

هس هدام  رد  دننک ، لمع  تسا  هدمآ  همان  ّتیصو  رد  هک  هچنآ  قبط  وا  تافو  زا  دعب  هک  هدرک  ّتیصو  رفن  ود  هب  یـصخش  س 1857 :
تخادرپ زا  دعب  هدش و  عمج  دراد  مدرم  زا  هک  ییاه  بلط  دقن و  لوقنمریغ و  لوقنم و  زا  معا  یـصوم  هکرت  همه  هک  هدش  رّرقم  نآ 

ددرگ فرصم  تسا  هدمآ  همان  ّتیصو  رد  هک  داوم 4 و 5 و 6  قبط  دوش و  ادج  هکرت  همه  زا  نآ  ثلث  هکرت ، لصا  زا  وا  ياه  یهدب 
قفوم تدم  نیا  نایاپ  ات  یـصوم  توف  نامز  زا  یـصو  ود  یلو  .دوش  ریقف  هثرو  جرخ  ثلث ، هدنام  یقاب  لاس  هدفه  تشذگ  زا  دعب  و 

زا دعب  همان  ّتیـصو  هک  دنتـسه  یعّدم  مه  هثرو  درادـن و  ناکما  نانآ  يارب  روکذـم  داوم  هب  لمع  دـنا و  هدـشن  ثلث  ندرک  ادـج  هب 
و تسیچ ؟ هلأسم  نیا  مکح  دنرادن ، ار  یصوم  لاوما  رد  تلاخد  قح  مه  یصو  ود  نآ  تسا و  لطاب  روبزم  تدم  ياضقنا 
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؟ دنراد يا  هفیظو  هچ  یصو  ود  نیا 

دنچره دـننک  لمع  ّتیـصو  هب  تسا  بجاو  یـصو  ود  نآ  رب  هکلب  دوش ، یمن  لطاب  ارجا  رد  ریخأت  اب  یـصو  تیاصو  ّتیـصو و  ج :
دنرادـن قح  هثرو  دـشابن ، تسا  هدیـسر  نایاپ  هب  هک  یـصاخ  تلهم  هب  دـیقم  نانآ  تیاصو  هک  ینامز  اـت  دوش و  ینـالوط  نآ  تدـم 

.دنوش ّتیصو  يارجا  رد  ود  نآ  محازم 

هثرو زا  یکی  نآ ، زا  لاس  شـش  تشذگ  نانآ و  ياهمان  هب  تیکلام  دانـسا  رودص  هثرو و  نیب  ّتیم  هکرت  میـسقت  زا  دعب  س 1858 :
زا یـضعب  دوش و  هداد  وا  نارـسپ  زا  یکی  هب  هناخ  زا  یتمـسق  هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  وا  هب  یهافـش  روط  هب  یّفوتم  هک  دنک  یم  اعدا 

؟ دوش یم  هتفریذپ  وا  ياعدا  روبزم ، تدم  تشذگ  زا  دعب  ایآ  دنهد ، یم  تداهش  رما  نیا  هب  مه  نانز 

رد تسین ، دـشاب  یعرـش  لیلد  هب  دنتـسم  هک  یتروص  رد  ّتیـصو ، لوبق  زا  عنام  ثرا  میـسقت  ینوناق  لحارم  مامتا  ناـمز و  رورم  ج :
نیا ریغ  رد  دنیامن و  لمع  نآ  قبط  هک  تسا  بجاو  همه  رب  دنک ، تباث  یعرـش  قیرط  زا  ار  دوخ  ياعدا  ّتیـصو ، یعّدـم  رگا  هجیتن 

رب ثرا  زا  دوخ  مهـس  رادقم  هب  دـشاب و  مزتلم  نآ  نومـضم  هب  تسا  بجاو  هدرک ، وا  ياعدا  تّحـص  هب  رارقا  هک  یـسک  ره  تروص 
.دیامن لمع  نآ  قبط 

رد دـنورب و  جـح  هب  وا  زا  تباین  هب  دنـشورفب و  ار  وا  ياه  نیمز  زا  يا  هعطق  هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  رفن  ود  هب  یـصخش  س 1859 :
تسا هدش  ادیپ  یموس  صخش  سپـس  تسا ، هداد  رارق  وا  رب  رظان  ار  يرگید  یـصو و  ناونع  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی  دوخ  همان  ّتیـصو 

کسانم هک  دنک  یم  اعدا  هک 
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رظان طقف  هتفر و  ایند  زا  مه  یـصو  رـضاح  لاحرد  تسا و  هدروآ  اجب  وا  زا  تباین  هب  رظاـن  یـصو و  زا  هزاـجا  بسک  نودـب  ار  جـح 
هب ار  نیمز  لوپ  تسا  بجاو  هکنآ  ای  دـهد ؟ ماجنا  جـح  هضیرف  ّتیم  فرط  زا  نیمز  نآ  لوپ  اب  هرابود  دـیاب  رظاـن  اـیآ  تسا ، هدـنز 

بجاو وا  رب  هطبار  نیا  رد  يزیچ  اـی  و  تسا ؟ هدروآ  اـجب  ار  جـح  ّتیم  فرط  زا  دـنک  یم  اـعدا  هک  دـهدب  یـسک  هـب  ترجا  ناوـنع 
؟ تسین

هب یموس  صخش  رگا  دوش  هّمذلا  ئرب  بئان ، طسوت  جح  ماجنا  هب  ّتیـصو  اب  دهاوخب  دشاب و  ّتیم  هدهع  رب  جح  هک  یتروص  رد  ج :
، تروص نیا  ریغ  رد  درادن و  ار  سکچیه  زا  ترجا  هبلاطم  قح  صخش  نآ  یلو  تسا  یفاک  وا  يارب  دروآ ، اجب  جح  ّتیم  زا  تباین 
هب لمع  زا  لبق  یـصو  رگا  دنروآ و  اجب  ار  جـح  هضیرف  وا  فرط  زا  نیمز  لوپ  اب  دـننک و  لمع  ّتیم  ّتیـصو  هب  دـیاب  یـصو  رظان و 

.دنک هعجارم  عرش  مکاح  هب  ّتیصو  هب  لمع  يارب  هک  تسا  بجاو  رظان  رب  دریمب ، ّتیصو 

ّیـصو و  دـنیامن ؟ ّتیم  فرط  زا  هزور  زامن و  ياضق  يارب  ینّیعم  غلبم  تخادرپ  هب  راداو  ار  یـصو  هثرو ، تسا  زیاج  اـیآ  س 1860 :
؟ دراد یفیلکت  هچ  دروم  نیا  رد 

لمع نآ  هب  دهد  یم  صیخشت  هک  یتحلصم  ساسارب  دیاب  تسوا و  هدهع  رب  یصو و  ياه  تیلوئسم  ءزج  ّتیم  يایاصو  هب  لمع  ج :
.دنرادن ار  نآ  رد  تلاخد  قح  هثرو  دنک و 

دوقفم ای  هتخوس و  هثداح  نآ  رد  هجیتن  رد  هدوب و  وا  هارمه  یتفن  نزاخم  نارابمب  رد  یصوم  تداهش  ماگنه  ّتیصو  دنس  س 1861 :
هدش و
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ّیـصو هکنآ  ای  تسا  ّیـصو  ییاهنت  هب  وا  طقف  ایآ  هک  دـناد  یمن  یـصو  رـضاح  لاح  رد  تسین و  هاـگآ  نآ  نومـضم  زا  مه  یـسک 
؟ تسیچ وا  هفیظو  دراد ، دوجو  زین  يرگید 

ّتیـصو هب  درادـن ، اهنآ  رد  لیدـبت  رییغت و  لوصح  هب  نیقی  هک  يدراوم  رد  تسا  بجاو  یـصو  رب  ّتیـصو ، لصا  توبث  زا  دـعب  ج :
.دنکن انتعا  دشاب  زین  يرگید  یصو  تسا  نکمم  هک  لامتحا  نیا  رب  دیامن و  لمع 

وا راک  نیا  اب  دراد  قح  یـسک  ایآ  و  دـنیزگرب ؟ دوخ  یـصو  ناونع  هب  ار  شا  هثرو  زا  ریغ  يدرف  یـصوم  تسا  زیاج  اـیآ  س 1862 :
؟ دیامن تفلاخم 

درادن لاکشا  تسا و  وا  دوخ  رظن  هب  طونم  دناد ، یم  راک  نیا  هتسیاش  ار  نانآ  یصوم ، هک  یناسک  نیب  زا  یصو  نییعت  باختنا و  ج :
.دنرادن ار  وا  هب  ضارتعا  قح  هثرو  دنک و  نیعت  دوخ  یصو  ناونع  هب  ار  هثرو  زا  ریغ  يدرف  هک 

تفایض ناونع  تحت  ّتیم  لاوما  زا  یـصو ، تقفاوم  بلج  ای  نارگید و  اب  تروشم  نودب  هثرو  زا  یـضعب  تسا  زیاج  ایآ  س 1863 :
؟ دننک قافنا  وا  يارب 

تقفاوم نودـب  دـنرادن  قح  نانآ  تسا و  ّتیم  یـصو  هدـهع  رب  نآ  ماجنا  تسا ، ّتیـصو  هب  لـمع  راـک ، نیا  زا  ناـنآ  دـصقرگا  ج :
هب طونم  نآ  ماجنا  دننک ، قافنا  هثرو  ثرا  باسح  هب  ّتیم  هکرت  زا  هک  دنراد  دصق  رگا  دننک و  راک  نیا  هب  مادقا  هنارسدوخ  یـصو ،

.دراد ار  بصغ  مکح  راک  نیا  رگید  هثرو  مهس  هب  تبسن  دنشابن ، یضار  نانآ  رگا  تسا و  هثرو  ریاس  نذا 

مّوس ّیصو  ورمع  وا و  مود  یصو  دیز  لوا و  یصو  ینالف  هک  تسا  هدرکرکذ  شا  همان  ّتیصو  رد  یصوم  س 1864 :
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؟ تسوا یصو  لوا  رفن  طقف  هکنآ  ای  دنتسه  وا  ّیصو  مه  اب  رفن  هس  ره  ایآ  تسوا ،

وحن هب  رفن  هس  نآ  تیاـصو  وا  دوصقم  هک  دـیاین  تسدـب  نئارق  دـهاوش و  زا  اـت  تسا و  یـصوم  رظن  دـصق و  عباـت  عوـضوم  نیا  ج :
لمع یعامتجا  وحن  هب  ّتیـصو  هب  لمع  رد  هک  دـننک  قفاوت  دـیاب  تسا ، یبقاعت  یبیترت و  وحن  هب  نانآ  تیاصو  اـی  تسا و  یعاـمتجا 

.دنیامن

قفاوت هب  ّتیـصو ، هب  لـمع  شور  دروم  رد  ناـنآ  یلو  دـهد ، رارق  دوخ  یـصو  یعاـمتجا  وحن  هب  ار  رفن  هس  یـصوم  رگا  س 1865 :
؟ دورب نیب  زا  دیاب  هنوگچ  نانآ  نیب  عازن  دنسرن ،

عرـش مکاح  هب  تسا  بجاو  دـنک ، زورب  فالتخا  ّتیـصو  هب  لـمع  یگنوگچ  هب  عجار  هک  یتروص  رد  ّیـصو ، دّدـعت  دراوم  رد  ج :
.دنیامن هعجارم 

هک يدروم  رد  مروایب ، اجب  ار  وا  ياه  هزور  زامن و  ياضق  دـیاب  ًاعرـش  متـسه و  مردـپ  گرزب  رـسپ  نم  هکنیا  هب  هجوت  اب  س 1866 :
اجب وا  يارب  لاس  کی  هزور  زامن و  ياضق  طقف  هک  دشاب  هدرک  ّتیـصو  یلو  دـشاب ، مردـپ  هدـهع  رب  لاس  دـنچ  هزور  زامن و  ياضق 

؟ تسیچ نم  فیلکت  دوش ، هدروآ 

یـصخش هکرت ، ثلث  زا  تسا  زیاج  دوش ، هدروآ  اجب  هکرت  ثلث  زا  وا  ياه  هزور  زامن و  ياضق  هک  دشاب  هدرک  ّتیـصو  ّتیم  رگا  ج :
امـش رب  تسا ، هدرک  ّتیـصو  هک  دـشاب  يرادـقم  زا  رتشیب  تسوا  هّمذ  رب  هک  يا  هزور  زاـمن و  رگا  دـییامن و  ریجا  نآ  ماـجنا  يارب  ار 

.دشاب نآ  ماجنا  يارب  ناتدوخ  لام  زا  یصخش  ندرک  ریجا  اب  دنچره  دینک ، اضق  وا  يارب  ار  اهنآ  هک  تسا  بجاو 

گرزب رسپ  هب  یصخش  س 1867 :
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هدش دهعتم  مه  وا  دروایب و  اجب  جح  وا  فرط  زا  نآ  لوپ  اب  دشورفب و  ار  وا  ياه  نیمز  زا  ینّیعم  هعطق  هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  دوخ 
دریگب ترایز  جح و  نامزاس  زا  ار  جح  رفس  زّوجم  عقوم ، هب  هتسناوتن  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  دهد ، ماجنا  شردپ  يارب  ار  راک  نیا  هک 

هب لـمع  دـنک ، یمن  تیاـفک  جـح  رفـس  ماـجنا  يارب  نیمز  نآ  لوـپ  هک  يروـط  هب  تسا ، هتفاـی  شیازفا  مه  نآ  ياـه  هنیزه  ًاریخا  و 
لوپ یلو  دریگب ، بئان  ار  یسک  شردپ  يارب  جح  ماجنا  تهج  هدش  روبجم  هجیتن  رد  تسا ، هدش  نکمم  ریغ  وا  دوخ  طسوت  ّتیـصو 
هکنآ ای  دـننک  يراکمه  وا  اب  ردـپ  ّتیـصو  هب  لمع  يارب  هک  تسا  بجاو  هثرو  هیقب  رب  ایآ  تسین ، یفاـک  تباـین  ترجا  يارب  نیمز 

؟ دهد ماجنا  ار  جح  هضیرف  شردپ  فرط  زا  دیاب  وا  لاح  ره  هب  اریز  تسا  رتگرزب  رسپ  هفیظو  طقف  نآ  ماجنا 

رقتـسم یـصوم  هّمذ  رب  جح  رگا  یلو  تسین ، بجاو  هثرو  ریاس  رب  جح  ياه  هنیزه  زا  کی  چـیه  تخادرپ  لاؤس ، دروم  ضرف  رد  ج :
تاقیم زا  دـنچره  یتباین  جـح  ياه  هنیزه  تخادرپ  يارب  هدرک  نّیعم  وا  زا  تباین  هب  جـح  ماجنا  تهج  هک  ینیمز  لوپ  دـشاب و  هدـش 

.دوش لیمکت  هکرت  لصا  زا  یتاقیم  جح  ياه  هنیزه  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  دشابن ، یفاک 

تداهش يا  هدع  ای  هتخادرپ و  دوخ  یعرش  قوقح  ناونع  هب  ار  یغلابم  ّتیم  دهد  ناشن  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یضبق  رگا  س 1868 :
؟ تسا بجاو  هکرت  زا  وا  یعرش  قوقح  تخادرپ  هثرو  رب  ایآ  تسا ، هتخادرپ  یم  ار  دوخ  قوقح  وا  هک  دنهد 

ّتیم طسوت  یعرش  قوقح  باسح  هب  یغلابم  تخادرپ  ضبق  دوجو  دّرجم  ج :
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نینچمه قوقح و  نآ  زا  وا  هّمذ  تئارب  رب  یعرش  تجح  تسا ، هتخادرپ  یم  ار  دوخ  یعرـش  قوقح  وا  هکنیا  هب  دوهـش  تداهـش  ای  و 
دـشاب هدرک  فارتعا  همان  ّتیـصو  رد  ای  تایح  نامز  رد  وا  رگا  هجیتن  رد  دوش ، یمن  بوسحم  وا  لاوما  هب  یعرـش  قوقح  ّقلعت  مدـع 
بجاو نانآ  رب  دـننک ، ادـیپ  نآ  هب  نیقی  هثرو  ای  دراد و  دوجو  وا  هکرت  رد  ای  تسا و  راکهدـب  یعرـش  قوقح  ناونع  هب  يرادـقم  هک 
دراوـم نیا  ریغ  رد  دـنزادرپب و  ّتیم  هکرت  لـصا  زا  دـنراد ، نآ  دوـجو  هب  نیقی  اـی  هدرک و  رارقا  نآ  هب  ّتیم  هک  ار  رادـقم  نآ  تـسا 

.تسین بجاو  نانآ  رب  يزیچ 

رد دوجوم  هناخ  هک  تسا  هدرک  دیق  دوخ  همان  ّتیصو  هیشاح  رد  هدرک و  ّتیصو  شدوخ  يارب  ار  شلاوما  ثلث  یصخش  س 1869 :
وا يارب  ار  نآ  لوپ  دـشورفب و  ار  نآ  وا ، تافو  زا  لاـس  تسیب  تشذـگ  زا  دـعب  دـیاب  یـصو  تسا و  ثلث  جراـخم  نیمأـت  يارب  غاـب 

رادقم زا  رتمک  هناخ  تمیق  هک  یتروص  رد  ات  دوش  هبـساحم  رگید  لاوما  هناخ و  زا  معا  هکرت  همه  زا  دـیاب  ثلث  ایآ  .دـیامن  فرـصم 
یمن هتفرگ  ثلث  ناونع  هب  هثرو  زا  يرگید  لاوما  تسا و  هناـخ  طـقف  ثلث ، هکنآ  اـی  دوش ، لـیمکت  ّتیم  لاوما  ریاـس  زا  دـشاب ، ثلث 

؟ دوش

نآ دنک و  نییعت  شدوخ  يارب  ثلث  ناونع  هب  ار  هناخ  طقف  هدرک ، رکذ  همان  ّتیـصو  هیـشاح  رد  هچنآ  ّتیـصو و  اب  دـهاوخب  رگا  ج :
هب صاصتخا  تسا و  ثلث  هناخ  طقف  تروص  نیا  رد  دشابن ، رتشیب  ّتیم  ياه  یهدب  تخادرپ  زا  دـعب  هکرت  عومجم  ثلث  زا  مه  هناخ 

وا دصق  رگا  تسا  روطنیمه  دراد و  ّتیم 
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دعب هکرت  عومجم  ثلث  رادقم  هب  مه  نآ  تمیق  دشاب و  ثلث  فراصم  يارب  هناخ  نییعت  شدوخ ، يارب  هکرت  ثلث  هب  ّتیـصو  زا  دـعب 
هب اـهنآ  عومجم  هک  يرادـقم  هب  دوش ، همیمـض  هناـخ  هب  هکرت  زا  يرگید  لاوما  دـیاب  تروص  نیا  ریغرد  دـشاب و  نوید  تخادرپ  زا 

.دسرب هکرت  ثلث  هزادنا 

ردام تسا ، هتخورف  ار  دوخ  مهـس  ّتیم  رتخد  هکنیا  زا  لاس  راهچ  تشذگ  ثرا و  میـسقت  زا  لاس  تسیب  تشذگ  زا  دعب  س 1870 :
ّتیصو نیا  هک  دومن  فارتعا  نینچمه  تسوا و  رسمه  هب  ّقلعتم  رهوش  لاوما  همه  نآ  ساسا  رب  هک  درک  راکشآ  ار  يا  همان  ّتیـصو 
نالطب هب  مکح  نآ  دوجو  اب  ایآ  تسا ، هدرکن  هاگآ  نآ  دوجو  زا  ار  یـسک  نونک  اـت  یلو  هدوب  وا  دزن  شرهوش  توف  ناـمز  زا  هماـن 

یموس صخش  هک  یکلم  یمسر  دنس  لاطبا  ایآ  نالطب ، ضرف  رب  و  دوش ؟ یم  ّتیم  رتخد  طسوت  ثرالا  مهـس  شورف  ثرا و  میـسقت 
؟ تسا حیحص  نآ  دروم  رد  ردام  رتخد و  نیب  فالتخا  رثارب  هدیرخ ، رتخد  زا  ار  نآ 

نآ هب  ملع  هکرت  میسقت  ماگنه  ات  شرهوش  تافو  نامز  زا  ردام  نوچ  ربتعم ، لیلد  اب  نآ  توبث  روبزم و  ّتیصو  تّحـص  ضرف  رب  ج :
تبسن لاح  نیع  رد  هدوب و  ردام  تسد  رد  همان  ّتیصو  وا ، طسوت  يرگید  هب  نآ  شورف  رتخد و  مهس  نداد  ماگنه  هتشاد و  ّتیـصو 

هدومن و يراددوخ  هتشادن  مالعا  زا  يروذحم  هک  نیا  ضرف  اب  رتخد  هب  مهس  نداد  هب  تبسن  ضارتعا  زا  هدرک و  توکس  ّتیصو  هب 
نتفرگ هب  وا  تیاـضر  اـهنیا  همه  تسا ، هدرکن  یـضارتعا  مه  نآ  شورف  هب  هتخورف ، ار  دوخ  مهـس  رتـخد  نآ  هک  یماـگنه  نینچمه 

مهس
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نینچمه دنک و  هبلاطم  وا  زا  هداد  شرتخد  هب  ار  هچنآ  درادـن  قح  نآ  زا  دـعب  دوش و  یم  بوسحم  نآ  شورف  رتخد و  طسوت  ثرالا 
يرتشم لاـم  زین  عیبم  تسا و  تّحـص  هب  موکحم  هداد  ماـجنا  وا  رتـخد  هک  يا  هلماـعم  درادـن و  يرتـشم  زا  مه  ار  يزیچ  هبلاـطم  قح 

.تسا

ار نآ  تسین ، وا  ياه  یهدب  تخادرپ  هب  رداق  وا  ینوکسم  هناخ  ظفح  اب  رگا  هک  هدرک  ّتیـصو  شردپ  هب  ادهـش  زا  یکی  س 1871 :
هب مه  نیمز  لوپ  دوش و  فرـصم  ریخ  ياـهراک  رد  یغلبم  هک  هدرک  ّتیـصو  نینچمه  دـنک و  ادا  ار  وا  نوید  نآ  لوپ  اـب  دـشورفب و 
اب يو  ردارب  سپس  .دوش  هدروآ  اجب  وا  فرط  زا  هزور  زامن و  لاس  دنچ  ياضق  دتسرفب و  جح  هب  مه  ار  شردام  دوش و  هداد  وا  ییاد 

هناخ ریمعت  يارب  ار  یغلبم  دش و  نکاس  وا  هناخرد  دیهش  رسمه  طسوت  هناخ  زا  یتمسق  دیرخ  زا  یهاگآ  اب  دومن و  جاودزا  شرسمه 
لاوما دیهـش و  هناخ  رد  وا  تافّرـصت  دنک ، فرـصم  هناخ  ریمعت  يارب  ات  تفرگ  دیهـش  دنزرف  زا  مه  الط  هّکـس  کی  درک و  تخادرپ 

يا هناهام  قوقح  زا  وا  هدافتـسا  هدومن ، دیهـش  دنزرف  هقفن  تخادرپ  تیبرت و  هب  مادـقا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  دـنزرف 
؟ دراد یمکح  هچ  تسا  دیهش  دنزرف  صوصخم  هک 

يارب نآ  هدـنام  یقاب  ثلث  نآ ، زا  وا  یلاـم  نوید  همه  تخادرپ  زا  دـعب  دوش و  هبـساحم  زیزع  دیهـش  نآ  لاوما  همه  تسا  بجاو  ج :
سپس دوش ، فرصم  اهنآ ، لاثما  ردام و  هب  جح  رفس  هنیزه  تخادرپ  وا و  فرط  زا  هزور  زامن و  ياضق  دننام  وا  ياه  ّتیـصو  يارجا 

ود
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دوش میسقت  تنس  باتک و  قبط  وا ، رسمه  دنزرف و  ردام و  ردپ و  زا  دنترابع  هک  دیهـش  هثرو  نیب  یلبق  ثلث  هدنام  یقاب  رگید و  ثلث 
دیهش ردارب  دریگب و  تروص  ریغص  یعرـش  ّیلو  هثرو و  نذا  اب  دیاب  دنتـسه  دیهـش  نآ  لام  هک  یلیاسو  هناخ و  رد  تافّرـصت  همه  و 

نینچمه درادرب و  ریغـص  لام  زا  هداد ، ماجنا  هناخ  رد  ریغـص  یعرـش  ّیلو  هزاجا  نذا و  نودـب  هک  ار  یتاریمعت  هنیزه  درادـن  قح  مه 
يارب ار  اهنآ  دناوت  یمن  یّتح  دیامن و  فرـصم  شدوخ  جراخم  هناخ و  ریمعت  يارب  ار  ریغـص  هناهام  قوقح  الط و  هّکـس  تسین  زیاج 

ار نآ  دیاب  تسا و  لام  نآ  نماض  تروص  نیا  ریغ  رد  وا و  یعرـش  ّیلو  هزاجا  نذا و  اب  رگم  دنک  هدافتـسا  مه  ریغـص  دوخ  رب  قافنا 
.دریگب تروص  ریغص  یعرش  ّیلو  هثرو و  هزاجا  نذا و  اب  دیاب  مه  هناخ  دیرخ  نینچمه  دزادرپب و  ریغص  هب 

هحلاصم تروص  نیا  هب  تسا  هویم  غاب  راتکه  هس  لماش  هک  وا  لاوما  همه  هک  تسا  هتشون  دوخ  همان  ّتیـصو  رد  یـصوم  س 1872 :
وا يایاصو  رد  ات  دـشاب  شدوخ  يارب  موس  راتکه  دـشاب و  شنادـنزرف  زا  یعمج  لام  وا  تاـفو  زا  دـعب  نآ  راـتکه  ود  هک  دـنا  هدـش 
هک یبلطم  ایآ  ًالوا : نیا  رب  انب  تسا ، راتکه  ود  زا  رتمک  وا  ياهغاب  تحاسم  عومجم  هک  هدش  مولعم  وا  توف  زا  دـعب  دوش و  فرـصم 

تافو زا  دعب  شلاوما  رب  ّتیصو  هکنآ  ای  دوش  یم  بوسحم  هتـشون  وا  هک  تروص  نآ  هب  لاوما  رب  هحلاصم  هتـشون ، همان  ّتیـصو  رد 
ود زا  رتمک  وا  ياهغاب  تحاسم  هک  دش  مولعم  هکنآ  زا  دعب  ًایناث : و  تسوا ؟

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 611 

http://www.ghaemiyeh.com


یم یفتنم  دوب  هداد  شدوخ  هب  صاصتخا  هک  يراـتکه  کـی  عوضوم  دراد و  وا  نادـنزرف  هب  صاـصتخا  نآ  همه  اـیآ  تسا ، راـتکه 
؟ دوش لمع  دیاب  يرگید  هنوگ  هب  هکنآ  ای  دوش 

تایح نامز  رد  هل  حـلاصم  لوبق  رب  فقوتم  هک  یعرـش  حیحـص  هجو  رب  شتایح  نامز  رد  وا  طـسوت  حلـص  قّقحت  هک  یناـمز  اـت  ج :
هویم ياهغاب  هکنیا  هب  عجار  وا  ّتیصو  هجیتن  رد  دوش ، یم  لمح  ّتیـصو  رب  هدرک  رکذ  وا  هک  هچنآ  دشاب  هدشن  زارحا  تسا ، حلاصم 

رد تسا و  هثرو  هزاجا  رب  فقوتم  ثلث  رب  دئاز  رد  تسا و  ذفان  هکرت ، عومجم  ثلث  رد  دـشاب  شدوخ  وا و  نادـنزرف  زا  یعمج  يارب 
.تسا نانآ  ثرا  ثلث ، رب  دئاز  رادقم  نانآ ، هزاجا  مدع  تروص 

موس تمسق 

ره هب  دقن  لوپ  ینّیعم  رادقم  ردپ ، تافو  زا  دعب  هک  طرـش  نیا  هب  تسا  هدومن  دوخ  رـسپ  مان  هب  ار  دوخ  لاوما  همه  يدرف  س 1873 :
هجیتن رد  تشادـن و  روضح  ردـپ  توف  ماـگنه  وا  نارهاوخ  زا  یکی  یلو  دزادرپب ، ثرا  زا  ناـنآ  مهـس  ياـج  هب  شنارهاوخ  زا  کـی 

یلو .درک  هبلاـطم  شردارب  زا  ار  دوخ  قح  دومن ، تعجارم  رهـش  نآ  هب  هک  یماـگنه  دریگب و  ار  دوـخ  قـح  ناـمز  نآ  رد  تسناوـتن 
ّتیصو دروم  غلبم  دیرخ  تردق  درذگ و  یم  نآ  زا  لاس  نیدنچ  هک  رـضاح  لاح  رد  تخادرپن و  وا  هب  يزیچ  نامز  نآ  رد  شردارب 
تردـق ناـمه  اـب  ار  لوپ  نآ  وا  رهاوخ  یلو  دزادرپـب ، وا  هب  ار  غـلبم  نآ  تسا  رـضاح  هک  هدوـمن  مـالعا  هدرک ، ادـیپ  شهاـک  رایـسب 

ابر هبلاطم  هب  مهّتم  ار  شرهاوخ  دنک و  یم  يراددوخ  نآ  تخادرپ  زا  وا  ردارب  دنک و  یم  هبلاطم  نامز ، نآ  رد  شدیرخ 
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؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم  نیا  .دیامن  یم 

هدش قّقحم  یعرش  حیحص  هجو  رب  ثنوم  نادنزرف  هب  لوپ  یغلابم  تخادرپ  هب  ّتیـصو  رکذم و  دنزرف  هب  هکرت  لیوحت  لصا  رگا  ج :
، تخادرپ ماگنه  دیرخ  تردق  هک  یتروص  رد  یلو  دنراد ، ار  ّتیصو  دروم  غلبم  تفایرد  قاقحتسا  طقف  نارهاوخ  زا  کی  ره  دشاب ،

دننک هحلاصم  مه  اب  توافت  رادقم  دروم  رد  فرط  ود  هک  تسا  نیا  طوحا  دشاب ، هدش  رتمک  یصوم  توف  تقو  رد  دیرخ  تردق  زا 
.تسین ابر  مکح  رد  نیا  و 

ناشلاوما ثلث  ناونع  هب  ار  يزرواـشک  نیمز  هعطق  کـی  نادـنزرف  ریاـس  روضح  رد  ناـشتایح و  ناـمز  رد  مرداـم  ردـپ و  س 1874 :
هب عجار  دریگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  هریغ ، زامن و  هزور و  نفد و  نفک و  ياه  هنیزه  تخادرپ  يارب  تافو  زا  دعب  ات  دنداد  صاصتخا 

روما نآ  همه  هنیزه  دنتشادن ، يدقن  لوپ  تافو ، زا  دعب  نانآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دندرک و  ّتیـصو  متـسه  ناشرـسپ  اهنت  هک  نم  هب  نآ 
؟ مرادرب روکذم  ثلث  زا  ما  هدرک  جرخ  هک  ار  يرادقم  تسا  زیاج  نونکا  ایآ  مدرک ، تخادرپ  مدوخ  لوپ  زا  ار 

ار نآ  تسا  زیاج  دیشاب ، هتخادرپ  ثلث  زا  نآ  نتشادرب  دصق  هب  ّتیـصو و  باسح  هب  دیا  هدرک  جرخ  ّتیم  يارب  هک  ار  هچنآ  رگا  ج :
.تسین زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  دیرادرب و  ّتیم  لاوما  ثلث  زا 

وا لام  دراد  تنوکـس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  ثلث  درکن ، جاودزا  وا  تاـفو  زا  دـعب  شرـسمه  رگا  هک  هدرک  ّتیـصو  يدرم  س 1875 :
، درادن دوجو  هدـنیآ  رد  وا  جاودزا  دـصق  رب  ینبم  مه  يا  هناشن  هدرکن و  جاودزا  هّدـع ، ياضقنا  زا  دـعب  وا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـشاب و 

یصو فیلکت 
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؟ تسیچ یصوم  ّتیصو  يارجا  دروم  رد  هثرو  ریاس  و 

رگا هجیتن  رد  تسا ، جاودزا  مدع  هب  طورشم  لاقتنا  نیا  یلو  دنهدب ، هجوز  هب  ار  ّتیـصو  دروم  کلم  ًالعف  تسا  بجاو  نانآ  رب  ج :
.دنراد ار  کلم  نتفرگ  سپ  خسف و  قح  هثرو  دنک ، جاودزا  نآ ، زا  دعب 

ام گرزبرداـم  وـمع و  اـم و  نیب  دوـب و  هدرب  ثرا  هب  شردـپ  زا  زین  وا  هک  ار  نامردـپ  هیثرا  میتـساوخ  یم  هـک  یماـگنه  س 1876 :
ار لبق  لاس  یس  هب  طوبرم  مّدج  همان  ّتیصو  نانآ  مینک  میسقت  دندوب ، هدرب  ثرا  هب  ام ، ّدج  زا  ار  لاوما  نآ  زین  نانآ  دوب و  كرتشم 

هدرک ّتیـصو  مه  دـقن  لوپ  ینّیعم  غلبم  هکرت ، زا  ناشمهـس  رب  هوالع  میومع  گرزبرداـم و  زا  مادـک  ره  هب  نآ  رد  هک  دـنداد ، هئارا 
هب كرتشم  لاوما  زا  ار  ّتیـصو  دروم  غلبم  ربارب  نیدـنچ  هجیتـن  رد  هدومن و  لیدـبت  نآ  یلعف  تمیق  هب  ار  غلبم  نیا  ود  نآ  یلو  دوب ،

؟ تسا حیحص  ًاعرش  نانآ  راک  نیا  ایآ  دنداد ، صیصخت  دوخ 

دـشاب هتـشاد  دوجو  ینوناق  هنیمز  نیا  رد  رگا  و  دینک ، هحلاصم  مه  اب  لوپ ، دیرخ  تردق  توافت  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  طایتحا  ج :
.ددرگ تاعارم  دیاب 

هیلع ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  مرح  هب  تسا  هدـیرخ  شا  هناـخ  يارب  هک  ار  یـشرف  هک  هدرک  ّتیـصو  زیزع  يادهـش  زا  یکی  س 1877 :
، دوش نکمم  ّتیـصو  هب  لمع  ات  میراد  هگن  هناخ  رد  ار  نآ  میهاوخب  رگا  رـضاح  لاح  رد  دوش و  هیدـه  یّلعم  يـالبرک  رد  مالـسلا )

هلحم هینیـسح  ای  دجـسم  رد  نآ  زا  تاراسخ ، ررـض و  زا  يریگولج  يارب  تسا  زیاـج  اـیآ  دوش ، فلت  شرف  هک  میراد  ار  نیا  فوخ 
؟ مینک هدافتسا 

ظفح رگا  ج :
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لاکشا دشاب ، هینیسح  ای  دجسم  رد  تقوم  روط  هب  نآ  زا  هدافتسا  رب  فقوتم  دینک ، ادیپ  ار  ّتیـصو  هب  لمع  ناکما  هک  ینامز  ات  شرف 
.درادن

ینید و سلاجم  هینیسح و  دجسم و  فرـصم  هب  شکالما  زا  یـضعب  ياهدمآرد  زا  يرادقم  هک  هدرک  ّتیـصو  یـصخش  س 1878 :
ار ییاه  هنیزه  بصاغ  تسد  زا  نآ  نتفرگ  دنا و  هدش  بصغ  وا  رگید  كالما  روکذم و  کلم  یلو  دسرب ، نآ  دـننام  هیریخ و  روما 

يارب بصغ  زا  کـلم  ندرک  دازآ  ناـکما  دّرجم  اـیآ  و  دوـش ؟ تشادرب  هب  یـصوم  زا  اـه  هنیزه  نآ  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  درادرب ، رد 
؟ تسا یفاک  ّتیصو  تّحص 

يارب درادن و  لاکشا  رادقم  نامه  هب  ّتیـصو ، دروم  کلم  ياهدمآرد  زا  بصاغ  تسد  زا  كالما  نتفرگ  ياه  هنیزه  نتـشادرب  ج :
دشاب و بصاغ  تسد  زا  نآ  نتفرگ  زا  دعب  دنچره  تسا  یفاک  ّتیصو  دروم  رد  هدافتسا  يارب  نآ  تیلباق  کلم ، هب  ّتیـصو  تّحص 

.دشاب لام  فرص  دنمزاین  مه  راک  نیا 

ثرا زا  ار  دوخ  رتخد  شـش  راک  نیا  اـب  هدرک و  ّتیـصو  شرـسپ  يارب  ار  دوخ  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  همه  یـصخش  س 1879 :
میسقت رسپ  کی  رتخد و  شش  نیب  لاوما  نآ  هنوگچ  دشابن ، ذفان  هک  یتروص  رد  و  تسا ؟ ذفان  ّتیصو  نیا  ایآ  تسا ، هدومن  مورحم 

؟ دوش یم 

، نآ رب  دـئاز  رادـقم  رد  تسا و  ذـفان  هکرت  عومجم  ثلث  رادـقم  هب  طـقف  یلو  درادـن ، یعناـم  هلمجلا  یف  روبزم  ّتیـصو  تّحـص  ج :
زا ار  دوخ  ثرالا  مهـس  نانآ  زا  کی  ره  دـندرک ، يراددوخ  نآ  هزاجا  زا  اهرتخد  رگا  هجیتن  رد  تسا ، هثرو  عیمج  هزاجا  رب  فقوتم 

دوش یم  میسقت  تمسق  راهچو  تسیب  هب  ردپ  ییاراد  نیا  رب  انب  دنرب ، یم  هکرت  موس  ود 
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دوش و یم  مراهچو  تسیب  راهچ  هدنام  یقاب  مّوس  ود  زا  وا  مهس  مراهچو و  تسیب  تشه  هب  یصوم  ثلث  ناونع  هب  نآ  زا  رسپ  مهس  و 
رگید فصن  تسا و  رـسپ  هب  ّقلعتم  هکرت  عومجم  فصن  رگید  تراـبع  هب  تسا و  مراـهچو  تسیب  ود  مه  اـهرتخد  زا  کـی  ره  مهس 

.دوش یم  میسقت  رتخد  شش  نآ  نیب 

بصغ

میظنت تروص  نیا  هب  وا  مسا  هب  ار  نآ  يداـع  دنـس  هدرک و  يرادـیرخ  شریغـص  دـنزرف  ماـن  هب  ار  ینیمز  هعطق  یـصخش  س 1880 :
دیـسر غولب  نس  هب  كدوک  نآ  هکنآ  زا  دعب  و  دشاب » یم  شدنزرف  نالف  مه  رادیرخ  تسا و  صخـش  نالف  هدنـشورف  : » تسا هدومن 

زا یمـسا  هکنآ  اب  دـنا ، هدرب  ثرا  هب  ناشردـپ  زا  ار  نآ  هک  اعّدا  نیا  اب  ردـپ  هثرو  یلو  تخورف ، يرگید  صخـش  هب  ار  روبزم  نیمز 
داجیا تمحازم  مود  يرتشم  يارب  تلاح  نیا  رد  هثرو  تسا  زیاج  ایآ  دندرک ، فّرـصت  ار  نیمز  نآ  هدماین  يداع  دنـس  رد  ناشردـپ 

؟ دننک

ردـپ هک  دوش  تباث  رگا  نیا  رب  انب  تسین ، وا  تیکلام  كالم  يرتشم ، ناونع  هب  هلماـعم  دادرارقرد  ریغـص  دـنزرف  ماـن  رکذ  دّرجم  ج :
زا دـعب  ار  نآ  رگا  تسوا و  هب  ّقلعتم  نیمز  هدوـمن ، حلـص  وا  هب  اـی  هدرک و  هبه  شدـنزرف  هب  هدـیرخ ، شدوـخ  لوـپ  اـب  هک  ار  ینیمز 

.درادن ار  وا  تسد  زا  نیمز  نتفرگ  تمحازم و  قح  یسک  دشورفب ، يرگید  رادیرخ  هب  یعرش  حیحص  وحن  هب  غولب  ّنس  هب  ندیسر 

رد هناخ  تخاس  هب  تردابم  هدومن و  يرادیرخ  دـنا ، هتخورف  هدـیرخ و  ار  نآ  نارادـیرخ  زا  يدادـعت  هک  ار  ینیمز  هعطق  س 1881 :
تسوا و کلم  نیمز  نآ  هک  دنک  یم  اعدا  یصخش  رضاح  لاح  رد  مدرک و  نآ 
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زا يدادـعت  نم و  هیلع  رب  وا  لـیلد  نیمه  هب  تـسا و  هدـش  تـبث  وا  ماـن  هـب  یمالـسا  بـالقنا  زا  لـبق  یمـسر  روـط  هـب  مـه  نآ  دـنس 
؟ دوش یم  بوسحم  بصغ  وا  ياعّدا  هب  هجوت  اب  نیمز  نیارد  نم  تافّرصت  ایآ  تسا ، هدومن  تیاکش  هاگداد  هب  مناگیاسمه 

يدرف هک  ینامز  ات  هجیتن  رد  تسا ، رادیرخ  کلم  نیمز  تسا و  تّحـص  هب  موکحم  عرـش  رهاظ  قبط  یلبق  دَیلاوذ  زا  نیمز  دیرخ  ج :
ار یلعف  دَـیلاوذ  فّرـصتم و  تمحازم  قح  دـنکن ، تباث  هاگداد  رد  ار  دوخ  یعرـش  ّتیکلاـم  تسا ، نیمز  یلبق  ّتیکلاـم  یعّدـم  هک 

.درادن

، دوش یم  رداص  شریغـص  دنزرف  مان  هب  نآ  یمـسر  دنـس  یتدم  زا  دعب  تسا و  يردـپ  مان  هب  يداع  دنـس  کی  رد  ینیمز  س 1882 :
دنـس اریز  تسوا  کلم  نیمز  نآ  هک  دـنک  یم  اعدا  هدیـسر ، غولب  نس  هب  دـنزرف  هک  نونکا  تسا و  ردـپ  راـیتخارد  نیمز  زونه  یلو 

فیفخت يارب  طقف  هدیرخ و  شدوخ  يارب  شدوخ و  لوپ  اب  ار  نیمز  هک  دـیوگ  یم  وا  ردـپ  یلو  تسا ، هدـش  تبث  وا  مان  هب  یمـسر 
یم بوسحم  بصاغ  دنک  فّرـصت  شردـپ  تیاضر  نودـب  ار  نیمز  وا  دـنزرف  رگا  ایآ  .تسا  هدومن  شدـنزرف  مان  هب  ار  نآ  تایلام ،

؟ دوش

تباث دـنزرف  هک  ینامز  ات  تسا ، هدوب  نآ  رد  فّرـصتم  دـنزرف ، غولب  زا  دـعب  ات  هدـیرخ ، شدوخ  لوپ  اب  ار  نیمز  هک  يردـپ  رگا  ج :
هب نآ  یمـسر  دنـس  هکنیا  دّرجم  هب  درادـن  قح  هدومن ، لقتنم  وا  هب  ار  نآ  ّتیکلام  هدرک و  هبه  وا  هب  ار  نیمز  نآ  شردـپ  هک  هدرکن 

.دوش شردپ  محازم  نآرب ، طلست  نیمز و  رد  فّرصت  ّتیکلام و  رد  تسوا  مان 

ینیمز هعطق  یصخش  س 1883 :
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رکذ روکذم  نیمز  هدودحم  ناونع  هب  نآ  تیکلام  دنس  رد  هک  يدنلب  هوک  مسا  هب  دانتـسا  اب  نونکا  تسا و  هدیرخ  لبق  لاس  هاجنپ  ار 
يرادـیرخ نیمز  نیب  عقاو  هقطنم  رد  هک  دـنک  یم  ار  یمیدـق  هناخ  اههد  یمومع و  ياه  نیمز  زا  رتم  اهنویلیم  تیکلام  ياعدا  هدـش ،

لطاب بصغ  رثا  رب  روبزم  ياه  نیمز  اه و  هناخ  رد  هقطنم  نآ  یلاها  زامن  هک  تسا  یعّدم  نینچمه  دنا ، هدش  هتخاس  هوک  نآ  هدش و 
هتشادن و ناکم  نآ  رد  دوجوم  یمیدق  ینوکسم  ياه  هناخ  اه و  نیمز  نآ  رد  یفّرصت  چیه  هتشذگ  رد  وا  هک  تسا  رکذ  لباق  تسا ،

یمکح هچ  هلأسم  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب  درادن ، دوجو  دنک  صخـشم  شیپ  لاس  اهدـص  زا  ار  اه  نیمز  نآ  تیعـضو  هک  مه  یلئالد 
؟ دراد

دشاب يریاب  ياه  نیمز  زا  هدش ، رکذ  دنس  رد  نآ  هدودحم  ناونع  هب  هک  یهوک  هدش و  يرادیرخ  نیمز  نیب  عقاو  ياه  نیمز  رگا  ج :
نافّرـصتم هب  نانآ  زا  هدوب و  یلبق  نافّرـصتم  رایتخا  رد  هک  دـشاب  ییاه  نیمز  زا  ای  تسین و  یـصاخ  صخـش  تیکلام  هب  قوبـسم  هک 

اهنآ رد  تسوا و  رایتخا  رد  هک  اه  هناخ  ای  اه  نیمز  نآ  زا  رادـقم  ره  هب  تبـسن  سک  ره  تروص  نیا  رد  تسا ، هدـش  لـقتنم  ینونک 
عجارم دزن  یعرـش  قیرط  زا  ار  دوخ  ياعّدا  ّتیکلام  یعّدـم  هک  ینامز  ات  دوش و  یم  بوسحم  کلام  ًاعرـش  دراد ، هناـکلام  فّرـصت 

.تسا ّتیلح  هحابا و  هب  موکحم  کلم  نآ  رد  نانآ  تافّرصت  هدرکن ، تباث  ییاضق 

و دوش ؟ هتخاس  دجسم  نآ ، یلبق  کلام  تیاضر  نودب  هدرک ، نآ  هرداصم  هب  مکح  مکاح ، هک  ینیمز  رد  تسا  زیاج  ایآ  س 1884 :
لیبق نیا  رد  ینید  رئاعش  ریاس  ییاپرب  زامن و  ندناوخ  ایآ 
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؟ تسا زیاج  دجاسم 

هقباس ای  دشاب و  هدش  هتفرگ  نآ  یلبق  کلام  زا  یمالسا  تلود  يراج  نوناق  هب  دانتسا  اب  ای  عرش  مکاح  مکح  هب  روبزم  نیمز  رگا  ج :
هجیتن رد  تسین  نآ  یلبق  کلام  ای  تیکلام و  یعّدم  هزاجا  رب  فقوتم  نآ  رد  فّرصت  دوشن ، تباث  نآ  یعّدم  يارب  یعرـش  تیکلام 

.درادن لاکشا  نآ  رد  رئاعش  ییاپرب  زامن و  ندناوخ  نآ و  رد  دجسم  تخاس 

هدروآ رد  دوخ  کلمت  هب  هدرک و  بصغ  ار  نآ  یبصاغ  سپس  تسا و  هدیسر  هثرو  هب  ثرا  قیرط  زا  لسن  هب  لسن  ینیمز  س 1885 :
هب نآ  تیکلام  ًاعرش  ایآ  دنا ، هدومن  بصاغ  زا  نآ  نتفرگ  سپ  هب  مادقا  تموکح ، ییاپرب  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  تسا و 

؟ دنراد مدقت  قح  تلود  زا  نآ  دیرخ  رد  طقف  هکنآ  ای  دسر  یم  هثرو 

، هدشن تباث  نآ  فالخ  هک  ینامز  ات  یلو  تسین ، دیرخ  رد  مدـقت  قح  تیکلام و  مزلتـسم  ثرا ، قیرط  زا  تافّرـصت  هقباس  دّرجم  ج :
نیمز نآ  هب  تبسن  نارگید  ّتیکلام  ای  و  دنتسین ، نیمز  کلام  هثرو  هک  دوش  تباث  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، تیکلم  رب  یعرـش  يا  هراما 

ای نیمز  نیع  ندوب ، دَیلاوذ  ياضتقم  هب  دـنراد  قح  تروص  نیا  ریغرد  دـنرادن و  ار  نآ  ضوع  ای  نیمز  هبلاطم  قح  هثرو  .دوش  تباث 
.دننک هبلاطم  ار  نآ  ضوع 

غولب ياه  هناشن  رجح و 

هب رهاوخ  تسا  زیاج  ردپ  گرم  زا  دعب  ایآ  تسا ، وا  یتسرپرس  تحت  هک  دراد  هیفـس  غلاب  رـسپ  کی  رتخد و  کی  يردپ  س 1886 :
؟ دنک فّرصت  شلاوما  رد  هیفس  ردارب  رب  تیالو  ناونع 

رد شلاوما  هیفس و  ردارب  رب  تیالو  هکلب  دنرادن ، یتیالو  دوخ  هیفس  ردارب  هب  تبسن  ردارب  رهاوخ و  ج :
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.تسا عرش  مکاح  اب  دشاب ، هدرکن  ّتیصو  وا  رب  تیالو  يارب  یسک  هب  مه  ردپ  دشاب و  هتشادن  يردپ  دج  هک  یتروص 

؟ يرمق ای  تسا  یسمش  لاس  نارتخد  نارسپ و  غولب  نس  رد  رایعم  ایآ  س 1887 :

.تسا يرمق  لاس  رایعم ، ج :

رظن زا  ار  وا  تدالو  خیرات  يرمق ، لاس  ساسا  رب  ناوت  یم  هنوگچ  هن ، ای  هدیسر  غولب  نس  هب  يدرف  هکنیا  صیخـشت  يارب  س 1888 :
؟ دروآ تسدب  هام  لاس و 

يرمق و لاس  نیب  فالتخا  هبـساحم  قیرط  زا  ار  نآ  ناوت  یم  دـشاب ، مولعم  یـسمش  لاس  ساـسا  رب  دـلوت  خـیرات  هک  یتروص  رد  ج :
.دروآ تسدب  یسمش  لاس 

؟ دوش یم  وا  غولب  هب  مکح  هدش ، ملتحم  یگلاس  هدزناپ  زا  لبق  هک  يرسپ  ایآ  س 1889 :

.تسا غولب  ياه  هناشن  زا  ًاعرش  مالتحا  اریز  دوش  یم  وا  غولب  هب  مکح  مالتحا ، اب  ج :

مکح دـنا ، هدـش  رهاظ  رتدوز  فیلکت ) نس  زا  ریغ   ) غولب رگید  تمالع  ود  هک  میهدـب  لامتحا  دـصرد  هد  رادـقم  هب  رگا  س 1890 :
؟ تسیچ

.تسین یفاک  غولب  هب  مکح  يارب  دنا ، هدش  رهاظ  رتدوز  هناشن  ود  نآ  هکنیا  لامتحا  دّرجم  ج :

نآ زا  يدرف  رگا  و  دندرگ ؟ یم  بجاو  یعرـش  فیلاکت  نآ ، ماجنا  اب  دوش و  یم  بوسحم  غولب  ياه  هناشن  زا  عامج  ایآ  س 1891 :
دننام تراهط  هب  طورـشم  لامعا  رگا  ایآ  و  دوش ؟ یم  بجاو  وا  رب  تبانج  لسغ  ایآ  درذگب ، لاس  نیدـنچ  دـشاب و  هتـشادن  یهاگآ 

؟ تسا بجاو  اهنآ  ياضق  دنتسه و  لطاب  لامعا  نآ  دهدب ، ماجنا  تبانج  لسغ  زا  لبق  ار  هزور  زامن و 

هب ندیـسر  ماگنه  تسا  بجاو  دوش و  یم  تبانج  ثعاب  یلو  تسین ، غولب  ياه  هناشن  زا  ینم  جورخ  لازنا و  نودـب  عامج  دّرجم  ج :
دنک لسغ  غولب  نس 
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یعرـش ماکحا  هب  فلکم  دوش و  یمن  وا  غولب  هب  مکح  ًاعرـش  هدرکن ، ادـیپ  ققحت  يدرف  رد  غولب  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  ینامز  اـت  و 
هدناوخ زامن  تبانج  لسغ  ماجنا  نودب  غولب ، نس  هب  ندیسر  زا  دعب  سپس  هدش و  بنج  عامج  رثا  رب  یکدوک  رد  هک  یسک  تسین و 
بجاو شیاه  هزور  ياضق  هتـشاد ، تبانج  هب  لهج  هک  یتروص  رد  یلو  دـنک ، هداعا  ار  دوخ  ياـهزامن  تسا  بجاو  هتفرگ ، هزور  و 

.تسین

لالتخا هدهاشم  رثا  رب  دنا و  هدیسر  غولب  نس  هب  ناشدلوت  خیرات  قبط  ام  هسسؤم  رـسپ  رتخد و  نازومآ  شناد  زا  يدادعت  س 1892 :
تابثا اه  یـسررب  نآ  هجیتن  دوش ، شیامزآ  نانآ  هظفاح  شوه و  ات  دـنتفرگ  رارق  یکـشزپ  تانیاعم  دروم  نآ ، فعـض  هظفاـح و  رد 
يّدـح رد  اریز  درک  بوسحم  نونجم  ناوت  یمن  ار  نانآ  زا  یـضعب  یلو  دوب ، رتشیب  ای  شیپ  لاس  کی  زا  نانآ  ینهذ  یگدـنام  بقع 

نآ يارب  دراد و  رابتعا  ناکـشزپ  صیخـشت  دـننام  زکرم  نیا  صیخـشت  ایآ  دـننک ، یم  كرد  ار  ینید  یعامتجا و  لئاسم  هک  دنتـسه 
؟ تسا كالم  نازومآ  شناد 

ربتعم شوه  كرد و  تاجرد  یلو  دشاب ، لقاع  فرع  رظن  زا  غلاب و  ًاعرش  وا  هک  تسا  نیا  ناسنا  هب  یعرـش  فیلاکت  هجوت  رایعم  ج :
.درادن يریثأت  هطبار  نیارد  تسین و 

زا روظنم  دهد » یم  صیخـشت  دب  زا  ار  بوخ  هک  یکدوک  : » تسا هدمآ  ّزیمم  كدوک  صوصخ  رد  ماکحا  زا  یـضعب  رد  س 1893 :
؟ تسا ینس  هچ  زییمت  نس  و  تسیچ ؟ دب  بوخ و 

تاداع كدوک و  یگدنز  طیارش  هطبار ، نیا  رد  دیاب  دناد و  یم  دب  ای  بوخ  ار  نآ  فرع  هک  تسا  يزیچ  دب  بوخ و  زا  روظنم  ج :
دوش هظحالم  مه  یلحم  ياه  تنس  بادآ و  و 
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.تسا فلتخم  شوه ، كرد و  دادعتسا و  رد  صاخشا  فالتخا  عبت  هب  زییمت ، نس  اّما  و 

؟ تسوا غولب  تمالع  یگلاس ، هن  مامتا  زا  لبق  رتخد  طسوت  تسا ، ضیح  تافص  ياراد  هک  ینوخ  ندید  ایآ  س 1894 :

.دشاب هتشاد  ار  نآ  تافص  دنچره  درادن  ار  ضیح  مکح  تسین و  رتخد  غولب  یعرش  تمالع  نوخ  نیا  ج :

زا لبق  ار  دوخ  لاوما  زا  يرادـقم  هدـش ، عونمم  دوخ  لاوما  رد  فّرـصت  زا  ییاضق  عجارم  طـسوت  یتلع  هب  هک  يدرف  رگا  س 1895 :
شیومع تافو  زا  دـعب  ار  روبزم  لاوما  مه  شا  هدازردارب  دـهدب و  وا  هب  شردارب  رـسپ  تامدـخ  زا  رکـشت  ریدـقت و  ناونع  هب  تاـفو 

؟ دننک هبلاطم  وا  زا  ار  لاوما  نآ  ییاضق ، عجارم  تسا  زیاج  ایآ  دنکب ، وا  صاخ  ياهزاین  ندرک  هدروآرب  وزیهجت  جرخ 

دـهدب و وا  هب  ار  نآ  درادـن  قـح  ًاعرـش  دـشاب ، يرگید  کـلم  اـی  هدوـب و  رجح  لومـشم  هداد ، شا  هدازردارب  هب  هک  یلاوـما  رگا  ج :
تروص نیا  ریغ  رد  دـننک و  هبلاطم  وا  زا  ار  لام  نآ  ییاضق  عجارم  تسا  زیاجو  دـنک  فّرـصت  نآ  رد  دـناوت  یمن  مه  شا  هدازردارب 

.دریگب سپ  وا  زا  ار  لام  نآ  درادن  قح  یسک 

هبراضم

؟ تسا زیاج  هرقن  الط و  زا  ریغ  اب  هبراضم  ایآ  س 1896 :

.تسین حیحص  الاک  اب  هبراضم  یلو  درادن ، لاکشا  تسا ، جیار  هزورما  هک  یسانکسا  اب  هبراضم  ج :

هزورما هک  يدوقع  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  تراجت  عیزوت و  یتامدخ و  يدیلوت و  ياهراک  رد  هبراضم  دقع  زا  هدافتـسا  ایآ  س 1897 :
؟ ریخ ای  دنتسه  حیحص  ًاعرش  دنا ، هدش  فراعتم  يراجتریغ  ياهتیلاعف  رد  هبراضم  ناونع  تحت 

هدافتسا و  تسا ، شورف  دیرخ و  قیرط  زا  تراجت  رد  هیامرس  يریگراکب  صتخم  طقف  هبراضم  دقع  ج :
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ار روما  نیا  هک  درادـن  یعنام  نکل  .تسین  حیحـص  نآ ، دـننام  تامدـخ و  عیزوت و  دـیلوت و  ياه  هنیمز  رد  هبراـضم  ناونع  هب  نآ  زا 
.دنهد ماجنا  کلذریغ  حلص و  هلاعج و  لثم  رگید  یعرش  دوقع  ناونع  تحت 

تشذگ زا  دعب  ار  هفاضا  يرادقم  غلبم و  نآ  هک  طرـش  نیا  هب  متفرگ ، هبراضم  ناونع  هب  مناتـسود  زا  یکی  زا  لوپ  یغلبم  س 1898 :
ار لوپ  دوس  موس  کی  دش  رارق  مداد و  تشاد  جایتحا  نآ  هب  هک  مناتسود  زا  یکی  هب  ار  نآ  زا  یتمسق  مه  نم  مزادرپب و  وا  هب  یتدم 

؟ تسا حیحص  راک  نیا  ایآ  .دزادرپب  وا 

تـسین هبراضم  دقع  دیزادرپب ، وا  هب  یتدم  زا  دعب  هفاضا ، يرادقم  اب  هارمه  ار  لوپ  لصا  هک  طرـش  نیا  هب  یـسک  زا  لوپ  نتفرگ  ج :
یمن لماع  کلم  زین  لوپ  دوش و  یمن  بوسحم  وا  زا  ضرق  هبراـضم ، ناونع  هب  لوپ  نآ  نتفرگ  اـّما  و  تسا ، مارح  يوبر  ضرق  هکلب 

دنا هدرک  هک  یقفاوت  ساسا  رب  ود  ره  دراد و  ار  نآ  اب  تراجت  قح  طقف  لماع  دـنام و  یم  یقاب  نآ  بحاـص  تیکلم  رب  هکلب  ددرگ ،
ناونع هب  ای  دـهدب و  ضرق  يرگید  هب  ار  نآ  زا  يرادـقم  لام ، بحاص  نذا  نودـب  درادـن  قح  لماع  دنتـسه و  کیرـش  نآ  دوس  رد 

.دراذگب وا  رایتخا  رد  هبراضم 

ناموت رازهدـص  ره  ربارب  رد  ات  دـنهد  یم  هبراضم  ناونع  هب  ار  لوپ  هک  یـصاخشا  زا  هبراضم ، مسا  هب  لوپ  نتفرگ  ضرق  س 1899 :
؟ دراد یمکح  هچ  دننک ، تفایرد  دوس  ناموت  رازه  جنپ  ای  راهچ  دودح  رد  هام  ره  دادرارق  قبط 

رظن زا  هک  تسا  يوبر  ضرق  نامه  هکلب  تسین ، هبراضم  روبزم  تروص  هب  نتفرگ  ضرق  ج :
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یم لام  کلام  هدـنریگ  ضرق  تسا و  حیحـص  ضرق  لصا  دـنچره  دوش ، یمن  لالح  ناونع ، ِيروص  رییغت  اـب  تسا و  مارح  یفیلکت 
.دوش

همه دزادرپـب و  وا  هب  نآ  دوس  ناونع  هب  ار  یغلبم  هاـم  ره  دـنک و  تراـجت  نآ  اـب  اـت  هداد  يدرف  هب  لوـپ  یغلبم  یـصخش  س 1900 :
؟ تسا حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  دشاب ، وا  هدهع  رب  مه  اهتراسخ 

زا يرادـقم  هام  ره  هک  دـنک  طرـش  لماع  رب  دریگب و  تروص  هبراضم  یعرـش  حیحـص  وحن  هب  وا  لام  اب  هک  دـندنبب  دادرارق  رگا  ج :
حیحـص يا  هلماعم  نینچ  دشاب ، نماض  لماع  دـش ، هیامرـس  هجوتم  یتراسخ  رگا  دـهدب و  وا  هب  باسحلا  یلع  ار  نآ  دوس  زا  وا  مهس 

.تسا

شورف زا  لصاح  دوس  هک  طرـش  نیا  هب  مداد ، یـصخش  هب  هیلقن  لـیاسو  شورف  ندرک و  دراو  دـیرخ و  يارب  لوپ  یغلبم  س 1901 :
، تسا دوس  زا  امـش  مهـس  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  ار  یغلبم  یتدم  تشذگ  زا  دعب  مه  وا  دوش و  میـسقت  ام  نیب  يواسم  روط  هب  اهنآ 

؟ تسا زیاج  نم  يارب  غلبم  نآ  نتفرگ  ایآ 

، دهدب ار  دوس  زا  امش  مهس  دشاب و  هتخورف  هدیرخ و  هیلقن  لیاسو  نآ  اب  مه  وا  دیا و  هداد  وا  هب  هبراضم  ناونع  هب  ار  هیامرس  رگا  ج :
.تسا لالح  امش  يارب  دوس  نآ 

رس دریگ و  یم  وا  زا  باسحلا  یلع  ار  یغلبم  هام  ره  هدرپس و  يرگید  درف  دزن  نآ  اب  تراجت  يارب  ار  لوپ  یغلبم  یصخش  س 1902 :
، دنشخبب رگیدکی  هب  ار  نایز  دوس و  مه  تیاضر  اب  صخش  نآ  لوپ و  بحاص  رگا  دننک ، یم  نایز  دوس و  هبساحم  هب  تردابم  لاس 

نانآ طسوت  راک  نیا  ماجنا  ایآ 
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؟ تسا حیحص 

زا یغلبم  هام  ره  هیامرـس  بحاص  هک  درادـن  لاکـشا  دـشاب ، هداد  وا  هب  حیحـص ، روط  هب  هبراضم  ماجنا  ناونع  هب  ار  لاـم  نآ  رگا  ج :
زا نآ  تفایرد  قحتسم  ًاعرش  نانآ  زا  مادک  ره  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ود  نآ  هحلاصم  نینچمه  دریگب و  لماع  زا  باسحلا  یلع  ار  دوس 

هدنهد ضرق  هب  دوس  يرادقم  هام  ره  هدنریگ  ضرق  هک  دنک  طرـش  دشاب و  ضرق  ناونع  هب  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  تسا ، يرگید 
نامه نیا  دننک ، هحلاصم  تسا ، يرگید  زا  نآ  تفایرد  قحتـسم  نانآ  زا  مادک  ره  هک  هچنآ  هب  تبـسن  لاس  رخآ  رد  سپـس  دـهدب ،

راک نیا  دشاب و  یم  حیحص  ضرق  لصا  دنچره  تسا ، لطاب  مه  نآ  نمض  رد  طرـش  دراد و  یفیلکت  تمرح  هک  تسا  يوبر  ضرق 
، دریگب يدوس  چـیه  دـناوت  یمن  هدـنهد  ضرق  نیا  رب  اـنب  دوش ، یمن  لـالح  رگیدـکی  هب  ناـیز  دوس و  هبه  رب  ود  نآ  قفاوت  دّرجم  هب 

.تسین مه  یتراسخ  چیه  نماض  هک  هنوگنامه 

ّقلعتم نآ  موس  کی  وا و  يارب  دوس  موس  ود  هک  طرـش  نیا  هب  تسا ، هتفرگ  يدرف  زا  هبراضم  ناونع  هب  ار  یلام  یـصخش  س 1903 :
هچ هدهع  رب  تراسخ  تفر ، تقرس  هب  هار  رد  الاک  نآ  یلو  داتسرف ، دوخ  رهش  هب  هدیرخ و  ییالاک  نآ  اب  دشاب و  هیامرس  بحاص  هب 

؟ تسا یسک 

رب دشابن ، يرگید  صخش  ای  لماع  طیرفت  يّدعت و  زا  یشان  هک  یتروص  رد  هراجتلا  لام  ای  هیامرس  زا  یتمـسق  ای  مامت  ندش  فلت  ج :
.دشاب لماع  هدهع  رب  هیامرس  بحاص  تراسخ  هک  دوش  طرش  هکنآ  رگم  دوش  یم  ناربج  دوس  اب  تسا و  هیامرس  بحاص  هدهع 

بسک دصق  هب  یلام  تسا  زیاج  ایآ  س 1904 :
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تیاضر اب  ود  نآ  نیب  دـشاب ، ابر  هکنآ  نودـب  نآ  زا  لصاح  دوس  هک  طرـش  نیا  هب  دوش ، هتفرگ  وا  زا  ای  هداد و  یـسک  هب  تراجت  و 
؟ دوش میسقت 

فلت و هکناـنچمه  .تسا  هدـنریگ  ماو  هب  ّقلعتم  نآ  دوـس  همه  دـشاب ، ضرق  ناوـنع  هب  تراـجت ، يارب  لاـم  نداد  اـی  نتفرگ  رگا  ج :
زا يدوس  چیه  تسین  زیاج  تسا و  هدنریگ  ماو  زا  نآ  ضوع  تفایرد  قحتـسم  طقف  لام  بحاص  تسوا و  هدهع  رب  مه  نآ  تراسخ 

دوش ققحم  نانآ  نیب  حیحص  روط  هب  هبراضم  دقع  دیاب  نآ ، جیاتن  هب  یبایتسد  يارب  دشاب ، هبراضم  ناونع  هب  رگا  و  دنک ، تفایرد  وا 
نانآ زا  کی  ره  مهس  نییعت  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوش ، تیاعر  دیاب  تسا  مزال  نآ  تّحص  يارب  یعرش  رظن  زا  هک  یطیارـش  نینچمه  و 

نآ بحاص  هب  ّقلعتم  نآ  اب  تراجت  زا  لصاح  دـمآرد  همه  لام و  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا و  عاـشم  رـسک  تروص  هب  دوس  زا 
.تسا دوخ  راک  لثملا  ترجا  تفایرد  قحتسم  طقف  لماع  تسا و 

هک یغلبمایآ  دریگ ، یمن  هدـهع  رب  ار  یتراسخ  چـیه  کناب  اریز  دنتـسین ، هبراضم  ًاعقاو  اهکناب  تالماعم  هکنیا  هب  هجوتاب  س 1905 :
؟ تسا لالح  دنریگ ، یم  کناب  زا  ناشلوپ  دوس  ناونع  هب  هام  ره  ناراذگ  هدرپس 

دقع ندوب  یلکـش  يروص و  رب  لیلد  نینچمه  .دوش و  یمن  هبراضم  نالطب  بجوم  کناب ، طسوت  تراسخ  لـمحت  مدـع  فرـص  ج :
ررـض و نماض  لماع ، هک  دننک  طرـش  هبراضم  دقع  نمـض  رد  وا  لیکو  ای  کلام  هک  درادن  لاکـشا  ًاعرـش  اریز  تسین ، مه  هبراضم 

ياعدا ناراذگ  هدرپس  لیکو  ناونع  هب  کناب  هک  يا  هبراضم  دوشن  زارحا  هک  ینامز  ات  نیا  رب  انب  دشاب ، هیامرس  بحاص  ياهنایز 
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هب هک  نآ  زا  لـصاح  ياـهدوس  دـشاب و  یم  تّحـص  هب  موـکحم  هبراـضم  نآ  تسا ، لـطاب  یببـس  هـب  يروـص و  دراد ، ار  نآ  ماـجنا 
.تسا لالح  نانآ  يارب  دهد ، یم  لاوما  نابحاص 

تراسخ درب و  یم  دوس  هشیمه  وا  نوچ  و  دریگب ، راکب  شورف  دیرخ و  رد  ار  نآ  ات  مداد  رگرز  کی  هب  لوپ  ینّیعم  غلبم  س 1906 :
تـسا زیاج  ایآ  دشاب ، هتـشاد  لاکـشا  هک  یتروص  رد  و  منک ؟ هبلاطم  وا  زا  ار  دوس  زا  یـصاخ  غلبم  هام  ره  تسا  زیاج  ایآ  دنیب ، یمن 

فرطرب لاکـشا  دوش ، تخادرپ  تسا  هطـساو  ام  نیب  هک  یـصخش  طسوت  غلبم  نآ  رگا  ایآ  و  مریگب ؟ تارهاوج  يرادـقم  نآ  ضوع 
؟ دراد لاکشا  مه  زاب  دهدب ، نم  هب  لوپ  نآ  ربارب  رد  هیده  ناونع  هب  ار  یغلبم  رگا  و  دوش ؟ یم 

عبر و ثلث و  ياهرسک  زا  یکی  تروص  هب  دوس  زا  لماع  هیامرـس و  بحاص  زا  کی  ره  مهـس  نییعت  هک  تسا  طرـش  هبراضم  رد  ج :
زا معا  تسین ، حیحـص  هبراضم  هیامرـس ، بحاـص  يارب  هناـیهام  دوس  ناونع  هب  ینّیعم  غلبم  نییعت  اـب  نیا  رب  اـنب  دـشاب ، هریغ  فصن و 

ار نآ  میقتـسم  روط  هب  شدوخ  هک  نیا  زا  ّمعا  زین  تارهاوج و  اـی  ـالاک و  اـی  دـشاب  دـقن  لوپ  هدـش  نّیعم  هک  يا  هناـیهام  دوس  هکنیا 
، لماع ای  دنک  تفایرد  دوس  زا  دوخ  مهـس  ناونع  هب  ار  نآ  هک  دنک  یمن  یقرف  نینچمه  يرگید و  صخـش  طسوتای  دـنک و  تفایرد 

هیامرس بحاص  هک  دننک  طرش  دنناوت  یم  هلب ، دهدب ، وا  هب  هیده  ناونع  هب  هدرک  هیامرس  بحاص  لوپ  اب  هک  یتراجت  ربارب  رد  ار  نآ 
ات دنک  تفایرد  باسحلا  یلع  روط  هب  هام  ره  نآ ، لوصح  زا  دعب  ار  دوس  زا  يرادقم 
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.دننک هبساحم  ار  نآ  هبراضم  دقع  تدم  نایاپ  رد 

نابحاص وا و  نیب  نآ  دوس  هک  طرش  نیا  هب  تسا  هتفرگ  تراجت  يارب  رفن  دنچ  زا  هبراضم  ناونع  هب  لوپ  یغلبم  یصخش  س 1907 :
؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دوش ، میسقت  ناشلوپ  تبسن  هب  لاوما 

.درادن لاکشا  دریگب ، تروص  اهنآ  نابحاص  نذا  اب  تراجت  يارب  اه  لوپ  نتشاذگ  مه  يور  رگا  ج :

زا هک  یمهـس  ربارب  رد  هیامرـس  بحاص  هب  ینّیعم  غلبم  هام  ره  لماع  هک  دوش  طرـش  مزال  دـقع  نمـض  رد  تسا  زیاج  ایآ  س 1908 :
دننک یطرش  مزال  دقع  نمض  رد  تسا  حیحص  ایآ  رگید ، ترابع  هب  و  دننک ؟ هحلاصم  نآ  دایز  مک و  هب  تبسن  دزادرپب و  دراد  دوس 

؟ تسا هبراضم  ماکحا  فلاخم  هک 

لوصح زا  سپ  هدش  نّیعم  عاشم  رسک  اب  هک  دوس  زا  ار  دوخ  مهس  هیامرس  بحاص  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  حلص  نامه  طرـش  رگا  ج :
دشاب یغلبم  هب  دوس  زا  کلام  مهس  نییعت  طرـش ، رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  دنک ، حلـص  دهد  یم  وا  هب  هام  ره  لماع  هک  یغلبم  هب  نآ 

.تسا لطاب  هجیتنرد  هدوب و  هبراضم  دقع  ياضتقم  فالخ  طرش  نیا  دزادرپب ، وا  هب  هامره  دهاوخ  یم  لماع  هک 

نآ اب  تراجت  دوس  زا  ینّیعم  دصرد  هک  طرش  نیا  هب  تفرگ ، هبراضم  هیامرس  ناونع  هب  یصخش  زا  لوپ  يرادقم  يرجات  س 1909 :
یم ادـتبا  زا  ود  ره  دـنک و  تراجت  اهنآ  عومجم  اـب  اـت  تشاذـگ  مه  يور  ار  شدوخ  هیامرـس  لوپ و  نآ  هجیتن  رد  دزادرپب ، وا  هب  ار 

هبراضم دقع  ایآ  دننک ، هحلاصم  هک  دندرک  قفاوت  لیلد  نیمه  هب  تسا ، لکـشم  غلبم  نیا  هناهام  دوس  رادـقم  صیخـشت  هک  دنتـسناد 
حیحص ًاعرش  تلاح  نیا  رد 
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؟ تسا

هکنیا طرـش  هب  دـنز ، یمن  هبراضم  دـقع  تّحـص  هب  ررـض  کلام ، هیامرـس  صوصخ  هناهام  دوس  رادـقم  صیخـشت  ناکما  مدـع  ج :
قفاوت سپـس  دننک ، دقعنم  نآ  یعرـش  طیارـش  تیاعر  اب  ار  هبراضم  دقع  رگا  هجیتن  رد  دوش ، تیاعر  هبراضم  تّحـص  رگید  طیارش 

زا دوخ  مهس  هیامرس  بحاص  دوس ، هب  یبایتسد  زا  دعب  هک  تروص  نیا  هب  دننک ، هحلاصم  هدمآ  تسدب  دوس  میـسقت  يارب  هک  دنیامن 
.درادن لاکشا  دیامن ، حلص  ینّیعم  غلبم  هب  ار  نآ 

، دنک تنامض  ار  لام  نآ  یموس  صخش  هک  طرش  نیا  هب  تسا ، هداد  يدرف  هب  هبراضم  ناونع  هب  ار  لوپ  یغلبم  یـصخش  س 1910 :
هعجارم نماض  هب  نآ  نتفرگ  يارب  دراد  قح  هدرک ، تخادرپ  ار  لوپ  هک  یسک  ایآ  دیامن ، رارف  لوپ  نآ  اب  لماع  رگا  تروص  نیا  رد 

؟ دنک

هبراضم هیامرس  ناونعب  هک  یلوپ  نآ  اب  لماع  رگا  هجیتن  رد  درادن ، لاکـشا  روکذم  تروص  رد  هبراضم  دروم  لام  ِنامـض  طرـش  ج :
نماض هب  نآ  ضوع  نتفرگ  يارب  دراد  قح  هیامرـس  بحاص  دـنک ، فلت  طیرفت  يّدـعت و  رثا  رب  ار  نآ  ای  دـیامن و  رارف  تسا ، هتفرگ 

.دیامن هعجارم 

هب نآ  کلام  هزاجا  نودب  تسا ، هتفرگ  تراجت  يارب  ددـعتم  صاخـشا  زا  هک  ار  هبراضم  هیامرـس  زا  يرادـقم  لماع  رگا  س 1911 :
هک نارگید  لاوما  هب  تبسن  وا  دی  ایآ  یصاخ ، درف  هیامرس  زا  ای  دشاب و  هیامرـس  عومجم  هکنیا  زا  معا  دهدب ، یـسک  هب  ضرق  ناونع 

؟ دوش یم  بوسحم  یناودُع  دَی  تسا ، هتفرگ  رارق  وا  رایتخا  رد  هبراضم  ناونع  هب 

رد دوش و  یم  یناودـع  دَـی  هب  لیدـبت  تسا ، هداد  یـسک  هب  ضرق  ناونع  هب  نآ  کلام  نذا  نودـب  هک  يرادـقم  رد  وا  یناما  دَـی  ج :
نماض هجیتن 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 629 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنام یم  یقاب  یناما  دَی  وا  دَی  هدرکن ، یطیرفت  يّدعت و  اهنآ  رد  هک  ینامز  ات  لاوما  ریاس  هب  تبسن  یلو  تسا ، نآ 

اهکناب ماکحا 

(ا1) هکناب ماکحا 

نینچ نتفرگ  يارب  فّلکم  ایآ  دزادرپب ، یفاضا  یغلبم  هدنریگ ، ماو  هک  دننک  طرش  ماو  نداد  يارب  اهکناب  هک  یتروص  رد  س 1912 :
؟ تسا زیاج  زاین ، ترورض و  مدع  تروص  رد  ماو  نیا  نتفرگ  ایآ  دریگب ؟ نذا  وا  لیکو  ای  عرش  مکاح  زا  دیاب  یماو 

دنچره تسا  حیحص  یعضو  مکح  رظن  زا  دشاب و  یتلود  کناب  زا  رگا  یّتح  تسین  عرش  مکاح  نذا  هب  طورشم  نتفرگ  ماو  لصا  ج :
ناملـسم و ریغ  زا  اـی  دوش  هتفرگ  ناملـسم  زا  هچ  تسا  مارح  یفیلکت  رظن  زا  نآ  نتفرگ  ندوب ، يوبر  تروص  رد  یلو  دـشاب ، يوـبر 

نتفرگ دنک و  زاجم  ار  مارح  باکترا  هک  دشاب  رطـضم  يّدـح  هب  هکنآ  رگم  یمالـسا ، ریغ  تلود  زا  ای  دریگب  یمالـسا  تلود  زا  هچ 
تروص نیا  رد  دناوت  یم  صخـش  یلو  درادن  يدروم  هطبار  نیا  رد  وا  نذا  هکلب  دوش ، یمن  لالح  عرـش  مکاح  نذا  اب  مه  مارح  ماو 
نتفرگ ِزاوج  تفرگ و  دنهاوخ  وا  زا  ار  نآ  هک  دنادب  دنچره  دـنکن ، دـصق  ار  یفاضا  غلبم  تخادرپ  دوشن  مارح  بکترم  هکنیا  يارب 

.درادن زاین  ترورض و  تلاح  هب  صاصتخا  دشابن  يوبر  هک  یتروص  رد  ماو 

نایاپ زا  دـعب  دـهد و  یم  مدرم  هب  هناخ  ریمعت  ایو  تخاس  ای  دـیرخ  يارب  ار  ییاـهماو  یمالـسا  يروهمج  نکـسم  کـناب  س 1913 :
هب هک  تسا  یغلبم  زا  رتشیب  یتفایرد  ياهطسق  عومجم  یلو  دریگ ، یم  سپ  طاسقا  تروص  هب  ار  ماو  هناخ ، ریمعت  ای  تخاس  ای  دیرخ 

؟ ریخ ای  دراد  یعرش  هجو  یفاضا  غلبم  نیا  ایآ  تسا ، هدش  هداد  هدنریگ  ماو 

ج:
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حیحـص دوقع  زا  یکی  قبط  ار  نآ  هکلب  درادن  ضرق  ناونع  دهد ، یم  هناخ ، تخاس  ای  دیرخ  روظنم  هب  نکـسم  کناب  هک  ییاه  لوپ 
یلاکشا دنیامن ، تیاعر  ار  دوقع  نآ  یعرش  طیارـش  رگا  هک  دننک  یم  تخادرپ  نآ  لاثما  هراجا و  ای  هلاعج  ای  تکرـش  دننام  یعرش 

.تسین نآ  تّحص  رد 

غلبم نیا  تسا  حیحـص  مروت ، حطـس  هب  هجوت  اب  ایآ  دنهد ، یم  دوس  دصرد  تسیب  ات  هس  نیب  مدرم  ياه  هدرپس  هب  اهکناب  س 1914 :
هدرک هبساحم  يراذگ  هدرپس  زور  هب  تبـسن  نآ  تفایرد  زور  رد  مدرم  ياه  هدرپس  دیرخ  تردق  شهاک  ضوع  ناونع  هب  ار  یفاضا 

؟ دوش جراخ  ابر  ناونع  زا  هلیسونیدب  ات 

نمـض رد  راذگ  هدرپس  زا  تلاکو  هب  هدرپس  يریگراکب  زا  لصاح  دـمآرد  زا  دـهد  یم  کناب  هک  يدوس  یفاضا و  غلبم  نآ  رگا  ج :
.درادن لاکشا  تسا و  یعرش  هلماعم  دوس  هکلب  تسین  ابر  دشاب ، حیحص  یعرش  دوقع  زا  یکی 

راک اجنآ  رد  تسا  روبجم  شاعم ، رارما  تهج  رگید  راک  ندوبن  تلع  هب  هک  یـسک  يارب  يوبر  ياـهکناب  رد  ندرکراـک  س 1915 :
؟ دراد یمکح  هچ  دنک ،

دّرجم دنک و  راک  اجنآ  رد  تسین  زیاج  دشاب ، رثوم  نآ  ققحت  رد  يوحن  هب  دـشاب و  طبترم  يوبر  تالماعم  هب  کناب  رد  راک  رگا  ج :
.تسین مارح  راک  هب  لاغتشا  زّوجم  دوخ ، شاعم  رارما  يارب  يرگید  لالح  راک  ندرکن  ادیپ 

ًاعرش هلماعم  نیا  ایآ  .میزادرپب  هنایهام  روط  هب  ار  نآ  لوپ  هک  طرـش  نیا  هب  تسا  هدیرخ  يا  هناخ  ام  يارب  نکـسم  کناب  س 1916 :
؟ میوش یم  هناخ  نآ  کلام  ام  تسا و  حیحص 

.درادن لاکشا  دشاب ، هتخورف  امش  هب  طاسقا  تروص  هب  سپس  هدیرخ و  شدوخ  يارب  ار  هناخ  نآ  کناب  رگا  ج :

هب يزاس  نامتخاس  يارب  اهکناب  س 1917 :
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یفاضا دصرد  تشه  ات  جنپ  دودح  رد  یغلبم  دـنهد و  یم  ار  ییاهماو  یتالماعم  دوقع  نیوانع  زا  يرگید  ناونع  ای  تکراشم  ناونع 
؟ دراد یمکح  هچ  نآ  دوس  ماو و  نیا  دنریگ ، یم 

هک ییاهدوس  تسین و  نتفرگ  ضرق  ای  نداد  ضرق  حیحص ، ِیعرـش  تالماعم  زا  یکی  ای  تکرـش  ناونع  هب  کناب  زا  ماو  نتفرگ  ج :
زا یکی  تحت  کناب  زا  لوپ  نتفرگ  هجیتنرد  .دوش  یمن  بوسحم  ابر  دوش  یم  کـناب  بیـصن  یعرـش  تـالماعم  لـیبق  نیا  قیرط  زا 

یغلبم نتفرگ  طرش  اب  ضرق و  ناونع  هب  هک  ضرف  رب  درادن و  لاکشا  نآ  رد  فّرصت  نینچمه  هناخ و  تخاس  ای  دیرخ  يارب  نیوانع 
تسا حیحص  هدنریگ  ماو  يارب  یعضو  مکح  رظن  زا  ضرق  لصا  یلو  تسا ، مارح  یفیلکت  رظن  زا  يوبر  ضرق  دنچره  دشاب ، یفاضا 

.درادن لاکشا  نآ  رد  وا  فّرصت  و 

دریگب ار  نآ  رگا  اـیآ  و  تسا ؟ زیاـج  دوش  یم  هتـشاذگ  یمالـسا  ریغ  ياـهتلود  ياـهکناب  رد  هک  یلوپ  دوس  نتفرگ  اـیآ  س 1918 :
ای دـشاب  هدرک  دوس  تفایرد  طرـش  لوپ ، ندرپس  ماگنه  كرـشم و  ای  دـشاب  باتک  لها  کناب  بحاص  هکنیا  زا  معا  نآ  رد  فّرـصت 

؟ تسا زیاج  ریخ ،

.دشاب هدرک  دوس  تفایرد  طرش  رگا  یّتح  تسا  زیاج  نتفرگ  دوس  موقرم  ضرف  رد  ج :

زیاج اهکناب  نیا  زا  دوس  نتفرگ  تروص  نیا  رد  ایآ  دنشاب ، ناملسم  کناب  هیامرس  نابحاص  زا  یضعب  رگا  قوف  ضرف  رد  س 1919 :
؟ تسا

کناب هب  لوپ  ندرپس  هک  یتروص  رد  ناملـسم ، مهـس  هب  تبـسن  یلو  درادن  لاکـشا  ناناملـسم  ریغ  ماهـس  هب  تبـسن  دوس  نتفرگ  ج :
.تسین زیاج  دوس  نتفرگ  دشاب ، نآ  هب  یبایتسد  دصق  هب  ای  ابر و  دوس و  طرش  اب  هارمه 

س 1920:
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؟ دراد یمکح  هچ  هدش  هدرپس  یمالسا  ياهروشک  ياهکناب  هب  هک  ییاه  لوپ  دوس  نتفرگ 

، دشاب دوس  هب  یبایتسد  دـصق  هب  ای  نآ و  رب  ینتبم  ای  دوس و  نتفرگ  دـصق  هب  ضرق و  تروص  هب  يراذـگ  هدرپس  هک  یتروص  رد  ج :
.تسین زیاج  نآ  نتفرگ 

تـسا حیحـص  دریگب ، ماو  کناب  زا  دـهاوخب  فّلکم  هک  یتروص  رد  ایآ  دریگب ، ابر  دـهد  یم  هک  یماو  يارب  کناب  رگا  س 1921 :
نیا هب  درخب  هیـسن  ناموت  تسیود  رازه و  غلبم  هب  ار  دقن  یناموت  رازه  سانکـسا  کی  هک  دـنک  لمع  تروص  نیا  هب  ابر  زا  رارف  يارب 

هدزاود کناب  زا  هکنیا  ای  دـهدب و  کناب  هب  یناموتدـص  هتفـس  هرقف  هدزاود  نآ  يارب  دزادرپب و  ار  نآ  ناموت  دـص  هاـم  ره  هک  طرش 
هک طرـش  نیا  هب  درخب  يدـقن  تروص  هب  ناموت  رازه  غلبم  هب  تسا  ناموت  تسیود  رازه و  اهنآ  غلبم  عومجم  هک  ار  راد  تدـم  هتفس 

؟ دوش تخادرپ  هام  هدزاود  تّدم  رد  اه  هتفس  نآ  غلبم 

.دنشاب یم  لطابو  مارح  ًاعرش  دنتسه ، یضرق  يابر  زا  رارف  دصق  هب  يروص و  هک  تالماعم  لیبق  نیا  ج :

اهکناب زا  هک  یلوپ  اب  هریغ  نکسم و  دیرخ  دنتـسه ؟ تّحـص  هب  موکحم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياهکناب  تالماعم  ایآ  س 1922 :
یمکح هچ  هدـش  يرادـیرخ  اه  لوپ  لیبق  نیا  اـب  هک  يا  هناـخ  رد  ندـناوخ  زاـمن  ندرک و  لـسغ  دراد ؟ یمکح  هچ  دوش  یم  هتفرگ 

؟ تسا لالح  دنراذگ ، یم  کنابرد  مدرم  هک  ییاه  هدرپس  ربارب  رد  دوس  نتفرگ  ایآ  و  دراد ؟

نابهگن مرتحم  ياروش  دییأت  دروم  یمالـسا و  ياروش  سلجم  بوصم  نیناوق  ساسا  رب  اهکناب  هک  یکناب  تالماعم  یلک  روط  هب  ج :
ساسا رب  هیامرس  يریگراکب  زا  لصاح  دوس  تسا و  تّحص  هب  موکحم  درادن و  لاکشا  ، دنهد یم  ماجنا 
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تحت نآ  دننام  نکسم و  دیرخ  يارب  کناب  زا  لوپ  نتفرگ  هک  یتروص  رد  اذل  تسا ، لالح  ًاعرـش  یمالـسا ، ِحیحـص  دوقع  زا  یکی 
یفیلکت مکح  رظن  زا  نآ  نتفرگ  دنچره  دشاب ، يوبر  ضرق  تروص  هب  رگا  یلو  تسا  لاکشا  نودب  دشاب ، دوقع  نآ  زا  یکی  ناونع 

رد نآ و  رد  تسا  زیاجو  دوش  یم  هدنریگ  ضرق  کلم  لام ، نآ  تسا و  حیحص  یعـضو  مکح  رظن  زا  ضرق  لصا  یلو  تسا ، مارح 
.دیامن فّرصت  درخ  یم  نآ  اب  هک  يزیچ  ره 

نکـسم و دـیرخ  دـننام  يروما  يارب  نانآ  هب  هک  ییاهماو  ربارب  رد  مدرم  زا  یمالـسا  يروهمج  ياهکناب  هک  يا  هرهب  ایآ  س 1923 :
؟ تسا لالح  دننک ، یم  هبلاطم  دنهد ، یم  هریغ  يزرواشک و  يرادماد و 

ضرق ناونع  هب  دنهد  یم  مدرم  هب  رگید  روما  نکسم و  دیرخ  ای  تخاس  يارب  اهکناب  هک  هچنآ  هک  دشاب  حیحـص  بلطم  نیا  رگا  ج :
اهکناب هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  درادن ، ار  نآ  هبلاطم  قح  کناب  تسا و  مارح  ًاعرش  نآ  ربارب  رد  هرهب  نتفرگ  هک  تسین  یکش  تسا ،

ای هبراضم  لثم  لـالح  یلماـعم  دوقع  زا  یکی  ناونع  تحت  هلماـعم  باـب  زا  یکناـب  تاـّیلمع  هکلب  دـنهد  یمن  ضرق  ناونع  هب  ار  نآ 
یم کیرش  نآ  کلم  رد  هناخ  تخاس  هنیزه  زا  یتمـسق  تخادرپ  اب  کناب  لاثم  روط  هب  .تسا  نآ  دننام  هراجا و  ای  هلاعج  ای  تکرش 

هب یصاخ  غلبم  هب  ینّیعم و  تدم  يارب  ار  نآ  ای  دشورف و  یم  دوخ  کیرش  هب  ههام  تسیب  ًالثم  طاسقا  اب  ار  دوخ  مهس  سپس  دوش و 
تالماعم عون  نیا  درادن و  لاکشا  دروآ ، یم  تسدب  تالماعم  لیبق  نیا  زا  کناب  هک  يدوس  راک و  نیا  هجیتن  رد  دهد  یم  هراجا  وا 

ضرق اب  یطابترا 
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.دنرادن نآ  هرهب  و 

طرـش وا  اـب  هداد و  متـسود  هب  ار  نآ  فصن  داد ، ماو  نم  هب  يا  هژورپ  رد  تکراـشم  يارب  ار  یغلبم  کـناب  هکنآ  زا  دـعب  س 1924 :
؟ تسا بجاو  نم  رب  يزیچ  هطبار  نیا  رد  ایآ  دزادرپب ، ار  ماو  نآ  یکناب  هرهب  همه  هک  مدرک 

هک یسک  دشاب ، هداد  تسا ، هدرک  نّیعم  هک  یصاخ  حرط  رد  هدنریگ  ماو  اب  تکراشم  ندش و  میهس  يارب  ار  غلبم  نیا  کناب  رگا  ج :
نآ هکلب  .دهدب  ضرق  یسک  هب  ار  نآ  هکنیا  هب  دسر  هچ  دیامن  فرصم  يرگید  راک  يارب  ار  نآ  درادن  قح  دنک  یم  تفایرد  ار  ماو 

.دنادرگرب کناب  هب  ار  نآ  نیع  ای  دیامن و  فرصم  هدش  صخشم  هک  يدروم  رد  ار  نآ  دیاب  تسا و  تناما  وا  دزن  لوپ 

لوپ لصا  یتدـم  زا  دـعب  هک  طرـش  نیا  هب  هدرک  تفایرد  هبراضم  ناونع  هب  کناب  زا  ار  یغلبم  یلعج  دانـسا  اـب  یـصخش  س 1925 :
هرهب دوش و  یم  بوسحم  ضرق  غلبم  نیا  دانـسا ، ندوب  یلعج  زا  کناب  عالطا  مدـع  تروص  رد  ایآ  دزادرپب ، کـناب  هب  ار  نآ  هرهبو 

وا هب  ار  غلبم  نآ  دانسا ، ندوب  یلعج  هب  ملع  اب  کناب  هک  یتروص  رد  و  تسابر ؟ مکح  رد  دهد  یم  کناب  هب  هدنریگ  ماو  هک  مه  يا 
؟ دراد یمکح  هچ  دزادرپب ،

ضرف اب  روکذم  دقع  هدش ، دقعنم  اهنآ  ساسا  رب  دقع  هک  دشاب  يدانسا  تّحص  هب  طورشم  کناب  طسوت  هبراضم  دقع  ماجنا  رگا  ج :
زا هکلب  تسین  مه  هبراضم  هک  روط  ناـمه  تسین  ضرق  کـناب  زا  هدـش  تفاـیرد  غلبم  هجیتن  رد  و  تسا ، لـطاب  دانـسا ، ندوب  یلعج 

تراجت دوس  همه  دراد و  ار  دساف  دقع  هب  ضوبقم  مکح  نامض ، تهج 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 635 

http://www.ghaemiyeh.com


ندوب یلعج  زا  کناب  رگا  یلو  .دـشاب  هتـشاد  تیعـضو  هب  لهج  کناب  هک  تسا  یتروص  رد  مکح  نیا  .تسا  کناب  هب  ّقلعتم  نآ  اـب 
.تسا بصغ  مکح  رد  هدش  هتفرگ  هک  یلوپ  دشاب ، هاگآ  دانسا 

راذگ هدرپس  مهـس  قیقد  نییعت  نودب  لالح و  تالماعم  زا  یکی  رد  نآ  يریگراکب  دصق  هب  کناب  رد  يراذگ  هدرپس  ایآ  س 1926 :
؟ تسا زیاج  دزادرپب ، دوس  زا  ار  وا  مهس  هام  شش  ره  کناب  هک  طرش  نیا  هب  دوس ، زا 

عون باختنا  یّتح  دـشاب  هداد  کناب  هب  ار  تاراـیتخا  همه  راذـگ  هدرپس  هک  دـشاب  تروص  نیا  هب  کـناب  رد  يراذـگ  هدرپس  رگا  ج :
زا لـصاح  دوس  يراذـگ و  هدرپس  نیا  دـشاب ، کـناب  راـیتخا  رد  تلاـکو  ناونع  هب  مه  دوس  زا  راذـگ  هدرپس  مهـس  نییعت  تیلاـعف و 
هب يررـض  يراذـگ  هدرپس  نامز  رد  دوخ  مهـس  هب  لام  بحاص  لهج  درادـن و  لاکـشا  یعرـش ، لالح  هلماـعم  رد  لوپ  يریگراـکب 

.دنز یمن  نآ  تّحص 

ناناملـسم نمـشد  هک  یمالـسا  ریغ  ياهتلود  ياهکناب  رد  تدـم  زارد  يراذـگ  هیامرـس  ياهباسح  رد  لوپ  نتـشاذگ  ایآ  س 1927 :
؟ تسا زیاج  دنشاب ، یم  نامیپ  مه  نیملسم  نانمشد  اب  ای  دنتسه و 

يداصتقا و تردـق  شیازفا  بجوم  هک  یطرـش  هب  درادـن  لاکـشا  هسفن  یف  یمالـسا  ریغ  ياـهتلود  ياـهکناب  رد  يراذـگ  هدرپس  ج :
.تسین زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشن و  دننک  یم  هدافتسا  نیملسم  مالسا و  دض  رب  نآ  زا  هک  نانآ  یسایس 

هتسباو مه  یضعب  دنتسه و  ملاظ  ياهتلود  هب  طوبرم  یمالسا  ياهروشک  رد  دوجوم  ياهکناب  زا  یضعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  س 1928 :
اهکناب نیا  اب  يا  هلماعم  عون  ره  ماجنا  دنتسه ، نانآ  ریغ  ای  ناناملـسم  یـصوصخ  تاسـسؤم  هب  ّقلعتم  مه  یـضعب  رفاک و  ياهتلود  هب 

؟ دراد یمکح  هچ 

رظن زا  هک  یتالماعم  ماجنا  ج :
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یمالسا تاسسؤمو  اه  کناب  هب  تبـسن  ضرق  هرهب  نتفرگ  يوبر و  تالماعم  یلو  درادن  لاکـشا  اهکناب  نیا  اب  دنتـسه  لالح  یعرش 
.دشاب ناناملسم  ریغ  هب  ّقلعتم  کناب  هیامرس  هکنآ  رگم  تسین  زیاج 

ار اهنآ  کناب  هدـش و  هتـشاذگ  کناب  رد  اهنآ  نابحاص  طسوت  هک  ییاه  هیامرـس  هب  تاررقم  ساسا  رب  یمالـسا  ياهکناب  س 1929 :
نیمه هب  تسا  زیاج  ایآ  دـنهد ، یم  دوس  دزادـنا ، یم  راکب  دنتـسه  یعرـش  لالح  دوس  ياراد  هک  يداـصتقا  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد 
راکب يداصتقا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  نآ  اهکناب  دـننامه  ات  میهدـب  رازاب  رد  دامتعا  دروم  دارفا  هب  ار  یلوپ  هدرک و  لمع  تروص 

؟ دنزادنیب

هلماعم نینچ  دریگب ، دوس  يدصرد  لاس  ره  ای  هام  ره  هک  دنک  طرـش  دـشاب و  ضرق  ناونع  هب  لباقم  فرط  هب  لوپ  تخادرپ  رگا  ج :
دوش یم  تفایرد  ضرق  ربارب  رد  هک  يدوس  تسا و  حیحص  یعضو  مکح  رظن  زا  ضرق  لصا  دنچره  تسا  مارح  یفیلکت  رظن  زا  يا 
راکب تسا  لالح  ًاعرـش  هک  يراک  رد  ار  نآ  ات  دـهدب  لـباقم  فرط  هب  ار  لوپ  رگا  یلو  دـشاب ، یم  مارح  ًاعرـش  هک  تساـبر  ناـمه 

، دوش هداد  لوپ  بحاص  هب  یعرش  دوقع  زا  یکی  نمـض  رد  نآ  يریگراکب  زا  لصاح  دوس  زا  ینّیعم  مهـس  هک  طرـش  نیا  هب  دریگب ،
دوجو یقوقح  یقیقح و  صاخشا  کناب و  نیب  یقرف  تهج  نیا  رد  تسا و  لالح  مه  نآ  زا  لصاح  دوس  حیحص و  يا  هلماعم  نینچ 

.درادن

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  زا  نتفرگ  ضرق  ای  يراذگ و  هیامرس  قیرط  زا  کناب  هب  نداد  ضرق  دشاب ، يوبر  یکناب  ماظن  رگا  س 1930 :

یلو درادن  لاکشا  هنسحلا  ضرق  تروص  هب  نآ  زا  نتفرگ  ضرق  ای  هنسحلا و  ضرق  ناونع  هب  کناب  رد  يراذگ  هدرپس  ج :
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.دشاب یم  حیحص  یعضو  مکح  رظن  زا  ضرق  لصا  دنچره  تسا  مارح  یفیلکت ، مکح  رظن  زا  قلطم  روط  هب  يوبر  ضرق 

؟ منک هدافتسا  هناخ  دیرخ  يارب  هبراضم  لام  زا  تسا  زیاج  ایآ  متفرگ ، هبراضم  ناونع  هب  کناب  زا  لوپ  یغلبم  س 1931 :

نآ اب  تراجت  يارب  رگم  دنک  نآ  رد  یفّرـصت  درادـن  قح  وا  تسا و  لماع  تسد  رد  نآ  کلام  فرط  زا  یتناما  هبراضم  هیامرـس  ج :
.تسا بصغ  مکح  رد  دیامن ، فرصم  يرگید  راک  رد  هبناجکی  روط  هب  ار  نآ  رگا  هجیتن  رد  دنا ، هدرک  قفاوت  هک  یتروص  نامه  هب 

رگا دـشاب ، کیرـش  وا  اب  دوس  رد  کناب  هک  طرـش  نیا  هب  تسا ، هتفرگ  تراجت  يارب  کناب  زا  ار  يا  هیامرـس  هک  یـسک  س 1932 :
؟ تسا کیرش  تراسخ  رد  وا  اب  مه  کناب  ایآ  دنک ، نایز  دوخ  راک  رد  درف  نیا 

دننک طرش  هک  درادن  لاکـشا  یلو  ددرگ  یم  ناربج  دوس  لحم  زا  دوش و  یم  دراو  نآ  کلام  هیامرـس و  رب  هبراضم  رد  تراسخ  ج :
.دشاب نآ  زا  یتمسق  ای  مامت  نماض  لماع ، هک 

وا هب  دوس  يرادقم  باسح ، حاتتفا  زا  یتدم  تشذگ  زادعب  درک و  حاتتفا  اهکناب  زا  یکیرد  يزادنا  سپ  باسح  یصخش  س 1933 :
؟ دراد یمکح  هچ  دوس  نیا  نتفرگ  تفرگ ، ّقلعت 

زادنا سپ  باسح  رد  نآ  هب  یبایتسد  دصق  هب  ای  نآ و  رب  ینتبم  ای  دوس  طرـش  هب  ضرق و  ناونع  هب  ار  دوخ  لاوما  هک  یتروص  رد  ج :
نآ نتفرگ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  مارح  یعرش  رظن  زا  هک  تسابر  نامه  دوس  نیا  اریز  تسین ، زیاج  نآ  نتفرگ  دشاب ، هتشاذگ 

.درادن لاکشا 

غلبم هام  ره  یصخش  رگا  هک  تروص  نیا  هب  دراد  دوجو  یباسح  اهکناب  زا  یکی  رد  س 1934 :
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ره تدم  نآ  نایاپ  زا  دعب  مه  کناب  دنکن ، تشادرب  نآ  زا  يزیچ  تدم  نآ  رد  دراذگب و  کناب  رد  لاس  جـنپ  تدـم  هب  ار  یـصاخ 
؟ دراد یمکح  هچ  هلماعم  نیا  دهد ، یم  وا  هب  تسا  هدنز  باسح  بحاص  ات  هدرک و  زیراو  باسح  نآ  هب  ار  یصاخ  غلبم  هام 

.تسا يوبر  هکلب  درادن ، یعرش  هجو  هلماعم  نیا  ج :

(2) هکناب ماکحا 

؟ دنراد یمکح  هچ  دریگ  یم  ّقلعت  اهنآ  هب  دوس  يدصرد  هک  تدم  زارد  ياه  هدرپس  س 1935 :

.درادن لاکشا  نآ  زا  لصاح  دوس  نینچمه  لالح و  تالماعم  زا  یکی  رد  نآ  يریگراکب  دصق  هب  اهکناب  دزن  يراذگ  هدرپس  ج :

دـشاب و يروص  راـک  نیا  يارب  نآ  نتفرگ  هک  یتروص  رد  دریگب ، یـصاخ  راـک  يارب  کـناب  زا  لوـپ  یغلبم  ناـسنا  رگا  س 1936 :
ار نآ  هک  دریگب  میمصت  لوپ  نتفرگ  زا  دعب  هکنآ  ای  دشاب  رگید  یتایح  روما  زا  یکی  رد  فرـصم  تهج  لوپ  ندروآ  تسدب  فده 

؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دیامن ، فرصم  يرتمهم  روما  رد 

فرصم دوش و  یم  هدنریگ  ضرق  کلم  لوپ  نآ  تسا و  حیحـص  یتروص  ره  رد  دشاب ، ضرق  ناونع  هب  لوپ  نتفرگ  نداد و  رگا  ج :
مکح رظن  زا  دنک ، فرصم  یـصاخ  دروم  رد  ار  نآ  هک  دشاب  هدش  طرـش  رگا  دنچره  تسا  حیحـص  دهاوخب  هک  يدروم  ره  رد  نآ 

دقع دشاب ، تکرش  ای  هبراضم  ناونع  هب  ًالثم  کناب  زا  لوپ  نتفرگ  ای  نداد  رگا  یلو  .دیامن  لمع  طرش  نآ  هب  تسا  بجاو  یفیلکت ،
قح هتفرگ ، ار  نآ  هک  یـسک  دـنام و  یم  یقاـب  کـناب  تیکلم  رد  غلبم  نآ  هجیتن  رد  .تسین  حیحـص  دـشاب ، يروص  هک  یتروص  رد 

يدقع رد  رگا  نینچمه  درادن و  ار  نآ  رد  فّرصت 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 639 

http://www.ghaemiyeh.com


ریغ رد  ار  نآ  تسین  زیاج  تسا و  تناما  وا  تسد  رد  لوپ  نآ  دـشاب ، هتـشاد  يدـج  دـصق  هتفرگ  کـناب  زا  نآ  ناونع  هب  ار  لوپ  هک 
.دیامن فرصم  تسا ، هتفرگ  روظنم  نآ  هب  هک  يدروم 

یطسق روط  هب  ار  دوس  زا  کناب  مهس  لوپ و  لصا  یتدم  زا  دعب  تسا و  هتفرگ  هبراضم  يارب  کناب  زا  ار  یغلبم  یـصخش  س 1937 :
يروص روط  هب  هتـشاد و  یمرب  شدوخ  يارب  ار  اهنآ  هدوب  وا  طاسقا  تفایرد  لوئـسم  هک  يدنمراک  یلو  تسا ، هدـنادرگرب  کناب  هب 

لماع هدهع  رب  هبراضم  لام  تخادرپ  زونه  ایآ  تسا ، هدرک  فارتعا  دوخ  راک  نیا  هب  مه  هاگداد  ربارب  رد  هدرک و  یم  لطاب  ار  دانسا 
؟ تسا

نآ طـسوت  کـناب  لاوما  سـالتخا  دنـشاب و  هدـش  تخادرپ  کـناب ، هب  لوپ  تخادرپ  تاررقم  طیارـش و  تیاـعر  اـب  طاـسقا  رگا  ج :
تـسین يزیچ  نماض  وا  طاسقا  نداد  زا  دعب  دشابن ، یهدـب  تخادرپ  ینوناق  تاررقم  يارجا  رد  راکهدـب  ریـصقت  زا  یـشان  دـنمراک ،

.تسا نماض  هدش  سالتخا  بکترم  هک  يدنمراک  هکلب 

؟ دنیامن علطم  هتفرگ  ّقلعت  نانآ  هب  هعرق  قیرط  زا  هک  ییاه  هزیاج  زا  ار  اهباسح  نابحاص  اهکناب  تسا  بجاو  ایآ  س 1938 :

نتفرگ يارب  ات  دنیامن  علطم  ار  نانآ  هک  دشاب  نیا  رب  فقوتم  اهباسح  نابحاص  هب  اه  هزیاج  نداد  رگا  تسا و  کناب  تاررقم  عبات  ج :
.تسا بجاو  مالعا  دننک ، هعجارم  نآ 

یقوقح یقیقح و  زا  ّمعا  صاخـشا  هب  ار  یکناـب  ياـه  هدرپس  دوس  زا  يرادـقم  اـهکناب  نیلوئـسم  تسا  زیاـج  ًاعرـش  اـیآ  س 1939 :
؟ دنشخبب

قح دـشاب ، اه  هدرپس  نابحاص  هب  ّقلعتم  رگا  یلو  تسا ، کناب  تاررقم  عبات  تروص  نیا  رد  دـشاب ، کناب  کلم  اهدوس  نآ  رگا  ج :
.تسا ناراذگ  هدرپس  يارب  نآ  رد  فّرصت 

س
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دوس رادـقم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنهد ، یم  هرهب  دوس و  يرادـقم  نانآ  ياه  هدرپس  ربارب  رد  ناراذـگ  هدرپس  هب  هاـم  ره  اـهکناب  : 1940
کیرـش راک  زا  یـشان  تراسخ  رد  هیامرـس  بحاص  تسا و  نّیعم  يداصتقا ، ياـهتیلاعف  رد  اـه  هیامرـس  نتخادـناراکب  زا  لـبق  یّتح 

یتالماعم نینچ  ندوب  يوبر  تلع  هب  هکنیا  ای  تسا  زیاـج  دوس  نآ  هب  یباـیتسد  دـصق  هب  اـهکناب  نیا  رد  يراذـگ  هدرپس  اـیآ  تسین ،
؟ تسا مارح 

ناـمه نیا  هک  تسا  حـضاو  دـشاب ، نآ  دوس  هب  یباـیتسد  دـصق  هب  ضرق و  ناونع  هب  کـناب  هب  لاوما  نیا  ندرپس  هک  یتروص  رد  ج :
هب رگا  یلو  دـشاب ، یم  مارح  ًاعرـش  هک  تساـبر  ناـمه  مه  رظن  دروم  دوس  دـشاب و  یم  مارح  یفیلکت  رظن  زا  هک  تسا  يوـبر  ضرق 

رادقم نییعت  درادن و  لاکـشا  دـشاب  یعرـش  لالح  تالماعم  رد  کناب  طسوت  لوپ  نتخادـناراکب  دـصق  هب  هکلب  دـشابن  ضرق  ناونع 
تّحـص هب  يررـض  یلامتحا  ياهتراسخ  رد  اه  لوپ  نابحاص  ندوبن  کیرـش  نینچمه  اـه و  لوپ  نآ  اـب  راـک  هب  عورـش  زا  لـبق  دوس 

.دنز یمن  روکذم  دادرارق 

روط هب  نادـنمراک  زا  یـضعب  طسوت  یطـسق ، شورف  هبراـضم و  دـننام  يدراوم  رد  یکناـب  نیناوق  هک  دـنادب  فّلکم  رگا  س 1941 :
؟ تسا زیاج  وا  يارب  دوس  بسک  دصق  هب  يراذگ  هدرپس  ایآ  دوش ، یمن  ارجا  حیحص 

زا هدافتـسا  تفایرد و  دنا ، هتفرگ  راکب  یلطاب  هلماعم  رد  ار  وا  لوپ  کناب ، نادنمراک  هک  دنک  ادـیپ  ملع  فّلکم  مینک ، ضرف  رگا  ج :
عاونا دوش و  یم  هدرپـس  کـناب  هب  اـهنآ  ناـبحاص  طـسوت  هک  ییاـه  هیامرـس  مجح  هب  هجوـت  اـب  یلو  تسین  زیاـج  وا  يارب  نآ  دوـس 
یملع نینچ  ققحت  دنتـسه ، حیحـص  یعرـش  رظن  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  میناد  یم  دریگ و  یم  تروص  کناب  طـسوت  هک  یتـالماعم 

دیعب رایسب  فّلکم  يارب 
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.تسا

نآ هدرک و  رسک  ار  نانآ  قوقح  زا  ینّیعم  غلبم  هام  ره  هدومن ، دوخ  نادنمراک  اب  هک  یقفاوت  قبط  یتلود  هرادا  ای  تکرـش  س 1942 :
، دنک یم  میسقت  ناش  يراذگ  هیامرـس  تبـسن  هب  نادنمراک  نیب  ار  لصاح  دوس  دراذگ و  یم  اهکناب  زا  یکی  رد  يریگراکب  يارب  ار 

؟ دراد یمکح  هچ  دوس  نیا  و  تسا ؟ زیاج  حیحص و  هلماعم  نیا  ایآ 

نآ هب  یبایتسد  دـصق  هب  ای  نآ و  رب  ینتبم  ای  دوس  تفایرد  طرـش  اب  هارمه  نداد و  ضرق  تروصب  کناب  رد  يراذـگ  هدرپس  رگا  ج :
فّرـصت نآ و  نتفرگ  هجیتنرد  دشاب ، یم  مارح  ًاعرـش  هک  تسابر  زین  نآ  دوس  تسا و  مارح  تروص  نیا  هب  ندرک  زادنا  سپ  دشاب ،

ار نآ  هب  یبایتسد  عقوت  دوشن و  طرـش  دوس  تفایرد  دـشاب و  يرگید  لالح  رما  ای  لام  ظفح  دـصق  هب  رگا  یلو  تسین ، زیاج  نآ  رد 
رد اه  لوپ  نآ  يریگراکب  رثا  رد  دوس  ای  دـهدب و  لوپ  بحاص  هب  يزیچ  شدوخ  فرط  زا  کناب  لاح  نیع  رد  دـشاب و  هتـشادن  مه 

.دوش یم  بوسحم  وا  کلم  درادن و  لاکشا  یفاضا  غلبم  تفایرد  يراذگ و  هدرپس  نیا  دوش ، هداد  لالح  تالماعم  زا  یکی 

ات سک  ره  هک  دـهدب  هدـعو  ناراذـگ  هدرپس  هب  نآ ، رد  يراذـگ  هدرپس  هب  مدرم  قیوشت  يارب  کـناب  تسا  حیحـص  اـیآ  س 1943 :
؟ دش دهاوخ  اطعا  یکناب  تالیهست  وا  هب  کناب  فرط  زا  دنکن ، تشادرب  شباسح  زا  هام  شش 

.درادن لاکشا  ناراذگ  هدرپس  قیوشت  روظنم  هب  کناب  طسوت  تالیهست  ياطعا  هدعو و  نیا  نداد  ج :

ياه ضبق  هوجو  تفایرد  لوئـسم  هک  کناب  دنمراک  دزن  دزادرپب  دـیاب  هدـننک  تخادرپ  هک  هچنآ  رب  هفاضا  یغلبم  یهاگ  س 1944 :
هک یسک  ًالثم  دنام ، یم  یقاب  تسا  هریغ  قرب و  بآ و 
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نآ روبزم  دنمراک  تسا  زیاج  ایآ  دنک ، یمن  مه  هبلاطم  دریگ و  یمن  ار  نآ  هیقب  دهد و  یم  ناموت  دص  دزادرپب ، ناموت  داتـشه  دـیاب 
؟ درادرب شدوخ  يارب  ار  غلبم 

ار غلابم  نآ  هک  تسا  بجاو  هدننک ، تفایرد  دنمراک  رب  دنا و  هدرک  تخادرپ  ار  نآ  هک  تسا  نآ  نابحاص  لام  یفاضا  غلابم  نآ  ج :
تـسین زیاج  دنتـسه و  کلاملا  لوهجم  مکحرد  دسانـش  یمن  رگا  دـنادرگرب و  دسانـش  یم  ار  نانآ  هک  یتروص  رد  ناـشنابحاص  هب 

.دنا هدومن  ضارعا  نآ  زا  ای  هدیشخب و  وا  هب  ار  روبزم  غلابم  نانآ  هک  دیامن  زارحا  هکنآ  رگم  درادرب ، شدوخ  يارب  ار  اهنآ 

یکناب ياه  هزیاج 

یمکح هچ  نآ  نتفرگ  دنداد ، نم  هب  هزیاج  ناونع  هب  ار  یغلبم  یتدم  زا  دعب  مدرک و  زادـنا  سپ  یلم  کناب  رد  ار  یغلبم  س 1945 :
؟ دراد

.درادن لاکشا  نآ  رد  فّرصت  هزیاج و  نتفرگ  ج :

هب سمخ  اـیآ  زاوج  ضرف  رب  و  دراد ؟ یمکح  هچ  اـهنآ  نتفرگ  دریگ ، یم  ّقلعت  هنـسحلا  ضرق  ياـه  هدرپـس  هب  يزیاوج  س 1946 :
؟ دریگ یم  ّقلعت  اهنآ 

.تسین بجاو  سمخ  هزیاج ، رد  درادن و  لاکشا  نآ  ياه  هزیاج  هنسحلا و  ضرق  ياهزادنا  سپ  ج :

هب دوخ  ياه  هزیاج  تفایرد  يارب  رگید  لیالد  اـی  عـالطا  مدـع  تلع  هب  زادـنا  سپ  ياـهباسح  ناـبحاص  هک  یتروص  رد  س 1947 :
؟ دیامن عیزوت  کناب  نادنمراک  نیب  ار  اهنآ  ای  دنک و  فّرصت  اهنآ  رد  کناب  تسا  زیاج  ایآ  دننکن ، هعجارم  کناب 

.دنروآرد دوخ  کّلمت  هب  نانآ  نذا  نودب  دنتسه ، ناگدنرب  صوصخم  هک  ار  ییاه  هزیاج  دنرادن  قح  نآ  نانکراک  کناب و  ج :

کناب رد  ندرکراک 

يوریپ هب  فظؤم  ار  ام  روشک  نآ  تلود  منک ، یم  راک  روشک  زا  جراخ  هبعـش  رد  متـسه و  کناب  نادنمراک  زا  بناجنیا  س 1948 :
یکناب ماظن  نآ  رد  راک  تیلوئـسم و  نیا  لوبق  ایآ  .تسا  هدومن  دوش ، یم  يوبر  ریغ  يوبر و  تـالماعم  لـماش  هک  یکناـب  نیناوق  زا 

؟ دراد یمکح  هچ  منک  یم  تفایرد  روکذم  یکناب  هبعش  دمآرد  زا  هک  یقوقح  نینچمه  تسا ؟ زیاج 

رد ناسنا  تسین و  زیاج  تسا  يوبر  تالماعم  هب  طوبرم  هک  یکناب  تایلمع  هب  لاغتشا  یلو  درادن  لاکشا  هفیظو  نیا  ماجنا  لصا  ج :
هب ملع  صخـش  هک  یتروص  رد  یکناب  هبعـش  دمآرد  زا  قوقح  تفایرد  اّما  تسین و  قوقح  ترجا و  نتفرگ  قحتـسم  نآ  ماجنا  ربارب 

.درادن لاکشا  دشاب ، هتشادن  دوش  یم  تفایرد  هک  هچنآ  رد  مارح  لام  دوجو 

ربارب رد  قوقح  نتفرگ  ایآ  س 1949 :
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؟ تسا زیاج  کناب ، تیریدم  یسرباسح و  تارابتعا ، تمسق  رد  ندرک  راک 

طبترم دنتـسه  مارح  ًاعرـش  هک  یتالماعم  اب  يوحن  هب  رگا  نآ  ربارب  رد  قوقح  نتفرگ  روکذـم و  یکناب  ياهـشخب  رد  ندرکراـک  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ،

هتفس کچ و  ماکحا 

؟ دراد یمکح  هچ  تسا ، جیار  هزورما  هک  نآ  غلبم  زا  رتمک  یتمیق  هب  دقن  تروص  هب  راد  تدم  هتفس  کچ و  هلماعم  س 1950 :

شورف یلو  درادن ، لاکشا  راکهدب  هب  راکبلط  صخش  طسوت  رتمک  تمیق  هب  يدقن  روط  هب  هتفـس  ای  راد  تدم  کچ  غلبم  شورف  ج :
.تسین حیحص  رتمک  تمیق  هب  ثلاث  صخش  هب  نآ 

؟ دوش یم  هّمذلا  ئرب  دهدب  راکبلط  هب  ار  نآ  راکهدب  رگا  هک  يروط  هب  تسا  دقن  لوپ  هلزنم  هب  کچ  ایآ  س 1951 :

ضبق ًافرع  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  هدنـشورف  ای  راکبلط  هب  نآ  نداد  اب  نمث  ای  نید  يادا  ققحت  تسین و  دـقن  لوپ  هلزنم  هب  کچ  ج :
.دنک یم  ادیپ  توافت  صاخشا  دراوم و  توافت  اب  نیا  دوش و  بوسحم  نآ  غلبم  ضبق  کچ ،

همیب

؟ دراد یمکح  هچ  رمع  همیب  س 1952 :

.درادن یعنام  ًاعرش  ج :

تـسا زیاج  ایآ  و  تسا ؟ زیاج  تسین  هچرتفد  بحاص  هداوناخ  ءزج  هک  یـسک  يارب  ینامرد  همیب  هچرتفد  زا  هدافتـسا  ایآ  س 1953 :
؟ دراذگب نارگید  رایتخا  رد  ار  نآ  هچرتفد  بحاص 

تسا و هدرک  دهعت  وا  هب  تامدخ  هئارا  هب  تبسن  همیب  تکرـش  هک  تسا  زیاج  یـسک  يارب  طقف  ینامرد  همیب  هچرتفد  زا  هدافتـسا  ج :
.تسا نامض  بجوم  نآ  زا  نارگید  هدافتسا 

، رازگ همیب  تافو  زا  دعب  هک  تسا  هدش  دهعتم  هدومن ، دقعنم  رازگ  همیب  اب  هک  رمع  همیب  دادرارق  نمـض  رد  همیب  تکرـش  س 1954 :
شا یهدـب  تخادرپ  يارب  وا  ییاراد  دـشاب و  راکهدـب  صخـش  نیا  رگا  لاـح  دزادرپب ، دـنک  یم  نّیعم  وا  هک  یناـسک  هب  لوپ  یغلبم 

؟ دنرادرب دنک  یم  تخادرپ  همیب  تکرش  هک  یغلبم  زا  ار  دوخ  بلط  دنراد  قح  ناراکبلط  ایآ  دشابن ، یفاک 

رد نانآ  قفاوت  عبات  رما  نیا  ج :
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وا هک  یصاخشا  ای  صخش  هب  رازگ  همیب  تافو  زا  دعب  ار  ررقم  غلبم  همیب  تکرـش  هک  دشاب  نیا  رب  نانآ  رارق  رگا  تسا ، همیب  دادرارق 
يارب هک  تسا  یناسک  صتخم  هکلب  درادن ، ار  ّتیم  هکرت  مکح  دزادرپ ، یم  تکرـش  هچنآ  تروص  نیا  رد  دـهدب ، هدرک  صخـشم 

.دنا هدش  صخشم  غلبم  نیا  تفایرد 

یتلود تاررقم  نیناوق و 

یتلود لاوما 

هّمذـلا ئرب  ار  دوخ  مهاوخ  یم  نونکا  تسا و  نم  دزن  لاـملا  تیب  هب  طوبرم  لاوـما  زا  يرادـقم  هک  تسا  لاـس  نیدـنچ  س 1955 :
؟ تسیچ نم  هفیظو  میامن ،

رد دـیاب  دـشاب  یتلود  ياـه  هرادا  زا  یـصاخ  هرادا  هب  صتخم  یتـلود  لاوما  زا  تسامـش ، دزن  لاـملا  تیب  لاوما  زا  هک  هچنآ  رگا  ج :
.دیهدب لیوحت  تلود  یمومع  هنازخ  هب  دیاب  الا  دینادرگرب و  هرادا  نامه  هب  ناکما  تروص 

زا یصخش  هدافتسا  تسیچ ؟ ندش  هّمذلا  ئرب  يارب  نم  هفیظو  ما ، هدرک  لاملا  تیب  زا  یصخش  هدافتسا  هب  مادقا  بناجنیا  س 1956 :
؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، هطوبرم  نیلوئسم  نذا  اب  هک  یتروص  رد  و  تسا ؟ زیاج  نادنمراک  يارب  يّدح  هچ  ات  لاملا  تیب  تاناکما 

طیارـش تسا و  زاین  ترورـض و  دروم  هک  یفراعتم  رادقم  هب  راک  یمـسر  تاعاس  رد  لاملا  تیب  تاناکما  زا  نادنمراک  هدافتـسا  ج :
نذا اب  لاملا  تیب  تاناکما  زا  هدافتـسا  نینچمه  درادـن و  لاکـشا  تسا ، هدافتـسا  زا  رادـقم  نیا  رد  نادـنمراک  هب  نذا  رگنایب  يراـک 
یکی هب  لاملا  تیب  رد  امش  یصخش  تافّرصت  رگا  هجیتن  رد  .تسا  لاکـشا  نودب  دراد ، نذا  قح  ینوناق  یعرـش و  رظن  زا  هک  یـسک 
هدرک فراعتم  ریغ  هدافتـسا  لاملا  تیب  لاوما  زا  رگا  یلو  تسین ، امـش  هدـهع  هب  هطبار  نیا  رد  يزیچ  دـشاب ، روکذـم  تروص  ود  زا 

دیتسه نآ  نماض  دییامن ، هدافتسا  فراعتم  رادقم  زا  رتشیب  دراد ، نذا  قح  هک  یسک  نذا  نودب  ای  دیشاب و 
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دیاب نینچمه  دـیهدب و  ار  نآ  ضوع  دـیاب  دـشاب ، هدـش  فلت  رگا  دـینادرگرب و  لاملا  تیب  هب  دـشاب  دوجوم  رگا  ار  نآ  نیع  دـیاب  و 
.دیزادرپب لاملا  تیب  هب  دشاب  هتشاد  ترجا  هک  یتروص  رد  مه  ار  نآ  زا  هدافتسا  لثملا  ترجا 

تلود زا  تدـعاسم  ناونع  هب  ار  یغلبم  درک  نییعت  ارم  یگداتفا  راک  زا  دـصرد  هنیاعم ، رومأم  یکـشزپ  میت  هکنآ  زا  دـعب  س 1957 :
ارم تاعارم  نم ، اب  هطبار  ییانشآ و  تلع  هب  ناکشزپ  مشابن و  رادقم  نیا  تفایرد  قحتسم  هک  مهد  یم  لامتحا  یلو  مدرک ، تفایرد 

فیلکت مشاب ، رادـقم  نآ  زا  رتشیب  یغلبم  تفایرد  قحتـسم  دراد  ناکما  تسا و  دایز  رایـسب  متاحارج  هکنیا  هب  هجوتاب  دنـشاب ، هدرک 
؟ تسیچ تلاح  نیا  رد  نم 

دوش یم  تخادرپ  امـش  هب  هدـش و  نّیعم  هنیاعم ، رومأم  یکـشزپ  میت  طسوت  هک  یگداتفاراک  زا  دـصرد  ناونع  هب  یغلبم  تفاـیرد  ج :
.دیرادن ار  نآ  تفایرد  قاقحتسا  ینوناق  رظن  زا  هک  دیشاب  هتشاد  نیقی  هکنآ  رگم  درادن  لاکشا 

، مدومن علطم  مه  ار  هسـسؤم  لوئـسم  مدرک و  تفایرد  رادباسح  زا  هابتـشا  رثا  رب  ار  ما  هناهام  قوقح  هام  ود  لداعم  یغلبم  س 1958 :
هنالاس یلام  هجدوب  ءزج  هکنیا  هب  هجوت  اب  درذـگ ، یم  نآ  زا  لاس  راهچ  دودـح  رـضاح  لاح  رد  مدـنادرگنرب و  ار  یفاضا  غلبم  یلو 

؟ منادرگرب هسسؤم  باسح  هب  ار  غلبم  نآ  مناوت  یم  هنوگچ  تسا ، یتلود  تاسسؤم 

نآ هب  ار  یفاضا  غلبم  تسا  بجاو  تسین و  قاقحتـسا  دروم  رادـقم  زا  رتشیب  یغلبم  تفایرد  يارب  ینوناق  زّوجم  رادـباسح  هابتـشا  ج :
.دشاب نآ  لبق  لاس  هجدوب  ءزج  دنچره  دینادرگرب  هسسؤم 

تالیهـست زا  دـنناوت  یم  تسا ، زا �25  رتـشیب  ناـنآ  یگداـتفاراک  زا  دـصرد  هک  یگنج  نـیحورجم  تارّرقم ، ساـسارب  س 1959 :
تفایرد
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نیا زا  دـناوت  یم  تسا ، رادـقم  نیا  زا  رتـمک  وا  یگداـتفاراک  زا  تیلوـلعم و  دـصرد  هک  یـسک  اـیآ  دـننک ، هدافتـسا  هسـسؤم  زا  ماو 
؟ دنک فّرصت  نآرد  تسا  زیاج  ایآ  تفرگ ، ماو  هسسؤم  زا  یغلبم  درک و  هدافتسا  اهنآ  زا  رگا  و  دنک ؟ هدافتسا  تالیهست 

هب رگا  دریگب و  ماو  لاملا  تیب  زا  ایازم  طیارش و  نآ  رابتعا  هب  تسین  زیاج  درادن ، ار  لاملا  تیب  زا  ماو  تفایرد  طیارش  هک  یسک  ج :
.تسین زیاج  نآ  رد  فّرصت  درک ، تفایرد  يزیچ  ناونع  نیا 

تسا زیاج  ایآ  دنوش ، یم  يرادیرخ  تسا  تلود  هجدوب  زا  هک  یلوپ  اب  یتلود  ياهالاک  هک  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  س 1960 :
ای هناخراک  ای  تکرـش  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  ياهالاک  هیلوا و  داوم  مزاول و  دراد  یتلود  هجدوب  هک  يا  هرادا  اـی  هناـخراک  اـی  تکرش 

؟ تسا تلود  لاوما  زا  مه  وا  هجدوب  هک  دنک  يرادیرخ  يا  هرادا 

.درادن لاکشا  دریگب ، تروص  ینوناق  تاررقم  یعرش و  طباوض  قبط  رب  هلماعم  رگا  ج :

تلود عبات  تاسسؤم  اهتکرش و  اه و  هناخراک  ای  تموکح و  تلود و  رایتخا  رد  هک  یمالسا  ریغ  ای  یمالسا  تلود  لاوما  س 1961 :
؟ دنوش یم  بوسحم  تلود  کلم  هکنیا  ای  دنتسه  کلاملا  لوهجم  لاوما  ءزج  اهنآ  ایآ  دنراد ؟ یمکح  هچ  دنتسه ،

تسا مولعم  نآ  کلام  هک  یکلم  دننام  اهنآ  اب  دنوش و  یم  بوسحم  تلود  کلم  ًاعرش  دشاب ، یمالسا  ریغ  دنچره  تلود  لاوما  ج :
.دراد ار  لاوما  نیا  رد  فّرصت  قح  هک  تسا  یلوئسم  درف  نذا  رب  فقوتم  مه  اهنآ  رد  فّرصت  زاوج  دوش و  یم  راتفر 

بجاو رفک  ياه  نیمزرـس  رد  یـصوصخ  كـالما  رد  نیکلاـم  قوقح  یمومع و  كـالما  رد  تلود  قوقح  تیاـعر  اـیآ  س 1962 :
زکارم تاناکما  زا  هدافتسا  ایآ  تسا ؟
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؟ تسا زیاج  دهد  یم  هزاجا  اهنآ  ینوناق  تاررقم  هک  يدراوم  ریغ  رد  یشزومآ 

تلود لاوما  صاخـشا و  كـالما  نیب  یقرف  وا ، نذا  نودـب  نآ  رد  فّرـصت  تمرح  يرگید و  لاـم  مارتـحا  تاـعارم  بوـجو  رد  ج :
کلام یمالسا و  نیمزرس  رد  ای  دنـشاب و  رفک  نیمزرـس  رد  هکنیا  نیب  یقرف  نینچمه  ناملـسم و  ریغ  هچ  دشاب و  ناملـسم  هچ  تسین 
بصغ تسین ، زیاج  ًاعرش  هک  نارگید  كالما  لاوما و  رد  فّرصت  هدافتسا و  یلک  روط  هب  درادن و  دوجو  رفاک ، ای  دشاب  ناملسم  نآ 

.تسا نامض  بجوم  مارح و  و 

، نّیعم زور  رد  اذـغ  تفایرد  مدـع  تروص  رد  دوش ، یم  هداد  اههاگـشناد  نایوجـشناد  هب  هک  اذـغ  ياه  شیف  رابتعا  رگا  س 1963 :
؟ میهدب هئارا  اذغ  تفایرد  يارب  ربتعم  ياه  شیف  ياج  هب  ار  لطاب  ياه  شیف  تسا  زیاج  ایآ  دوش ، لطاب  نآ  لوپ  ندـنادرگرب  نودـب 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش  یم  هتفرگ  قیرط  نیا  هب  هک  ییاذغ  و 

بـصغ دوش  یم  هتفرگ  اهنآ  اب  هک  ییاذغ  تسین و  زیاج  اذغ  تفایرد  يارب  دـنا  هدـش  طقاس  رابتعا  زا  هک  ییاه  شیف  زا  هدافتـسا  ج :
.تسا نآ  تمیق  نامض  بجوم  مارح و  نآ  رد  فّرصت  تسا و 

یم هداد  نایوجـشناد  هب  یهاگـشناد  زاین  دروم  مزاول  اذـغ و  دـننام  یتاناکما  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اههاگـشناد و  رد  س 1964 :
ایآ تسا ، هتفای  صاصتخا  هاگشناد  نآ  رد  لیصحت  هب  لوغـشم  نایوجـشناد  هب  رگید  تاسـسؤم  یناگرزاب و  ترازو  طسوت  هک  دوش 

؟ تسا زیاج  زین  هاگشناد  رد  راک  هب  لوغشم  نادنمراک  ریاس  نیب  اهنآ  عیزوت 

راک اجنآ  رد  هک  یصاخشا  ریاس  نیب  هاگشناد  رد  لیصحت  هب  لوغشم  نایوجشناد  هب  صتخم  فرصم و  دروم  ياهیدنمزاین  عیزوت  ج :
.تسین زیاج  دننک ، یم 

رایتخا رد  ییاه  نیشام  هطوبرم  ياهداهن  فرط  زا  س 1965 :
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يارب اهنآ  زا  تسا  زیاج  ًاعرـش  ایآ  دـننک ، هدافتـسا  يرادا  روما  رد  اهنآ  زا  اـت  دریگ  یم  رارق  یماـظن  نیلوئـسم  تاسـسؤم و  ناریدـم 
؟ دوش هدافتسا  يراداریغ  یصخش و  ياهراک 

هزاجا اب  هکنآ  رگم  دـننک  یـصخش  تافّرـصت  یتلود  لاوما  زا  کی  چـیه  رد  نادـنمراک  ریاس  نیلوئـسم و  ناریدـم و  تسین  زیاج  ج :
.دشاب هطوبرم  داهن  ینوناق 

ناـنآ راـیتخا  رد  يرادا  یمـسر  ياـهنامهیم  يارب  هوـیم  اذـغ و  دـیرخ  تهج  هک  يا  هجدوـب  زا  نیلوئـسم  زا  یـضعب  رگا  س 1966 :
؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دنیامن ، فرصم  يرگید  دراوم  رد  ار  نآ  دننک و  هدافتساءوس  دوش ، یم  هتشاذگ 

رگم دـشاب ، یم  نامـض  بجوم  تسا و  بصغ  مکح  رد  هدـش ، هداد  هزاـجا  هک  يدراوم  ریغ  رد  یتـلود  لاوما  ندوـمن  فرـصم  ج :
.دریگب تروص  رتالاب  لوئسم  ماقم  ینوناق  هزاجا  اب  هکنآ 

یلو دـشاب ، هتـشاد  بلط  تلود  زا  هدـش  اطعا  وا  هب  ینوناق  روط  هب  هک  یـصاخ  يایازم  ای  قوقح  يرادـقم  یـصخش  رگا  س 1967 :
زا دوخ  قح  رادـقم  هب  تسا  زیاج  ایآ  دـشابن ، نآ  هبلاطم  رب  رداق  ای  دـشاب و  هتـشادن  رایتخا  رد  دوخ  قح  تاـبثا  يارب  ینوناـق  لـئالد 

؟ درادرب صاقت  ناونع  هب  دراد  رایتخا  رد  هک  یتلود  لاوما 

هجیتن رد  درادرب ، دوخ  يارب  صاقت  دصق  هب  دنتـسه  وا  فّرـصت  تحت  رایتخا و  رد  تناما  ناونعب  هک  ار  یتلود  لاوما  تسین  زیاج  ج :
.دیامن مادقا  ینوناق  ياه  هار  زا  دیاب  نآ  هبلاطم  تابثا و  يارب  دریگب  ار  نآ  دهاوخ  یم  دراد و  بلط  تلود  زا  یّقح  ای  لام  رگا 

یم نآ  هب  دنتـسه  یهام  ِياراد  دوخ  هک  ییاهدور  بآ  هک  هدومن  يّدـس  بآ  رد  یهام  نتخیر  هب  تردابم  بآ  ناـمزاس  س 1968 :
ار دس  بآ  ياهیهام  بآ  نامزاس  یلو  دزیر 
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نیا مه  نارگید  تسا  زیاج  ایآ  دـیامن ، یم  يریگولج  مدرم  ریاس  طسوت  اهنآ  دیـص  زا  دـنک و  یم  میـسقت  دوخ  نادـنمراک  نیب  طقف 
؟ دننک دیص  ناشدوخ  يارب  ار  اه  یهام 

یبآ عبات  دنزیر ، یم  دس  هب  هک  دنـشاب  ییاهبآ  ياه  یهام  دـنچره  دـنا  هدـش  عمج  دـس  تشپ  هک  ییاهبآ  رد  دوجوم  ياه  یهام  ج :
.تسا بآ  نامزاس  هزاجا  هب  طونم  اهنآ  زا  هدافتسا  اهیهام و  دیص  هجیتن  رد  تسا و  بآ  نامزاس  تسد  رد  نآ  رایتخا  هک  دنتسه 

یتلود تاسسؤم  رد  راک 

دنوش مزتلم  رگا  زاوج ، مدع  ضرف  رب  و  تسا ؟ زیاج  راک  یمـسر  تاعاس  رد  نادـنمراک  طسوت  تعامج  زامن  ییاپرب  ایآ  س 1969 :
هماقا تروص ، نیا  رد  ایآ  دننک ، ناربج  دنا  هداد  صاصتخا  ندناوخ  زامن  هب  هک  ار  یتقو  رادقم  نآ  یمسر ، تاعاس  نایاپ  زا  دعب  هک 

؟ تسا زیاج  نانآ  يارب  راک  یمسر  تاعاس  رد  زامن 

زامن تلیـضف  هب  هجوت  اب  تسا و  هدـش  تقو  لوا  رد  زامن  هماقا  رب  هک  يدایز  دـیکأت  هیموی و  ياهزامن  صاخ  ّتیمها  هب  هجوت  اـب  ج :
تعامج روط  هب  ار  بجاو  زامن  يرادا  راک  تاعاس  لالخ  رد  دـنناوتب  هک  دـننک  ذاختا  ار  یـشور  نادـنمراک  تسا  بسانم  تعامج ،

تقو لوا  رد  تعامج  زامن  هک  دننک  مهارف  ار  راک  نیا  تامدـقم  يا  هنوگ  هب  دـیاب  یلو  دـنناوخب ، نامز  نیرتمک  رد  تقو و  لوا  رد 
.دوشن ناگدننک  هعجارم  ياهراک  نتخادناریخأت  هب  يارب  يا  هلیسو  هناهب و 

اب تسا ، يرادا  ياهـشخب  زا  یکی  دنمراک  هک  يریدم  ای  مّلعم  هک  دوش  یم  هدـهاشم  تیبرت  میلعت و  زکارم  زا  یـضعب  رد  س 1970 :
قوقحرب هوالع  دنک و  یم  رگید  سرادم  رد  سیردـت  هب  تردابم  شراک  یمـسر  تاعاس  رد  دوخ  میقتـسم  يرادا  لوئـسم  تقفاوم 

نیا ایآ  دنک ، یم  تفایرد  مه  ار  سیردت  نیا  ترجا  دوخ ، هناهام 
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؟ تسا زیاج  نآ  ربارب  رد  ترجا  نتفرگ  راک و 

، تسا لوئسم  درف  ینوناق  تارایتخا  دودح  عبات  شراک ، یمسر  تاعاس  ءانثا  رد  وا  سیردت  اب  دنمراک  میقتـسم  لوئـسم  تقفاوم  ج :
سیردت ربارب  رد  درادن  قح  دـنک ، یم  تفایرد  قوقح  هام  ره  شراک  یمـسر  تاعاس  ربارب  رد  تلود  دـنمراک  هک  ضرف  نیا  اب  یلو 

.دیامن تفایرد  يرگید  قوقح  شراک  یمسر  تاعاس  نامه  رد  رگید  سرادم  رد 

راک ءانثا  رد  اذغ  هدعو  کی  ندروخ  دشکب ، لوط  تعاس 5/2  ات  یّتح  تسا  نکمم  راک  یمسر  تاعاس  هکنیا  هب  هجوتاب  س 1971 :
؟ دراد یمکح  هچ  هرادا  رد 

.درادن لاکشا  دوشن ، يرادا  راک  یلیطعت  هب  رجنم  دریگن و  يدایز  تقو  رگا  ج :

رد تاعاس  نیا  رد  هک  دـشابن  زاجم  دـشاب و  هتـشاد  يدایز  يراکیب  تاعاس  هرادا ، رد  دوخ  راـک  لـحم  رد  دـنمراک  رگا  س 1972 :
؟ دهد ماجنا  ار  شدوخ  هب  طوبرم  یصخش  ياهراک  يراکیب  تاقوا  رد  تسا  زیاج  ایآ  دیامن ، راک  رگید  ياهشخب 

.تسا هطوبرم  لوئسم  ینوناق  هزاجا  تاررقم و  عبات  راک ، لحم  رد  راک  ءانثا  رد  یصخش  ياهراک  ماجنا  هب  مادقا  ج :

؟ دننک اپرب  يرادازع  سلاجم  ای  هتشاد و  تعامج  زامن  هماقا  یتلود  تاسسؤم  اه و  هرادا  رد  نادنمراک  تسا  زیاج  ایآ  س 1973 :

هللا ماّیا  ریاس  ناضمر و  كرابم  هام  صوصخرد  زامن  يارب  عامتجا  ماگنه  رد  نآ  لاـثما  فراـعم و  ماـکحا و  ناـیب  زاـمن و  هماـقا  ج :
.دوشن عییضت  نیعجارم  قوقح  هکنیا  رب  طورشم  درادن ، عنام 

نتفر ریسم  رد  ناردارب  زا  یضعب  تسا و  هناگادج  ناکم  ود  رد  نامراک  لحم  مینک و  یم  راک  یماظن  هسسؤم  کی  رد  ام  س 1974 :
ماجنا يارب  ایآ  دریگ ، یم  يدایز  تقو  هک  دنهد  یم  ماجنا  یصخش  ياهراک  رگید  ناکم  هب  ناکم  کی  زا 
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؟ ریخ ای  تفرگ  هزاجا  دیاب  اهراک  نیا 

هتـشاد ار  قح  نیا  هک  رتالاب ، لوئـسم  هزاجا  هب  جایتحا  راک ، يارب  ررقم  یمـسر  تاعاس  رد  یـصخش  ياـهراک  ماـجنا  هب  لاغتـشا  ج :
.دراد دشاب ،

تعامج زامن  رد  تکرـش  يارب  راک  یمـسر  تاعاس  ءانثا  رد  تسا  زیاج  ایآ  دراد ، دوجو  يدجـسم  ام  هرادا  یکیدزن  رد  س 1975 :
؟ میورب اجنآ  هب 

دوخ رد  تعامج  زامن  هک  یتروص  رد  تقو ، لوا  رد  تعامج  زامن  رد  تکرش  تهج  دجسم  هب  نتفر  يارب  هرادا  زا  ندش  جراخ  ج :
راک یمـسر  تاعاس  رد  هرادا  زا  تبیغ  تدم  هک  دوش  مهارف  يا  هنوگ  هب  زامن  تامدقم  دیاب  یلو  درادـن ، لاکـشا  دوشن ، اپ  رب  هرادا 

.دنک ادیپ  شهاک  ًالماک  تعامج ، زامن  هضیرف  يادا  يارب 

يارب هرادا  لوئـسم  تسا  زیاج  ایآ  دـیامن ، يراک  هفاضا  هرادا  رد  تعاس  لهچ  ای  یـس  دودـح  رد  هام  ره  يدـنمراک  رگا  س 1976 :
و دنک ؟ هبـساحم  تعاس  تسیب  دص و  نانآ  يارب  هام  ره  ًالثم  دنک ، باسح  رباربود  ار  نانآ  يراک  هفاضا  تاعاس  نادـنمراک  قیوشت 

؟ دراد یمکح  هچ  هدش  هتفرگ  یلبق  ياه  يراک  هفاضا  يارب  هک  یترجا  دشاب ، هتشاد  لاکشا  هک  یتروص  رد 

بجاو تسین و  زیاج  هدـشن  ماجنا  اهنآ  رد  يراک  هک  يا  هفاضا  تاـعاس  ربارب  رد  لوپ  تفاـیرد  یعقاوریغ و  ياهـشرازگ  نتـشون  ج :
هب هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ینوناق  رگا  یلو  دوش ، هدـنادرگزاب  هدوبن ، اهنآ  تفایرد  قحتـسم  دـنمراک  هک  يا  هفاـضا  ياـه  لوپ  تسا 

ار راک  نیا  تسا  زیاج  دـیامن  ربارب  ود  هداد ، ماجنا  يراک  هفاضا  هک  ار  يدـنمراک  يراک  هفاضا  تاعاس  ات  دـهد  هزاجا  هرادا  لوئـسم 
، هتـشون وا  يراک  هفاضا  تاعاس  زا  هرادا  لوئـسم  هک  یـشرازگ  قبط  دـنمراک  طسوت  ترجا  تفاـیرد  تروص  نیا  رد  دـهد و  ماـجنا 

زیاج
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.تسا

یتلود نیناوق 

زیاج ایآ  دیامن ، صصخت  بسک  قیرط  نیمه  زا  دوش و  وا  راک  ماجنا  يدصتم  صصختم  لوئسم  بایغ  رد  يرگراک  رگا  س 1977 :
هدافتـسا صـصخت  نآ  يایازم  زا  ات  دـنک  هعجارم  رتـالاب  نیلوئـسم  هب  دوخ  صـصخت  تاـبثا  تهج  یبتک  یهاوگ  نتفرگ  يارب  تسا 

؟ دیامن

ینوناق تاررقم  عبات  نیلوئـسم ، زا  یهاوگ  نتفرگ  قیرط  زا  نآ  تابثا  هب  تردابم  صـصخت و  راـک و  هقباـس  ياـیازم  زا  هدافتـسا  ج :
نینچمه دنک و  شالت  نآ  نتفرگ  يارب  دـیابن  وا  دـشاب ، ینوناق  طباوض  فالخ  رب  ای  یقیقح و  ریغ  یهاوگ ، رگا  یلو  تسا ، هطوبرم 

.دیامن هدافتسا  نآ  زا  دناوت  یمن 

ار رگید  ياـهزیچ  لاـچخی و  شرف و  لـیبق  زا  لزنم  مزاوـل  يدادـعت  تسا  یناـگرزاب  ترازو  عباـت  هـک  یناـگرزاب  قاـتا  س 1978 :
، هضرع هب  تبـسن  اضاقت  ندوب  دایز  هب  هجوت  اـب  یلو  دـشورفب ، یتلود  تمیق  هب  ار  اـهنآ  اـت  هداد  رارق  اههاگـشورف  زا  یکی  راـیتخارد 

هعرق تراک  ره  دـشورفب و  قیرط  نیا  زا  ار  روبزم  ياهالاک  ات  تسا  هدومن  یـشک  هعرق  ياهتراک  پاـچ  هب  مادـقا  هاگـشورف  لوئـسم 
هعرق قیرط  زا  اهالاک  نآ  شورف  ایآ  دوش ، فرـصم  هیریخ  رومارد  نآ  زا  لصاح  دمآرد  ات  هدـش  هتخورف  ینّیعم  تمیق  هب  مه  یـشک 

لاکشا ياراد  ًاعرـش  دنتـسه ، هدش  هضرع  ياهالاک  هب  طوبرم  هک  یـشک  هعرق  ياهتراک  نتخورف  ایآ  و  دراد ؟ لاکـشا  ًاعرـش  یـشک 
؟ تسا

قح دنیامن و  هضرع  نایرتشم  هب  دنا  هتفرگ  هطوبرم  نیلوئسم  زا  هک  یطیارش  نامه  اب  ار  اهالاک  هاگـشورف ، نیلوئـسم  تسا  بجاو  ج :
زا لصاح  دمآرد  فرـصم  دصق  دنهد و  رارق  نآ  يارب  يرگید  ياهطرـش  ناشدوخ  فرط  زا  هداد و  رییغت  ار  شورف  طیارـش  دـنرادن 

نآ شورف  يارب  يرگید  ياهطرش  ندادرارق  زّوجم  هیریخ ، روما  رد  یشک  هعرق  ياهتراک  شورف 
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.تسین اهالاک 

؟ تسا زیاج  دوش ، یم  هداد  اهیئاونان  هب  تلود  فرط  زا  هک  يا  هنارای  درآ  شورف  ایآ  س 1979 :

.دشاب یمن  زیاج  مدرم  طسوت  مه  نآ  دیرخ  دشورفب و  ار  نآ  تسین  زیاج  دشابن ، درآ  شورف  رد  زاجم  تلود  فرط  زا  اونان  رگا  ج :

زیاج ینونک  تمیق  هب  اهنآ  شورف  ایآ  دـبای ، شیازفا  یناـهگان  اـی  یعیبط  روط  هب  هزاـغم  رد  دوجوم  ياـهالاک  تمیق  رگا  س 1980 :
؟ تسا

.درادن لاکشا  یلعف  هنالداع  تمیق  هب  اهنآ  شورف  دشاب ، هدشن  نییعت  اهنآ  يارب  یتمیق  تلود  فرط  زا  رگا  ج :

نودـب تلود  طسوت  مدرم  دابآ  ياه  نیمز  کلمت  رد  هک  هنوگنامه  دـشاب ، هتـشاد  ضراعت  نوناق  اـب  تعیرـش  مکح  رگا  س 1981 :
؟ دراد یمکح  هچ  کّلمت  دیرخ و  نیا  .دراد  دوجو  ضراعت  نیا  اهنآ  نیکلام  تیاضر 

ییاه نیمز  كالمتسا  دیرخ و  نوناق  هب  دانتسا  اب  صاخ و  تاررقم  نیناوق و  قبط  رب  تلود  طسوت  نارگید  كالما  کلمت  زاوج  ج :
کلام ینوناق  یعرـش و  قوقح  ای  يدرف و  تیکلام  اب  دـنراد ، زاین  اهنآ  هب  یمومع  ياهحرط  يارجا  يارب  اه  يرادرهـش  تلود و  هک 

.درادن تافانم 

ثرا قیرط  زا  هقیتع  ئش  نیا  وا  تافو  زا  دعب  هداد و  شیاهشالت  راک و  ربارب  رد  يدرف  هب  ار  يا  هقیتع  ئش  کی  یـصخش  س 1982 :
رد هقیتع  ئـش  نیا  تسا  رتهب  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دوش ؟ یم  بوسحم  نانآ  یعرـش  کلم  ئـش  نآ  ایآ  تسا ، هدـش  لقتنم  وا  هثرو  هب 

؟ دننک هبلاطم  يزیچ  تلود ، هب  نآ  نداد  ربارب  رد  دنراد  قح  وا  هثرو  ایآ  دریگب ، رارق  تلود  رایتخا 

شا یعرـش  کلام  ّتیکلم  زا  هک  دوش  یمن  بجوم  دشاب و  یـسک  صاخ  کلم  هک  درادـن  نیا  اب  یتافانم  ئـش  کی  ندوب  هقیتع  ج :
قیرط زا  ار  نآ  هکنآ  رب  طورشم  دوش ، جراخ 
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تاررقم رگا  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  صاخ  کلم  یعرش  راثآ  دنام و  یم  یقاب  وا  تیکلم  رب  هکلب  دشاب ، هدروآ  تسدب  یعورـشم 
یعرـش قوقح  نآ  هب  لـمع  رد  تسا  بجاو  دـشاب  هدـش  عضو  یخیراـت  راـثآ  سیفن و  يایـشا  ظـفح  يارب  تلود  فرط  زا  یـصاخ 
بجاو اهنآ  تیاعر  هک  یمالـسا  تلود  تاررقم  فـالخرب  عورـشمریغ و  قیرط  زا  صخـش  نآ  رگا  اـما  دوش و  تاـعارم  زین  کـلام 

.تسین نآ  کلام  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  تسا ،

ناـنکاس هـب  شورف  يارب  یمالـسا  يروـهمج  زا  هریغ  جـنرب و  هچراـپ و  ساـبل و  دـننام  یفرــصم  ياـهالاک  قاـچاق  اـیآ  س 1983 :
؟ تسا زیاج  سراف  جیلخ  ياهروشک 

.تسین زیاج  یمالسا ، يروهمج  ماظن  نیناوق  اب  تفلاخم  ج :

تـسا زیاج  ایآ  دنـشاب ، هتـشاد  تافانم  یمالـسا  ماکحا  اب  يدـح  ات  هک  دـننک  عضو  ینیناوق  یتلود  ياه  هرادا  ینامز  رگا  س 1984 :
؟ دننک يراددوخ  هعوضوم  نیناوق  نیا  هب  لمع  زا  نادنمراک 

هناهب هب  دشاب و  یمالـسا  ماکحا  اب  فلاخم  هک  دهد  يروتـسد  ای  دـنک و  عضو  ینوناق  درادـن  قح  یمالـسا  يروهمج  رد  یـسک  ج :
رب مکاح  نیناوق  رد  میراد  عالطا  ام  هک  ییاجنآ  ات  یلو  تسین ، زیاج  یهلا  مّلـسم  ماکحا  اب  تفلاخم  هرادا ، سیئر  روتـسد  زا  تعاطا 

ادیپ عالطا  تسا  یمالسا  ماظن  اب  ریاغم  هک  ینوناق  زا  یسک  رگا  درادن و  دوجو  یمالسا  تعیرش  فالخ  رب  ینوناق  یتلود  ياه  هرادا 
.دهد عالطا  رتالاب  لوئسم  تاماقم  هب  ار  نآ  مالسا ، ماکحا  اب  فلاخم  نیناوق  فذح  لکشم و  نیا  لح  يارب  تسا  بجاو  دنک ،

ناهاوخ درادن و  لاکـشا  هک  دـنک  یم  اعدا  رتالاب  لوئـسم  یل  دنتـسه و  نوناق  فلاخم  دـنمراک  رظن  هب  هک  یلامعا  ماجنا  س 1985 :
یمکح هچ  تساهنآ ، ماجنا 
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؟ دراد

یمن یلوئـسم  چیه  درادـن و  ار  اهنآ  فالخ  رب  لمع  یتلود و  ياه  هرادا  رب  مکاح  تاررقم  نیناوق و  هب  ندرکن  لمع  قح  یـسک  ج :
.درادن يرثا  هطبار  نیا  رد  هرادا  لوئسم  رظن  دیامنب و  ار  نوناق  فالخ  يراک  ماجنا  ياضاقت  دنمراک  زا  دناوت 

؟ تسا زیاج  یتلود  ياه  هرادا  نادنمراک  طسوت  ناگدننک  هعجارم  زا  یضعب  يارب  يدرف  زا  شرافس  هیصوت و  لوبق  ایآ  س 1986 :

دنهد و ماجنا  تاررقم  نوناق و  قبط  رب  ار  نانآ  ياهراک  هداد و  خساپ  ناگدننک  هعجارم  ياهاضاقت  هب  تسا  بجاو  نادنمراک  رب  ج :
نارگید قح  ندش  عیاض  بجوم  ای  دشاب و  نوناق  فلاخم  هک  یتروص  رد  یسک ، زا  شرافس  هیصوت و  لوبق  نانآ  زا  کی  چیه  يارب 

.تسین زیاج  دوش ،

دراوم ایآ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  یتلود  نیناوق  همه  یلک  روط  هب  یگدـننار و  ییاـمنهار و  تاررقم  نیناوق و  اـب  تفلاـخم  س 1987 :
؟ دنوش یم  بوسحم  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  دراوم  زا  نیناوق  هب  لمع  كرت 

دروم هدش و  عضو  یمالسا  ياروش  سلجم  طسوت  میقتسم  روط  هب  هک  یمالسا  تلود  تاروتسد  تاررقم و  نیناوق و  اب  تفلاخم  ج :
تسین و زیاج  سکچیه  يارب  دنا ، هدش  عضو  هطوبرم  ياهداهن  ینوناق  هزاجا  هب  دانتـسا  اب  ای  دنا و  هتفرگ  رارق  نابهگن  ياروش  دـییأت 

دوجو اب  هتبلا   ) تسا مزال  رکنم  زا  یهن  ییامنهار و  رکذـت و  نارگید  رب  صوصخ ، نیا  رد  يدرف  طسوت  تفلاخم  قّقحت  تروص  رد 
(. رکنم زا  یهن  طیارش 

یلـصا تیعبات  هک  دـننک  تساوخرد  هاگـشناد  یجراخ  نایوجـشناد  هک  یتروص  رد  یجراخ ، ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  س 1988 :
، دوش یم  هداد  اجنآ  نایوجـشناد  هب  لیـصحت  ماگنه  هک  یتازاـیتما  اـیازم و  همه  زا  وجـشناد  دـنک ، رییغت  روشک  نآ  تیعباـت  هب  ناـنآ 

ددرگ و یم  رادروخرب 
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.ددرگرب تسا ، هتـشاد  ًالبق  هک  یلـصا  تیعباـت  هب  هراـبود  دـهد و  رییغت  ار  دوخ  تیعباـت  دـناوت  یم  درف  تلود ، نآ  نیناوق  ساـسا  رب 
؟ تسیچ راک  نیا  یعرش  مکح 

دوشن و ّبترتم  نآ  رب  يا  هدـسفم  دـشابن و  عابتالا  مزال  نیناوق  فالخ  رب  هک  ینامز  ات  یمالـسا ، تلود  عابتا  يارب  تیعباـت  رییغت  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ، مه  یمالسا  تلود  نهو  بجوم 

یم ماجنا  هلماعم  نانآ  اب  ای  دـنک و  یم  راک  اجنآ  رد  هک  یـصخش  طسوت  یجراخ  ياهتکرـش  تاررقم  تیاعر  مدـع  اـیآ  س 1989 :
؟ تسا زیاج  دوش ، نیملسم  مالسا و  هب  نظءوس  بجوم  رگا  صوصخ  هب  دهد ،

.تسا بجاو  دشاب  ناناملسم  ریغ  هب  طوبرم  دنچره  نارگید  قوقح  تاعارم  یفّلکم  ره  رب  ج :

ضراوع تایلام و 

قحتسم تلود  هک  یضراوع  تایلام و  تخادرپ  زا  رارف  يارب  یتلود  یصوصخ و  تاسسؤم  اهتکرـش و  دارفا و  زا  یـضعب  س 1990 :
؟ تسا زیاج  نانآ  يارب  راک  نیا  ایآ  دننک ، یم  قیاقح  زا  یضعب  ندرک  یفخم  هب  تردابم  فلتخم  ياههار  زا  تسا ، نآ  تفایرد 

تلود ینوناـق  قوقح  ریاـس  ضراوعو و  تاـیلام  تخادرپ  مدـع  یمالـسا و  يروهمج  تلود  نیناوق  يارجا  زا  ندرک  يراددوخ  ج :
.تسین زیاج  سکچیه  يارب  یمالسا 

يرادقم دادرارق ، قبط  دـنک و  یم  دـمآرد  بسک  هب  تردابم  اهکناب  زا  یکی  اب  هبراضم  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  یـصخش  س 1991 :
زا شدوخ  مهـس  تایلام  تخادرپ  رب  هوالع  هک  دهاوخب  وا  زا  تایلام  هرادا  تسا  زیاج  ایآ  دـهد ، یم  کناب  هب  ار  هلـصاح  دـمآرد  زا 

؟ دزادرپب مه  ار  کناب  مهس  تایلام  دمآرد ،

مهـس تایلام  تخادرپ  هب  مزلم  طقف  ینوناق  رظن  زا  فّلکم  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، دمآرد  رب  تایلام  تاررقم  نیناوق و  عبات  رما  نیا  ج :
.دشاب یمن  دمآرد  زا  کیرش  مهس  تایلام  نماض  دشاب ، دمآرد  زا  دوخ 

س
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هک تساوخ  نم  زا  هدنشورف  .میزادرپب  فصن  هب  فصن  ار  هناخ  هلماعم  تایلام  هک  طرـش  نیا  هب  مدیرخ  يدرف  زا  ار  يا  هناخ  : 1992
توافت رادـقم  تایلام  تخادرپ  ایآ  دوش ، تخادرپ  يرتمک  تایلام  ات  میوگب  دـیرخ  تمیق  زا  رتمک  تایلام  رومأم  هب  ار  هناـخ  تمیق 

؟ تسا بجاو  نم  رب  ما ، هتفگ  تایلام  رومأم  هب  نم  هک  یتمیق  هناخ و  تمیق  نیب 

.تسا بجاو  امش  رب  هناخ  یعقاو  تمیق  هب  طوبرم  ِتایلام  زا  ناتدوخ  مهس  هیقب  تخادرپ  ج :

ناملـسم مدرم  رازآ  رد  یعـس  هک  یمالـساریغ  تلود  هب  قرب  بآ و  لوپ  تخادرپ  هک  تسا  روهـشم  ام  هقطنم  یلاها  نیب  س 1993 :
، دوش لئاق  ضیعبت  نارگید  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناوریپ  نیب  دوخ  ّتلم  اب  راتفر  رد  رگا  صوصخ  هب  تسین ، بجاو  دراد  دوخ 

؟ مینک يراددوخ  تلود  نیا  هب  قرب  بآ و  ضبق  تخادرپ  زا  تسا  زیاج  ایآ 

تـسا بجاو  تلود  هب  نآ  لوپ  تخادرپ  دـنک ، یم  هدافتـسا  یتلود  قرب  بآ و  زا  هک  یـسک  ره  رب  هکلب  تسین ، زیاـج  راـک  نیا  ج :
.دشاب یمالسا  ریغ  تلود  دنچره 

تافو زا  ندش  هاگآ  زا  دعب  مه  کناب  تسا و  هدومن  توف  دراد ، دوجو  لوپ  يرادـقم  شا  یکناب  باسح  رد  هک  مرهوش  س 1994 :
رودص ربارب  رد  ار  دوخ  يراجت  لحم  ضراوع  دیاب  يو  هک  هدرک  مالعا  يرادرهش  مه  یفرطزا  تسا و  هتـسب  ار  وا  یکناب  باسح  وا 

مه ام  نادنزرف  همه  درک و  دهاوخ  نکاما  نآ  نتـسب  هب  تردابم  تخادرپ  مدع  تروص  رد  دزادرپب و  هریغ  يزاس و  نامتخاس  هناورپ 
؟ تسا بجاو  ام  رب  روبزم  ضراوعو  اهتایلام  تخادرپ  ایآ  میرادن ، ار  ضراوع  نآ  تخادرپ  تردق  دنتسه و  ریغص 

تلود تاررقم  قبط  دیاب  یمسر  ياهتایلام  يرادرهش و  ضراوع  ج :
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زا ثاریم  میـسقت  ثلث و  ندرک  ادج  زا  لبق  تسا  بجاو  دشاب ، ّتیم  هدهع  رب  اهتایلام  ضراوع و  نیا  رگا  هجیتن  رد  دنوش ، تخادرپ 
.دنوش تخادرپ  نانآ  لاوما  زا  تسا  بجاو  دشاب  هثرو  هب  طوبرم  رگا  دنوش و  تخادرپ  هکرت  لصا 

فقو

حیضوت

؟ تسا طرش  هغیص ، ندوب  یبرع  ایآ  ندوب ، طرش  ضرف  رب  و  تسا ؟ طرش  نآ  تّحص  رد  فقو  هغیص  يارجا  ایآ  س 1995 :

ندوب یبرع  ظفل ، هب  فقو  ءاشنا  رد  نینچمه  تسا و  نکمم  مه  تاطاعم  هب  نآ  ققحت  اریز  تسین  طرـش  فقو ، رد  یظفل  ءاـشنا  ج :
.تسین طرش  مه  نآ  هغیص 

زامن و ياضق  يارب  ریجا  نتفرگ  فرـص  لاـس  هاـجنپ  اـت  نآ  عفاـنم  هک  هدرک  فقو  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  غاـب  یـصخش  س 1996 :
رارق فقو  ّیلوتم  مه  ار  دوخ  رـسپ  راهچ  دسرب و  فرـصم  هب  ردق  ياهبـش  رد  نآ  عفانم  لاس  هاجنپ  زا  دـعب  دوش و  فقاو  ياه  هزور 
لوپ اب  ناوت  یم  دوش ، هتخورف  رگا  یلو  تسین ، هدافتسا  لباق  هجو  چیه  هب  تسا و  یبارخ  هب  ور  غاب  نیا  رضاح  لاح  رد  تسا و  هداد 

غاب تسا  زیاج  ایآ  دنتـسه ، قفاوم  راک  نیا  اب  مه  وا  رـسپ  راهچ  تفرگ و  ریجا  لاس  تسیود  تدـم  هب  فقاو  هزور  زاـمن و  يارب  نآ 
؟ دننک فرصم  راک  نیا  يارب  ار  نآ  لوپ  دنشورفب و  ار  روبزم 

، دـنک فقو  نارگید  دوخ و  يارب  بقاـعت  بیترت و  وحن  هب  ار  غاـب  هک  هدوب  نیا  روکذـم ، تروص  هب  فـقو  زا  فـقاو  دـصق  رگا  ج :
رگا تسین و  لاکشا  زا  یلاخ  نآ  تّحـص  هک  دوش  یم  لّوالا  عطقنم  فقو  نارگید  هب  تبـسن  تسا و  لطاب  شدوخ  هب  تبـسن  فقو 

عفانم هک  هدرک  هدارا  فقاو 
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ات روکذم ، فقو  تّحص  رب  انب  تسا و  لاکشا  نودب  ًاعرش  راک  نیا  تّحص  دنک ، انثتسا  شدوخ  يارب  لاس  هاجنپ  تدم  هب  ار  غاب  نآ 
ظفح تهج  نآ  دمآرد  زا  يرادقم  فرص  اب  دنچره  فقو  ّتیصو و  هب  لمع  تهج  رد  نآ  عفانم  فرـص  يارب  غاب  ظفح  هک  ینامز 

فرصم هریغ و  يزاس و  نامتخاس  يارب  نداد  هراجا  اب  دنچره  نآ  نیمز  ای  دشاب و  نکمم  نآ ، عفانم  شیازفا  دصق  هب  غاب  حالـصا  و 
شورف تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  نآ  لیدـبت  ای  شورف و  دـشاب ، هدافتـسا  لباق  فقو  ّتیـصو و  هب  لمع  تهج  رد  نآ  هراجا 

.تسا لاکشا  نودب  فقو  تیصو و  هب  لمع  دصق  هب  نآ  لوپ  اب  بوغرم  ینیمز  دیرخ  نآ و 

دجـسم و ود  دوجو  هب  هجوت  اب  یلو  مدرک ، انب  اتـسور  رد  دجـسم  تین  هب  ار  ینامتخاس  یهلا  قیفوت  لـضف و  هب  بناـحنیا  س 1997 :
نآ فقو  هغیص  زونه  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .درادن  دجسم  هب  يزاین  رضاح  لاح  رد  روبزم  ياتسور  اجنآ ، رد  یشزومآ  زکرم  دوجو  مدع 
رد مراد  یگدامآ  بناجنیا  تسا ، هدشن  هدـناوخ  نآ  رد  دجـسم  رد  زامن  ناونع  هب  زامن  تعکر  ود  هدـشن و  يراج  دجـسم  ناونع  هب 

نیا مهد ، رارق  شرورپ  شزومآ و  رایتخا  رد  ار  ناـمتخاس  نآ  هداد و  رییغت  ار  دوخ  ّتین  دـشاب  هتـشادن  یعرـش  لاکـشا  هک  یتروص 
؟ دراد یمکح  هچ  هلأسم 

يارب زامن ، ندناوخ  يارب  نارازگزامن  هب  نآ  لیوحت  نودب  فقو و  هغیـص  ءاشنا  نودـب  دجـسم ، ّتین  هب  نامتخاس  نتخاس  دّرجم  ج :
دهاوخ یم  هک  یفّرصت  ره  دراد  قح  وا  دنام و  یم  یقاب  کلام  کلم  رد  هکلب  تسین ، یفاک  نآ  ّتیمامت  فقو و  قّقحت 
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.درادن لاکشا  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هب  نامتخاس  نآ  لیوحت  هجیتن  رد  دنکب ، نآ  رد 

لام نآ  اـب  هک  یمزاول  هکنآ  اـی  دراد  ار  فقو  مکح  دوش ، یم  هدیـشخب  اـه  هینیـسح  هب  مزاول  دـیرخ  يارب  هک  یلاـم  اـیآ  س 1998 :
؟ دنراد فقو  هغیص  يارجا  هب  جایتحا  دندرگ  یم  يرادیرخ 

هینیـسح رد  اهنآ  ندادرارق  لاوما و  نآ  اب  هینیـسح  مزاول  ندیرخ  زا  دـعب  یلو  دوش ، یمن  بوسحم  فقو  لام ، يروآ  عمج  دّرجم  ج :
.درادن فقو  هغیص  يارجا  هب  يزاین  دوش و  یم  ققحم  یتاطاعم  فقو  هدافتسا ، يارب 

فقو طیارش 

؟ تسا حیحص  هدش  نآ  رب  هارکا  هک  یسک  زا  فقو  ایآ  س 1999 :

يارب هقحال  هزاجا  تیافک  تسین و  حیحص  فقو  دوشن  قحلم  نآ  هب  وا  هزاجا  هک  ینامز  ات  دشاب ، هدش  فقو  رب  هارکا  فقاو  رگا  ج :
.تسا لاکشا  لحم  مه  نآ  تّحص 

طباوض و هب  هّجوت  اب  دنا ، هدرک  فقو  ریخ  هار  رد  لاس  رازه  تّدم  هب  ار  نآ  دنا و  هتخاس  یناتسرامیب  اهیتشترز  زا  یضعب  س 2000 :
: تسا هدش  حیرصت  نآ  رد  هک  همانفقو  طیارـش  فالخ  رب  رـضاح  لاح  رد  فقو  ّیلوتم  تسا  زیاج  ایآ  هیماما ، هقف  رد  فقو  تاررقم 

هفاضا ناتسرامیب  رد  دوجوم  ياه  تخت  هب  هدیرخ و  تخت  يدادعت  نآ  اب  دیاب  دوش  رتشیب  نآ  ياه  هنیزه  زا  ناتسرامیب  دمآرد  رگا  »
؟ دیامن لمع  دوش ،»

فقو هجیتن  رد  تسا ، حیحـص  مه  یباـتک  ریغ  یباـتک و  زا  معا  ناملـسم  ریغ  زا  تسا  حیحـص  ناملـسم  زا  فقو  هک  يدراوم  رد  ج :
لاکشا نودب  یعرـش  رظن  زا  نآ  تّحـص  یلو  تسا ، رخآلا  عطقنم  فقو  دنچره  لاس ، رازه  ات  ریخ  هار  رد  هدافتـسا  يارب  ناتـسرامیب 

طیارش نآ  لامها  قح  وا  تسا و  بجاو  هفوقوم  ّیلوتم  رب  فقاو  طیارش  هب  لمع  اذل  تسا ،
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.درادن ار  اهنآ  زا  يّدعت  و 

فقو یّلوتم  طیارش 

فقو نوئـش  هرادا  يارب  هک  ییاهراک  ربارب  رد  هدـش ، بصن  مکاـح  اـی  فقاو  فرط  زا  هک  فقو  ّیلوتم  تسا  زیاـج  اـیآ  س 2001 :
؟ دهد ماجنا  وا  زا  تباین  هب  ار  اهراک  نآ  ات  دهدب  يرگید  هب  ای  درادرب و  ترجا  شدوخ  يارب  دهد  یم  ماجنا 

فقاو فرط  زا  یصاخ  ترجا  هک  یتروص  رد  مکاح ، فرط  زا  ای  دشاب و  هدش  بصن  فقاو  فرط  زا  هکنیا  زا  معا  فقو  ّیلوتم  ج :
.درادرب شدوخ  يارب  فقو  ياهدمآرد  زا  ار  لثملا  ترجا  دناوت  یم  دشاب ، هدشن  نّیعم  فقو  روما  هرادا  ربارب  رد  وا  يارب 

فقو روما  هرادا  رد  وا  لاـمعا  رب  تراـظن  يارب  فقو  ّیلوتم  راـنک  رد  نیما  ناونع  هب  ار  یـصخش  صاـخ  یندـم  هاـگداد  س 2002 :
تروشم و نودـب  دـناوت  یم  ایآ  دـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  زا  دـعب  ّیلوتم  نییعت  قح  ّیلوتم  رگا  دراوم ، لیبق  نیا  رد  تسا ، هدرک  بصن 

؟ دنک ّیلوتم  نییعت  هب  تردابم  هدش  بصن  هاگداد  طسوت  هک  صخش  نآ  بیوصت 

یّتح فقو  هرادا  هب  طوبرم  لامعا  همه  لـماش  دـشاب و  ماـع  وا  لاـمعا  رب  تراـظن  يارب  یعرـش  ّیلوتم  هب  نیما  ّمض  هب  مکح  رگا  ج :
هب هنارـس  دوخ  رظان ، ِنیما  اب  تروشم  نودـب  يدـعب  ّیلوتم  نییعت  رد  درادـن  قح  دوشب ، مه  شدوخ  زا  دـعب  يارب  فقو  ّیلوتم  نییعت 

.دیامن لمع  شدوخ  يأر 

دجـسم هب  یناجم  روط  هب  نآ  هعـسوت  دـصق  هب  ار  دوخ  كالما  دـجاسم ، زا  یکی  رواجم  ياه  نیمز  اه و  هناـخ  ناـبحاص  س 2003 :
تسا هتفرگ  اهنآ  فقو  يارب  یلقتسم  دنس  میظنت  هب  میمصت  املع  اب  تروشم  زا  دعب  مه  هعمج  ماما  دوش و  همیمـض  نآ  هب  ات  دنا  هداد 

دوخ ياه  نیمز  هک  یناسک  همه  و 
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تسا نآ  ناهاوخ  دنک و  یم  تفلاخم  راک  نآ  اب  یمیدق  دجسم  یناب  یلو  دنا ، هدرک  تقفاوم  راک  نیا  اب  دنا  هدیـشخب  دجـسم  هب  ار 
خساپ ایآ  و  دراد ؟ ار  راک  نیا  قح  وا  ایآ  دشاب ، فقو  همه  ّیلوتم  وا  دوخ  دوش و  تبث  یلبق  فقو  دنـس  رد  دیدج  یـضارا  فقو  هک 

؟ تسا بجاو  ام  رب  وا  هتساوخ  هب  تبثم 

ناگدـننک فقو  اب  دـنا  هدـش  همیمـض  دجـسم  هب  یگزات  هب  هک  ییاه  نیمز  صاخ  ّیلوتم  نییعت  همانفقو و  میظنت  فقو و  راـیتخا  ج :
.درادن ار  نآ  اب  تفلاخم  قح  یمیدق  دجسم  یناب  تسا و  دیدج 

ياضتقم اب  نآ  ياهدنب  زا  یـضعب  یلو  دننک ، میظنت  نآ  يارب  یلخاد  ماظن  کی  فقو ، مامتا  زا  دعب  هینیـسح  ناّیلوتم  رگا  س 2004 :
؟ تسا زیاج  اهدنب  نآ  هب  لمع  ًاعرش  ایآ  دشاب ، ضراعم  نآ  ّتیفقو 

.تسین زیاج  نآ  هب  لمع  مه  ًاعرش  دشاب و  ضراعت  رد  فقو  ياضتقم  اب  هک  دنک  عضو  ار  يزیچ  درادن  قح  هفوقوم  ّیلوتم  ج :

رظن بلج  نودـب  نانآ  زا  یـضعب  هک  تسا  حیحـص  ًاعرـش  اـیآ  دنـشاب ، هدـش  بصن  فقو  ّیلوتم  ناونع  هب  رفن  دـنچ  رگا  س 2005 :
ایآ دنک ، زورب  يأر  فالتخا  هفوقوم  روما  هرادا  هب  عجار  نانآ  نیب  رگا  و  دـنزادرپب ؟ فقو  روما  يّدـصت  هب  يدارفنا  روط  هب  نارگید 

؟ دننک هعجارم  مکاح  هب  هدومن و  فقوت  تسا  بجاو  هکنآ  ای  دنیامن  لمع  دوخ  يأر  هب  هنارسدوخ  نانآ  زا  کی  ره  تسا  زیاج 

دوجو دیامنب  تیرثکا  یّتح  نانآ  زا  یـضعب  لالقتـسا  رب  تلالد  هک  ینئارق  هدرک و  نایب  قلطم  روط  هب  ار  نانآ  تیلوت  فقاو ، رگا  ج :
لمع لقتسم  وحنب  نآ ، زا  يرادقم  دنچره  فقو  روما  هرادا  رد  دنرادن  قح  تیرثکا  یّتح  نانآ  زا  مادکچیه  دشاب ، هتشادن 
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نانآ نیب  رگا  دنیامن و  لمع  اعمتجم  دـحاو ، يأر  ذاختا  رگیدـکی و  اب  تروشم  قیرط  زا  فقو ، روما  هرادا  يارب  دـیاب  هکلب  دـنیامن ،
.دیامن عامتجا  هب  مزلم  ار  نانآ  ات  دننک  هعجارم  عرش  مکاح  هب  دروم  نآ  رد  تسا  بجاو  دهد ، خر  یعازنو  فالتخا 

؟ تسا حیحص  یعرش  رظن  زا  رگید  ناّیلوتم  طسوت  فقو  ناّیلوتم  زا  یضعب  لزع  ایآ  س 2006 :

.دشاب هداد  رارق  ار  یقح  نینچ  وا  يارب  فقاو  هک  ییاج  رگم  تسین  حیحص  ج :

یعرـش مکح  دنـشاب ، هتـشاد  نانآ  لزع  رب  رارـصا  دنتـسه و  نئاخ  رگید  نایلوتم  هک  دـننک  اـعدا  ناـّیلوتم  زا  یـضعب  رگا  س 2007 :
؟ تسیچ

.دنهد عاجرا  عرش  مکاح  هب  دنتسه ، تنایخ  هب  مهتم  هک  ار  یناسک  ماهتا  یسررب  تسا  بجاو  ج :

دـالوا ربکا  يارب  ندرم  زا  دـعب  شدوخ و  يارب  تسا  هدـنز  اـت  ار  نآ  تیلوت  دـنک و  ماـع  فقو  ار  دوخ  نیمز  يدرف  رگا  س 2008 :
دراد قح  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  تیریدم  ایآ  دـهد ، رارق  وا  يارب  هفوقوم  هرادا  رد  مه  یـصاخ  تارایتخا  دـهد و  رارق  شروکذ 

؟ دنک بلس  ّیلوتم  زا  ار  تارایتخا  اهتیحالص و  نآ  زا  یضعب  ای  همه 

هک هنوگنامه  فقو  روما  هرادا  هدـشن ، جراـخ  فقو  تیلوت  تاراـیتخا  دودـح  زا  فقاو ، فرط  زا  بوصنم  ّیلوتم  هک  یناـمز  اـت  ج :
فقو هغیـص  نمـض  رد  هک  وا  تارایتخا  لیدـبت  رییغت و  یعرـش  رظن  زا  تسوا و  رایتخارد  هدرک  ررقم  وا  يارب  فقو  ءاشنا  رد  فقاو 

.تسین حیحص  هتشگ ، ررقم  فقاو  طسوت 

نانآ ضارقنا  زا  دعب  ٍلسن و  دعب  السن  دوخ  نادنزرف  يارب  ار  نآ  تیلوت  هدرک و  فقو  دجسم  يارب  ار  ینیمز  هعطق  يدرف  س 2009 :
هناگجنپ ياهزامن  هک  یتعامج  ماما  يارب 
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ياـهزامن هک  یملاـع  ار  نآ  تیلوـت  ّیلوـتم ، لـسن  ضارقنا  زا  دـعب  ساـسا  نیمه  رب  .تـسا  هداد  رارق  دـناوخ ، یم  دجـسم  نآ  رد  ار 
تعامج زامن  هماـقا  هب  رداـق  هدومن و  هتکـس  مه  وا  یلو  تسا  هتفرگ  هدـهع  رب  هدـناوخ  یم  دجـسم  نآ  رد  یتّدـم  يارب  ار  هناـگجنپ 

راک نیا  اب  ایآ  تسا ، هدرک  نییعت  دجـسم  ینونک  تعامج  ماـما  ناونع  هب  ار  يرگید  ملاـع  تاـعامج ، همئا  ياروش  هجیتن  رد  تسین ،
دـنک و نییعت  دوخ  بیان  ای  لیکو  ناونع  هب  ار  يدرف  تعامج  زامن  هماقا  يارب  دراد  قح  هکنآ  ای  دوش  یم  لزع  تیلوت  زا  یلبق  ملاـع 

؟ دنامب یقاب  تیلوت  ناونع  هب  شدوخ 

زجع اب  تسا ، هناگجنپ  ياهزامن  رد  دجـسم  تعامج  ماما  وا  هک  تسا  ناونع  نیا  هب  ملاع  نآ  تیلوت  هک  دـشاب  نیا  رب  ضرف  رگا  ج :
.دوش یم  طقاس  وا  زا  تیلوت  رگید ، تلع  ره  ای  يرامیب  تلع  هب  دجسمرد  تعامج  تماما  زا  وا 

هماقا تاداس و  هب  کمک  دننام  ریخ  ياهراک  زا  یـصاخ  دراوم  رد  اهنآ  دمآرد  ات  هدومن  فقو  ار  دوخ  كالما  یـصخش  س 2010 :
زا یـضعب  تسا ، فـقو  عفاـنم  ءزج  هـک  كـالما  نآ  هراـجا  تـمیق  شیازفا  اـب  رـضاح  لاـح  رد  دوـش و  فرـصم  يرادازع  سلاـجم 

هراجا ناهاوخ  ینید  ای  یعامتجا و  ای  یـسایس  ای  یگنهرف  لئالد  ای  اـهنآ  رد  تاـناکما  دوجو  مدـع  لـیلد  هب  صاخـشا  اـی  تاسـسؤم 
؟ دهد هراجا  زور  تمیق  زا  رتمک  یتمیق  هب  ار  اهنآ  فاقوا  تیریدم  تسا  زیاج  ایآ  دنتسه ، يزیچان  تمیق  هب  هفوقوم  کلم 

هراجا غلبم  نییعت  رد  تسا و  نآ  ناهاوخ  هک  یسک  هب  نداد  هراجا  رد  تسا  بجاو  فقو  روما  هرادا  لوئـسم  یعرـش و  ّیلوتم  رب  ج :
تعفنم تحلصم و  تیاعر 
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نآ يارب  فقو  هک  يراک  تیمها  ای  رجأتسم  صاخ  لاوحا  عاضوا و  ببـس  هب  هراجا  غلبم  فیفخت  رد  رگا  هجیتن  رد  دیامنب ، ار  فقو 
.تسین زیاج  الا  درادن و  لاکشا  دشاب  فقو  تحلصم  عفن و  دوش ، یم  هداد  هراجا 

هدش فقو  دجـسم  يارب  هک  یکالما  لماش  مکح  نیا  ایآ  درادن ، ّیلوتم  دجـسم  هک  هّرـس ) سّدـق  ) لحار ماما  رظن  قبط  رب  س 2011 :
اب لومش ، ضرف  رب  و  دوش ؟ یم  مه  دنا  هدش  فقو  دجـسم  رد  ماکحا  غیلبت  داشرا و  ظعو و  سلاجم  هماقا  يارب  هک  یکالما  لثم  دنا 
هب نانآ  اب  مه  فاقوا  هرادا  دنراد و  یمئاد  یعرـش  ینوناق و  ّیلوتم  هک  دنراد  يا  هفوقوم  كالما  دجاسم ، زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هجوت 
هب تبـسن  دوخ  فئاظو  ماجنا  زا  دـنرادرب و  تسد  اهنآ  تیلوت  زا  فاقوا  نیا  ناّیلوتم  تسا  زیاـج  اـیآ  دـنک ، یم  راـتفر  ّیلوتم  ناونع 

فقو تیلوت  زا  ضارعا  قح  ّیلوتم  هک  هدش  لقن  هیلع ) هللا  ناوضر  ) ماما ترضح  زا  ییاتفتسا  رد  هکنآ  اب  دننک  يراددوخ  اهنآ  هرادا 
؟ دیامنن یهاتوک  هراب  نیا  رد  دنک و  لمع  هدرک  ررقم  فقاو  هچنآ  قبط  تسا  بجاو  هکلب  درادن  ار 

دنا هدش  فقو  دجسم  يارب  هک  ییاه  هفوقوم  لماش  تسا و  دجسم  دوخ  هب  صتخم  تسین  رادرب  تیلوت  دجسم ، هک  نیا  هب  مکح  ج :
رد نآ  دـننام  داـشرا و  هظعوم و  ماـکحا و  غیلبت  لـیبق  زا  يروما  يارب  هک  ییاـه  هفوقوم  لـماش  یلوا  قیرط  هب  هجیتـن  رد  .دوـش  یمن 

ياهزاین عفر  يارب  کلم  فقو  لثم  رد  یّتح  ماع ، صاخ و  فاقوا  يارب  ّیلوتم  نییعت  نیا  رب  انب  دوش ، یمن  دـنا ، هدـش  فقو  دجـسم 
نیا تیلوت  زا  ضارعا  قح  بوصنم ، ّیلوتم  تسا و  لاکشا  نودب  هریغ ، دجسم و  تفاظن  بآ و  ییانشور و  مزاول و  لیبق  زا  دجسم 
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اب دنچره  دیامنب  هدرک  ررقم  نآ  هغیص  رد  فقاو  هک  هنوگنامه  فقو  روما  هرادا  هب  تردابم  تسا  بجاو  هکلب  درادن  ار  فاقوا  لیبق 
.دنک لکشم  تمحازم و  داجیا  فقو  هرادا  رد  وا  يارب  درادن  قح  یسک  دشاب و  راک  نیا  يارب  بیان  نتفرگ 

رد هک  ییاهطرـش  رییغت  نآ و  رد  فّرـصت  فقو و  روما  رد  تلاخد  اب  فقو  یعرـش  ّیلوتم  زا  ریغ  يدرف  تسا  زیاـج  اـیآ  س 2012 :
هب ار  هفوقوم  نیمز  اـت  دـهاوخب  ّیلوتم  زا  تسا  زیاـج  اـیآ  و  دـنک ، تمحازم  داـجیا  نآ  یعرـش  ّیلوتم  يارب  هدـش  رکذ  فـقو  هغیص 

؟ دهد لیوحت  دناد ، یمن  حلاص  ار  وا  ّیلوتم ، هک  یصخش 

یصاخ ّیلوتم  رگا  تسا و  صاخ  یعرش  ّیلوتم  هدهع  رب  طقف  هدرک  ررقم  فقو  ءاشنا  رد  فقاو  هک  هچنآ  قبط  فقو  روما  هرادا  ج :
هکنانچمه درادن ، ار  نآ  رد  تلاخد  قح  یسک  تسا و  نیملسم  مکاح  هدهع  رب  فقو  روما  هرادا  دشاب ، هدشن  بصن  فقاو  فرط  زا 

.درادن ار  فقو  ءاشنا  رد  روکذم  طیارش  لیدبت  رییغت و  نینچمه  نآ و  تهج  زا  فقو  رییغت  قح  یعرش ، ّیلوتم  یّتح  یسک 

زا ار  وا  دناوتب  نیملسم  رما  ّیلو  طقف  هک  دیامن  طرـش  دنک و  نییعت  فقو  بقارم  رظان و  ناونع  هب  ار  یـصخش  فقاو  رگا  س 2013 :
؟ دنک لزع  راک  نیا  زا  ار  شدوخ  وا  تسا  زیاج  ایآ  دنک ، لزع  فقو  رب  فارشا  تراظن و 

يارب هک  هنوگنامه  دـنک ، لزع  فقو  رب  تراظن  زا  ار  شدوخ  تراـظن ، لوبق  زا  دـعب  فقو  رظاـن  تسین  زیاـج  بجاو  طاـیتحا  هب  ج :
.تسین زیاج  راک  نیا  مه  فقو  ّیلوتم 

تسا ماع  نآ  زا  یتمسق  صاخ و  نآ  زا  یتمسق  هک  دراد  دوجو  یفقو  س 2014 :
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السن روکذ  دالوا  زا  حلصاو  ربکا  درف  هدهع  رب  فقو  تیلوت  کی ، ره  توف  زا  دعب  :» تسا هتفگ  هنوگنیا  نآ  تیلوت  هب  عجار  فقاو  و 
عماج صخـش  هقبط ، کـی  دارفا  نیب  رد  رگا  تروص  نیا  رد  .تسا » مود  لـسن  رب  لوا  لـسن  مدـقت  اـب  ٍبقع  دـعب  اـبقع  ٍلـسن و  دـعب 

نیا يارب  هتـسیاش  حلـصا و  ار  وا  هک  يرتکچوک  دـنزرف  تیلوت  اب  یلو  دزروب  عانتما  فقو  تیلوت  شریذـپ  زا  یلو  دـشاب ، یطیارـشلا 
لوبق ار  فقو  نآ  تیلوت  دشاب ، وا  رد  طیارـش  ریاس  هک  یتروص  رد  رتکچوک  دـنزرف  تسا  زیاج  ایآ  دـیامن ، تقفاوم  دـناد ، یم  راک 

؟ دنک

زیاج طایتحا  رب  اـنب  تفریذـپ ، ار  تیلوت  رگا  نکل  دزرو  عاـنتما  تیلوت  لوبق  زا  دـناوت  یم  تسا  تیلوت  طیارـش  دـجاو  هک  يدرف  ج :
لیکو فقو  روما  هرادا  يارب  دشاب  هتـسیاش  نیما و  هک  یتروص  رد  ار  يرگید  درف  هک  درادـن  لاکـشا  یلو  دـنک  لزع  ار  دوخ  تسین 
روما تیلوت  وا  طسوت  تیلوت  لوبق  یلبق و  هقبط  زا  طیارـش  دجاو  يدرف  دوجو  اب  يدعب  هقبط  زا  يدرف  تسین  زیاج  نینچمه  دـیامن و 

.دریگب هدهع  رب  ار  فقو 

وا زا  دـننک و  هعجارم  عرـش  مکاـح  هب  دـنراد ، تیلوت  قح  طیارـش  نتـشاد  تروص  رد  هک  مهیلع  فوـقوم  زا  يدارفا  رگا  س 2015 :
، دنک در  نانآ  رد  طیارش  دوجو  مدع  لیلد  هب  ار  نانآ  ياضاقت  مه  عرـش  مکاح  دیامن و  بصن  ّیلوتم  ناونع  هب  ار  نانآ  هک  دنهاوخب 

؟ دننک تفلاخم  دراد  يرتمک  نس  هک  لیلد  نیا  هب  طیارش ، دجاو  درف  نییعت  اب  نانآ  تسا  زیاج  ایآ 

.درادن ار  طیارش  دجاو  درف  اب  تفلاخم  فقو و  تیلوت  يّدصت  قح  تسا  طیارش  دقاف  هک  یسک  ج :

هرادا يارب  بوصنم  ّیلوتم  رگا  س 2016 :
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يارب يرگید  درف  نییعت  دوخ و  بصنم  زا  وا  يرانکرب  ایآ  دنک ، يراگنا  لهـس  یهاتوک و  دوخ  هفیظو  ماجنا  رد  یتلع  هب  فقو  روما 
؟ تسا زیاج  فقو  تیلوت  يّدصت 

يرگید درف  نییعت  بوصنم و  ّیلوتم  لزع  يرانکرب و  يارب  یعرـش  زّوجم  فقو  روما  هرادا  رد  يراـگنا  لهـس  یهاـتوک و  دّرجم  ج :
وا مازلا  رگا  دهد و  ماجنا  ار  فقو  ياهراک  هک  دیامن  راداو  ار  وا  ات  درک  هعجارم  مکاح  هب  هطبار  نیا  رد  دـیاب  هکلب  تسین ، وا  ياجب 
درف مکاح  دوخ  هکنیا  ای  دـنک و  باختنا  دوخ  فرط  زا  فقو  روما  هرادا  يارب  ار  یحلاـص  لـیکو  هک  دـهاوخب  يو  زا  دـشابن  نکمم 

.دیامن همیمض  وا  هب  ار  ینیما 

( مالسلا مهیلع  ) همئا نادنزرف  ياهدقرم  تاعّربت  تاروذن و  يروآ  عمج  حالصا و  ریمعت و  ظفح و  يارب  فّرـصت  تیالو  س 2017 :
اب دنرادن ، مه  یصاخ  ّیلوتم  دنتسین و  مه  صاخ  فقو  هتشذگ و  اهنآ  رب  يدایز  ياهلاس  دنتسه و  ناریا  ياهاتسور  اهرهش و  رد  هک 

لحم میدق  ياهنامز  زا  هک  ار  مالسلا ) مهیلع  ) همئا نادنزرف  مرح  دقرم و  نیمز  تیکلام  ياعّدا  دراد  قح  یسک  ایآ  تسا ؟ یـسک  هچ 
؟ دیامنب هدوب ، تاوما  نفد 

هب رـضاح  لاح  رد  تیلوت  نیا  تسا و  نیملـسم  رما  ّیلو  مکاح و  اب  دنرادن  یـصاخ  ّیلوتم  هک  ماع  فاقوا  هکرابم و  عاقب  تیلوت  ج :
مرح و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا نادـنزرف  دـقرم  نحـص و  نیمز  تسا و  هدـش  راذـگاو  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 

زا نآ  فالخ  هکنآ  رگم  دراد  ار  ماع  فقو  مکح  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  ناناملـسم  تاوما  نفد  يارب  هتـشذگ  ياهنامز  زا  هک  ناـشیا 
.دوش تباث  مکاح  دزن  یعرش  قیرط 

دننک یم  هدافتسا  فقو  زا  هک  یناسک  تسا  زیاج  ایآ  س 2018 :
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؟ دننک یفرعم  فقو  ّیلوتم  ناونع  هب  وا  نییعت  مکح  رودص  يارب  فاقوا  هرادا  هب  ار  یناملسمریغ  درف  دنتسه ، ناملسم  مه  یگمه  و 

.تسین زیاج  ناملسم  ریغ  طسوت  ناناملسم  فقو  تیلوت  ج :

ناونع هب  ار  ینّیعم  صخـش  فقاو  رگا  و  تسا ؟ یـسک  هچ  وا  فرط  زا  بوصنم  ریغ  فـقاو و  فرط  زا  بوـصنم  ّیلوـتم  س 2019 :
يدعب ّیلوتم  ناونع  هب  لّوا  ّیلوتم  هک  مه  ار  یـسک  ایآ  دهد ، رارق  وا  هدهع  رب  مه  ار  يدـعب  ّیلوتم  نییعت  دـنک و  نّیعم  فقو  ّیلوتم 

؟ دوش یم  بوسحم  بوصنم  ّیلوتم  دنک ، یم  نییعت 

ءاشنا ماـگنه  رگا  دـنک و  یم  نّیعم  نآ  یلوتم  ناونع  هب  فقو  هغیـص  ءاـشنا  ماـگنه  ار  وا  فقاو  هک  تسا  یـسک  بوصنم  ّیلوتم  ج :
یصخش درادن و  لاکشا  يدعب  ّیلوتم  نییعت  هب  وا  تردابم  دنک ، راذگاو  هدرک  بصن  هک  ّیلوتم  هب  ار  يدعب  ّیلوتم  نییعت  قح  فقو 

.تسا فقاو  فرط  زا  بوصنم  ّیلوتم  مکح  رد  دنک  یم  نّیعم  فقو  تیلوت  يارب  وا  هک 

نآ طیارـش  دـشاب  زیاج  هک  یتروص  رد  و  دـنک ؟ رانک  رب  ار  فقو  ّیلوتم  یمالـسا  يروهمج  فاقوا  هرادا  تسا  زیاج  ایآ  س 2020 :
؟ تسیچ

تلاخد دـنراد ، یـصاخ  ّیلوتم  هک  ییاه  فقو  رد  دراد  قح  دـهد  یم  هزاجا  وا  هب  ینوناق  تاررقم  هک  يرادـقم  هب  فاقوا  هرادا  ج :
.دیامن

؟ دیامن راذگاو  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  هب  ار  دوخ  تیلوت  فقو  ّیلوتم  تسا  زیاج  ایآ  س 2021 :

لیکو فقو  روما  ماجنا  يارب  ار  يرگید  صخـش  اـی  فاـقوا  هرادا  هک  درادـن  لاکـشا  یلو  درادـن ، ار  راـک  نیا  قح  فقو  ّیلوتم  ج :
.دنک

یم نآ  روما  هرادا  رد  یهاتوک  هب  مهتم  هک  فقو  ّیلوتم  لامعا  رب  تراظن  يارب  رظان  نیما  ناونع  هب  ار  یـصخش  هاگداد ، س 2022 :
تسا و هدومن  نییعت  دشاب ،
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ای ذـیفنت  ءاضما و  اـب  دراد  قح  روبزم  رظاـن  نیما  اـیآ  تسا ، هدومن  توف  تاـماهتا  نآ  زا  شا  هّمذ  تئارب  توبث  زا  دـعب  ّیلوتم  سپس 
رظنراهظا تلاخد و  اهنآ  رد  هدرک ، ذاختا  رظان  ناونع  هب  وا  باختنا  زا  لبق  لاس  دنچ  ّیلوتم  هک  ییاه  میمصت  اهرارق و  لاطبا  خسف و 

ّیلوتم تافو  خیرات  ات  رظان  ناونع  هب  وا  نییعت  رارق  رودص  نیب  ینامز  هلصاف  هب  طوبرم  طقف  وا  تراظن  قح  تیلوئسم و  هکنآ  ای  دنک 
تارایتخا و ایآ  هتفرگن ، تروص  نیما  لزع  يارب  یمادقا  چیه  ّیلوتم  تئارب  مکح  رودـص  خـیرات  زا  زونه  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  تسا ؟

؟ تسا هاگداد  فرط  زا  لزع  رب  فقوتم  هکنآ  ای  دریذپ  یم  نایاپ  تاماهتا  نآ  زا  ّیلوتم  تئارب  مکح  رودص  اب  وا  تیلوئسم 

رد رظن  راهظا  تلاخد و  قح  طقف  وا  دشاب ، فقو  روما  هرادا  دروم  رد  وا  هب  ماهتا  هّجوت  رطاخ  هب  یعرـش  ّیلوتم  هب  نیما  ّمض  رگا  ج :
هب مکح  رودـص  اب  مهّتم ، ّیلوتم  ياهراک  رب  تراظن  رد  وا  تیحالـص  تسا و  هدـش  نّیعم  اـهنآ  رب  تراـظن  يارب  هک  دراد  ار  يروما 

صخـش هب  وا  زا  دعب  فقو  تیلوت  لاقتنا  یلبق و  ّیلوتم  تافو  زا  دـعب  هک  هنوگنامه  دـسر ، یم  نایاپ  هب  يو  زا  ماهتا  عفر  وا و  تئارب 
.درادن ار  دیدج  ّیلوتم  لامعا  فقو و  روما  رد  تلاخد  قح  روبزم  نیما  رگید ،

هفوقوم نیع  طیارش 

يارب نانآ  مادقا  ایآ  دننک ، هینیـسح  دصق  هب  نآ  اب  يا  هناخ  دیرخ  ناراکوکین و  زا  لوپ  يروآ  عمج  هب  مادقا  يدارفا  رگا  س 2023 :
يارب دیاب  هکنآ  ای  دنشاب  هتشاد  هینیسح  ناونع  هب  ار  هناخ  نآ  فقو  قح  ات  تسا  یفاک  راک  نیا  يارب  لوپ  يروآ  عمج 
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نیا و  کلام ، مکح  رد  ای  دـشاب و  کلام  ای  هک  تسا  طرـش  فقاو  رد  هک  اجنآ  زا  و  دـنریگب ؟ تلاکو  اه  لوپ  نابحاص  زا  راـک  نیا 
؟ دنشاب هتشاد  فقو  قح  ات  دنک  یم  قدص  کلام  مکح  نانآ  رب  نانآ ، طسوت  لوپ  يروآ  عمج  فرص  هب  ایآ  دنتسین ، کلام  دارفا 

نیکلام زا  تلاکو  هب  نانآ  فقو  دـننک ، فقو  هینیـسح  ناونع  هب  دـیرخ ، زا  دـعب  ار  هناخ  ات  دنـشاب  لیکو  ّریخ  دارفا  فرط  زا  رگا  ج :
.تسا حیحص 

یـساسا نوناق  مجنپ  لهچ و  لصا  هک  هنوگنامه  درادـن و  اهنآ  داجیا  رد  یتلاخد  ناـسنا  هک  یعیبط  عتارم  اـهلگنج و  اـیآ  س 2024 :
؟ دنتسه فقو  لباق  دنوش ، یم  بوسحم  لافنا  زا  هدرک  حیرصت  یمالسا  يروهمج 

یمومع لاوما  لافنا و  زا  هک  یعیبط  عتارم  اهلگنج و  نوچ  تسا و  طرش  فقاو  صاخ  یعرـش  تیکلام  هقباس  فقو ، تّحـص  رد  ج :
.تسین حیحص  يدرف  چیه  طسوت  اهنآ  فقو  هجیتن  رد  دنتسین ، یسک  صاخ  کلم  دنتسه ،

نیا تسا  زیاج  ایآ  هدومن ، شرـسپ  مان  هب  یمـسر  روط  هب  ار  نآ  هدـیرخ و  ار  یعارز  نیمز  کی  زا  یعاـشم  مهـس  يدرف  س 2025 :
؟ دنک فقو  تسا ، هدیرخ  شرسپ  يارب  هک  ار  نیمز 

دعب ردپ  رگا  هجیتن  رد  تسین ، هدیسر ، تبث  هب  وا  مان  هب  کلم  هک  يدرف  یعرـش  ّتیکلام  كالم  یـسک ، مان  هب  کلم  تبث  دّرجم  ج :
تروص نیا  رد  دشاب ، هدـش  ققحم  حیحـص  روط  هب  زین  نآ  ضبق  هدرک و  هبه  وا  هب  ار  نآ  شرـسپ ، مان  هب  نآ  تبث  نیمز و  دـیرخ  زا 

یقاب شدوخ  ّتیکلام  رد  نیمز  هدرک و  وا  مان  هب  ار  نیمز  دنـس  طقف  رگا  یلو  تسین ، نآ  کـلام  اریز  دـنک  فقو  ار  نآ  درادـن  قح 
رظن زا  وا  دشاب ، هدنام 
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.دنک فقو  ار  نآ  دراد  قح  تسا و  نآ  کلام  یعرش 

دجاسم و تخاس  يارب  ار  دوخ  رایتخا  تحت  ياه  نیمز  زا  يرادقم  يرهش  نیمز  نامزاس  تفن و  تکرـش  نیلوئـسم  رگا  س 2026 :
هفوـقوم اـه  نیمز  نیا  اـیآ  دریگب ، تروـص  مه  ضاـبقا  ضبق و  فـقو ، هغیـص  ءاـشنا  رب  هوـالع  دـنهدب و  صاـصتخا  هیملع  سرادـم 

؟ ددرگ یم  بترتم  اهنآ  رب  فقو  ماکحا  دنوش و  یم  بوسحم 

زا رگا  یلو  دنتـسین  فقو  لباق  دشاب  هدـش  نییعت  اهنآ  يارب  یـصاخ  فرـصم  دنـشاب و  تلود  یمومع  لاوما  زا  اه  نیمز  نیا  رگا  ج :
اب اهنآ  ءایحا  دنـشاب ، يرهـش  نیمز  نامزاس  ای  تفن و  تکرـش  ای  تلود  رایتخا  رد  دنتـسین و  یـسک  کلم  هک  دنـشاب  یتاوم  یـضارا 

.درادن لاکشا  نآ  دننام  هسردم و  ای  دجسم  ناونع  هب  هطوبرم  نیلوئسم  هزاجا 

؟ دیامن فقو  یمومع  حلاصم  تهج  رد  ار  دوخ  كالما  زا  یضعب  دراد  قح  يرادرهش  ایآ  س 2027 :

رظن زا  يرادرهش  هک  دشاب  یکالما  زا  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، کلم  تیصوصخ  يرادرهـش و  ینوناق  تارایتخا  دودح  عبات  رما  نیا  ج :
نیا رد  دهدب ، صاصتخا  رگید  روما  ای  دجسم و  ای  ناتسرامیب  ای  هاگنامرد  لیبق  زا  رهـش  یمومع  حلاصم  هب  ار  اهنآ  دراد  قح  ینوناق 

ار اهنآ  درادن  قح  تسا ، يرادرهـش  هب  طوبرم  روما  يارب  هدافتـسا  صوصخم  هک  دشاب  یکالما  زا  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  تروص 
.دنک فقو 

هیلع فوقوم  طیارش 

تیفیک دروم  رد  دندوب ، هتفرگ  يرهش  نیمز  نامزاس  زا  هک  ینیمز  هعطق  رد  دجـسم  کی  تخاس  زا  دعب  يا  هقطنم  یلاها  س 2028 :
، دوش تبث  صاخ  فقو  ناونع  هب  دیاب  هک  دندوب  دـقتعم  نانآ  زا  يا  هّدـع  دـندرک ، ادـیپ  فالتخا  صاخ ، ای  دـشاب  ماع  هک  نآ  فقو 

همه نوچ  هک  دنتشاد  داقتعا  مه  يدادعت 
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؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  دشاب ، ماع  فقو  دیاب  دنا  هتشاد  تکراشم  نآ  نتخاس  رد  یلاها 

نداد تبسن  يراذگمان ، رد  یلو  دومن ، فقو  یّصاخ ، هفئاط  ای  هورگ  يارب  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  ماع  ياه  فقو  ءزج  دجسم  ج :
، دنا هتشاد  تکراشم  دجسم  تخاس  رد  هک  ینینمؤم  تسین  هتسیاش  یلو  درادن ، لاکشا  یصاخشا  ای  صخش  هب  یتبـسانم  کی  هب  نآ 

.دننک عازن  هطبار  نیا  رد 

رد فـقو  تهج  تیعورـشم  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  تسا و  هدرک  فـقو  هقرف  نیا  هـب  ار  دوـخ  كـالما  یفرحنم  هـقرف  سیئر  س 2029 :
نیا ایآ  دنتـسه ، لطاب  هدـننک و  هارمگ  دـساف و  هفرحنم  هقرف  نیا  لاـمعا  تاداـقتعا و  فادـها و  یفرط  زا  تسا و  طرـش  نآ  تّحص 

؟ تسا زیاج  روکذم  هقرف  عفن  هب  لاوما  نیا  زا  هدافتسا  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  فقو 

یفقو نینچ  تسا ، تیـصعم  هانگ و  رب  هناعا  قیداـصم  زا  مارح و  یتهج  هدـش ، فقو  نآ  يارب  کـلم  هک  یتهج  دوش  تباـث  رگا  ج :
.دشاب یمن  حیحص  تسا ، مارح  ًاعرش  هک  یتهج  رد  لاوما  نآ  زا  هدافتسا  هدوب و  لطاب 

فقو ياهترابع 

رد تلاخد  قح  هدـش ، سیـسأت  نانآ  يارب  هینیـسح  هک  يا  هقطنم  یلاها  يرادازع و  سلاجم  رد  ناگدـننک  تکرـش  اـیآ  س 2030 :
؟ دنراد ار  همانفق  تارقف و  ریسفت 

فرع هب  ای  هیلاقم و  هیلاح و  نئارق  دـهاوش و  هب  دـیاب  دنـشاب ، هتـشاد  ماهبا  ای  لامجا  هک  یتروص  رد  هماـن ، فقو  داـفم  مهف  يارب  ج :
.دنک يأر  هب  ریسفت  شدوخ  فرط  زا  ار  اهنآ  درادن  قح  یسک  درک و  هعجارم 

، ناکم نآ  رد  لیـصحت  هب  لوغـشم  بالط  دوجو  اب  ایآ  دشاب ، هدـش  فقو  هینید  مولع  لیـصحت  میلعت و  يارب  یناکم  رگا  س 2031 :
زا نارفاسم  يداع و  دارفا  تسا  زیاج 
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؟ دنیامن هدافتسا  اجنآ  تاناکما 

تـسین زیاـج  دـشاب ، نآ  رد  ینید  مولع  لیـصحت  سیردـت و  روظنم  هب  اـی  ینید و  مولع  بـالط  صوـصخ  فـقو  ناـکم  نآ  رگا  ج :
.دننک هدافتسا  اجنآ  زا  نارگید 

ءانما تأیه  ناونع  هب  یلاـها  مومع  زا  یتأـیه  هک  هدـش  طرـش  فقو  هغیـص  رد  : » تسا هدـمآ  يا  هماـنفقو  رد  ریز  تراـبع  س 2032 :
قح ناگدننک ، باختنا  نییعت  رب  تلالد  مدع  ضرف  رب  و  دنک ؟ یم  ناگدننک  باختنا  نییعت  رب  تلالد  ترابع  نیا  ایآ  .دوش » باختنا 

؟ تسا یناسک  هچ  اب  ءانما  تأیه  باختنا 

باختنا شفقو  رد  فقاو  رگا  لاح ، ره  هب  .دشاب  یم  ءانما  تأیه  باختنا  رد  یلاها  مومع  تکراشم  موزل  روکذـم ، ترابع  رهاظ  ج :
اب انما  تأیه  باختنا  دشاب ، هتشاد  یـصاخ  ّیلوتم  فقو  هک  یتروص  رد  دشاب ، هدرکن  نّیعم  ار  انما  تأیه  ِناگدننک  باختنا  ای  هدننک 

نییعت ّیلوتم  فقاو  فرط  زا  ًالصا  ای  دنـشاب  هتـشاد  رظن  فالتخا  مه  اب  هک  دشاب  هتـشاد  صاخ  ّیلوتم  دنچ  هک  یتروص  رد  تسوا و 
.دوش عوجر  عرش  مکاح  هب  هلأسم  نیا  رد  دیاب  دشاب ، هدشن 

، تسا رتگرزب  همه  زا  مهیلع  فوقوم  نیب  رد  ینـس  تهج  زا  هک  يروکذ  دنزرف  تیلوت  رد  حلـصا » دـشرا و   » فصو رگا  س 2033 :
لصا هک  دوش  یم  ثعاب  ینس  تهج  زا  وا  ندوب  رتگرزب  دّرجم  هکنیا  ای  تسا  بجاو  مه  ندوب  حلاص  دشر و  تابثا  ایآ  دشاب ، طرش 

؟ دوش هتشاذگ  وا  ندوب  دشرا  حلصا و  رب 

.دوش زارحا  تیلوت  يّدصت  طورش  همه  دیاب  ج :

فقو نآ  ریغ  مّرحم و  ماّیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  يرادازع  سلاجم  يارب  ار  دوخ  كالما  یـصخش  س 2034 :
ّیلوتم يارب  مه  ار  كالما  عفانم  ثلث  هداد و  رارق  نآ  ّیلوتم  دبا ، ات  ار  دوخ  نادنزرف  شدوخ  زا  دعب  تسا و  هدرک 
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همه يارب  فقو  تیلوت  اـیآ  دـشاب ، هتـشاد  مّوس  مّود و  لّوا و  هقبط  زا  ّثنؤم  رکذـم و  دـالوا  فقاو ، یناـمز  رد  رگا  تسا ، هداد  رارق 
رکذـم و نادـنزرف  نیب  ایآ  نانآ ، همه  نیب  میـسقت  ضرف  رب  و  دوش ؟ یم  میـسقت  نانآ  نیب  تیلوت  قح  تسا و  كرتشم  روط  هب  ناـنآ 

؟ توافت اب  ای  دوش  یم  میسقت  يواسم  روط  هب  ّثنؤم 

تاقبط همه  دشاب ، هتـشادن  دوجو  دنکب ، قحال  رب  قباس  لسن  میدـقت  ثرا و  تاقبط  بسح  رب  بیترت  رب  تلالد  هک  يا  هنیرق  رگا  ج :
هب دشاب ، ّثنوم  رکذم و  نیب  یتوافت  هکنآ  نودب  تیلوت  قح  دنتسه و  فقو  ّیلوتم  يواسم  كرتشم و  روط  هب  ینامز  ره  رد  دوجوم 

.دوش یم  میسقت  نانآ  نیب  يواسم  روط 

دهتجم هک  ییاـملع  زا  یکی  اـیآ  دـهد ، رارق  نیدـهتجم  اـملع و  قلطم  يارب  شدوخ  زا  دـعب  ار  فقو  تیلوت  فـقاو ، رگا  س 2035 :
؟ دریگب رایتخا  رد  ار  تیلوت  روما  دراد  قح  تسین 

درادـن لاکـشا  ینید  ملاع  طسوت  فقو  تیلوت  تسا ، نیدـهتجم  صوصخ  املع  زا  فقاو  دوصقم  هک  دوشن  زارحا  هک  یناـمز  اـت  ج :
.دشابن داهتجا  هبتر  زئاح  دنچره 

فقو ماکحا 

لوا تمسق 

هناخزپشآ عماج و  دجـسم  هسردم  قاتا  نیب  عقاو  هناخباتک  بیرخت  هب  مادقا  صاخ ، ّیلوتم  هزاجا  نودـب  دارفا  زا  يا  هّدـع  س 2036 :
ندناوخ زامن  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  نانآ  راک  نیا  ایآ  دنا ، هدرک  دجـسم  ءزج  ار  نآ  دنا و  هدومن  تسا  دجـسم  هب  لصتم  هک  هینیـسح 

؟ تسا زیاج  ناکم  نآ  رد 

درادـن و ار  دجـسم  هب  نآ  لیدـبت  رییغت و  قح  یـسک  تسا ، هدـش  فقو  هناخباتک  يارب  طقف  هناخباتک ، نیمز  هک  دوش  تباـث  رگا  ج :
تلاح هب  ار  نآ  تسا  بجاو  هدرک ، بارخ  ار  نآ  نامتخاس  هک  یسک  ره  تسین و  زیاج  نآ  رد  ندناوخ  زامن 
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.درادن لاکشا  نآ  رد  ندناوخ  زامن  دوشن ، تباث  هناخباتک  صوصخ  يارب  نآ  فقو  رگا  یلو  دنادرگرب ، شا  هیلوا 

هب هرابود  تّدم  نیا  ياضقنا  زا  دعب  دوش و  فقو  دجسم  ناونع  هب  لاس  هد  ًالثم  یتقوم  تّدم  يارب  یناکم  تسا  زیاج  ایآ  س 2037 :
؟ ددرگرب وا  هثرو  ای  فقاو  ّتیکلم 

يارب ناـکم  نآ  سبح  یلو  دوش ، یمن  قـقحم  نآ  اـب  مه  تیدجـسم  ناوـنع  تسین و  حیحـص  تقوـم  فـقو  ناوـنع  هب  راـک  نیا  ج :
.درادن لاکشا  نّیعم  تّدم  هب  نارازگزامن 

هب لیدـبت  يارب  نآ  تیعقوم  دراد و  دوجو  تسین ، یفاک  یلاها  تاوما  نفد  يارب  هک  یناتـسربق  رانک  رد  يا  هفوقوم  نیمز  س 2038 :
؟ تسا زیاج  ناتسربق  هب  نآ  لیدبت  ایآ  تسا ، بسانم  ناتسربق 

لیبق زا  نآ  فقو  رگا  یلو  تسین ، زیاج  ناگیار  روط  هب  ناتسربق  هب  هدش ، فقو  تاوما  نفد  زا  ریغ  یتهج  يارب  هک  ینیمز  لیدبت  ج :
.دهد هراجا  تاوما  نفد  يارب  ار  نآ  دنادب  فقو  عفن  تحلصم و  هب  هک  یتروص  رد  دناوت  یم  نآ  یعرش  ّیلوتم  دشاب ، تعفنم  فقو 

رارق یتلود  ياه  نامتخاس  یّلم و  ياهکراپ  اهنابایخ و  ثادحا  هعـسوت و  ياهحرط  ریـسم  رد  یفقو  ياه  نیمز  زا  یـضعب  س 2039 :
یتلود ياه  هرادا  تاسـسؤم و  زا  یـضعب  طـسوت  اـهنآ ، لوپ  هراـجا و  تخادرپ  نودـب  یعرـش و  ّیلوتم  هزاـجا  نودـب  دـنریگ و  یم 
ضوع دیاب  دنک  یم  فّرصت  هفوقوم  ياه  نیمز  نیا  رد  هک  یسک  ایآ  تسا ؟ زیاج  نانآ  يارب  راک  نیا  ماجنا  ایآ  دنوش ، یم  هرداصم 

ای هفوقوم و  تمیق  تخادرپ  رد  ایآ  و  دزادرپب ؟ فّرـصت  ماگنه  زا  ار  شتافّرـصت  لثملا  ترجا  دـیاب  ایآ  و  دزادرپب ؟ ار  اـهنآ  تمیق  اـی 
ای تسا  بجاو  عرش  مکاح  زا  نتفرگ  نذا  تارادا ، تاسسؤم و  طسوت  نآ  ياج  هب  يرگید  نیع  نداد 
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؟ دیامن قفاوت  نآ  تمیق  ای  ضوع  دروم  رد  نانآ  اب  فقو  عفن  تحلصم و  تیاعر  اب  فقو  ّیلوتم  ای  فاقوا  هرادا  تسا  زیاج  هک  نیا 

تعفنم فقو  لیبق  زا  فقو  رگا  هک  هنوگناـمه  دـنک ، فّرـصت  فقو  رد  یعرـش  ّیلوتم  هزاـجا  نذا و  نودـب  یـسک  تسین  زیاـج  ج :
رد عافتنا  تیلباق  هک  یفقو  لیدـبت  شورف و  نینچمه  تسا  زیاج  ّیلوتم  زا  نآ  ندرک  هراجا  زا  دـعب  طقف  مه  نآ  رد  فّرـصت  دـشاب ،
نآ رد  یعرـش ، ّیلوتم  هزاـجا  نودـب  رگا  تسا و  نآ  نماـض  دـنک  فـلت  ار  نآ  یـصخش  رگا  تسین و  زیاـج  دراد ، ار  فـقو  تهج 
رد دیامن و  فرـصم  فقو  تهج  رد  ات  دزادرپب  فقو  یعرـش  ّیلوتم  هب  ار  نآ  دیاب  تسا و  نآ  لثملا  ترجا  نماض  دـیامن ، فّرـصت 

فّرصتم اب  مکاح  هب  هعجارم  نودب  فقو ، ّیلوتم  تسا  زیاج  تسین و  یتلود  ياه  هرادا  تاسسؤم و  صاخشا و  نیب  یقرف  هطبار  نیا 
.دیامن قفاوت  نآ  ضوع  ای  ترجا  دروم  رد  فقو ، تحلصم  تیاعر  اب  هدننک  فلت  ای 

هب رـضاح  لاـح  رد  تسا و  بساـنم  ناـیاپراچ  روبع  يارب  طـقف  هک  تسا  یهار  ياراد  هک  دراد  دوجو  يا  هفوـقوم  نیمز  س 2040 :
يواسم رادقم  هب  هک  يروط  هب  فرط  ود  زا  نآ  هعـسوت  ایآ  دنک ، ادیپ  هعـسوت  روبزم  هار  دیاب  نآ  رانک  رد  هناخ  زاس  تخاس و  ببس 

زا رادقم  نآ  هار ، هعسوت  يارب  تسا  زیاج  ایآ  زاوج ، مدع  ضرف  رب  و  تسا ؟ زیاج  دریگب  رب  رد  ار  یـصخش  كالما  یفقو و  نیمز  زا 
؟ دوش هراجا  نآ  ّیلوتم  زا  یفقو  نیمز 

عافتنا يارب  هفوقوم  دوخ  ای  دنک و  اضتقا  ار  نآ  يروآ  مازلا  ترورض  هکنآ  رگم  تسین ، زیاج  هداج  روبع و  لحم  هب  فقو  رییغت  ج :
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فقو تحلصم  تیاعر  اب  رورم  روبع و  هار  هعسوت  يارب  تسا  تعفنم  فقو  هک  ینیمز  هراجا  یلو  دشاب ، هتشاد  هار  نآ  هب  زاین  نآ  زا 
.درادن لاکشا 

يارب ار  نآ  تیلوت  فقاو  دـننک و  نفد  نآ  رد  ار  دوخ  تاوما  اـت  هدـش  يا  هقطنم  یلاـها  فـقو  شیپ  لاـس  تسیب  ینیمز  س 2041 :
مه ار  روبزم  ملاع  زا  دعب  ّیلوتم  باختنا  تیفیک  هداد و  رارق  هدرک  رکذ  همانفقو  رد  هک  رهـش  ياملع  زا  یکی  يارب  سپـس  شدوخ و 

و دراد ؟ ار  نآ  هب  رگید  طیارش  ندرک  هفاضا  ای  نآ و  طیارش  زا  یضعب  رییغت  ای  فقو  رییغت  قح  ینونک  ّیلوتم  ایآ  تسا ، هدومن  نّیعم 
هب فقو  عوضوم  ایآ  دیامن ، نیـشام  هاگتـسیا  ار  نآ  هکنیا  لثم  دراذگب ، ریثأت  هدش  فقو  نآ  يارب  نیمز  هک  یتهج  رب  رییغت  نیا  رگا 

؟ دنام یم  یقاب  دوخ  لاح 

یـضعب رییغت  نینچمه  نآ و  لیدبت  رییغت و  رگید  تسا ، هدش  ذفان  ققحم و  ضبق ، ققحت  اب  یعرـش  رظن  زا  فقو  هک  ضرف  نیا  اب  ج :
نآ ّتیفقو  شا ، یلبق  تلاح  زا  فقو  رییغت  اب  تسین و  زیاج  ّیلوتم  ای  فقاو  طسوت  نآ  هب  دیدج  طیارش  ندرک  هفاضا  ای  طیارش و  زا 

.دوش یمن  لیاز 

لاس نیدنچ  تسا و  هتفر  ایند  زا  هدرک و  فقو  دجسم  هب  هتسباو  هنسحلا  ضرق  قودنـص  داجیا  يارب  ار  دوخ  هزاغم  يدرف  س 2042 :
؟ تسا زیاج  رگید  ياهراک  يارب  نآ  زا  هدافتسا  ایآ  تسا ، یبارخ  ضرعم  رد  رضاح  لاح  رد  هدنام و  هتسب  ناکم  نآ  هک  تسا 

رد هنسحلا  ضرق  قودنص  داجیا  هب  يزاین  ًالعف  و  دشاب ، هدش  ققحم  نآ ، رد  هنسحلا  ضرق  قودنـص  داجیا  يارب  هزاغم  فقو  رگا  ج :
ياهقودنص يارب  نآ  زا  هدافتسا  دشابن ، دجسم  نآ 
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يریخ راک  ره  رد  نآ  زا  هدافتـسا  دشابن  نکمم  مه  نیا  رگا  درادن و  لاکـشا  دـشاب ، رگید  دـجاسم  هب  هتـسباو  هک  يا  هنـسحلا  ضرق 
.تسا زیاج 

ای مرحم  ياهبش  زا  یکی  رد  هک  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هیزعت  ندناوخ  يارب  نآ  بآ  مهـس  اب  ار  ینیمز  هعطق  یـصخش  س 2043 :
هثرو زا  یکی  هب  ًادعب  تسا و  هدومن  فقو  دوش ، یم  رازگرب  یّحلا »  » دجسم رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما تداهـش  بش  رد  رفص و 

یمکح هچ  راک  نیا  دوش ، هتخاس  نآ  رد  یناتـسرامیب  ات  دهدب  رارق  تشادـهب  ترازو  رایتخا  رد  ار  نیمز  نآ  هک  هدرک  ّتیـصو  شا 
؟ دراد

فرـصم ناتـسرامیب و  تخاـس  يارب  نآ  نداد  هراـجا  یلو  تسین ، زیاـج  عاـفتنا ، فقو  هب  تعفنم  فقو  زا  فـقو  لیدـبت  رییغت و  ج :
.درادن لاکشا  دشاب ، فقو  تحلصم  هب  هک  یطرش  هب  فقو ، تهج  رد  نآ  هراجا 

؟ تخاس هینیسح  ای  یّلصم  یفقو  ياه  نیمز  رد  ناوت  یم  ایآ  س 2044 :

تخاس يارب  یناجم  روط  هب  اهنآ  يراذـگاو  دنتـسین و  هریغ  هینیـسح و  ای  دجـسم  ناونع  هب  دّدـجم  فقو  لباق  یفقو ، ياـه  نیمز  ج :
يارب یعرش  ّیلوتم  طسوت  اهنآ  نداد  هراجا  یلو  تسین ، زیاج  سکچیه  يارب  مدرم  زاین  دروم  یمومع  تاسـسؤم  زا  یکی  ای  یّلـصم 

هدش نّیعم  فقو  يارب  هک  یتاهج  رد  دیاب  روبزم  ياه  نیمز  هراجا  غلبم  درادن و  لاکشا  اهنآ  رد  هینیسح  ای  هسردم  ای  یّلصم  نتخاس 
.دوش فرصم  تسا ،

هب نآ  لیدبت  فقاو و  دصق  فالخرب  صاخ  فقو  رییغت  دـنیوگ : یم  يا  هّدـع  تسیچ ؟ صاخ  فقو  ماع و  فقو  يانعم  س 2045 :
؟ تسا حیحص  نخس  نیا  ایآ  تسا ، زیاج  صاخ  کلم 

تـسا نّیعم  صاخـشا  ای  صخـش  رب  فقو  صاخ ، فقو  نیا  رب  اـنب  تسا ، هیلع  فوقوم  هظحـالم  اـب  فقو  رد  صوصخ  مومع و  ج :
فقو دننام 
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تحارتسا و ياه  ناکم  دـجاسم و  دـننام  یمومع  حـلاصم  تاهج و  رب  فقو  ماع  فقو  وا و  نادـنزرف  دـیز و  رب  فقو  ای  دـالوا و  رب 
تسا و نآ  دننام  دنا و  هدنام  هار  رد  هک  یناسک  نارامیب و  ماتیا و  ارقف و  لثم  یلک  نیوانع  رب  فقو  ای  رگید و  هباشم  روما  سرادم و 
تاهج و رب  فقو  رد  ًالثم  دـنراد ، توافت  راثآ  ماکحا و  ثیح  زا  دـنچره  دـنرادن ، فقو  لصا  تهج  زا  یتوافت  هناگ  هس  ماسقا  نیا 
رد مهیلع  فوقوم  قادـصم  دوجو  نینچمه  تسین و  طرـش  یـسک  لوبق  یموـمع  نیواـنع  رب  فـقو  رد  نینچمه  یموـمع و  حـلاصم 
رب فقو  رد  نینچمه  دنتـسه و  طرـش  روما  نیا  صاخ  فقو  رد  هک  یلاـح  رد  تسین  طرـش  مه  فقو  هغیـص  يارجا  ماـگنه  جراـخ 
هب فقو  اهنآ ، دننام  اه و  لپ  اه و  ناتسربق  سرادم و  دجاسم و  لیبق  زا  دنتسه  عافتنا  فقو  تروص  هب  هک  یمومع  حلاصم  تاهج و 
هک تعفنم  فقو  تروص  هب  یّلک  نیوانع  رب  فقو  صاـخ و  فقو  فـالخ  رب  دوش ، بارخ  رگا  یّتح  تسین  شورف  لـباق  هجو  چـیه 

.تسا زیاج  ییانثتسا  ياهتلاح  زا  یضعب  رد  اهنآ  لیدبت  شورف و 

نتفر نیب  زا  ِضرعم  رد  رـضاح  لاح  رد  هدـش و  دجـسم  کی  فقو  هنس 1263 ه ش  هب  طوبرم  نآرق  یطخ  هخـسن  کی  س 2046 :
؟ دراد یعرش  هزاجا  هب  زاین  دنمشزرا  سدقم و  رثا  نیا  يرادهگن  ندرک و  دلج  ایآ  .تسا 

زا یّـصاخ  هزاجا  هب  جایتحا  دجـسم ، نامه  رد  نآ  يرادـهگن  دـیجم و  نآرق  ياه  قرو  دـلج و  حالـصا  ندرک و  دـلج  هب  مادـقا  ج :
.درادن عرش  مکاح  فرط 

بجوم فقو  تهج  ریغ  رد  نآ  رد  فّرصت  فقو و  بصغ  ایآ  س 2047 :
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نابایخ هب  لیدـبت  هفوقوم  نیمز  اـی  ددرگ و  بیرخت  نآ  ناـمتخاس  هکنیا  لـثم  فقو  ندرک  فلت  اـیآ  و  تسا ؟ لـثملا  ترجا  ناـمض 
؟ ددرگ یم  نآ  تمیق  ای  لثم  نامض  بجوم  دوش ،

ریغ رد  فّرـصت  بصغ و  تسا ، تعفنم  فقو  تروص  هب  هک  یّماـع  فقو  رد  نینچمه  دـالوا و  رب  فقو  دـننام  صاـخ  فقو  رد  ج :
ّدر تسا و  تعفنم  نیع و  نامـض  بجوم  یمّود ، رد  یعرـش  ّیلوتم  نذا  نودب  یلّوا و  رد  مهیلع  فوقوم  نذا  نودـب  ای  فقو  تهج 
رد نآ  ضوع  ّدر  دـشاب و  دوجوم  هک  یتروـص  رد  نیع  ّدر  نینچمه  تسا و  بجاو  مه  هدـشن  اـفیتسا  هدـش و  اـفیتسا  عفاـنم  ضوـع 
رد هفوقوم  نیع  ضوع  فقو و  تهج  رد  دیاب  عفانم  ضوع  تسا و  بجاو  دشاب  هدش  فلت  وا  لعف  رثا  رب  ای  وا  تسد  رد  هک  یتروص 

اهارـسناوراک و سرادم و  دجاسم و  لثم  تسا  عافتنا  فقو  تروصب  هک  یماع  فقو  رد  دوش و  فرـصم  هدش  فلت  هک  یفقو  لدـب 
هک یتروص  رد  دـنربب  عافتنا  اهنآ  زا  مهیلع  فوقوم  ات  دنتـسه  یمومع  نیوانع  ای  تاهج  رب  فقو  هک  اهنآ  دـننام  اـه و  هربقم  اـهلپ و 

شتافّرصت لثملا  ترجا  دیاب  دربب  راکب  دنا  هدش  فقو  اهنآ  يارب  هک  یعفانم  زا  ریغ  یتهج  رد  ار  اهنآ  دنوش و  بصغ  بصاغ  طسوت 
نماض هک  اهلپ  اههاگترایز و  اه و  هربقم  دـجاسم و  فالخ  رب  دزادرپب  ار  اـهمامح  اهارـسناوراک و  سرادـم و  لـیبق  زا  ییاـهزیچ  رد 

مه نآ  هک  دنهدب  ار  اهنآ  یمیق  ای  یلثم  ضوع  دیاب  دـنک  فلت  ار  تافوقوم  نیا  نیع  رگا  تسین و  اهنآ  رد  شتافّرـصت  لثملا  ترجا 
.دوش یم  فرصم  هدش  فلت  فقو  لدب  رد 

ار دوخ  کلم  یصخش  س 2048 :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 682 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاناوت فقو ، ّیلوتم  رـضاح  لاح  رد  یلو  تسا ، هدرک  فقو  اتـسور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ءادهـشلادیس يرادازع  سلاجم  ییاپرب  يارب 
رازگرب يرادازع  سلاجم  دراد  تماقا  نآ  رد  هک  يرهـش  رد  تسا  زیاج  اـیآ  درادـن ، ار  هماـنفقو  رد  روکذـم  ياتـسور  رد  ازع  هماـقا 

؟ دنک

يارب لیکو  نتفرگ  اب  دـنچره  فقو  هب  لمع  هک  ینامز  ات  دـشاب ، اتـسور  نامه  رد  يرادازع  سلاجم  هماقا  صوصخم  فقو ، رگا  ج :
ات دریگب  بیان  ار  يدرف  تسا  بجاو  هکلب  دهد  لاقتنا  رگید  ياج  هب  ار  سلاجم  نآ  درادـن  قح  دـشاب ، نکمم  اتـسور  نامهرد  نآ ،

.دنک اپرب  يرادازع  سلاجم  اتسور  نآ  رد 

فرصم لوپ  دننک و  هدافتـسا  دوخ  ياه  نامتخاس  نهآ  يراکـشوج  يارب  نآ  قرب  زا  دجـسم  ناگیاسمه  تسا  زیاج  ایآ  س 2049 :
ار نآ  قرب  زا  هدافتسا  هزاجا  دجسم ، نیلوئسم  تسا  زیاج  ایآ  و  دنزادرپب ؟ دجسم  روما  هرادا  نیلوئسم  هب  ار  نآ  زا  رتشیب  یّتح  قرب و 

؟ دنهدب

.دنهدب ار  يا  هزاجا  نینچ  تسین  زیاج  مه  دجسم  نیلوئسم  تسین و  زیاج  یصخش  ياهراک  يارب  دجسم  قرب  زا  هدافتسا  ج :

هب نآ  زا  یشک  هلول  ایآ  تسا ، هدوب  مدرم  هدافتسا  دروم  يدامتم  ياهلاس  لوط  رد  هک  دراد  دوجو  يا  هفوقوم  بآ  همشچ  س 2050 :
؟ تسا زیاج  یصخش  لزانم  هب  ای  دّدعتم و  ياه  ناکم 

نآ بآ  زا  مهیلع  فوقوم  هّیقب ي  هدافتـسا  عناـم  دـشابن و  فقو  تهج  ریغرد  عاـفتنا  اـی  فقو و  رییغت  نآ ، زا  هلوـل  ندیـشک  رگا  ج :
.تسین زیاج  الا  درادن و  لاکشا  دوشن ،

لاح رد  دراد ، رارق  اتسور  یلصا  هار  رانک  رد  نیمز  نیا  تسا ، هدش  فقو  ینید  مولع  بالط  یناوخ و  هیزعت  يارب  ینیمز  س 2051 :
فرط رد  هک  دنزاسب  نآ  رد  ار  يرگید  هار  دنراد  دصق  اتسور  یلاها  زا  یضعب  رضاح 
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زیاجراک نیا  ماجنا  ایآ  دـشاب ، رثؤم  نیمز  تمیق  شیازفا  رد  هار  نیا  ندیـشک  هک  مینک  ضرف  رگا  دوش ، یم  عقاو  روبزم  نیمز  رگید 
؟ تسا

هب نآ  لیدبت  ای  یفقو  نیمز  رد  فّرصت  یعرش  زّوجم  نآ ، زا  یتمسق  رد  هداج  ندیـشک  رثا  رب  هفوقوم  نیمز  تمیق  شیازفا  دّرجم  ج :
.تسین هار 

، تسا هدرک  فقو  دجسم  تعامج  ماما  تنوکس  يارب  ار  نآ  شبحاص  هک  دراد  دوجو  يا  هناخ  دجسم  کی  یکیدزن  رد  س 2052 :
مه تعامج  ماما  دوخ  تسین و  وا  تنوکـس  بسانم  رگید  لئالد  ناگدـننک و  هعجارم  هلئاع و  ترثک  تلع  هب  رـضاح  لاـح  رد  یلو 

تـسا زیاج  ایآ  تسا ، هتفرگ  ماو  يرادـقم  نآ  تخاس  يارب  دراد و  تاریمعت  هب  جایتحا  دـنک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  دراد  یلزنم 
، نآ تاریمعت  ماجنا  تسا و  نکاس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  ياه  یهدـب  تخادرپ  يارب  ار  نآ  هراجا  لوپ  دـهد و  هراجا  ار  هفوقوم  هناـخ 

؟ دیامن فرصم 

درادن ار  نآ  نداد  هراجا  قح  وا  ًاعرش  دشاب ، هدش  فقو  دجـسم  تعامج  ماما  تنوکـس  يارب  عافتنا ، فقو  تروص  هب  هناخ  رگا  ج :
زاین یکچوک ، رطاخ  هب  هناخ  نآ  رگا  دشاب و  شا  ینوکسم  لزنم  ریمعت  نوید و  تخادرپ  يارب  نآ  هراجا  زا  هدافتسا  دصق  هب  دنچره 

یضعب رد  نآ  زا  دناوت  یم  دنک ، یمن  فرطرب  ناگدننک  هعجارم  هب  ییوگخساپ  نامهم و  ندمآ  شا و  هداوناخ  تنوکـس  يارب  ار  وا 
يرگید تعامج  ماما  هب  ار  روبزم  هناخ  هکنآ  ای  دنک و  هدافتـسا  ناگدـننک  هعجارم  هب  ییوگخـساپ  يارب  ًالثم  بش  ای  زور  تاعاس  زا 

.دنک تنوکس  نآ  رد  ات  دهدب 

یلعف بتار  ماما  اب  نآ  تیلوت  تسا و  فقو  دوش ، یم  هداد  هراجا  اـهناوراک  تحارتسا  يارب  هک  ییارـسناوراک  ناـمتخاس  س 2053 :
لباقم رد  هک  تسا  يدجسم 
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نآ ياـجب  هدـش و  بارخ  ارـسناوراک  ناـمتخاس  هدـشن ، ناـیب  عجارم  دزن  قیقد  روـط  هب  هلأـسم  هکنیا  تلع  هب  دراد و  رارق  ناـکم  نآ 
؟ دنام یم  یقاب  رییغت  زا  لبق  تروص  نامه  هب  ناکم  نیا  عفانم  ایآ  تسا ، هدش  هتخاس  يا  هینیسح 

هب دـیاب  ارـسناوراک  نامتخاس  هکلب  تسین ، زیاج  تسا ، عافتنا  فقو  هک  هّینیـسح  هب  تسا  تعفنم  فقو  هک  ییارـسناوراک  لیدـبت  ج :
هک یتهج  نامه  رد  نآ  هراجا  دـمآرد  دوش و  هداد  هراـجا  نارفاـسم  اـهناوراک و  هب  اـت  دوش  هداد  تشگرب  دوخ  یلبق  تروص  ناـمه 
یم اضتقا  فقو  تّدم  زارد  تّدم و  هاتوک  تحلصم  هک  دهد  صیخشت  یعرش  ّیلوتم  رگا  یلو  دسرب ، فرصم  هب  هدرک  نییعت  فقاو 

، دسرب فرصم  هب  فقو  تهج  رد  نآ  هراجا  دوش و  هداد  هراجا  ینید  رئاعـش  ییاپرب  يارب  یلعف  تروص  نیمه  هب  ناکم  نآ  هک  دنک 
.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  تسا  زیاج 

؟ تسا زیاج  هدش  هتخاس  دجسم  نحص  نیمز  رد  هک  يا  هزاغم  یلفقرس  شورف  ایآ  س 2054 :

نذااب فقو ، عفن  تحلـصم و  تیاعر  اب  نآ  یلفقرـس  شورف  هدوب  زاجم  ًاعرـش ، دجـسم ، نحـص  رد  هزاغم  داـجیا  هک  یتروص  رد  ج :
هب لّوا  تروص  نامه  هب  نآ  نیمز  دوش و  بارخ  هزاـغم  ناـمتخاس  تسا  بجاو  تروص  نیا  ریغ  رد  درادـن و  یعناـم  یعرـش  ّیلوتم 

.دوش هفاضا  دجسم  طایح 

قرب ياههاگورین  اهدس و  نتخاس  لیبق  زا  یحارط  ینف و  لئاسم  ببس  هب  یتلود  ریغ  یتلود و  تاسسؤم  زا  یضعب  یهاگ  س 2055 :
هب مزلم  یعرـش  رظن  زا  اهحرط  نیا  يرجم  ایآ  دـنوش ، یم  یفقو  ياه  نیمز  رد  فّرـصت  هب  روبجم  نآ ، دـننام  یمومع و  ياـهکراپ  و 

؟ تسا فقو  ترجا  ای  ضوع  تخادرپ 

فقو دیرخ  ای  هراجا  يارب  دیاب  صاخ  فاقوا  رد  ج :
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فقو تهج  رد  اهنآ  عفانم  ات  دنا  هدـش  فقو  تعفنم  فقو  وحن  هب  هک  یمومع  نیوانع  رب  فقو  رد  درک و  هعجارم  مهیلع  فوقوم  هب 
رد ار  نآ  ات  دوش  تخادرپ  وا  هب  دیاب  مه  هراجالا  لام  دنوش و  هراجا  نآ  یعرـش  ّیلوتم  زا  دـیاب  نآ  رد  فّرـصت  يارب  دوش  فرـصم 
رب تسا و  نامـض  بجوـم  دـشاب  نیع  ندرک  فـلت  مکح  رد  اـه  فـقو  لـیبق  نیا  رد  تافّرـصت  رگا  و  دـنک ، فرـصم  فـقو  تهج 

فقو لّوا  فقو  ياجب  ار  نآ  درخب و  يرگید  کلم  نآ  اب  ات  دهدب  فقو  ّیلوتم  هب  ار  هفوقوم  نیع  ضوع  هک  تسا  بجاو  فّرـصتم 
.دسرب فرصم  هب  فقو  تهج  رد  نآ  ياهدمآرد  ات  دیامن 

مود تمسق 

نامز نامه  رد  ار  نآ  یلفقرـس  لوپ  دومن و  هراجا  نآ  نامتخاس  لیمکت  زا  لبق  ار  يا  هزاغم  لبق  لاـس  نیدـنچ  یـصخش  س 2056 :
ار نامتخاس  فصن  هراجا ، تّدـم  لوط  رد  دومن و  لیمکت  هزاغم  نامه  هراجا  لوپ  اب  ار  نآ  کلام ، هزاجا  اب  سپـس  درک و  تخادرپ 
هک دنک  یم  اعّدا  مه  تیلوت  بئان  تسا و  فقو  روبزم  نامتخاس  هک  تسا  یعّدم  رضاح  لاح  رد  دیرخ و  کلام  زا  یمـسر  دنـس  اب 

؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  دوش ، تخادرپ  هرابود  نآ  یلفقرس  دیاب 

زا هک  یتازایتما  زا  کی  چیه  تروص  نیا  رد  دیامن ، فارتعا  نآ  هب  رجأتسم  ای  دوش و  تباث  نامتخاس ، نآ  نیمز  ندوب  فقو  رگا  ج :
دادرارق روکذـم  نامتخاس  رد  فّرـصت  همادا  يارب  دـیاب  هکلب  درادـن ، يرابتعا  تسا  هتفرگ  هفوقوم  نامتخاس  نیمز  تیکلاـم  یعّدـم 

.دریگب سپ  هتشاد ، ّتیکلام  ياعّدا  هک  یسک  زا  دناوت  یم  ار  دوخ  لوپ  و  دیامن ، دقعنم  فقو  یعرش  ّیلوتم  اب  يدیدج 

زرحم نیمز  ندوب  یفقو  رگا  س 2057 :
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؟ دنراد یفیلکت  هچ  نیمز  نآ  رد  ناگدننک  تعارز  نینکاس و  دشابن ، مولعم  فقو  تهج  یلو  دشاب 

دنیامن و هراجا  وا  زا  ار  نیمز  دننک و  هعجارم  وا  هب  ناگدننک  فّرصت  تسا  بجاو  دشاب ، هتشاد  صاخ  ّیلوتم  هفوقوم ، نیمز  رگا  ج :
هب تبسن  اما  دنیامن و  هعجارم  يو  هب  دیاب  ناگدننک  فّرصت  تسا و  عرـش  مکاح  اب  نآ  رب  تیالو  دشاب ، هتـشادن  یـصاخ  ّیلوتم  رگا 

لها املع و  ارقف و  تاداس و  لثم  دنشاب  نیابتمریغ  قداصتم و  تالمتحم  رگا  تسا ، تالمتحم  نیب  دّدرتم  هک  فقو  دمآرد  فرـصم 
نیا رد  دنشاب ، قداصتم  ریغ  نیابتم و  تالامتحا ، رگا  یلو  دوش ، فرصم  اهنآ  نّقیتم  ردق  رد  فقو  دمآرد  تسا  بجاو  رهـش ، نالف 

هروصحمریغ روما  نیب  لاـمتحا  رگا  دوش و  نّیعم  هعرق  اـب  فقو  فرـصم  تسا  بجاو  دنـشاب ، ینّیعم  روما  رد  روصحم  رگا  تروص 
مینادن یلو  تسا  هیّرذ  رب  فقو  هفوقوم  نیمز  مینادب  هکنیا  لثم  دـشاب  هروصحم  ریغ  صاخـشا  ای  نیوانع  نیب  هک  یتروص  رد  دـشاب ،
بجاو تسا و  کلاملا  لوهجم  مکح  رد  فقو  عفانم  تروص  نیا  رد  تسا ، دارم  هروصحم  ریغ  صاخشا  زا  صخش  مادک  هیّرذ  هک 

هاگترایز ای  دجسم  يارب  فقو  نیب  ددرم  هکنیا  لثم  دشاب  هروصحم  ریغ  تاهج  نیب  لامتحا  رگا  یلو  دوش ، هداد  هقدص  ارقف  هب  تسا 
تالمتحم نآ  زا  جورخ  مدع  طرـش  هب  فقو  ياهدمآرد  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  دشاب ، نآ  دـننام  نارئاز و  هب  کمک  ای  لپ  ای 

.دوش فرصم  هیریخ  روما  رد 

نآ رد  زین  مالسلا ) مهیلع   ) همئا دالوا  زا  یکی  هدوب و  یلاها  تاوما  نفد  لحم  ینالوط  ياهنامز  زا  هک  دراد  دوجو  ینیمز  س 2058 :
ار یناکم  شیپ  لاس  یس  زا  لبق  تسا و  نوفدم 
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يارب فـقو  هکنآ  اـی  هدـش  تاوـما  نفد  يارب  فـقو  نیمز  نیا  هک  تسین  موـلعم  یلو  دـنا ، هتخاـس  نآ  رد  تاوـما  نداد  لـسغ  يارب 
ایآ نیا  رب  انب  ریخ ؟ ای  تسا  عورـشم  تاوما  لسغ  يارب  نآ  رد  هناخلاّسغ  تخاس  میناد  یمن  نینچمه  .تسا  نآ  رد  نوفدـم  هدازماـما 

؟ دنهدب لسغ  ناکم  نآ  رد  ار  دوخ  تاوما  اجنآ  یلاها  تسا  زیاج 

دننک نفد  تسا ، هدازماما  نحص  عباوت  زا  هک  نیمز  نآ  رد  هداد و  لسغ  هناخلاّسغ ، نآ  رد  ار  تاوما  هتـشذگ ، دننامه  تسا  زیاج  ج :
.دننک ادیپ  نیمز ، فقو  تهج  اب  نآ ، تریاغم  هب  ملع  هک  نیا  رگم 

روهشم یلاها  نیب  دننک و  یم  اهنآ  رد  تخرد  تشاک  تعارز و  هب  مادقا  مدرم ، هک  دراد  دوجو  ام  هقطنم  رد  ییاه  نیمز  س 2059 :
اجنآ رد  نکاس  تاداـس  مه  فقو  ّیلوتم  دنـشاب و  یم  هقطنم  رد  نوفدـم  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـگدازماما زا  یکی  مرح  فقو  هک  تسا 
شتآ رد  یلو  هتشاد  دوجو  يا  همانفقو  هتشذگ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  درادن و  دوجو  اه  نیمز  نآ  ندوب  فقو  رب  یلیلد  یلو  دنتـسه 

يا هّدع  دنا و  هداد  اهنآ  ّتیفقو  هب  تداهـش  اه  نیمز  میـسقت  زا  يریگولج  يارب  قباس  تموکح  رد  مدرم  تسا و  هتفر  نیب  زا  يزوس 
نانآ فقو  تایلام  زا  ندـش  فاعم  يارب  ار  اه  نیمز  نآ  تشاد ، تاداـس  هب  هقـالع  هک  هقطنم  ناـمکاح  زا  یکی  هک  دـنیوگ  یم  مه 

؟ دنراد یمکح  هچ  اه  نیمز  نیا  رضاح  لاح  رد  درک ،

دیلاوذ هثرو  فارتعا  ای  تسا  نانآ  فّرـصت  رد  فقو  هک  دـیلاوذ  فارتعا  هکلب  تسین  طرـش  هماـنفقو  دوجو  ّتیفقو ، توبث  يارب  ج :
درم ود  تداهـش  ای  فقو  ناونع  هب  کلم  نآ  اب  راتفر  هقباس  زارحا  نینچمه  تسا و  یفاک  کلم ، نآ  ندوب  فقو  هب  وا ، توف  زا  دعب 

لداع
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اب هجیتن  رد  .دنک  یم  تباث  ار  ندوب  فقو  مه  دشاب  نانیمطا  ای  ملع  دیفم  هک  يا  هنوگ  هب  نآ  ّتیفقو  ترهـش  ای  نآ و  ندوب  فقو  رب 
رد هچنآ  هب  تبسن  فّرصتم  تیکلام  هب  مکح  تروص  نیا  ریغرد  دوش و  یم  ندوب  فقو  هب  مکح  ّتیفقو ، لئالد  نیا  زا  یکی  دوجو 

.دوش یم  دراد  رایتخا 

؟ دوش یم  کلم  نآ  تیفقو  هب  مکح  نونکا  ایآ  هدش ، ادیپ  تسا  شیپ  لاس  دصناپ  هب  طوبرم  هک  یکلم  همانفقو  س 2060 :

فقو رگا  یلو  تسین ، ّتیفقو  رب  یعرـش  تجح  دوشن ، نآ  نومـضم  یتسرد  هب  نانیمطا  بجوم  هک  ینامز  اـت  فقو  دنـس  دّرجم  ج :
دیلاوذ ای  دوش و  نآ  تیفقو  هب  نانیمطا  ای  ملع  دیفم  هک  يروط  هب  دـشاب ، عیاش  لاسنهک  دارفا  صوصخ  هب  مدرم  نیب  کلم  نآ  ندوب 

ره هب  تسا و  ّتیفقو  هب  موکحم  روبزم  کلم  هدـش ، یم  راتفر  فقو  ناونع  هب  نآ  اب  قباس  رد  هک  دوش  زارحا  اـی  دـنک و  رارقا  نآ  هب 
.دوش یمن  ّتیفقو  زا  هفوقوم  کلم  جورخ  بجوم  نامز  رورم  لاح 

ءزج هدرک  يرادیرخ  مردپ  هک  یمهس  هس  نیا  هک  ما  هدش  هجوتم  نونکا  مدرب و  ثرا  هب  مردپ  زا  ار  رهن  بآ  زا  مهس  هس  س 2061 :
ءزج ایآ  تسا ، کیمادـک  رد  لخاد  مهـس  هس  نیا  هک  تسین  صخـشم  نآلا  تسا و  هفوقوم  نآ  مهـس  هدزناپ  هک  تسا  یمهـس  دـص 

ار اهنآ  لوپ  هبلاطم  قح  نم  هدوب و  لطاب  مهس  هس  نیا  دیرخ  ایآ  تسیچ ؟ هطبار  نیا  رد  نم  فیلکت  هدنـشورف ؟ کلم  ای  تسا  فقو 
؟ مراد تسا  هدنز  زونه  هک  لّوا  هدنشورف  زا 

ایآ هک  دشابن  مولعم  هدوب و  تسا  هتخورف  هک  كرتشم  بآ  زا  رادقم  نآ  یعرش  کلام  شورف ، ماگنه  هدنشورف  رگا  ج :
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عیب تروـص  نیا  رد  تسا ، هدـناسر  شورف  هب  ار  کـلم  فـقو و  نیب  عاـشم  مهـس  اـی  هتخورف  تـسا  نآ  کـلام  هـک  ار  يرادـقم  نآ 
.دوش یم  وا  هثرو  هب  ثرا  قیرط  زا  نآ  لاقتنا  عیبم و  هب  تبسن  يرتشم  ّتیکلام  هب  مکح  تسا و  تّحص  هب  موکحم 

درک و میظنت  نآ  هب  عجار  يا  همانفقو  دومن و  صاخ  فقو  ار  غاب  هعرزم و  لیبق  زا  دوخ  ییاراد  زا  یـشخب  اـملع  زا  یکی  س 2062 :
مه ملع  لها  زا  رفن  هد  تسا و  هدومن  ارجا  مه  ار  فقو  یعرـش  هغیـص  هدرک و  لمع  ار  فقو  طیارـش  همه  هک  دومن  حیرـصت  نآ  رد 

؟ دوش یم  لاوما  نیا  ّتیفقو  هب  مکح  همانفقو ، نآ  دوجو  اب  ایآ  دنا  هدرک  ءاضما  ار  نآ 

نانآ هب  هداد و  فقو  یعرش  ّیلوتم  ای  مهیلع  فوقوم  لیوحت  مه  ار  هفوقوم  نیع  فقو ، هغیـص  ءاشنا  رب  هوالع  هک  دوش  تباث  رگا  ج :
.تسا موزلو  تّحص  هب  موکحم  روکذم  فقو  تسا ، هدومن  لقتنم 

تـشادهب هرادا  نیلوئـسم  یلو  دوش  هتخاس  نآ  رد  یتشادهب  زکرم  ای  ناتـسرامیب  ات  هدش  هیدـه  تشادـهب  هرادا  هب  ینیمز  س 2063 :
دّرجم ایآ  و  دریگب ؟ سپ  ار  نیمز  فقاو  تسا  زیاج  ایآ  دـنا ، هدرکن  نآ  رد  یتشادـهب  زکرم  ای  ناتـسرامیب  تخاس  هب  مادـقا  نونکاـت 

؟ تسا طرش  مه  نآ  رد  نامتخاس  تخاس  هکنآ  ای  تسا  یفاک  تیفقو ، ققحت  يارب  تشادهب  هرادا  نیلوئسم  هب  نیمز  میلست 

یعرش ناّیلوتم  هب  میلست  ناونع  هب  یعرش ، هجو  هب  فقو  ءاشنا  زا  دعب  تشادهب  هرادا  نیلوئسم  هب  کلام  طسوت  نیمز  لیوحت  رگا  ج :
دراد قح  دنکن  ادیپ  ققحت  روکذم  رما  ود  زا  یکی  رگا  یلو  درادن ، ار  نآ  نتفرگ  سپ  عوجر و  قح  دشاب ، فقو 
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.دریگب سپ  نانآ  زا  ار  دوخ  نیمز 

هدرک فقو  دجـسم  نتخاـس  يارب  لداـع  دـهاش  رفن  ود  هقطنم و  ملاـع  روضح  رد  ار  نآ  شکلاـم  هک  دراد  دوجو  ینیمز  س 2064 :
ّیلوتم صاخـشا و  نآ  هفیظو  دنا ، هدومن  انب  نآ  رد  ینوکـسم  ياه  هناخ  هدرک و  ادیپ  طلـست  نآ  رب  یـصاخشا  یتدم  زا  دعب  تسا و 

؟ تسیچ

دوش یم  ّبترتم  نآ  رب  فقو  ماکحا  همه  دشاب ، هدرک  ادیپ  قّقحت  فقاو  نذا  اب  هفوقوم  نیع  ضبق  نیمز ، فقو  ءاشنا  زا  دـعب  رگا  ج :
نیب زا  ار  دوخ  نامتخاس  تسا  بجاو  نانآ  رب  تسا و  بصغ  ناشدوخ  يارب  نآ  رد  نارگید  طسوت  ینوکـسم  ياه  هناـخ  تخاـس  و 

یقاب و نآ  یعرـش  کلام  کلم  رب  نیمز  تروص  نیا  ریغرد  دـنهد و  لـیوحت  نآ  یعرـش  ّیلوتم  هب  دـننک و  هیلخت  ار  نیمز  دـنربب و 
.تسا کلام  هزاجا  رب  فقوتم  نآ  رد  نارگید  تافّرصت 

دـنا و هداد  ماجنا  نآ  يور  هلماعم  نیدـنچ  شا  هثرو  وا ، تاـفو  زا  دـعب  هدـیرخ و  شیپ  لاـس  داتـشه  ار  ینیمز  یـصخش  س 2065 :
هتفرگ رارق  نانآ  هثرو  راـیتخا  رد  نیمز  هجیتن  رد  دـنا و  هدرک  توف  یگمه  دـنا  هدـیرخ  لوا  يرتشم  زا  ار  نیمز  نیا  هک  ینارادـیرخ 

، تیکلام یمسر  دنس  نتفرگ  زا  دعب  دنا و  هدرک  دوخ  مان  هب  یمـسر  روط  هب  ار  نیمز  هک  تسا  لاس  لهچ  دودح  ریخا  هورگ  تسا و 
هدوب و کلام  دالوا  رب  فقو  نیمز  نیا  هک  دـنک  یم  اعّدا  دارفا  زا  یکی  نونکا  دـنا و  هتخاس  نآ  رد  دوخ  يارب  ینوکـسم  ياه  هناـخ 
هک یبوتکم  دنـس  هدرکن و  ییاعدا  نینچ  یـسک  لاس  داتـشه  لوط  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  لاـح  دـنا ، هتـشادن  ار  نآ  شورف  قح  ناـنآ 

مه یسک  درادن و  دوجو  مه  دنکب  ّتیفقو  رب  تلالد 
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؟ دنراد یفیلکت  هچ  یلعف  ناکلام  تسا ، هدادن  نآ  هب  تداهش 

یتالماعم تّحـص  هب  مکح  هدرکن ، تباث  يربتعم  قیرط  هب  ار  دوخ  ياعدا  عیب ، زاوج  مدع  یعّدـم  ّتیفقو و  یعّدـم  هک  ینامز  ات  ج :
نآ رد  فّرـصتم  دـیلاوذ و  نیمز  هب  تبـسن  ًـالعف  هک  يدارفا  يارب  نآ  تیکلم  هب  مکح  نینچمه  تسا و  هدـش  عـقاو  نیمز  يور  هـک 

.دوش یم  دنتسه ،

زا ددع  ود  هلاس ، دـنچ  رمتـسم  یلاسکـشخ  تلع  هب  يرادرهـش  تسا و  تانق  هس  ياراد  هک  دراد  دوجو  يا  هفوقوم  نیمز  س 2066 :
هدوب فقاو  نادنزرف  هقطنم و  بالط  فقو  هک  موس  تانق  بآ  تسا و  هدرک  هراجا  هقطنم  مدرم  یندیماشآ  بآ  نیمأت  يارب  ار  اهتانق 

دـنا و هدـش  ریاب  ياه  نیمز  هب  لیدـبت  دـندش  یم  يرایبآ  نآ  بآ  اـب  هک  ییاـه  نیمز  هجیتن  رد  هدـش و  کـشخ  هتفر و  ورف  نیمز  هب 
لاس نیدـنچ  هکنیا  تلع  هب  اه  نیمز  نیا  ایآ  دنتـسه ، تاوم  اه  نیمز  نیا  هک  دـنک  یم  اعدا  يرهـش  نیمز  ناـمزاس  رـضاح  لاـحرد 

؟ دنتسه تاوم  هب  قحلم  دنا  هدشن  عرز  تشک و 

.دوش یمن  جراخ  ّتیفقو  زا  لاس ، نیدنچ  تّدم  هب  نآ  عرز  تشک و  كرت  اب  هفوقوم  نیمز  ج :

كالما نیا  زا  یضعب  میرح  رد  دنتسه و  مالسلا ) هیلع  ) يوضر سدقم  مرح  فقو  هک  دراد  دوجو  يا  هفوقوم  ياه  نیمز  س 2067 :
ار لافنا  مکح  اهلگنج  عتارم و  طوبرم  ینوناق  تاررقم  هب  دانتسا  اب  لوئـسم  ياهداهن  زا  یـضعب  یلو  دراد ، دوجو  زین  لگنج  عتارم و 

میرح رد  عقاو  ياه  نیمز  ریاس  دننام  هفوقوم  كالما  میرح  رد  عقاو  ياهلگنج  عتارم و  ایآ  دـنا ، هدرک  يراج  عتارم  اهلگنج و  نیا  رب 
؟ دوش ّتیفقو  هب  لمع  اهنآ  دروم  رد  تسا  بجاو  دنتسه و  فقو  ماکحا  ياراد  اهنآ 

رد عقاو  ياهلگنج  عتارم و  ج :
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كالما لافنا و  مکح  دنتـسه و  نآ  عبات  هفوقوم و  مکح  رد  دـنوش ، هدرمـش  اـهنآ  میرح  ءزج  هک  یتروص  رد  هفوقوم  یـضارا  راوج 
رما نیا  رد  هک  تسا  يدارفا  رظن  لحم و  فرع  مه  نآ  رادـقم  میرح و  صیخـشت  عجرم  دوش و  یمن  يراـج  اـهنآ  دروم  رد  یمومع 

.دنتسه صّصختم 

فقو نیا  هب  لمع  دنا و  هدش  فقو  ماتیا  يرادهگن  یتسرپرـس و  تهج  هناخ  تخاس  يارب  شیپ  لاس  لهچ  زا  نیمز  دنچ  س 2068 :
هئارا يداع  دنـس  ًاریخا  یلو  تسا ، فاقوا  هرادا  دـییأت  دروم  هک  دراد  مه  ینّیعم  ّیلوتم  تسا و  هتـشاد  رارمتـسا  نونکات  نامز  نآ  زا 

نونکات شیپ  لاس  دصیس  زا  اه  نیمز  نیا  هک  هدش  حیرصت  نآ  رد  تسا و  هدش  خاسنتسا  یمیدق  دنـس  زا  هک  دوش  یم  اعّدا  هک  هدش 
صقان دوجوم  هخسن  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  رت  یمیدق  دوش  یم  اعدا  هک  فقو  یلصا  دنـس  دوجو  مدع  هب  هّجوت  اب  دنا ، هدش  فقو 

فّرـصت دـیلاوذ و  هک  صوصخ  هب  درادـن ، دوـجو  اـهنآ  هب  تبـسن  مه  فـقو  هب  لـمع  هقباـس  هدـشن و  نییعت  ّیلوـتم  نآ  رد  تسا و 
هب لمع  زا  عنام  دناوت  یم  دنـس  نیا  ایآ  درادن ، دوجو  مه  اعّدا  دروم  یلبق  ّتیفقو  هب  راهتـشا  دنتـسه و  اعّدا  نیا  رکنم  مه  ناگدـننک 

؟ دشاب دوش  یم  لمع  ماتیا  ناکسا  يرادهگن و  یتسرپرس و  يارب  نآ  هب  نونکا  هک  یتهج  رد  دیدج  فقو 

فقو ات  هجیتن  رد  تسین ، فقو  رب  یعرش  تجح  دشاب ، هدش  خاسنتسا  نآ  يور  زا  ای  دشاب  یلصا  هکنیا  زا  معا  فقو  دنـس  دّرجم  ج :
لمع زاوج  ذوفن و  تّحـص و  هب  موکحم  دوش ، یم  لمع  نآ  هب  رـضاح  لاح  رد  هک  يدیدج  فقو  دوشن ، تباث  ربتعم  تجح  اب  یلبق 

.تسا

س 2069:
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هدـش اتـسور  یمومع  هار  هب  لیدـبت  روبزم  نیمز  یلو  هدرک  فقو  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلا دیـس  هینیـسح  تخاس  يارب  ار  ینیمز  يدرم 
زیاج ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  نیمز  نیا  تسا ، هدـنام  یقاب  عبرم  رتم  ود  لهچ و  ًاـبیرقت  هینیـسح  نیمز  لـک  زا  رـضاح  لاـحرد  تسا و 

؟ دنادرگرب دوخ  تیکلم  هب  ار  نآ  فقاو  تسا 

تحاسم نآ  دشاب ، هتفرگ  تروص  فقو  تهج  ای  نآ  ّیلوتم  هب  هفوقوم  لیوحت  یعرش و  هجو  رب  فقو  ءاشنا  زا  دعب  راک  نیا  رگا  ج :
یقاب وا  ّتیکلم  رب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  عوجر  نآ  هب  تبسن  فقاو  تسین  زیاج  دنام و  یم  یقاب  ّتیفقو  رب  فقو  زا  هدنام  یقاب 

.تسوا اب  نآ  رایتخا  تسا و 

نآ مان  هب  فقو  هغیـص  يارجا  ایآ  و  دـننک ؟ فقو  ار  نآ  همه  دـنراد ، مهـس  هکرت  رد  هک  هثرو  زا  یـضعب  تسا  زیاج  ایآ  س 2070 :
؟ تسا حیحص  هّدع 

نانآ هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و  هثرو  ریاس  ماهـس  هب  تبـسن  یلو  تسا ، حیحـص  هکرت  زا  ناشدوخ  مهـس  رد  طـقف  ناـشیا  فقو  ج :
.تسا

مادقا نآ  تیفیک  زا  عالطا  نودـب  فاقوا  تبث  هرادا  وا  تافو  زا  دـعب  هدرک و  فقو  شروکذ  دالوا  رب  ار  ینیمز  یـصخش  س 2071 :
زا عافتنا  رد  روکذ  دالوا  اب  ثانا  دالوا  تکراشم  بجوم  راک  نیا  اـیآ  هدومن ، ثاـنا  روکذ و  نادـنزرف  ماـن  هب  روکذـم  نیمز  تبث  هب 

؟ دوش یم  نیمز  نیا 

رد دوش ، یمن  فقو  رد  روکذ  دالوا  اب  نانآ  تکراشم  بجوم  فاقوا  هرادا  طسوت  ثانا ، دالوا  ماـن  هب  روکذـم  نیمز  تبث  دّرجم  ج :
.دوب دهاوخ  نانآ  صتخم  طقف  تسا ، روکذ  دالوا  صوصخ  رب  فقو  نیمز  هک  دوش  تباث  رگا  هجیتن 

بآ رهن  ریسم  رد  هک  دراد  دوجو  یکلم  س 2072 :
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فقو ناونع  هب  نآ  يارب  یمـسر  دنـس  هفوقوم ، ياه  نیمز  عیب  لاطبا  نوناق  رب  انب  تسا و  هدش  ماع  فقو  شیپ  لاس  دص  هدش و  عقاو 
لافنا ءزج  نآلا  ایآ  تسا ، تلود  هدافتسا  دروم  یندعم  ياهگنـس  جارختـسا  يارب  کلم  نیا  رـضاح  لاح  رد  یلو  تسا ، هدش  رداص 

؟ تسا فقو  هکنآ  ای  دوش  یم  بوسحم 

رب هکلب  دروآ ، رد  دوخ  ّتیکلام  هب  ار  نآ  تلود  اـی  صخـش  تسین  زیاـج  دوش  تباـث  یعرـش  هجو  رب  نآ  ندوب  فقو  لـصا  رگا  ج :
.دوش یم  ّبترتم  نآ  رب  فقو  ماکحا  همه  دنام و  یم  یقاب  ّتیفقو 

هدافتسا یشزومآ  هاگشیامزآ  ناونع  هب  نآ  زا  رـضاح  لاح  رد  هک  دراد  دوجو  یقاطا  یـشزومآ  زکرم  کی  نامتخاس  رد  س 2073 :
رواجم ناتـسربق  هکنیا  هب  هّجوتاب  تسا ، هدش  ادـج  ناتـسربق  زا  لبق  ياهلاس  رد  هک  تسا  رواجم  ناتـسربق  ءزج  نآ  نیمز  دوش و  یم 

؟ دنراد یفیلکت  هچ  دنناوخ  یم  زامن  هاگشیامزآ  نآ  رد  هک  ینازومآ  شناد  نامّلعم و  دریگ ، یم  رارق  هدافتسا  دروم  زونه 

لاکـشا نآ  رد  تافّرـصت  ریاس  ندـناوخ و  زامن  هدـش ، فقو  تاوما  نفد  يارب  هاگـشیامزآ  نیمز  هک  دوشن  تباـث  هک  یناـمز  اـت  ج :
دوخ یلبق  تلاـح  هب  تسا  بجاو  هدـش ، فـقو  نآ ، رد  تاوـما  نفد  يارب  طـقف  هک  دوـش  تباـث  يربـتعم  لـیلد  اـب  رگا  یلو  درادـن ،

.دشاب یم  بصغ  هب  موکحم  نآ  رد  هدش  هتخاس  تاسیسأت  دوش و  هیلخت  تاوما  نفد  يارب  هدش و  هداد  تشگرب 

زورفم و مادـک  ره  دنتـسه و  فرـصم  فقاو و  ثیح  زا  یلقتـسم  هفوقوم  کی  ره  هک  دـنراد  دوجو  مه  رواجم  هزاغم  ود  س 2074 :
ای يرگید و  هب  یبرد  ود  نآ  زا  یکی  زا  دراد  قح  هزاغم  ود  نآ  رجأتسم  ایآ  تسا ، يرگید  زا  لصفنم 
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؟ دنک زاب  نآ  صاخ  روبع  لحم  هب 

ّیلوتم هزاـجا  اـب  فقو و  طیارـش  قـبط  تسا  بجاو  دـشاب  رگید  فـقو  تحلـصم  هب  دـنچره  نآ  رد  فّرـصت  فـقو و  زا  عاـفتنا  ج :
اب تسا  فقو  مه  رگید  هزاـغم  هکنیا  ناونع  هب  درادـن  قـح  مه ، رواـجم  یفقو  هزاـغم  ود  نآ  زا  کـی  ره  رجأتـسم  دریگب و  تروـص 

.دنک فّرصت  فقو  رد  رگید ، هزاغم  هب  نآ  زا  هار  ندادرارق  يرگید و  هب  یکی  زا  برد  ندرکزاب 

اهنآ يرادـهگن  هدوب و  ندـش  فلت  ضرعم  رد  اه  هناخ  زکارم و  زا  یـضعب  رد  دوجوم  سیفن  ياـهباتک  هکنیا  هب  هّجوتاـب  س 2075 :
ظفح اب  اهباتک  ات  دریگب  رارق  زکارم  نیا  رایتخا  رد  رهـش  يزکرم  هناخباتک  زا  یتمـسق  هک  دـنا  هداد  داهنـشیپ  يا  هّدـع  تسا ، لکـشم 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دنوش ، لقتنم  شخب  نآ  هب  دنا ، هدوب  لوا  ناکم  رد  هک  یتروص  نامه  هب  اهنآ  ّتیفقو 

اب نآ  تیاعر  هک  ینامز  ات  تسا ، یـصاخ  ناکم  رد  هدافتـسا  هب  طورـشم  سیفن  یفقو  ياهباتک  نآ  زا  عافتنا  هک  دوش  تباـث  رگا  ج :
تروص نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  رگید  لحم  هب  صاخ  ناکم  نآ  زا  اهنآ  لاقتنا  دـشاب ، نکمم  فلت  ندـش و  عیاض  زا  اهباتک  ظفح 

.تسا لاکشا  نودب  دراد ، دوجو  اجنآ  رد  اهباتک  ظفح  هب  نانیمطا  هک  یناکم  هب  ناکم  نآ  زا  اهنآ  ندرب  نوریب 

موس تمسق 

هدرک فقو  سدـقم  نکاما  يارب  ار  نآ  شبحاص  دراد و  ار  عترم  ناونع  هب  هدافتـسا  تیلباـق  طـقف  هک  دراد  دوجو  ینیمز  س 2076 :
ییاه ناکم  نکـسم و  تخاس  هب  مادقا  جـیردت  هب  مه  اهرجأتـسم  هداد و  هراجا  رفن  دـنچ  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  مه  نآ  ّیلوتم  تسا و 

رد دوخ  تشیعم  يارب 
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هدرک غاب  یعارز و  نیمز  هب  لیدبت  ار  تعارز  بسانم  ياهتمسق  نینچمه  دنا و  هدومن  تسین ، ندوب  عترم  لباق  هک  نآ  زا  ییاهتمـسق 
فقو هب  مکح  رضاح  لاح  رد  تسا و  حیحص  نآ  فقو  ایآ  تسا ، یمومع  لاوما  لافنا و  زا  یعیبط  عترم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  الوا : دنا ،

هجیتـن رد  هتفرگ و  تروص  یتاحالـصا  تارییغت و  عترم  رد  نیرجأتـسم  راـک  رثا  رب  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب  ًاـیناث : و  دوـش ؟ یم  نآ  ندوـب 
تیلاعف رثا  رب  اهغاب  یعارز و  ياه  نیمز  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  ًاـثلاث : و  دوش ؟ تخادرپ  دـیاب  ترجا  رادـقم  هچ  هدـش  لـبق  زا  رت  بوغرم 

دیاب عترم  هراجا  رادقم  هب  اهنآ  هراجا  غلبم  ایآ  دنوش ؟ یم  هداد  هراجا  هنوگچ  اه  نیمز  لیبق  نیا  دنا ، هدش  داجیا  ءایحا و  نیرجأتـسم 
؟ غاب هعرزم و  هراجا  رادقم  هب  ای  دوش  تخادرپ 

فقاو یعرـش  کلم  هدوب و  لافنا  زا  فقو  ماگنه  رد  عترم  ياه  نیمز  هک  هدـشن  تباث  هک  یناـمز  اـت  فقو ، لـصا  توبث  زا  دـعب  ج :
، ینوکسم لزانم  غاب و  هعرزم و  هب  اهنآ  لیدبت  هب  نیرجأتسم  مادقا  اب  تسا و  تّحص  هب  موکحم  یعرش  رظن  زا  اهنآ  فقو  دنا ، هدوبن 
رب دشاب ، یعرش  ّیلوتم  زا  نآ  ندرک  هراجا  زا  دعب  یفقو  نیمز  رد  اهنآ  تافّرـصت  هک  یتروص  رد  هکلب  دنوش ، یمن  جراخ  تیفقو  زا 

فقو تهج  رد  ار  نآ  ات  دـنزادرپب  یعرـش  ّیلوتم  هب  هدـش  نّیعم  هراجا  دـقع  رد  هچنآ  قبط  ار  اه  نیمز  نآ  هراجا  تسا  بجاو  نانآ 
لثملا ترجا  تسا  بجاو  نانآ  رب  دشاب ، یعرش  ّیلوتم  زا  یلبق  هراجا  نودب  اه  نیمز  نآ  رد  اهنآ  فّرـصت  رگا  یلو  دیامن ، فرـصم 

، فقو ماگنه  رد  اه  نیمز  نآ  هک  دوش  تباث  رگا  اما  دنزادرپب و  ار  فّرصت  تّدم  هلداع  تمیق 
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هک ار  يرادقم  نآ  تسا و  لطاب  ًاعرـش  اهنآ  فقو  دنا ، هدوبن  فقاو  یعرـش  کلم  دـنا و  هدوب  لافنا  تاوم و  ياه  نیمز  زا  هلاصالاب 
دوخ يارب  دنا ، هدومن  ناشدوخ  يارب  هریغ  ینوکـسم و  لزنم  غاب و  هعرزم و  هب  لیدبت  هدرک و  ایحا  تارّرقم  نوناق و  قبط  نافّرـصتم 

لاـفنا یعیبط و  ياـهتورث  ءزج  دـنا ، هدوب  تاوم  هشیمه  هدـنام و  یقاـب  دوخ  یلبق  تلاـح  هب  هک  نیمز  رگید  ياهتمـسق  تسا و  ناـنآ 
.تسا یمالسا  تلود  اب  اهنآ  رایتخا  دنتسه و 

هدرک فقو  ار  کلم  نآ  همه  تسا ، كرتشم  نیعراز  ریاس  وا و  نیب  هک  تسا  یعاشم  کلم  سدس  کلام  طقف  هک  ینز  س 2077 :
رودـص زا  فاقوا  هرادا  لاثم  روط  هب  تسا ، هدـش  فاقوا  هرادا  تلاخد  ببـس  هب  یلاها  يارب  يدایز  تالکـشم  زورب  ثعاـب  نیمه  و 

رب و  وا ؟ مهـس  رد  طقف  ای  تسا  ذـفان  عاشم  کلم  مامت  رد  فقو  نیا  ایآ  دـنک ، یم  يریگولج  یلاها  ياه  هناخ  يارب  تیکلاـم  دـنس 
لبق عاشم  مهس  فقو  رگا  و  تسا ؟ حیحص  میـسقت  زا  لبق  عاشم  نیمز  فقو  ایآ  دشاب ، حیحـص  وا  مهـس  رد  طقف  فقو  هکنیا  ضرف 

؟ دنراد یفیلکت  هچ  اکرش  ریاس  دشاب ، حیحص  نآ  کیکفت  زا 

کیکفت زا  دعب  دنچره  فقو  تهج  رد  هک  یطرش  هب  درادن  لاکشا  ًاعرش  دشاب ، کیکفت  زا  لبق  دنچره  عاشم  کلم  مهس  فقو  ج :
اکرـش ریاس  مهـس  هب  تبـسن  تسا ، نآ  زا  یتمـسق  کلام  طقف  هک  یـسک  طسوت  کلم  مامت  فقو  یلو  دـشاب ، عافتنا  لباق  میـسقت  و 

.دنوش فقو  زا  دوخ  كالما  کیکفت  يارب  کلم  میسقت  ناهاوخ  دنراد  قح  اکرش  تسا و  لطاب  یلوضف و 

؟ تسا مادک  نآ  دودح  زاوج ، تروص  رد  و  تسا ؟ زیاج  فقو  طورش  زا  لودع  ایآ  س 2078 :
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؟ دراذگ یم  ریثأت  فقو  طورش  هب  لمع  رب  نامز ، ندش  ینالوط  ایآ  و 

دشاب یجرح  ای  رودقم  ریغ  نآ  هب  لمع  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  هدرک  طرش  فقو  دقع  رد  فقاو  هک  یحیحص  طورش  زا  فّلخت  ج :
.درادن نآ  رد  يریثأت  نامز  تشذگ  و 

یم تفای  اهنآ  رد  یندعم  ياهگنـس  اه و  هزیرگنـس  هک  دراد  دوجو  ییاه  لیـسم  ای  اهرهن  یفقو  ياه  نیمز  زا  یـضعب  رد  س 2079 :
؟ دنتسه فقو  عبات  دنا ، هدش  عقاو  هفوقوم  کلم  رد  هک  اهنآ  رد  دوجوم  ياهگنس  اه و  هزیرگنس  نیا  ایآ  دوش ،

یم روبع  اهنآ  لخاد  زا  ای  دنتـسه و  یفقو  ياه  نیمز  ترواجم  رد  هک  یمومع  ياه  لیـسم  نینچمه  یمومع و  گرزب  ياـهرهن  ج :
رادـقم نآ  اـب  هجیتـن  رد  دـنوش ، یم  بوسحم  هفوقوم  میرح  فرع ، رظن  زا  هک  اـهنآ  زا  يرادـقم  نآ  رگم  دنتـسین  فقو  ءزج  دـننک ،

یندعم و ياهگنس  اه و  هزیرگنس  هب  تبـسن  تسا  بجاو  دنتـسه  هفوقوم  هک  یکچوک  ياهرهنرد  یلو  دوش ، یم  راتفر  فقو  دننامه 
.دوش راتفر  فقو  دننام  هریغ 

كالما ياهدمآرد  هدش و  جراخ  عافتنا  تیلباق  زا  نآ  رد  تبوطر  ذوفن  نامتخاس و  تمدق  رثا  رب  يا  هینید  مولع  هسردم  س 2080 :
انب دـیدجت  اهدـمآرد  نآ  اب  ار  هسردـم  هک  میراد  دـصق  نونکا  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  کناب  رد  تناـما  ناونع  هب  يروآ و  عمج  نآ 

، مینک فرـصم  هسردم  يانب  دیدجت  يارب  ار  روبزم  لاوما  میریگب و  ار  نامتخاس  هناورپ  ات  دـشک  یم  لوط  يدایز  تّدـم  یلو  مینک ،
قبط میراذـگب و  يراذـگ  هیامرـس  تروص  هب  اـهکناب  زا  یکی  رد  ار  فـقو  هب  طوـبرم  لاوـما  تّدـم  نیا  لـالخ  رد  تسا  زیاـج  اـیآ 

؟ مینک تفایرد  فقو  عفن  هب  دوس  يدصرد  یکناب  فراعتم  تالماعم 

، تسا بجاو  نآ  ياهدمآرد  اب  هطبار  رد  فقو  یعرش  ّیلوتم  رب  ًاعرش  هچنآ  ج :
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ینامز تّدم  هکنآ  رگم  دشابن  نکمم  وا  يارب  فقو  تهج  رد  اهدمآرد  فرصم  رگا  یلو  تسا ، فقو  تهج  رد  اهنآ  فرصم  طقف 
سپ باسح  رد  اهنآ  نتشاذگ  دشاب و  نکمم  کناب  هب  ندرپس  اب  فقو  يارب  اهنآ  فرـصم  ناکما  نامز  ات  لاوما  نآ  ظفح  درذگب و 

تحلـصم تهج  رد  اهنآ  دوس  زا  هدافتـسا  کناب و  هب  اهنآ  ندرپس  دوشن ، فقو  رد  لاوما  نآ  عقومب  فرـصم  رد  ریخأت  بجوم  زادنا 
.درادن لاکشا  یعرش  دوقع  زا  یکی  نمض  رد  فقو 

؟ دوش هداد  هراجا  ناملسم  ریغ  هب  تسا  هدرک  فقو  ناناملسم  يارب  ناملسم  هک  يا  هفوقوم  نیمز  تسا  زیاج  ایآ  س 2081 :

ظوفحم نآ  اـب  فقو  تعفنم  هک  یتروص  رد  ناملـسم  ریغ  هب  نآ  نداد  هراـجا  دـشاب  تعفنم  فقو  تروـص  هب  نیمز  فـقو  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دنامب ،

يا هّدع  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدش  نفد  نآ  ناگدـننک  فقو  هزاجا  اب  يا  هفوقوم  نیمز  رد  املع  زا  یکی  لبق  هام  دـنچ  س 2082 :
مدـع ضرف  رب  و  دراد ؟ یمکح  هچ  هلأسم  نیا  تسین ، زیاج  هفوقوم  نیمز  رد  نفد  هک  دـننک  یم  اـعدا  دـنراد و  ضارتعا  راـک  نیا  هب 

؟ دوش یم  فرطرب  هدش ، نفد  نآ  رد  ملاع  نآ  هک  يا  هفوقوم  نیمز  ضوع  ناونع  هب  یغلبم  تخادرپ  اب  لاکشا  ایآ  زاوج ،

زیاج دـشاب  فقو  تهج  اب  یفانم  وا  نفد  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشابن ، فقو  تهج  اب  یفانم  هفوقوم  نیمز  رد  تیم  نفد  رگا  ج :
ناکم رد  دوش و  ربق  شبن  هدشن  یشالتم  وا  ندب  ات  هک  تسا  نیا  طوحا  دوش ، نفد  يا  هفوقوم  نیمز  نینچ  رد  یصخش  رگا  تسین و 

ره هب  دوش و  نمؤم  کته  تناها و  بجوم  ای  هدوب و  یجرح  ربق ، شبن  هکنآ  رگم  ددرگ ، نفد  رگید 
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.دوش یمن  فرطرب  هفوقوم  نیمز  ضوع  ناونع  هب  نیمز  ای  لام  تخادرپ  اب  لاکشا  لاح ،

دوخ قوقح  زا  یلیلد  ره  هب  مهیلع  فوقوم  رگا  اـیآ  دـشاب ، هدـش  ٍلـسن  زا  دـعب  ًالـسن  روـکذ  دـالوا  رب  فـقو  یکلم  رگا  س 2083 :
تاقبط دننک ، رظنفرـص  دوخ  قوقح  زا  لبق  هقبط  رد  دوجوم  مهیلع  فوقوم  هک  یتروص  رد  و  دوش ؟ یم  لئاز  فقو  دـننک ، رظنفرص 
یفیلکت هچ  يدعب  ياه  نطب  قوقح  هب  تبـسن  یتلاح  نینچ  رد  هفوقوم  كالما  یعرـش  ّیلوتم  نینچمه  و  دنراد ؟ یفیلکت  هچ  يدعب 

؟ دراد

هب تبسن  دوخ  قح  زا  یلبق  لسن  ندرک  رظن  فرص  دوش و  یمن  لئاز  دوخ  قوقح  زا  مهیلع  فوقوم  ندرک  رظن  فرـص  اب  تیفقو  ج :
هدافتـسا تبون  هک  یماگنه  دراد  قح  يدـعب  لسن  هکلب  دوش ، یمن  لحنم  نآ  اب  فقو  درادـن و  يدـعب  لسن  قح  رد  يریثأـت  هفوقوم ،

، دـشاب هتـشاد  دوجو  فقو  شورف  یعرـش  زّوجم  لبق  لسن  نامز  رد  رگا  هکلب  دـنک ، هبلاـطم  ار  دوخ  قح  همه  دیـسر ، فقو  زا  اـهنآ 
يرادـیرخ نآ  زا  يدـعب  ياهلـسن  هدافتـسا  تهج  هفوقوم ، نیع  ياج  هب  نآ  لوپ  اب  يرگید  کلم  فقو  شورف  زا  دـعب  تسا  بجاو 

تسا بجاو  مهیلع  فوقوم  تاقبط  همه  يارب  نآ  ظفح  هرادا و  مه  فقو  ّیلوتم  رب  دوش و 

بجاو دراوم  لیبق  نیا  رد  اـیآ  دـشابن ، مهیلع  فوقوم  نیب  فقو  عفاـنم  میـسقت  یگنوگچ  هب  ملع  هیّرذ ، رب  فقو  رد  رگا  س 2084 :
؟ يواسم روط  هب  ای  دشاب  ثرا  نوناق  ساسا  رب  میسقت  تسا 

نوناق ساسا  رب  ثانا  روکذ و  نیب  توافت  تیاعر  اب  ای  هدوب  يواسم  روط  هب  دارفا  رب  فقو  هک  دشابن  مولعم  هیّرذ  رب  فقو  رد  رگا  ج :
هدش و يواسم  روط  هب  دارفا  رب  فقو  رب  لمح ، تسا ، ثرا 
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.دوش یم  میسقت  يواسم  روط  هب  يا  هقبط  ره  رد  ثانا  روکذ و  نیب  مه  فقو  ياهدمآرد 

هب اهنآ  لاسرا  ناکما  مدع  تلع  هب  یصاخ  رهش  هیملع  هزوح  هب  ّقلعتم  فقو  ياهدمآرد  فرـصم  هک  تسا  لاس  نیدنچ  س 2085 :
عقاو هیملع  ياه  هزوح  رد  اهنآ  فرـصم  ایآ  تسا ، هدش  زادنا  سپ  اهدمآرد  نآ  زا  يدایز  رادـقم  نونکات  تسین و  نکمم  رهـش  نآ 

؟ دوش ریذپ  ناکما  رهش  نآ  هب  اهنآ  لاسرا  ات  دومن  ظفح  ار  اهنآ  دیاب  هکنآ  ای  تسا ؟ زیاج  رگید  ياهرهش  رد 

هب هک  یتروص  رد  تسا و  فقو  تهج  رد  اهنآ  فرـصم  فقو و  ياهدـمآرد  يروآ  عمج  فاقوا  هرادا  ای  یعرـش  ّیلوتم  هفیظو  ج :
رظتنم هدرک و  ظفح  ار  اهدمآرد  تسا  بجاو  دشابن ، نکمم  دـنوش ، فرـصم  نآ  رد  دـیاب  هک  يرهـش  هب  اهنآ  ندـناسر  تقوم  روط 

ییاناوت زا  يدـیماان  تروص  رد  و  ددرگن ، فقو  یلیطعت  هب  رجنم  هک  ییاج  ات  هتبلا  دوش  نکمم  رهـش  نآ  هب  اهنآ  ندـناسر  ات  دـننامب 
لاکـشا رگید  قطانم  هیملع  ياه  هزوح  رد  اـهنآ  ندرک  فرـصم  هدـنیآ ، رد  دـنچره  صاـخ  هیملع  هزوح  نآ  هب  اهدـمآرد  ندـناسر 

.درادن

سبح

زا دـعب  هک  دـیما  نیا  هب  دـنک  سبح  تسا  حیحـص  نآ  رب  فقو  هک  يزیچ  رب  ینّیعم  تّدـم  يارب  ار  دوخ  نیمز  يدرف  رگا  س 2086:
شکالما ریاس  دـننام  ار  نآ  زا  عافتنا  قح  وا  ددرگ و  یم  رب  وا  هب  تّدـم  نایاپ  زا  دـعب  نیمز  ایآ  ددرگرب ، وا  هب  سبح  تّدـم  ءاضقنا 

؟ دراد

تسا تّحص  هب  موکحم  سبح  دشاب ، هدرک  سبح  یعرـش  نیزاوم  قبط  ار  نآ  وا  دشاب و  هدننک  سبح  ِیعرـش  کلم  نیمز ، رگا  ج :
ددرگ و یمرب  هدننک  سبح  هب  سبح  تّدم  ءاضقنا  زا  دعب  کلم  دوش و  یم  بترتم  نیمز  رب  نآ  یعرش  راثآ  و 
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.تسوا يارب  نآ  تائامن  عفانم و  نیا  رب  انب  تسوا  كالما  ریاس  دننام 

هب تیـصو  هک  یتّیم  ثلث  اـی  هدـش و  تسا  حیحـص  نآ  رب  فقو  هک  يزیچ  رب  مئاد  سبح  کـلام ، طـسوت  هک  یکلم  رگا  س 2087 :
رد نآ  ياهدمآرد  ات  هدومن  دبا  يارب  نآ  نیع  ظفح 

ناشدوخ مان  هب  یمسر  دنس  رد  ار  نآ  دوش و  میسقت  ثرا  ناونع  هب  ناشدوخ  نیب  هثرو  طسوت  دوش ، فرـصم  هدرک  نّیعم  هک  یتهج 
لماش یفقو  ياه  نیمز  اهبآ و  كالما و  عیب  کّلمت و  تمرح  ایآ  دنـشورفب ، يرگید  هب  یعرـش  زّوجم  نودـب  ار  نآ  ای  دـننک و  تبث 

؟ دوش یم  مه  نآ 

ناونع هب  هثرو  نیب  اهنآ  میـسقت  دنتـسه و  فقو  مکح  رد  عیب ، کّلمت و  زاوج  مدـع  رد  دـنا ، هدـش  مئاد  سبح  هک  یثلث  کـلم و  ج :
.تسا لطاب  اهنآ  عیب  نینچمه  ثرا و 

نآ لیدبتو  فقو  شورف 

نایاپ هب  اهنآ  رد  روکذـم  هینیـسح  تخاس  هدرک و  فقو  هینیـسح  تخاس  يارب  ار  دوخ  ياـه  نیمز  زا  يا  هعطق  یـصخش  س 2088 :
زامن دجسم ، ناونع  هب  نآ  رد  رضاح  لاحرد  دنا و  هدرک  دجسم  هب  لیدبت  ار  هینیسح  زا  یتمسق  یلاها  زا  یـضعب  یلو  تسا ، هدیـسر 

؟ دوش یم  ّبترتم  تمسق  نآ  رب  دجسم  ماکحا  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  نانآ  طسوت  دجسم  هب  هینیسح  لیدبت  ایآ  دنناوخ ، یم  تعامج 

یمن دجسم  هب  لیدبت  راک ، نیا  اب  دنرادن و  دجسم  هب  هدش  فقو  هینیـسح  ناونع  هب  هک  ار  يا  هینیـسح  لیدبت  قح  وا  ریغ  فقاو و  ج :
.درادن لاکشا  نآ  رد  تعامج  زامن  ییاپرب  یلو  ددرگ ، یمن  بترتم  نآ  رب  مه  دجسم  راثآ  ماکحا و  دوش و 

دشورفب و مزال  عیب  تروص  هب  هدیسر  وا  هب  ثرا  قیرط  زا  هک  ار  ینیمز  لبق  لاس  دنچ  یصخش  رگا  س 2089 :
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هب ار  نآ  ینونک  تمیق  دـیاب  ایآ  دـشاب ، لطاب  هک  یتروصرد  و  تسا ؟ لطاب  عیب  نیا  ایآ  هدوب ، فقو  نیمز  نآ  هک  دوش  مولعم  سپس 
؟ تسا هتفرگ  وا  زا  شورف  ماگنه  هک  ار  یلوپ  ای  دزادرپب  يرتشم 

بجاو تسا و  لطاب  عیب  هتـشادن ، ار  نآ  شورف  قح  هدنـشورف  هدوب و  فقو  عقاو  رد  هدش  هتخورف  نیمز  دش  مولعم  هکنآ  زا  دـعب  ج :
هب تسا ، هدرک  تفایرد  نیمز  شورف  ربارب  رد  يرتشم  زا  هک  ار  یلوپ  دیاب  هدنـشورف  دوش و  هداد  تدوع  فقو  تلاح  نامه  هب  تسا 

.دنیامن هحلاصم  مه  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  لوپ  شزرا  لزنت  هب  عجار  .دنادرگرب و  وا 

رگا هک  هدومن  رکذ  همانفقو  رد  هدرک و  فقو  شروکذ  دالوا  رب  ار  دوخ  کلم  هک  تسا  لاـس  دـص  دودـح  رد  یـصخش  س 2090 :
شیپ لاـس  دـنچ  وا  نادـنزرف  زا  یـضعب  دـشورفب و  رگید  هثرو  هب  ار  دوخ  مهـس  دراد  قح  ًاعرـش  دوش ، ریقف  وا  روکذ  دـالوا  زا  یکی 

رب انب  تسا ، نایمرد  فقو  هملک  نوچ  هک  دوش  یم  هتفگ  ًاریخا  دندومن و  مهیلع  فوقوم  زا  یـضعب  هب  دوخ  مهـس  شورف  هب  تردابم 
نآ شورف  دیرخ و  هدوبن و  حیحص  هدرک  رکذ  فقاو  هک  یطورش  نیا 

هک هچنآ  قبط  رب  نآ  شورف  دـیرخ و  ایآ  ماع ، فقو  هن  تسا  صاخ  فقو  نیمز  نیا  هکنیا ، هب  هّجوت  اب  لاح  تسا ، لـطاب  مه  کـلم 
؟ تسا زیاج  هدرک ، رکذ  همانفقو  نمض  رد  فقاو 

دوخ مهس  دناوتب  دش ، دنمزاین  ریقف و  مهیلع  فوقوم  زا  یکی  رگا  هک  هدرک  طرش  فقو  دقع  نمض  رد  فقاو  هک  دوش  تباث  رگا  ج :
هک یسک  عیب  دشورفب ، مهیلع  فوقوم  زا  رگید  یکی  هب  ار 
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.تسا تّحص  هب  موکحم  تروص  نیا  رد  وا  عیب  درادن و  لاکشا  هتخورف  جایتحا  رقف و  رثا  رب  ار  فقو  زا  دوخ  مهس 

نآ لوپ  اـب  هکنیا  زا  عـالطا  تروشم و  زا  دـعب  یلو  مدرک ، هیدـه  هسردـم  نتخاـس  يارب  شرورپ  شزومآ و  هب  ار  ینیمز  س 2091 :
شرورپ و شزومآ و  ترازو  تراظن  تحت  نیمز  شورف  يارب  تخاـس ، رهـش  رگید  ياـه  هلحم  رد  هسردـم  نیدـنچ  ناوت  یم  نیمز 

نیا ماجنا  ایآ  مدرک ، هعجارم  هناخترازو  نآ  هب  مورحم ، قطانم  رد  ای  رهـش  بونج  رد  هسردـم  دـنچ  نتخاـس  يارب  نآ  لوپ  فرـصم 
؟ تسا زیاج  نم  يارب  راک 

مامت تسا ، رما  نیا  ّیلوتم  لوئـسم و  هکنیا  رابتعا  هب  شرورپ  شزومآ و  هب  نآ  لیوحت  فقو و  ءاشنا  اـب  هسردـم  نیمز  فقو  رگا  ج :
هدشن ءاشنا  یـسراف  نابز  هب  دنچره  فقو  رگا  یلو  دیرادن ، ار  نیمز  نآ  رد  فّرـصت  تلاخد و  عوجر و  قح  نآ  زا  دعب  دشاب ، هدش 

یقاب امـش  ّتیکلم  رب  نیمز  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدـشن  شرورپ  شزومآ و  ترازو  لیوحت  فقو  ِضبق  ناونع  هب  نیمز  اـی  دـشاب و 
.تسامش تسد  رد  نآ  رایتخا  تسا و 

هّبق هس  تروص  هب  الط  مرگولیک  هس  نآ ، كراـبم  دـبنگ  يـالاب  دراد و  یهاـگترایز  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا دـالوا  زا  یکی  س 2092 :
هّجوت اب  تسا ، هدش  هدـنادرگرب  دوخ  ناکم  هب  هدـش و  فشک  هتفر و  تقرـس  هب  رابود  لاح  هب  ات  الط  نیا  دراد ، دوجو  مه  هب  لصتم 

زیاج هاـگترایز  ریمعت  هعـسوت و  يارب  نآ  لوپ  فرـصم  نآ و  شورف  اـیآ  تسا ، تقرـس  رطخ و  ضرعم  رد  روکذـم  يـالط  هکنیا  هب 
؟ تسا

ّیلوتم رگا  یلو  تسین ، نآ  لیدبت  شورف و  زّوجم  نآ ، تقرس  رطخ  فلت و  فوخ  دّرجم  ج :
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هریخذ هاگترایز  ياهیدـنمزاین  نیمأت  ریمعت و  رد  فرـصم  يارب  الط  نآ  هک  دـهدب  یهجوت  لـباق  لاـمتحا  دـهاوش  نئارق و  زا  یعرش 
نیا رد  تسین ، نکمم  مه  رگید  هار  زا  نآ  هجدوـب  نیمأـت  دراد و  حالـصا  ریمعت و  هب  يرورـض  زاـین  هکراـبم  هعقب  هـکنآ  اـی  هدـش و 

هرادا هک  تسا  هتسیاش  درادن و  لاکشا  هکرابم  هعقب  نآ  يرورـض  تاریمعت  حالـصا و  يارب  نآ  لوپ  فرـصم  الط و  شورف  تروص 
.دنک تراظن  رما  نیا  رب  فاقوا 

ياـهراک ینیگنـس  دـالوا و  ترثـک  تلع  هب  یلو  هدومن ، دوـخ  نارـسپ  فـقو  ار  یعارز  نیمز  بآ و  يرادـقم  یـصخش  س 2093 :
تیلباق زا  بارخ و  کیدزن ، هدنیآ  رد  فقو  لیلد  نیمه  هب  درادن و  نیمز  رد  تعارز  هب  یلیامت  یسک  لوصحم ، یمک  يزرواشک و 

فرـصم ریخ  ياهراک  رد  اهنآ  لوپ  دنوش و  هتخورف  روکذم  بآ  نیمز و  لیلد ، نیمه  هب  تسا  زیاج  ایآ  دـش ، دـهاوخ  جراخ  عافتنا 
؟ دوش

هب ای  مهیلع  فوقوم  زا  یضعب  هب  نآ  نداد  هراجا  اب  دنچره  دراد ، ار  فقو  تهج  رد  هدافتسا  عافتنا و  تیلباق  فقو ، هک  ینامز  ات  ج :
رد و  تسین ، زیاج  نآ  لیدبت  شورف و  دنک ، رییغت  نآ  زا  هدافتسا  عون  ای  دشاب و  فقو  تهج  رد  نآ  هراجا  فرـصم  رگید و  صخش 

يرگید کلم  نآ  لوپ  اـب  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  یلو  تسا ، زیاـج  نآ  شورف  دـشابن ، عاـفتنا  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  یتروص 
.دسرب فرصم  هب  فقو  تهج  رد  نآ  عفانم  ات  دوش  هدیرخ 

بسانم ربنم  هب  نآ  لیدبت  ایآ  تسین ، هدافتـسا  لباق  ًالمع  دایز  عافترا  تلع  هب  یلو  تسا  هدش  فقو  دجـسم  يارب  يربنم  س 2094 :
؟ تسا زیاج  يرگید 

صاخ لکش  اب  رگا  ج :
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.درادن لاکشا  نآ  لکش  رییغت  تسین ، هدافتسا  لباق  رگید  دجاسم  ای  دجسم و  نیا  رد  نآ  یلعف 

زیاج هدروآ ، تسدب  ار  اهنآ  یضرا  تاحالصا  نوناق  يارجا  رثا  رب  فقاو  هدوب و  صاخ  فقو  هک  ییاه  نیمز  شورف  ایآ  س 2095 :
؟ تسا

هدش ققحم  وا  طسوت  یعرـش  هجو  رب  مه  فقو  تسا و  هدرک  فقو  هک  دشاب  يزیچ  یعرـش  کلام  فقو ، ماگنه  رد  فقاو  رگا  ج :
صاخ دراوم  رد  رگم  دـشاب ، صاخ  فقو  دـنچره  تسین  حیحـص  يرگید  ای  وا  طسوت  نآ  لیدـبت  رییغت و  شورف و  دـیرخ و  دـشاب ،

.تسا زیاج  نآ  لیدبت  شورف و  دراوم  نآ  رد  ًاعرش  هک  ییانثتسا 

فقو ردـق  ياهبـش  اروشاع و  ماـّیا  رد  ماـعطا  يارب  دراد  دوجو  نآ  رد  اـمرخ  تخرد  يدادـعت  هک  ار  ینیمز  هعطق  مردـپ  س 2096 :
هب هّجوت  اب  دنا ، هدـش  جراخ  عافتنا  تیلباق  زا  درذـگ و  یم  نآ  رد  دوجوم  ياهتخرد  رمع  زا  لاس  دـص  دودـح  نونکا  تسا و  هدرک 
يا هینیـسح  هسردم و  نآ  لوپ  اب  هتخورف و  ار  نیمز  نیا  تسا  زیاج  ایآ  متـسه ، مردـپ  یـصو  لیکو و  گرزبرـسپ و  بناجنیا  هکنیا 

؟ دشاب مردپ  يارب  يا  هیراج  هقدص  ات  مزاسب 

، دوش یمن  زیاج  نآ  لیدبت  شورف و  عافتنا ، تیلباق  زا  نآ  رد  دوجوم  یفقو  ناتخرد  جورخ  دّرجم  هب  دـشاب ، فقو  مه  نیمز  رگا  ج :
ناتخرد دـنا  هدـش  جراخ  عافتنا ، ّتیلباق  زا  هک  یناتخرد  لوپ  فرـص  اب  دـنچره  اهنآ  ياج  هب  ناـکما  تروص  رد  تسا  بجاو  هکلب 
يرگید تروصب  هفوقوم  نیمز  زا  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  فرـصم  فقو  تهج  رد  اهنآ  عفانم  ات  دوش  هتـشاک  امرخ ، دیدج 

فرصم نآ و  دننام  هناخ و  تخاس  ای  تعارز  يارب  نآ  نداد  هراجا  اب  دنچره  دوش  هدافتسا 
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دـیرخ و دراد ، ناکما  هفوقوم  نیمز  زا  هدافتـسا  ءاحنا ، زا  يوحن  هب  هک  یناـمز  اـت  یلک  روط  هب  دـشاب و  فقو  تهج  رد  نآ  دـمآرد 
دیاب ناکما  تروص  رد  درادن و  لاکـشا  دـنهدن  هرمث  هک  یتروص  رد  هفوقوم  ياهلخن  شورف  یلو  تسین ، زیاج  نآ  لیدـبت  شورف و 
فقو تهج  نامه  رد  دیاب  دشاب ، هتشادن  ناکما  هک  یتروص  رد  دریگ و  رارق  هدافتسا  دروم  دیدج  ياهتخرد  تشاک  يارب  اهنآ  لوپ 

.ددرگ فرصم 

يرادقم راک  نایاپ  زا  دعب  هدرک و  هیده  یناکم  رد  دجسم  تخاس  يارب  ار  يراکـشوج  مزاول  نهآ و  يرادقم  یـصخش  س 2097 :
یفاضا و رادقم  نآ  شورف  ایآ  دراد ، یهدب  رگید  ياه  هنیزه  تلع  هب  دجـسم  نامتخاس  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  هدمآ  دایز  اهنآ  زا 

؟ تسا زیاج  نآ  ياهزاین  ریاس  عفر  دجسم و  ياهیهدب  تخادرپ  يارب  نآ  لوپ  فرصم 

جراخ دوخ  کـلم  زا  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  ار  اـهنآ  دـشاب و  هداد  دجـسم  تخاـس  يارب  ار  مزاول  رازبا و  نآ  عّربتم ، صخـش  رگا  ج :
يارب دیاب  هکلب  تسین  زیاج  نآ  شورف  رگید ، دـجاسم  رد  دـنچره  دـشاب ، هدافتـسا  لباق  هک  مادـک  ره  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدرک 

یفاضا رادقم  تروص  نیارد  دشاب ، هداد  دجـسم  رد  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  هزاجا  طقف  عربتم  رگا  یلو  دور ، راکب  رگید  دـجاسم  ریمعت 
.دشاب یم  وا  تسد  رد  مه  نآ  رایتخا  تسوا و  دوخ  لام 

لیـصحت هب  قفوم  وا  ياه  هون  دالوا و  زا  کی  چـیه  یلو  تسا ، هدرک  فقو  شروکذ  دالوا  رب  ار  دوخ  هناخباتک  یـصخش  س 2098 :
رد مه  هیقب  هدرب و  نیب  زا  ار  نآ  ياهباتک  زا  يرادقم  هنایروم  دننک و  یمن  هناخباتک  زا  يا  هدافتـسا  هجیتن  رد  دنا و  هدشن  هینید  مولع 

ندش فلت  ضرعم 
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؟ دشورفب ار  نآ  تسا  زیاج  ایآ  دنتسه ،

رد لخاد  دنشاب و  هتشاد  هینید  مولع  لیصحت  هب  لاغتشا  اهنآ  هک  دشاب  رما  نیا  هب  ّقلعم  طورـشم و  وا  دالوا  رب  هناخباتک  فقو  رگا  ج :
هدافتـسا نآ  زا  ات  هدرک  ناـنآ  فقو  رگا  تسا و  لـطاب  لـصا  زا  نآ  رد  قیلعت  دوجو  تلع  هب  فقو  نیا  دـنوش ، نید  ياـملع  کـلس 
تیحالص نیا  ققحت  هب  يدیما  درادن و  دوجو  اهنآ  نیب  رد  دنک  هدافتسا  هناخباتک  نآ  زا  دناوتب  هک  یسک  رضاح  لاح  رد  یلو  دننک ،

رارق یناـسک  هدافتـسا  ضرعم  رد  ار  هناـخباتک  ناـنآ  هک  تسا  زیاـج  تسا و  حیحـص  روبزم  فقو  تروص  نیا  رد  تسین ، هدـنیآ  رد 
ار نآ  تیحالـص  هک  دـشاب  هدـش  فقو  یناسک  هدافتـسا  يارب  هناخباتک  رگا  نینچمه  دـنراد و  ار  نآ  زا  هدافتـسا  تیلباـق  هک  دـنهد 

شورف قح  لاح  ره  هب  و  دنهد ، رارق  روکذم  دارفا  هدافتـسا  ضرعم  رد  ار  نآ  تسا  بجاو  دـشاب ، وا  دالوا  اب  فقو  تیلوت  و  دـنراد ،
.ددرگ هفوقوم  نتفر  نیب  زا  ندید و  بیسآ  عنام  یبسانم ، وحن  هب  تسا  بجاو  یعرش  ّیلوتم  رب  دنرادن و  ار  نآ 

بآ ندناسر  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نآ  فارطا  ياه  نیمز  زا  رتالاب  نآ  حطس  هدوب و  یفقو  هک  دراد  دوجو  یعارز  نیمز  س 2099 :
نآ طسو  رد  یفاضا  ياهکاخ  هدیـسر و  نایاپ  هب  رگید  ياه  نیمز  اب  نآ  ندرک  يواسم  راک  هک  تسا  یتّدـم  تسین و  نکمم  نآ  هب 
هک مالـسلا ) مهیلع  ) همئا دالوا  زا  یکی  مرح  يارب  نآ  لوپ  فرـصم  اهکاخ و  نیا  شورف  ایآ  تسا ، نآ  رد  تعارز  عنام  هدش و  عمج 

؟ تسا زیاج  دراد  رارق  روبزم  نیمز  کیدزن 

ياه نیمز  زا  هدافتسا  عنام  یفاضا  كاخ  رگا  ج :
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.درادن لاکشا  فقو  تهج  رد  نآ  لوپ  فرصم  نآ و  شورف  نیمز و  زا  نآ  لاقتنا  تسا ، هفوقوم 

، نیرجأتسم هب  اهنآ  یلفقرس  شورف  نودب  دنا و  هدش  هتخاس  یفقو  نیمز  رد  هک  دراد  دوجو  یفقو  يراجت  ناکم  يدادعت  س 2100 :
ضرف رب  و  دنریگب ؟ ار  نآ  لوپ  دنـشورفب و  يرگید  هب  ار  اه  هزاغم  یلفقرـس  اهنآ  ياهرجأتـسم  تسا  زیاج  ایآ  دنا ، هدـش  هداد  هراجا 

فرـصم فقو  تهج  رد  دـیاب  دوش و  یم  بوسحم  فقو  ياهدـمآرد  زا  هکنآ  ای  تسا  رجأتـسم  لاـم  یلفقرـس  لوپ  اـیآ  نآ ، زاوج 
؟ دوش

وزج دوـش  یم  هـتفرگ  نآ  ربارب  رد  هـک  یلاـم  دـهد ، هزاـجا  فـقو  تحلـصم  تیاـعر  اـب  ار  یلفقرــس  شورف  فـقو  ّیلوـتم  رگا  ج :
لطاب عیب  دـهدن ، هزاجا  ار  هلماعم  رگا  یلو  دوش ، فرـصم  فقو  تهج  رد  هک  تسا  بجاو  دوش و  یم  بوسحم  فقو  ياهدـمآرد 
نیعرد یلو  درادن  یلفقرـس  قح  هک  يرجأتـسم  لاح  ره  هب  و  دنادرگرب ، وا  هب  هتفرگ  رادیرخ  زا  هک  ار  یغلبم  دیاب  هدنـشورف  تسا و 

.درادن لام  نآ  رد  یقح  تسا ، هتخورف  يدعب  رجأتسم  هب  ار  نآ  لاح 

ناتسربق ماکحا 

هراشا

هب کلم  ناونعب  نآ  تبث  نآ و  رد  یـصخش  ياه  نامتخاس  نتخاس  ناناملـسم و  یمومع  ناتـسربق  ندروآ  رد  تیکلام  هب  س 2101 :
بصغ نآ  رد  یصخش  فّرـصت  ایآ  و  دوش ؟ یم  بوسحم  فقو  ناناملـسم  یمومع  ناتـسربق  ایآ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  صاخـشا  مان 

رد لاوما  نآ  لثملا ، ترجا  نامض  ضرف  رب  و  دنزادرپب ؟ ار  دوخ  تافّرصت  لثملا  ترجا  دیاب  نآ  رد  ناگدننک  فّرـصت  ایآ  و  تسا ؟
؟ دنراد یمکح  هچ  دنا  هدش  هتخاس  نآ  رد  هک  ییاه  نامتخاس  و  دنوش ؟ فرصم  دیاب  يدروم  هچ 

هنوگنامه تسین ، نآ  ندرک  بصغ  رب  لیلد  ایو  ّتیکلام  رب  یعرش  تّجح  نیملسم ، یمومع  ناتسربق  ّتیکلام  دنس  نتفرگ  دّرجم  ج :
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يارب رهش  عباوت  زا  فرع  رظن  زا  ناتسربق  رگا  هکلب  تسین  نآ  ندوب  فقو  رب  یعرـش  تّجح  مه  یمومع  ناتـسربقرد  تاوما  نفد  هک 
فقو ناناملـسم  تاوما  نفد  يارب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یعرـش  لیلد  ای  دوش و  هدرمـش  هریغ  تاوما و  نفد  تهج  یلاها  هدافتـسا 
نیمز زا  دـیاب  تسا و  مارح  بصغ و  دـنهد  یم  ماـجنا  ناـشدوخ  يارب  نآ  رد  یلعف  نیفّرـصتم  هک  یـصخش  تافّرـصت  تـسا ، هدـش 

یلو دننادرگرب ، شا  یلبق  تلاح  هب  ار  نآ  هدومن و  بارخ  دنا  هدرک  داجیا  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  نامتخاس و  دننک و  دَی  عفر  ناتسربق 
.تسین تباث  تافّرصت  لثملا  ترجا  نامض 

یمومع كراپ  هب  لیدبت  ار  نآ  يرادرهش  دسر و  یم  لاس  جنپو  یس  هب  ًابیرقت  نآ  ياهربق  رمع  هک  دراد  دوجو  يا  هربقم  س 2102 :
ياه نامتخاس  دـناوت  یم  هطوبرم  داهن  ایآ  تسا ، هتخاـس  نآ  زا  ییاهتمـسق  رد  ییاـه  ناـمتخاس  قباـس  تموکح  نارود  رد  هدرک و 

؟ دزاسب نیمز  نیا  رد  ًادّدجم  ار  دوخ  زاین  دروم 

املع روبق  تمرح  کته  ای  شبن  بجوم  نآ  رد  انب  ثادحا  ای  دشاب و  هدش  فقو  ناناملسم  تاوما  نفد  يارب  ناتـسربق  نیمز  رگا  ج :
نینچمه تاسیسأت و  تخاس  دشاب ، یلاها  هدافتسا  تهج  رهش  زاین  دروم  یمومع و  ياه  ناکم  زا  نیمز  ای  دوش و  نینمؤم  احلص و  و 

نیناوق نکل  درادـن ، لاکـشا  هسفن  یف  راک  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  نآ  لیدـبت  رییغت و  نآ و  رد  یـصوصخ  تافّرـصت 
.ددرگ تاعارم  دیاب  هنیمز  نیا  رد  هطوبرم 

رد داد و  رارق  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا نادـنزرف  زا  یکی  حیرـض  نآ  طسو  رد  تسا و  هدـش  فقو  تاوما  نفد  يارب  ینیمز  س 2103 :
اب تسا ، هدش  نفد  ناتسربق  نآ  رد  زیزع  يادهش  زا  يدادعت  داسجا  رخاوا  نیا 
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يزاب ناتـسربق  لخاد  رد  یمالـسا ، بادآ  تاعارم  اب  تسا  زیاـج  اـیآ  ناـناوج ، یـشزرو  ياـهیزاب  يارب  یبساـنم  نیمز  دوبن  هب  هّجوت 
؟ دننک

تمرح کته  نینچمه  تسین و  زیاج  فقو  تهج  ریغ  رد  هفوقوم  نیمز  رد  فّرصت  یشزرو و  ياهیزاب  ناکم  هب  ناتـسربق  لیدبت  ج :
.تسین زیاج  مه  زیزع  يادهش  ناناملسم و  روبق 

رد هک  یمیدـق  ناتـسربق  کی  لخاد  ار  دوخ  هیلقن  لیاسو  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا نادـنزرف  زا  یکی  نارئاز  تسا  زیاـج  اـیآ  س 2104 :
هیرق و یلاها  تاوما  نفد  لحم  هتـشذگ  رد  روبزم  ناتـسربق  هکنیا  هب  ملع  اب  دـننک ؟ كراپ  درذـگ  یم  نآ  رمع  زا  لاس  دـص  دودـح 

؟ دنا هدیزگرب  دوخ  تاوما  نفد  يارب  ار  يرگید  ناکم  رضاح  لاح  رد  هدوب و  هریغ 

هیلع ) هداز ماما  نآ  دقرم  نارئاز  يارب  مه  یتمحازم  دوشن و  بوسحم  ناناملسم  روبق و  کته  فرع ، رظن  زا  راک  نیا  هک  ینامز  ات  ج :
.درادن لاکشا  دنکن ، داجیا  مالسلا )

يارب یعرـش  عنام  ایآ  دننک ، یم  يریگولج  روبق  زا  یـضعب  رانک  رد  تاوما  نفد  زا  یمومع  ياه  ناتـسربق  رد  یـصاخشا  س 2105 :
؟ دننک يریگولج  راک  نیا  زا  دنراد  قح  اهنآ  ایآ  و  دراد ؟ دوجو  اجنآ  رد  تاوما  نفد 

دوخ ّتیم  ربق  فارطا  رد  یمیرح  درادن  قح  یـسک  دشاب ، حابم  نآ  رد  يدرف  ره  يارب  ّتیم  نفد  ای  دـشاب و  فقو  ناتـسربق  رگا  ج :
.دیامن يریگولج  نآ  رد  نینمؤم  تاوما  نفد  زا  دنک و  داجیا  یمومع  ناتسربق  رد 

نیمز صخـش  زا  ییاضق  هاگداد  طسوت  هک  دراد  دوجو  ینیمز  هدـش ، لیمکت  نآ  ياهربق  تیفرظ  هک  يا  هربقم  راـنک  رد  س 2106 :
بـسک اب  تاوما  نفد  يارب  نیمز  نآ  زا  هدافتـسا  ایآ  تسا ، هدش  راذگاو  يرگید  صخـش  هب  رـضاح  لاح  رد  هدش و  هرداصم  يراد 

؟ تسا زیاج  نآ  یلعف  بحاص  زا  هزاجا 
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.درادن لاکشا  وا  نذا  تیاضر و  اب  نآ  رد  فّرصت  دوش ، یم  بوسحم  نآ  یعرش  کلام  هک  تسا  یسک  نآ  یلعف  بحاص  رگا  ج :

تـسا زیاـج  اـیآ  تسا ، هداد  رارق  ناناملـسم  یمومع  ناتـسربق  ار  نآ  هدرک و  فقو  تاوما  نفد  يارب  ار  ینیمز  یـصخش  س 2107 :
؟ دنریگب دننک ، یم  نفد  ار  دوخ  تاوما  هک  یناسک  زا  ار  لوپ  نآ  ءانما  تأیه 

ای ناتـسربق  هب  ار  يرگید  تامدخ  رگا  یلو  دـنرادن  ار  هفوقوم  یمومع  ناتـسربق  رد  تاوما  نفد  ربارب  رد  يزیچ  هبلاطم  قح  نانآ  ج :
.درادن لاکشا  تامدخ  نآ  ربارب  رد  ترجا  ناونع  هب  یغلبم  نتفرگ  دننک ، یم  هئارا  دوخ  ياه  هدرم  نفد  يارب  تاوما  نابحاص 

ار ینیمز  میا  هتـساوخ  اتـسور  یلاها  زا  لیلد  نیمه  هب  مینک و  داجیا  اهاتـسور  زا  یکی  رد  یتارباخم  زکرم  میراد  دصق  ام  س 2108 :
تـسا زیاج  ایآ  راک ، نیا  يارب  اتـسور  طسو  رد  ینیمز  دوجو  مدـع  هب  هّجوت  اب  دـنراذگب ، ام  رایتخا  رد  تارباخم  زکرم  تخاس  يارب 

؟ دوش هتخاس  یمیدق  ناتسربق  هکورتم  تمسق  رد  زکرم  نیا 

ای ربق  شبن  بجوم  نآ  رد  تارباخم  زکرم  تخاس  ای  دشاب و  تاوما  نفد  يارب  فقو  ناناملسم  یمومع  ناتـسربق  هک  یتروص  رد  ج :
.درادن لاکشا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  دوش  ناناملسم  روبق  تمرح  کته 

رد هک  اتسور  يادهش  رگید  دوبدای  ناونعب  ییاهگنـس  اتـسور  رد  نوفدم  يادهـش  روبق  رانک  رد  هک  میا  هتفگ  میمـصت  ام  س 2109 :
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دشاب ، اهنآ  رازم  هدنیآ  رد  ات  دوش  هتشاذگ  دنا ، هدش  نفد  رگید  قطانم 

، دشاب تاوما  نفد  يارب  فقو  ناکم  نآ  هک  یتروص  رد  یلو  درادن ، لاکـشا  ریزع  يادهـش  مان  هب  ربق  نیدامن  ياهتروص  تخاس  ج :
زیاج ناشتاوما  نفد  رد  نارگید  يارب  تمحازم  داجیا 
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.تسین

یلو میزاسب ، تساه  ناتـسربق  زا  یکی  راوج  رد  هک  يرئاب  نیمز  زا  یتمـسق  رد  یتشادـهب  زکرم  کی  هک  میراد  دـصق  ام  س 2110 :
تسه ناتسربق  روکذم  نیمز  هکنیا  صیخشت  نیلوئسم  يارب  تسا و  ناتسربق  زا  یئزج  ناکم  نیا  هک  دننک  یم  اعّدا  یلاها  زا  یـضعب 

نآ رد  ربق  دوجو  یعدم  يا  هّدـع  هک  ینیمز  نآ  رد  هک  دـنهد  یم  تداهـش  هقطنم  نآ  نادـنملاس  زا  یـضعب  هدـش و  لکـشم  ریخ  ای 
رد یتشادهب  زکرم  تخاس  يارب  هک  ینیمز  فارطا  رد  هک  دنهد  یم  تداهـش  هورگ  ود  ره  هتبلا  تسا ، هتـشادن  دوجو  يربق  دنتـسه ،

؟ تسیچ ام  فیلکت  دراد ، دوجو  ربق  هدش  هتفرگ  رظن 

زاـین دروم  یمومع  ياـه  ناـکم  زا  روبزم  نیمز  تسا و  ناناملـسم  تاوما  نفد  يارب  فـقو  نیمز  نآ  دوـشن  زارحا  هک  یناـمز  اـت  ج :
زکرم نآ  داجیا  دشابن ، نینمؤم  روبق  تمرح  کته  ربق و  شبن  مزلتسم  مه  نآ  رد  یتشادهب  زکرم  تخاس  دشابن و  اهتبسانم  رد  یلاها 

.تسین زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  درادن و  لاکشا  روبزم  نیمز  رد 

فقو تیفیک  تسا و  عیسو  مه  ناتسربق  دوخ  هدشن و  نفد  نآ  رد  يا  هدرم  زونه  هک  ناتـسربق  زا  یتمـسق  تسا  زیاج  ایآ  س 2111 :
هقطنم نادنزرف  يارب  یتشادهب  زکارم  ای  دجـسم  تخاس  دننام  یمومع  حـلاصم  رد  هدافتـسا  يارب  تسین ، مولعم  قیقد  روط  هب  مه  نآ 

مدـع تلع  هب  هقطنم  نیا  هک  تسا  رکذ  لـباق  ( ؟ دوش هدافتـسا  ناتـسربق  دوخ  عفن  هب  هراـجا  لوپ  هک  طرـش  نیا  هب  .دوش  هداد  هراـجا 
( .دراد تامدخ  لیبق  نیا  هب  زاین  نآ ، رد  یتامدخ  زکارم  تخاس  يارب  یلاخ  نیمز  دوجو 

يارب نآ  زا  هدافتسا  نداد و  هراجا  دشاب ، هدش  فقو  نآ  رد  تاوما  نفد  صوصخ  يارب  عافتنا  فقو  تروص  هب  نیمز  رگا  ج :
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فقو تاوما  نفد  يارب  نیمز  نآ  هک  دوشن  تباث  نئارق  زا  رگا  یلو  تسین ، زیاج  نآ  رد  هریغ  اـی  یتشادـهب  زکرماـی  دجـسم  تخاـس 
دـشاب مه  ربق  زا  یلاخ  دشابن و  نآ  دننام  تاوما و  نفد  تهج  یلاها  هدافتـسا  يارب  هقطنم  زاین  دروم  یمومع و  ياه  ناکم  زا  هدش و 

لاکـشا هقطنم  یلاها  یمومع  حـلاصم  زا  یتحلـصم  رد  نآ  زا  عافتنا  تروص  نیا  رد  دوشن ، هتخانـش  نآ  يارب  مه  یـصاخ  کـلام  و 
.درادن

يارب نوراک  دور  ریـسم  رد  يّدس  اهنآ  هلمج  زا  هک  دزاسب  قرب  هدننک  دـیلوت  یبآ و  دـس  دـنچ  دراد  رظن  رد  ورین  ترازو  س 2112 :
کی حرط ، هقطنم  زکرم  رد  یلو  تسا  هدش  نیمأت  مه  نآ  ياه  هنیزه  هدش و  داجیا  حرط ، هیلوا  تاسیسأت  تسا ، قرب  هاگورین  داجیا 

بیرخت رب  فقوتم  مه  حرط  يارجا  دراد و  دوجو  نآ  رد  دـیدج  ياهربق  یمیدـق و  ًاتبـسن  ياهربق  هک  دراد  دوجو  یمیدـق  ناتـسربق 
؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  تسا ، روبق  نیا 

ریغ روبق  شبن  بیرخت و  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـنا  هدـش  كاخ  هب  لیدـبت  اـهنآ  رد  دوجوم  ياهدـسج  هک  یمیدـق  روبق  بیرخت  ج :
نآ رد  قرب  دیلوت  ياهحرط  يارجا  رگا  هتبلا  تسین ، زیاج  دنا ، هدشن  كاخ  هب  لیدبت  زونه  هک  ییاهدسج  ندرک  راکـشآ  سردنم و 

ناکم هب  ناکم  نآ  زا  لاقتنا  دـشابن و  اهنآ  يارجا  زج  يا  هراچ  هک  يروط  هب  دـشاب  هتـشاد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ترورـض  ناـکم 
بجاو یلو  درادن ، لاکـشا  ناکم  نآ  رد  ّدس  داجیا  دشاب ، ییاسرف  تقاط  ای  لکـشم و  تخـس و  راک  ناتـسربق ، زا  فارحنا  ای  رگید 

كاخ ندنک  اب  دنچره  دنوش  هداد  لاقتنا  يرگید  ناکم  هب  ربق  شبن  ققحت  زا  زیهرپ  اب  دنا  هدـشن  كاخ  هب  لیدـبت  هک  ییاهربق  تسا 
دوجوم
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هب تسا  بجاو  دوش  راکـشآ  يدـسج  راک ، ءانثا  رد  رگا  دـشاب و  ربق  شبن  ققحت  نودـب  رگید  ناکم  هب  نآ  لاـقتنا  ربق و  فارطا  رد 
.دوش نفد  اجنآ  رد  دبای و  لاقتنا  يرگید  ناکم 

کی هک  دراد  لامتحا  دوش و  یمن  هدـید  نآ  رد  ربق  زا  يرثا  چـیه  هک  دراد  دوجو  اـه  ناتـسربق  زا  یکی  راـنک  رد  ینیمز  س 2113 :
؟ تسا زیاج  یعامتجا  ياهتیلاعف  يارب  نآ  رد  يزاس  نامتخاس  نیمز و  نیا  رد  فّرصت  ایآ  دشاب ، یمیدق  ناتسربق 

دوش بوسحم  نآ  میرح  فرع  رظن  زا  ای  تسا و  تاوما  نفد  يارب  هفوقوم  یمومع  ناتـسربق  زا  یئزج  نیمز ، نآ  دوش  زارحا  رگا  ج :
.تسین زیاج  نآ  رد  فّرصت  دراد و  ار  ناتسربق  مکح 

؟ درخب کلمت  دصق  هب  ار  يربق  دوخ  تایح  نارود  رد  ناسنا  تسا  زیاج  ایآ  س 2114 :

تاوما نفد  يارب  فقو  هک  دشاب  ینیمز  زا  یئزج  رگا  یلو  درادن  لاکشا  نآ  ندیرخ  دشاب  يرگید  یعرش  کلم  ربق ، ناکم  رگا  ج :
تاوما نفد  يارب  نآ  رد  فّرصت  زا  نارگید  عنم  مزلتسم  يرهق  روط  هب  نوچ  ناسنا ، دوخ  يارب  نآ  يرادهگن  دیرخ و  تسا ، نینمؤم 

.تسین حیحص  تسا ،

شیپ لاس  تسیب  زا  لبق  هک  دـشاب  ینینمؤم  روبق  زا  يدادـعت  بیرخت  رب  فقوتم  اهنابایخ  زا  یکی  رد  ور  هدایپ  داـجیا  رگا  س 2115 :
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دنا ، هدش  نفد  یمومع  نابایخ  رواجم  ناتسربق  رد 

کته ناناملسم و  روبق  شبن  مزلتسم  هک  ینامز  ات  هدایپ  دارفا  روبع  لحم  ناونع  هب  روبق  لیدبت  دشابن  فقو  روکذم  ناتـسربق  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ، اهنآ  تمرح 

؟ تسا زیاج  نآ  رد  دجسم  تخاس  ایآ  تسین ، مولعم  نآ  تیفقو  هک  دراد  دوجو  رهش  طسو  رد  یکورتم  ناتسربق  س 2116 :

ناتسربق رگا  ج :
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زین اهتبسانم  رد  یلاها  هدافتسا  زاین و  دروم  یمومع و  ياه  ناکم  زا  نینچمه  هدوبن و  یـسک  یـصوصخ  کلم  یفقو و  نیمز  روکذم 
.درادن لاکشا  دوشن ، ناناملسم  ياهربق  شبن  ای  کته  بجوم  نآ  رد  مه  دجسم  تخاس  دشابن و 

تاـیلمع رد  شیپ  لاـس  دـنچ  هدوب و  یمومع  ناتـسربق  نونکاـت  شیپ  لاـس  دـص  زا  ًاـبیرقت  هک  دراد  دوـجو  ینیمز  هعطق  س 2117 :
رد مه  ناوختسا  دنا و  هدش  راکشآ  اهربق  زا  یـضعب  اهکاخ  ندرب  يرافح و  تایلمع  زا  دعب  هدش و  هدهاشم  نآ  رد  ربق  دنچ  يرافح 

؟ دشورفب ار  نیمز  نیا  يرادرهش  تسا  زیاج  ایآ  هدش ، هدید  نآ  لخاد 

نآ دوش ، روبق  شبن  بجوم  يرافح  تایلمعرگا  لاح  ره  هب  تسین و  زیاج  نآ  شورف  دیرخ و  دـشاب ، فقو  روبزم  ناتـسربق  رگا  ج :
.تسا مارح  مه 

، هسردم تخاس  يارب  یلاها ، تقفاوم  بسک  نودب  ار  یمیدق  ًاتبسن  ناتسربق  کی  زا  یتمـسق  شرورپ  شزومآ و  ترازو  س 2118 :
؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دنناوخ ، یم  زامن  نآ  رد  نازومآ  شناد  هک  تسا  هتخاس  نآ  رد  ار  يا  هسردم  هدرک و  فّرصت 

یمومع و ياه  ناکم  زا  تسا و  هدـشن  هماـقا  هدـش ، فقو  تاوما  نفد  يارب  هسردـم  نیمز  هکنیا  رب  يربتعم  لـیلد  هک  یناـمز  اـت  ج :
رد زامن  ندناوخ  هسردم و  يارب  نآ  زا  هدافتسا  دشابن ، یسک  یـصوصخ  کلم  نینچمه  هریغ و  تاوما و  نفد  يارب  رهـش  زاین  دروم 

.درادن لاکشا  ینوناق  تارّرقم  طباوض و  تاعارم  اب  نآ 

هکنآ ای  هدـش  تاوما  نفد  يارب  فقو  نیمز  نیا  هک  تسین  مولعم  یلو  دـنا ، هتخاـس  نآ  رد  تاوما  نداد  لـسغ  يارب  ار  یناـکم  شی 
؟ ریخ ای  تسا  عورشم  تاوما  لسغ  يارب  نآ  رد  هناخلاّسغ  تخاس  میناد  یمن  نینچمه  .تسا  نآ  رد  نوفدم  هدازماما  يارب  فقو 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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؟ دنهدب لسغ  ناکم  نآ  رد  ار  دوخ  تاوما  اجنآ  یلاها  تسا  زیاج  ایآ  نیا  رب  انب 

دننک نفد  تسا ، هدازماما  نحص  عباوت  زا  هک  نیمز  نآ  رد  هداد و  لسغ  هناخلاّسغ ، نآ  رد  ار  تاوما  هتـشذگ ، دننامه  تسا  زیاج  ج :
.دننک ادیپ  نیمز ، فقو  تهج  اب  نآ ، تریاغم  هب  ملع  هک  نیا  رگم 

روهشم یلاها  نیب  دننک و  یم  اهنآ  رد  تخرد  تشاک  تعارز و  هب  مادقا  مدرم ، هک  دراد  دوجو  ام  هقطنم  رد  ییاه  نیمز  س 2059 :
اجنآ رد  نکاس  تاداـس  مه  فقو  ّیلوتم  دنـشاب و  یم  هقطنم  رد  نوفدـم  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـگدازماما زا  یکی  مرح  فقو  هک  تسا 
شتآ رد  یلو  هتشاد  دوجو  يا  همانفقو  هتشذگ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  درادن و  دوجو  اه  نیمز  نآ  ندوب  فقو  رب  یلیلد  یلو  دنتـسه 

يا هّدع  دنا و  هداد  اهنآ  ّتیفقو  هب  تداهـش  اه  نیمز  میـسقت  زا  يریگولج  يارب  قباس  تموکح  رد  مدرم  تسا و  هتفر  نیب  زا  يزوس 
نانآ فقو  تایلام  زا  ندـش  فاعم  يارب  ار  اه  نیمز  نآ  تشاد ، تاداـس  هب  هقـالع  هک  هقطنم  ناـمکاح  زا  یکی  هک  دـنیوگ  یم  مه 

؟ دنراد یمکح  هچ  اه  نیمز  نیا  رضاح  لاح  رد  درک ،

دیلاوذ هثرو  فارتعا  ای  تسا  نانآ  فّرـصت  رد  فقو  هک  دـیلاوذ  فارتعا  هکلب  تسین  طرـش  هماـنفقو  دوجو  ّتیفقو ، توبث  يارب  ج :
درم ود  تداهـش  ای  فقو  ناونع  هب  کلم  نآ  اب  راتفر  هقباس  زارحا  نینچمه  تسا و  یفاک  کلم ، نآ  ندوب  فقو  هب  وا ، توف  زا  دعب 

رد .دـنک  یم  تباث  ار  ندوب  فقو  مه  دـشاب  نانیمطا  ای  ملع  دـیفم  هک  يا  هنوگ  هب  نآ  ّتیفقو  ترهـش  ای  نآ و  ندوب  فقو  رب  لداع 
نیا ریغرد  دوش و  یم  ندوب  فقو  هب  مکح  ّتیفقو ، لئالد  نیا  زا  یکی  دوجو  اب  هجیتن 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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.دوش یم  دراد  رایتخا  رد  هچنآ  هب  تبسن  فّرصتم  تیکلام  هب  مکح  تروص 

؟ دوش یم  کلم  نآ  تیفقو  هب  مکح  نونکا  ایآ  هدش ، ادیپ  تسا  شیپ  لاس  دصناپ  هب  طوبرم  هک  یکلم  همانفقو  س 2060 :

فقو رگا  یلو  تسین ، ّتیفقو  رب  یعرـش  تجح  دوشن ، نآ  نومـضم  یتسرد  هب  نانیمطا  بجوم  هک  ینامز  اـت  فقو  دنـس  دّرجم  ج :
دیلاوذ ای  دوش و  نآ  تیفقو  هب  نانیمطا  ای  ملع  دیفم  هک  يروط  هب  دـشاب ، عیاش  لاسنهک  دارفا  صوصخ  هب  مدرم  نیب  کلم  نآ  ندوب 

ره هب  تسا و  ّتیفقو  هب  موکحم  روبزم  کلم  هدـش ، یم  راتفر  فقو  ناونع  هب  نآ  اب  قباس  رد  هک  دوش  زارحا  اـی  دـنک و  رارقا  نآ  هب 
.دوش یمن  ّتیفقو  زا  هفوقوم  کلم  جورخ  بجوم  نامز  رورم  لاح 

ءزج هدرک  يرادیرخ  مردپ  هک  یمهس  هس  نیا  هک  ما  هدش  هجوتم  نونکا  مدرب و  ثرا  هب  مردپ  زا  ار  رهن  بآ  زا  مهس  هس  س 2061 :
ءزج ایآ  تسا ، کیمادـک  رد  لخاد  مهـس  هس  نیا  هک  تسین  صخـشم  نآلا  تسا و  هفوقوم  نآ  مهـس  هدزناپ  هک  تسا  یمهـس  دـص 

ار اهنآ  لوپ  هبلاطم  قح  نم  هدوب و  لطاب  مهس  هس  نیا  دیرخ  ایآ  تسیچ ؟ هطبار  نیا  رد  نم  فیلکت  هدنـشورف ؟ کلم  ای  تسا  فقو 
؟ مراد تسا  هدنز  زونه  هک  لّوا  هدنشورف  زا 

نآ اـیآ  هک  دـشابن  موـلعم  هدوـب و  تسا  هتخورف  هـک  كرتـشم  بآ  زا  رادـقم  نآ  یعرـش  کـلام  شورف ، ماـگنه  هدنـشورف  رگا  ج :
هب موکحم  عیب  تروص  نیا  رد  تسا ، هدناسر  شورف  هب  ار  کلم  فقو و  نیب  عاشم  مهـس  ای  هتخورف  تسا  نآ  کلام  هک  ار  يرادقم 

زا نآ  لاقتنا  عیبم و  هب  تبسن  يرتشم  ّتیکلام  هب  مکح  تسا و  تّحص 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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.دوش یم  وا  هثرو  هب  ثرا  قیرط 

درک و میظنت  نآ  هب  عجار  يا  همانفقو  دومن و  صاخ  فقو  ار  غاب  هعرزم و  لیبق  زا  دوخ  ییاراد  زا  یـشخب  اـملع  زا  یکی  س 2062 :
مه ملع  لها  زا  رفن  هد  تسا و  هدومن  ارجا  مه  ار  فقو  یعرـش  هغیـص  هدرک و  لمع  ار  فقو  طیارـش  همه  هک  دومن  حیرـصت  نآ  رد 

؟ دوش یم  لاوما  نیا  ّتیفقو  هب  مکح  همانفقو ، نآ  دوجو  اب  ایآ  دنا  هدرک  ءاضما  ار  نآ 

نانآ هب  هداد و  فقو  یعرش  ّیلوتم  ای  مهیلع  فوقوم  لیوحت  مه  ار  هفوقوم  نیع  فقو ، هغیـص  ءاشنا  رب  هوالع  هک  دوش  تباث  رگا  ج :
.تسا موزلو  تّحص  هب  موکحم  روکذم  فقو  تسا ، هدومن  لقتنم 

تـشادهب هرادا  نیلوئـسم  یلو  دوش  هتخاس  نآ  رد  یتشادهب  زکرم  ای  ناتـسرامیب  ات  هدش  هیدـه  تشادـهب  هرادا  هب  ینیمز  س 2063 :
دّرجم ایآ  و  دریگب ؟ سپ  ار  نیمز  فقاو  تسا  زیاج  ایآ  دـنا ، هدرکن  نآ  رد  یتشادـهب  زکرم  ای  ناتـسرامیب  تخاس  هب  مادـقا  نونکاـت 

؟ تسا طرش  مه  نآ  رد  نامتخاس  تخاس  هکنآ  ای  تسا  یفاک  تیفقو ، ققحت  يارب  تشادهب  هرادا  نیلوئسم  هب  نیمز  میلست 

یعرش ناّیلوتم  هب  میلست  ناونع  هب  یعرش ، هجو  هب  فقو  ءاشنا  زا  دعب  تشادهب  هرادا  نیلوئسم  هب  کلام  طسوت  نیمز  لیوحت  رگا  ج :
زا ار  دوخ  نیمز  دراد  قح  دنکن  ادـیپ  ققحت  روکذـم  رما  ود  زا  یکی  رگا  یلو  درادـن ، ار  نآ  نتفرگ  سپ  عوجر و  قح  دـشاب ، فقو 

.دریگب سپ  نانآ 

هدرک فقو  دجـسم  نتخاـس  يارب  لداـع  دـهاش  رفن  ود  هقطنم و  ملاـع  روضح  رد  ار  نآ  شکلاـم  هک  دراد  دوجو  ینیمز  س 2064 :
هدرک ادیپ  طلست  نآ  رب  یصاخشا  یتدم  زا  دعب  تسا و 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
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؟ تسیچ ّیلوتم  صاخشا و  نآ  هفیظو  دنا ، هدومن  انب  نآ  رد  ینوکسم  ياه  هناخ  و 

دوش یم  ّبترتم  نآ  رب  فقو  ماکحا  همه  دشاب ، هدرک  ادیپ  قّقحت  فقاو  نذا  اب  هفوقوم  نیع  ضبق  نیمز ، فقو  ءاشنا  زا  دـعب  رگا  ج :
نیب زا  ار  دوخ  نامتخاس  تسا  بجاو  نانآ  رب  تسا و  بصغ  ناشدوخ  يارب  نآ  رد  نارگید  طسوت  ینوکـسم  ياه  هناـخ  تخاـس  و 

یقاب و نآ  یعرـش  کلام  کلم  رب  نیمز  تروص  نیا  ریغرد  دـنهد و  لـیوحت  نآ  یعرـش  ّیلوتم  هب  دـننک و  هیلخت  ار  نیمز  دـنربب و 
.تسا کلام  هزاجا  رب  فقوتم  نآ  رد  نارگید  تافّرصت 

دـنا و هداد  ماجنا  نآ  يور  هلماعم  نیدـنچ  شا  هثرو  وا ، تاـفو  زا  دـعب  هدـیرخ و  شیپ  لاـس  داتـشه  ار  ینیمز  یـصخش  س 2065 :
هتفرگ رارق  نانآ  هثرو  راـیتخا  رد  نیمز  هجیتن  رد  دـنا و  هدرک  توف  یگمه  دـنا  هدـیرخ  لوا  يرتشم  زا  ار  نیمز  نیا  هک  ینارادـیرخ 

، تیکلام یمسر  دنس  نتفرگ  زا  دعب  دنا و  هدرک  دوخ  مان  هب  یمـسر  روط  هب  ار  نیمز  هک  تسا  لاس  لهچ  دودح  ریخا  هورگ  تسا و 
هدوب و کلام  دالوا  رب  فقو  نیمز  نیا  هک  دـنک  یم  اعّدا  دارفا  زا  یکی  نونکا  دـنا و  هتخاس  نآ  رد  دوخ  يارب  ینوکـسم  ياه  هناـخ 
هک یبوتکم  دنـس  هدرکن و  ییاعدا  نینچ  یـسک  لاس  داتـشه  لوط  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  لاـح  دـنا ، هتـشادن  ار  نآ  شورف  قح  ناـنآ 

؟ دنراد یفیلکت  هچ  یلعف  ناکلام  تسا ، هدادن  نآ  هب  تداهش  مه  یسک  درادن و  دوجو  مه  دنکب  ّتیفقو  رب  تلالد 

یتالماعم تّحـص  هب  مکح  هدرکن ، تباث  يربتعم  قیرط  هب  ار  دوخ  ياعدا  عیب ، زاوج  مدع  یعّدـم  ّتیفقو و  یعّدـم  هک  ینامز  ات  ج :
تسا و هدش  عقاو  نیمز  يور  هک 
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.دوش یم  دنتسه ، نآ  رد  فّرصتم  دیلاوذ و  نیمز  هب  تبسن  ًالعف  هک  يدارفا  يارب  نآ  تیکلم  هب  مکح  نینچمه 

زا ددع  ود  هلاس ، دـنچ  رمتـسم  یلاسکـشخ  تلع  هب  يرادرهـش  تسا و  تانق  هس  ياراد  هک  دراد  دوجو  يا  هفوقوم  نیمز  س 2066 :
هدوب فقاو  نادنزرف  هقطنم و  بالط  فقو  هک  موس  تانق  بآ  تسا و  هدرک  هراجا  هقطنم  مدرم  یندیماشآ  بآ  نیمأت  يارب  ار  اهتانق 

دـنا و هدـش  ریاب  ياه  نیمز  هب  لیدـبت  دـندش  یم  يرایبآ  نآ  بآ  اـب  هک  ییاـه  نیمز  هجیتن  رد  هدـش و  کـشخ  هتفر و  ورف  نیمز  هب 
لاس نیدـنچ  هکنیا  تلع  هب  اه  نیمز  نیا  ایآ  دنتـسه ، تاوم  اه  نیمز  نیا  هک  دـنک  یم  اعدا  يرهـش  نیمز  ناـمزاس  رـضاح  لاـحرد 

؟ دنتسه تاوم  هب  قحلم  دنا  هدشن  عرز  تشک و 

.دوش یمن  جراخ  ّتیفقو  زا  لاس ، نیدنچ  تّدم  هب  نآ  عرز  تشک و  كرت  اب  هفوقوم  نیمز  ج :

كالما نیا  زا  یضعب  میرح  رد  دنتسه و  مالسلا ) هیلع  ) يوضر سدقم  مرح  فقو  هک  دراد  دوجو  يا  هفوقوم  ياه  نیمز  س 2067 :
ار لافنا  مکح  اهلگنج  عتارم و  طوبرم  ینوناق  تاررقم  هب  دانتسا  اب  لوئـسم  ياهداهن  زا  یـضعب  یلو  دراد ، دوجو  زین  لگنج  عتارم و 

میرح رد  عقاو  ياه  نیمز  ریاس  دننام  هفوقوم  كالما  میرح  رد  عقاو  ياهلگنج  عتارم و  ایآ  دـنا ، هدرک  يراج  عتارم  اهلگنج و  نیا  رب 
؟ دوش ّتیفقو  هب  لمع  اهنآ  دروم  رد  تسا  بجاو  دنتسه و  فقو  ماکحا  ياراد  اهنآ 

نآ عباـت  هفوقوم و  مکح  رد  دـنوش ، هدرمـش  اـهنآ  میرح  ءزج  هک  یتروص  رد  هفوقوم  یـضارا  راوج  رد  عقاو  ياـهلگنج  عتارم و  ج :
لحم و فرع  مه  نآ  رادقم  میرح و  صیخشت  عجرم  دوش و  یمن  يراج  اهنآ  دروم  رد  یمومع  كالما  لافنا و  مکح  دنتسه و 
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.دنتسه صّصختم  رما  نیا  رد  هک  تسا  يدارفا  رظن 

فقو نیا  هب  لمع  دنا و  هدش  فقو  ماتیا  يرادهگن  یتسرپرـس و  تهج  هناخ  تخاس  يارب  شیپ  لاس  لهچ  زا  نیمز  دنچ  س 2068 :
هئارا يداع  دنـس  ًاریخا  یلو  تسا ، فاقوا  هرادا  دـییأت  دروم  هک  دراد  مه  ینّیعم  ّیلوتم  تسا و  هتـشاد  رارمتـسا  نونکات  نامز  نآ  زا 

نونکات شیپ  لاس  دصیس  زا  اه  نیمز  نیا  هک  هدش  حیرصت  نآ  رد  تسا و  هدش  خاسنتسا  یمیدق  دنـس  زا  هک  دوش  یم  اعّدا  هک  هدش 
صقان دوجوم  هخسن  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  رت  یمیدق  دوش  یم  اعدا  هک  فقو  یلصا  دنـس  دوجو  مدع  هب  هّجوت  اب  دنا ، هدش  فقو 

فّرـصت دـیلاوذ و  هک  صوصخ  هب  درادـن ، دوـجو  اـهنآ  هب  تبـسن  مه  فـقو  هب  لـمع  هقباـس  هدـشن و  نییعت  ّیلوـتم  نآ  رد  تسا و 
هب لمع  زا  عنام  دناوت  یم  دنـس  نیا  ایآ  درادن ، دوجو  مه  اعّدا  دروم  یلبق  ّتیفقو  هب  راهتـشا  دنتـسه و  اعّدا  نیا  رکنم  مه  ناگدـننک 

؟ دشاب دوش  یم  لمع  ماتیا  ناکسا  يرادهگن و  یتسرپرس و  يارب  نآ  هب  نونکا  هک  یتهج  رد  دیدج  فقو 

فقو ات  هجیتن  رد  تسین ، فقو  رب  یعرش  تجح  دشاب ، هدش  خاسنتسا  نآ  يور  زا  ای  دشاب  یلصا  هکنیا  زا  معا  فقو  دنـس  دّرجم  ج :
لمع زاوج  ذوفن و  تّحـص و  هب  موکحم  دوش ، یم  لمع  نآ  هب  رـضاح  لاح  رد  هک  يدیدج  فقو  دوشن ، تباث  ربتعم  تجح  اب  یلبق 

.تسا

یمومع هار  هب  لیدـبت  روبزم  نیمز  یلو  هدرک  فـقو  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلا دیـس  هینیـسح  تخاـس  يارب  ار  ینیمز  يدرم  س 2069 :
یمکح هچ  نیمز  نیا  تسا ، هدنام  یقاب  عبرم  رتم  ود  لهچ و  ًابیرقت  هینیسح  نیمز  لک  زا  رضاح  لاحرد  تسا و  هدش  اتسور 
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؟ دنادرگرب دوخ  تیکلم  هب  ار  نآ  فقاو  تسا  زیاج  ایآ  دراد ؟

تحاسم نآ  دشاب ، هتفرگ  تروص  فقو  تهج  ای  نآ  ّیلوتم  هب  هفوقوم  لیوحت  یعرش و  هجو  رب  فقو  ءاشنا  زا  دعب  راک  نیا  رگا  ج :
یقاب وا  ّتیکلم  رب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  عوجر  نآ  هب  تبسن  فقاو  تسین  زیاج  دنام و  یم  یقاب  ّتیفقو  رب  فقو  زا  هدنام  یقاب 

.تسوا اب  نآ  رایتخا  تسا و 

نآ مان  هب  فقو  هغیـص  يارجا  ایآ  و  دـننک ؟ فقو  ار  نآ  همه  دـنراد ، مهـس  هکرت  رد  هک  هثرو  زا  یـضعب  تسا  زیاج  ایآ  س 2070 :
؟ تسا حیحص  هّدع 

نانآ هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و  هثرو  ریاس  ماهـس  هب  تبـسن  یلو  تسا ، حیحـص  هکرت  زا  ناشدوخ  مهـس  رد  طـقف  ناـشیا  فقو  ج :
.تسا

مادقا نآ  تیفیک  زا  عالطا  نودـب  فاقوا  تبث  هرادا  وا  تافو  زا  دـعب  هدرک و  فقو  شروکذ  دالوا  رب  ار  ینیمز  یـصخش  س 2071 :
زا عافتنا  رد  روکذ  دالوا  اب  ثانا  دالوا  تکراشم  بجوم  راک  نیا  اـیآ  هدومن ، ثاـنا  روکذ و  نادـنزرف  ماـن  هب  روکذـم  نیمز  تبث  هب 

؟ دوش یم  نیمز  نیا 

رد دوش ، یمن  فقو  رد  روکذ  دالوا  اب  نانآ  تکراشم  بجوم  فاقوا  هرادا  طسوت  ثانا ، دالوا  ماـن  هب  روکذـم  نیمز  تبث  دّرجم  ج :
.دوب دهاوخ  نانآ  صتخم  طقف  تسا ، روکذ  دالوا  صوصخ  رب  فقو  نیمز  هک  دوش  تباث  رگا  هجیتن 

نیمز عیب  لاطبا  نوناق  رب  انب  تسا و  هدش  ماع  فقو  شیپ  لاس  دص  هدش و  عقاو  بآ  رهن  ریـسم  رد  هک  دراد  دوجو  یکلم  س 2072 :
ياهگنـس جارختـسا  يارب  کلم  نیا  رـضاح  لاـح  رد  یلو  تسا ، هدـش  رداـص  فقو  ناونع  هب  نآ  يارب  یمـسر  دنـس  هفوقوم ، ياـه 

هدافتسا دروم  یندعم 
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؟ تسا فقو  هکنآ  ای  دوش  یم  بوسحم  لافنا  ءزج  نآلا  ایآ  تسا ، تلود 

رب هکلب  دروآ ، رد  دوخ  ّتیکلام  هب  ار  نآ  تلود  اـی  صخـش  تسین  زیاـج  دوش  تباـث  یعرـش  هجو  رب  نآ  ندوب  فقو  لـصا  رگا  ج :
.دوش یم  ّبترتم  نآ  رب  فقو  ماکحا  همه  دنام و  یم  یقاب  ّتیفقو 

هدافتسا یشزومآ  هاگشیامزآ  ناونع  هب  نآ  زا  رـضاح  لاح  رد  هک  دراد  دوجو  یقاطا  یـشزومآ  زکرم  کی  نامتخاس  رد  س 2073 :
رواجم ناتـسربق  هکنیا  هب  هّجوتاب  تسا ، هدش  ادـج  ناتـسربق  زا  لبق  ياهلاس  رد  هک  تسا  رواجم  ناتـسربق  ءزج  نآ  نیمز  دوش و  یم 

؟ دنراد یفیلکت  هچ  دنناوخ  یم  زامن  هاگشیامزآ  نآ  رد  هک  ینازومآ  شناد  نامّلعم و  دریگ ، یم  رارق  هدافتسا  دروم  زونه 

لاکـشا نآ  رد  تافّرـصت  ریاس  ندـناوخ و  زامن  هدـش ، فقو  تاوما  نفد  يارب  هاگـشیامزآ  نیمز  هک  دوشن  تباـث  هک  یناـمز  اـت  ج :
دوخ یلبق  تلاـح  هب  تسا  بجاو  هدـش ، فـقو  نآ ، رد  تاوـما  نفد  يارب  طـقف  هک  دوـش  تباـث  يربـتعم  لـیلد  اـب  رگا  یلو  درادـن ،

.دشاب یم  بصغ  هب  موکحم  نآ  رد  هدش  هتخاس  تاسیسأت  دوش و  هیلخت  تاوما  نفد  يارب  هدش و  هداد  تشگرب 

زورفم و مادـک  ره  دنتـسه و  فرـصم  فقاو و  ثیح  زا  یلقتـسم  هفوقوم  کی  ره  هک  دـنراد  دوجو  مه  رواجم  هزاغم  ود  س 2074 :
زاب نآ  صاخ  روبع  لحم  هب  ای  يرگید و  هب  یبرد  ود  نآ  زا  یکی  زا  دراد  قح  هزاغم  ود  نآ  رجأتـسم  ایآ  تسا ، يرگید  زا  لـصفنم 

؟ دنک

ّیلوتم هزاـجا  اـب  فقو و  طیارـش  قـبط  تسا  بجاو  دـشاب  رگید  فـقو  تحلـصم  هب  دـنچره  نآ  رد  فّرـصت  فـقو و  زا  عاـفتنا  ج :
هزاغم ود  نآ  زا  کی  ره  رجأتسم  دریگب و  تروص 
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زا هار  ندادرارق  يرگید و  هب  یکی  زا  برد  ندرکزاب  اـب  تسا  فقو  مه  رگید  هزاـغم  هکنیا  ناونع  هب  درادـن  قح  مه ، رواـجم  یفقو 
.دنک فّرصت  فقو  رد  رگید ، هزاغم  هب  نآ 

اهنآ يرادـهگن  هدوب و  ندـش  فلت  ضرعم  رد  اه  هناخ  زکارم و  زا  یـضعب  رد  دوجوم  سیفن  ياـهباتک  هکنیا  هب  هّجوتاـب  س 2075 :
ظفح اب  اهباتک  ات  دریگب  رارق  زکارم  نیا  رایتخا  رد  رهـش  يزکرم  هناخباتک  زا  یتمـسق  هک  دـنا  هداد  داهنـشیپ  يا  هّدـع  تسا ، لکـشم 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دنوش ، لقتنم  شخب  نآ  هب  دنا ، هدوب  لوا  ناکم  رد  هک  یتروص  نامه  هب  اهنآ  ّتیفقو 

اب نآ  تیاعر  هک  ینامز  ات  تسا ، یـصاخ  ناکم  رد  هدافتـسا  هب  طورـشم  سیفن  یفقو  ياهباتک  نآ  زا  عافتنا  هک  دوش  تباـث  رگا  ج :
تروص نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  رگید  لحم  هب  صاخ  ناکم  نآ  زا  اهنآ  لاقتنا  دـشاب ، نکمم  فلت  ندـش و  عیاض  زا  اهباتک  ظفح 

.تسا لاکشا  نودب  دراد ، دوجو  اجنآ  رد  اهباتک  ظفح  هب  نانیمطا  هک  یناکم  هب  ناکم  نآ  زا  اهنآ  ندرب  نوریب 

موس تمسق 

هدرک فقو  سدـقم  نکاما  يارب  ار  نآ  شبحاص  دراد و  ار  عترم  ناونع  هب  هدافتـسا  تیلباـق  طـقف  هک  دراد  دوجو  ینیمز  س 2076 :
ییاه ناکم  نکـسم و  تخاس  هب  مادقا  جـیردت  هب  مه  اهرجأتـسم  هداد و  هراجا  رفن  دـنچ  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  مه  نآ  ّیلوتم  تسا و 

هب لیدـبت  ار  تعارز  بسانم  ياهتمـسق  نینچمه  دـنا و  هدومن  تسین ، ندوب  عترم  لـباق  هک  نآ  زا  ییاهتمـسق  رد  دوخ  تشیعم  يارب 
تسا حیحص  نآ  فقو  ایآ  تسا ، یمومع  لاوما  لافنا و  زا  یعیبط  عترم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  الوا : دنا ، هدرک  غاب  یعارز و  نیمز 
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یتاحالصا تارییغت و  عترم  رد  نیرجأتسم  راک  رثا  رب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ًایناث : و  دوش ؟ یم  نآ  ندوب  فقو  هب  مکح  رـضاح  لاح  رد  و 
ياـه نیمز  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  ًاـثلاث : و  دوش ؟ تخادرپ  دـیاب  ترجا  رادـقم  هچ  هدـش  لـبق  زا  رت  بوغرم  هجیتـن  رد  هتفرگ و  تروـص 
هراجا غلبم  ایآ  دـنوش ؟ یم  هداد  هراجا  هنوگچ  اه  نیمز  لیبق  نیا  دـنا ، هدـش  داجیا  ءایحا و  نیرجأتـسم  تیلاعف  رثا  رب  اهغاب  یعارز و 

؟ غاب هعرزم و  هراجا  رادقم  هب  ای  دوش  تخادرپ  دیاب  عترم  هراجا  رادقم  هب  اهنآ 

فقاو یعرـش  کلم  هدوب و  لافنا  زا  فقو  ماگنه  رد  عترم  ياه  نیمز  هک  هدـشن  تباث  هک  یناـمز  اـت  فقو ، لـصا  توبث  زا  دـعب  ج :
، ینوکسم لزانم  غاب و  هعرزم و  هب  اهنآ  لیدبت  هب  نیرجأتسم  مادقا  اب  تسا و  تّحص  هب  موکحم  یعرش  رظن  زا  اهنآ  فقو  دنا ، هدوبن 
رب دشاب ، یعرش  ّیلوتم  زا  نآ  ندرک  هراجا  زا  دعب  یفقو  نیمز  رد  اهنآ  تافّرـصت  هک  یتروص  رد  هکلب  دنوش ، یمن  جراخ  تیفقو  زا 

فقو تهج  رد  ار  نآ  ات  دـنزادرپب  یعرـش  ّیلوتم  هب  هدـش  نّیعم  هراجا  دـقع  رد  هچنآ  قبط  ار  اه  نیمز  نآ  هراجا  تسا  بجاو  نانآ 
لثملا ترجا  تسا  بجاو  نانآ  رب  دشاب ، یعرش  ّیلوتم  زا  یلبق  هراجا  نودب  اه  نیمز  نآ  رد  اهنآ  فّرـصت  رگا  یلو  دیامن ، فرـصم 
لافنا تاوم و  ياه  نیمز  زا  هلاصالاب  فقو ، ماگنه  رد  اه  نیمز  نآ  هک  دوش  تباث  رگا  اما  دنزادرپب و  ار  فّرصت  تّدم  هلداع  تمیق 

ایحا تارّرقم  نوناق و  قبط  نافّرـصتم  هک  ار  يرادقم  نآ  تسا و  لطاب  ًاعرـش  اهنآ  فقو  دنا ، هدوبن  فقاو  یعرـش  کلم  دـنا و  هدوب 
هریغ ینوکسم و  لزنم  غاب و  هعرزم و  هب  لیدبت  هدرک و 
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هدوب تاوم  هشیمه  هدـنام و  یقاب  دوخ  یلبق  تلاح  هب  هک  نیمز  رگید  ياهتمـسق  تسا و  نانآ  دوخ  يارب  دـنا ، هدومن  ناشدوخ  يارب 
.تسا یمالسا  تلود  اب  اهنآ  رایتخا  دنتسه و  لافنا  یعیبط و  ياهتورث  ءزج  دنا ،

هدرک فقو  ار  کلم  نآ  همه  تسا ، كرتشم  نیعراز  ریاس  وا و  نیب  هک  تسا  یعاشم  کلم  سدس  کلام  طقف  هک  ینز  س 2077 :
رودـص زا  فاقوا  هرادا  لاثم  روط  هب  تسا ، هدـش  فاقوا  هرادا  تلاخد  ببـس  هب  یلاها  يارب  يدایز  تالکـشم  زورب  ثعاـب  نیمه  و 

رب و  وا ؟ مهـس  رد  طقف  ای  تسا  ذـفان  عاشم  کلم  مامت  رد  فقو  نیا  ایآ  دـنک ، یم  يریگولج  یلاها  ياه  هناخ  يارب  تیکلاـم  دـنس 
لبق عاشم  مهس  فقو  رگا  و  تسا ؟ حیحص  میـسقت  زا  لبق  عاشم  نیمز  فقو  ایآ  دشاب ، حیحـص  وا  مهـس  رد  طقف  فقو  هکنیا  ضرف 

؟ دنراد یفیلکت  هچ  اکرش  ریاس  دشاب ، حیحص  نآ  کیکفت  زا 

کیکفت زا  دعب  دنچره  فقو  تهج  رد  هک  یطرش  هب  درادن  لاکشا  ًاعرش  دشاب ، کیکفت  زا  لبق  دنچره  عاشم  کلم  مهس  فقو  ج :
اکرـش ریاس  مهـس  هب  تبـسن  تسا ، نآ  زا  یتمـسق  کلام  طقف  هک  یـسک  طسوت  کلم  مامت  فقو  یلو  دـشاب ، عافتنا  لباق  میـسقت  و 

.دنوش فقو  زا  دوخ  كالما  کیکفت  يارب  کلم  میسقت  ناهاوخ  دنراد  قح  اکرش  تسا و  لطاب  یلوضف و 

لمع رب  نامز ، ندش  ینالوط  ایآ  و  تسا ؟ مادک  نآ  دودح  زاوج ، تروص  رد  و  تسا ؟ زیاج  فقو  طورـش  زا  لودع  ایآ  س 2078 :
؟ دراذگ یم  ریثأت  فقو  طورش  هب 

دشاب یجرح  ای  رودقم  ریغ  نآ  هب  لمع  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  هدرک  طرش  فقو  دقع  رد  فقاو  هک  یحیحص  طورش  زا  فّلخت  ج :
رد يریثأت  نامز  تشذگ  و 
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.درادن نآ 

یم تفای  اهنآ  رد  یندعم  ياهگنـس  اه و  هزیرگنـس  هک  دراد  دوجو  ییاه  لیـسم  ای  اهرهن  یفقو  ياه  نیمز  زا  یـضعب  رد  س 2079 :
؟ دنتسه فقو  عبات  دنا ، هدش  عقاو  هفوقوم  کلم  رد  هک  اهنآ  رد  دوجوم  ياهگنس  اه و  هزیرگنس  نیا  ایآ  دوش ،

یم روبع  اهنآ  لخاد  زا  ای  دنتـسه و  یفقو  ياه  نیمز  ترواجم  رد  هک  یمومع  ياه  لیـسم  نینچمه  یمومع و  گرزب  ياـهرهن  ج :
رادـقم نآ  اـب  هجیتـن  رد  دـنوش ، یم  بوسحم  هفوقوم  میرح  فرع ، رظن  زا  هک  اـهنآ  زا  يرادـقم  نآ  رگم  دنتـسین  فقو  ءزج  دـننک ،

یندعم و ياهگنس  اه و  هزیرگنس  هب  تبـسن  تسا  بجاو  دنتـسه  هفوقوم  هک  یکچوک  ياهرهنرد  یلو  دوش ، یم  راتفر  فقو  دننامه 
.دوش راتفر  فقو  دننام  هریغ 

كالما ياهدمآرد  هدش و  جراخ  عافتنا  تیلباق  زا  نآ  رد  تبوطر  ذوفن  نامتخاس و  تمدق  رثا  رب  يا  هینید  مولع  هسردم  س 2080 :
انب دـیدجت  اهدـمآرد  نآ  اب  ار  هسردـم  هک  میراد  دـصق  نونکا  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  کناب  رد  تناـما  ناونع  هب  يروآ و  عمج  نآ 

، مینک فرـصم  هسردم  يانب  دیدجت  يارب  ار  روبزم  لاوما  میریگب و  ار  نامتخاس  هناورپ  ات  دـشک  یم  لوط  يدایز  تّدـم  یلو  مینک ،
قبط میراذـگب و  يراذـگ  هیامرـس  تروص  هب  اـهکناب  زا  یکی  رد  ار  فـقو  هب  طوـبرم  لاوـما  تّدـم  نیا  لـالخ  رد  تسا  زیاـج  اـیآ 

؟ مینک تفایرد  فقو  عفن  هب  دوس  يدصرد  یکناب  فراعتم  تالماعم 

رگا یلو  تسا ، فقو  تهج  رد  اهنآ  فرصم  طقف  تسا ، بجاو  نآ  ياهدمآرد  اب  هطبار  رد  فقو  یعرش  ّیلوتم  رب  ًاعرـش  هچنآ  ج :
فرـصم ناکما  نامز  ات  لاوما  نآ  ظفح  درذگب و  ینامز  تّدم  هکنآ  رگم  دشابن  نکمم  وا  يارب  فقو  تهج  رد  اهدمآرد  فرـصم 

دشاب نکمم  کناب  هب  ندرپس  اب  فقو  يارب  اهنآ 
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هدافتـسا کناب و  هب  اهنآ  ندرپس  دوشن ، فقو  رد  لاوما  نآ  عقومب  فرـصم  رد  ریخأت  بجوم  زادنا  سپ  باسح  رد  اهنآ  نتـشاذگ  و 
.درادن لاکشا  یعرش  دوقع  زا  یکی  نمض  رد  فقو  تحلصم  تهج  رد  اهنآ  دوس  زا 

؟ دوش هداد  هراجا  ناملسم  ریغ  هب  تسا  هدرک  فقو  ناناملسم  يارب  ناملسم  هک  يا  هفوقوم  نیمز  تسا  زیاج  ایآ  س 2081 :

ظوفحم نآ  اـب  فقو  تعفنم  هک  یتروص  رد  ناملـسم  ریغ  هب  نآ  نداد  هراـجا  دـشاب  تعفنم  فقو  تروـص  هب  نیمز  فـقو  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دنامب ،

يا هّدع  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدش  نفد  نآ  ناگدـننک  فقو  هزاجا  اب  يا  هفوقوم  نیمز  رد  املع  زا  یکی  لبق  هام  دـنچ  س 2082 :
مدـع ضرف  رب  و  دراد ؟ یمکح  هچ  هلأسم  نیا  تسین ، زیاج  هفوقوم  نیمز  رد  نفد  هک  دـننک  یم  اـعدا  دـنراد و  ضارتعا  راـک  نیا  هب 

؟ دوش یم  فرطرب  هدش ، نفد  نآ  رد  ملاع  نآ  هک  يا  هفوقوم  نیمز  ضوع  ناونع  هب  یغلبم  تخادرپ  اب  لاکشا  ایآ  زاوج ،

زیاج دـشاب  فقو  تهج  اب  یفانم  وا  نفد  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشابن ، فقو  تهج  اب  یفانم  هفوقوم  نیمز  رد  تیم  نفد  رگا  ج :
ناکم رد  دوش و  ربق  شبن  هدشن  یشالتم  وا  ندب  ات  هک  تسا  نیا  طوحا  دوش ، نفد  يا  هفوقوم  نیمز  نینچ  رد  یصخش  رگا  تسین و 

لام تخادرپ  اب  لاکـشا  لاح ، ره  هب  دوش و  نمؤم  کته  تناها و  بجوم  اـی  هدوب و  یجرح  ربق ، شبن  هکنآ  رگم  ددرگ ، نفد  رگید 
.دوش یمن  فرطرب  هفوقوم  نیمز  ضوع  ناونع  هب  نیمز  ای 

دوخ قوقح  زا  یلیلد  ره  هب  مهیلع  فوقوم  رگا  اـیآ  دـشاب ، هدـش  ٍلـسن  زا  دـعب  ًالـسن  روـکذ  دـالوا  رب  فـقو  یکلم  رگا  س 2083 :
فقو دننک ، رظنفرص 
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یفیلکت هچ  يدـعب  تاقبط  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قوقح  زا  لـبق  هقبط  رد  دوجوم  مهیلع  فوقوم  هک  یتروص  رد  و  دوش ؟ یم  لـئاز 
؟ دراد یفیلکت  هچ  يدعب  ياه  نطب  قوقح  هب  تبسن  یتلاح  نینچ  رد  هفوقوم  كالما  یعرش  ّیلوتم  نینچمه  و  دنراد ؟

هب تبسن  دوخ  قح  زا  یلبق  لسن  ندرک  رظن  فرص  دوش و  یمن  لئاز  دوخ  قوقح  زا  مهیلع  فوقوم  ندرک  رظن  فرـص  اب  تیفقو  ج :
هدافتـسا تبون  هک  یماگنه  دراد  قح  يدـعب  لسن  هکلب  دوش ، یمن  لحنم  نآ  اب  فقو  درادـن و  يدـعب  لسن  قح  رد  يریثأـت  هفوقوم ،

، دـشاب هتـشاد  دوجو  فقو  شورف  یعرـش  زّوجم  لبق  لسن  نامز  رد  رگا  هکلب  دـنک ، هبلاـطم  ار  دوخ  قح  همه  دیـسر ، فقو  زا  اـهنآ 
يرادـیرخ نآ  زا  يدـعب  ياهلـسن  هدافتـسا  تهج  هفوقوم ، نیع  ياج  هب  نآ  لوپ  اب  يرگید  کلم  فقو  شورف  زا  دـعب  تسا  بجاو 

تسا بجاو  مهیلع  فوقوم  تاقبط  همه  يارب  نآ  ظفح  هرادا و  مه  فقو  ّیلوتم  رب  دوش و 

بجاو دراوم  لیبق  نیا  رد  اـیآ  دـشابن ، مهیلع  فوقوم  نیب  فقو  عفاـنم  میـسقت  یگنوگچ  هب  ملع  هیّرذ ، رب  فقو  رد  رگا  س 2084 :
؟ يواسم روط  هب  ای  دشاب  ثرا  نوناق  ساسا  رب  میسقت  تسا 

نوناق ساسا  رب  ثانا  روکذ و  نیب  توافت  تیاعر  اب  ای  هدوب  يواسم  روط  هب  دارفا  رب  فقو  هک  دشابن  مولعم  هیّرذ  رب  فقو  رد  رگا  ج :
يواسم روط  هب  يا  هقبط  ره  رد  ثانا  روکذ و  نیب  مه  فقو  ياهدمآرد  هدـش و  يواسم  روط  هب  دارفا  رب  فقو  رب  لمح ، تسا ، ثرا 

.دوش یم  میسقت 

هب اهنآ  لاسرا  ناکما  مدع  تلع  هب  یصاخ  رهش  هیملع  هزوح  هب  ّقلعتم  فقو  ياهدمآرد  فرـصم  هک  تسا  لاس  نیدنچ  س 2085 :
تسین و نکمم  رهش  نآ 
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زیاج رگید  ياهرهـش  رد  عقاو  هیملع  ياه  هزوح  رد  اهنآ  فرـصم  ایآ  تسا ، هدش  زادنا  سپ  اهدمآرد  نآ  زا  يدایز  رادـقم  نونکات 
؟ دوش ریذپ  ناکما  رهش  نآ  هب  اهنآ  لاسرا  ات  دومن  ظفح  ار  اهنآ  دیاب  هکنآ  ای  تسا ؟

هب هک  یتروص  رد  تسا و  فقو  تهج  رد  اهنآ  فرـصم  فقو و  ياهدـمآرد  يروآ  عمج  فاقوا  هرادا  ای  یعرـش  ّیلوتم  هفیظو  ج :
رظتنم هدرک و  ظفح  ار  اهدمآرد  تسا  بجاو  دشابن ، نکمم  دـنوش ، فرـصم  نآ  رد  دـیاب  هک  يرهـش  هب  اهنآ  ندـناسر  تقوم  روط 

ییاناوت زا  يدـیماان  تروص  رد  و  ددرگن ، فقو  یلیطعت  هب  رجنم  هک  ییاج  ات  هتبلا  دوش  نکمم  رهـش  نآ  هب  اهنآ  ندـناسر  ات  دـننامب 
لاکـشا رگید  قطانم  هیملع  ياه  هزوح  رد  اـهنآ  ندرک  فرـصم  هدـنیآ ، رد  دـنچره  صاـخ  هیملع  هزوح  نآ  هب  اهدـمآرد  ندـناسر 

.درادن

سبح

زا دـعب  هک  دـیما  نیا  هب  دـنک  سبح  تسا  حیحـص  نآ  رب  فقو  هک  يزیچ  رب  ینّیعم  تّدـم  يارب  ار  دوخ  نیمز  يدرف  رگا  س 2086:
شکالما ریاس  دـننام  ار  نآ  زا  عافتنا  قح  وا  ددرگ و  یم  رب  وا  هب  تّدـم  نایاپ  زا  دـعب  نیمز  ایآ  ددرگرب ، وا  هب  سبح  تّدـم  ءاضقنا 

؟ دراد

تسا تّحص  هب  موکحم  سبح  دشاب ، هدرک  سبح  یعرـش  نیزاوم  قبط  ار  نآ  وا  دشاب و  هدننک  سبح  ِیعرـش  کلم  نیمز ، رگا  ج :
كالما ریاس  دننام  ددرگ و  یمرب  هدننک  سبح  هب  سبح  تّدـم  ءاضقنا  زا  دـعب  کلم  دوش و  یم  بترتم  نیمز  رب  نآ  یعرـش  راثآ  و 

.تسوا يارب  نآ  تائامن  عفانم و  نیا  رب  انب  تسوا 

هب تیـصو  هک  یتّیم  ثلث  اـی  هدـش و  تسا  حیحـص  نآ  رب  فقو  هک  يزیچ  رب  مئاد  سبح  کـلام ، طـسوت  هک  یکلم  رگا  س 2087 :
نآ نیع  ظفح 
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رد نآ  ياهدمآرد  ات  هدومن  دبا  يارب 

ناشدوخ مان  هب  یمسر  دنس  رد  ار  نآ  دوش و  میسقت  ثرا  ناونع  هب  ناشدوخ  نیب  هثرو  طسوت  دوش ، فرـصم  هدرک  نّیعم  هک  یتهج 
لماش یفقو  ياه  نیمز  اهبآ و  كالما و  عیب  کّلمت و  تمرح  ایآ  دنـشورفب ، يرگید  هب  یعرـش  زّوجم  نودـب  ار  نآ  ای  دـننک و  تبث 

؟ دوش یم  مه  نآ 

ناونع هب  هثرو  نیب  اهنآ  میـسقت  دنتـسه و  فقو  مکح  رد  عیب ، کّلمت و  زاوج  مدـع  رد  دـنا ، هدـش  مئاد  سبح  هک  یثلث  کـلم و  ج :
.تسا لطاب  اهنآ  عیب  نینچمه  ثرا و 

نآ لیدبتو  فقو  شورف 

نایاپ هب  اهنآ  رد  روکذـم  هینیـسح  تخاس  هدرک و  فقو  هینیـسح  تخاس  يارب  ار  دوخ  ياـه  نیمز  زا  يا  هعطق  یـصخش  س 2088 :
زامن دجسم ، ناونع  هب  نآ  رد  رضاح  لاحرد  دنا و  هدرک  دجسم  هب  لیدبت  ار  هینیسح  زا  یتمسق  یلاها  زا  یـضعب  یلو  تسا ، هدیـسر 

؟ دوش یم  ّبترتم  تمسق  نآ  رب  دجسم  ماکحا  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  نانآ  طسوت  دجسم  هب  هینیسح  لیدبت  ایآ  دنناوخ ، یم  تعامج 

یمن دجسم  هب  لیدبت  راک ، نیا  اب  دنرادن و  دجسم  هب  هدش  فقو  هینیـسح  ناونع  هب  هک  ار  يا  هینیـسح  لیدبت  قح  وا  ریغ  فقاو و  ج :
.درادن لاکشا  نآ  رد  تعامج  زامن  ییاپرب  یلو  ددرگ ، یمن  بترتم  نآ  رب  مه  دجسم  راثآ  ماکحا و  دوش و 

دوش مولعم  سپـس  دشورفب و  مزال  عیب  تروص  هب  هدیـسر  وا  هب  ثرا  قیرط  زا  هک  ار  ینیمز  لبق  لاس  دـنچ  یـصخش  رگا  س 2089 :
ای دزادرپب  يرتشم  هب  ار  نآ  ینونک  تمیق  دـیاب  ایآ  دـشاب ، لطاب  هک  یتروصرد  و  تسا ؟ لطاب  عیب  نیا  ایآ  هدوب ، فقو  نیمز  نآ  هک 

؟ تسا هتفرگ  وا  زا  شورف  ماگنه  هک  ار  یلوپ 

هکنآ زا  دعب  ج :
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ناـمه هب  تسا  بجاو  تسا و  لـطاب  عیب  هتـشادن ، ار  نآ  شورف  قح  هدنـشورف  هدوب و  فقو  عقاو  رد  هدـش  هتخورف  نیمز  دـش  مولعم 
.دنادرگرب و وا  هب  تسا ، هدرک  تفایرد  نیمز  شورف  ربارب  رد  يرتشم  زا  هک  ار  یلوپ  دیاب  هدنشورف  دوش و  هداد  تدوع  فقو  تلاح 

.دنیامن هحلاصم  مه  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  لوپ  شزرا  لزنت  هب  عجار 

رگا هک  هدومن  رکذ  همانفقو  رد  هدرک و  فقو  شروکذ  دالوا  رب  ار  دوخ  کلم  هک  تسا  لاـس  دـص  دودـح  رد  یـصخش  س 2090 :
شیپ لاـس  دـنچ  وا  نادـنزرف  زا  یـضعب  دـشورفب و  رگید  هثرو  هب  ار  دوخ  مهـس  دراد  قح  ًاعرـش  دوش ، ریقف  وا  روکذ  دـالوا  زا  یکی 

رب انب  تسا ، نایمرد  فقو  هملک  نوچ  هک  دوش  یم  هتفگ  ًاریخا  دندومن و  مهیلع  فوقوم  زا  یـضعب  هب  دوخ  مهـس  شورف  هب  تردابم 
نآ شورف  دیرخ و  هدوبن و  حیحص  هدرک  رکذ  فقاو  هک  یطورش  نیا 

هک هچنآ  قبط  رب  نآ  شورف  دـیرخ و  ایآ  ماع ، فقو  هن  تسا  صاخ  فقو  نیمز  نیا  هکنیا ، هب  هّجوت  اب  لاح  تسا ، لـطاب  مه  کـلم 
؟ تسا زیاج  هدرک ، رکذ  همانفقو  نمض  رد  فقاو 

دوخ مهس  دناوتب  دش ، دنمزاین  ریقف و  مهیلع  فوقوم  زا  یکی  رگا  هک  هدرک  طرش  فقو  دقع  نمض  رد  فقاو  هک  دوش  تباث  رگا  ج :
وا عیب  درادن و  لاکشا  هتخورف  جایتحا  رقف و  رثا  رب  ار  فقو  زا  دوخ  مهس  هک  یـسک  عیب  دشورفب ، مهیلع  فوقوم  زا  رگید  یکی  هب  ار 

.تسا تّحص  هب  موکحم  تروص  نیا  رد 

تروشم و زا  دعب  یلو  مدرک ، هیده  هسردم  نتخاس  يارب  شرورپ  شزومآ و  هب  ار  ینیمز  س 2091 :
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تراـظن تحت  نیمز  شورف  يارب  تخاـس ، رهـش  رگید  ياـه  هلحم  رد  هسردـم  نیدـنچ  ناوت  یم  نیمز  نآ  لوـپ  اـب  هکنیا  زا  عـالطا 
هناخترازو نآ  هب  مورحم ، قطانم  رد  ای  رهـش  بونج  رد  هسردـم  دـنچ  نتخاـس  يارب  نآ  لوپ  فرـصم  شرورپ و  شزومآ و  ترازو 

؟ تسا زیاج  نم  يارب  راک  نیا  ماجنا  ایآ  مدرک ، هعجارم 

مامت تسا ، رما  نیا  ّیلوتم  لوئـسم و  هکنیا  رابتعا  هب  شرورپ  شزومآ و  هب  نآ  لیوحت  فقو و  ءاشنا  اـب  هسردـم  نیمز  فقو  رگا  ج :
هدشن ءاشنا  یـسراف  نابز  هب  دنچره  فقو  رگا  یلو  دیرادن ، ار  نیمز  نآ  رد  فّرـصت  تلاخد و  عوجر و  قح  نآ  زا  دعب  دشاب ، هدش 

یقاب امـش  ّتیکلم  رب  نیمز  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدـشن  شرورپ  شزومآ و  ترازو  لیوحت  فقو  ِضبق  ناونع  هب  نیمز  اـی  دـشاب و 
.تسامش تسد  رد  نآ  رایتخا  تسا و 

هّبق هس  تروص  هب  الط  مرگولیک  هس  نآ ، كراـبم  دـبنگ  يـالاب  دراد و  یهاـگترایز  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا دـالوا  زا  یکی  س 2092 :
هّجوت اب  تسا ، هدش  هدـنادرگرب  دوخ  ناکم  هب  هدـش و  فشک  هتفر و  تقرـس  هب  رابود  لاح  هب  ات  الط  نیا  دراد ، دوجو  مه  هب  لصتم 

زیاج هاـگترایز  ریمعت  هعـسوت و  يارب  نآ  لوپ  فرـصم  نآ و  شورف  اـیآ  تسا ، تقرـس  رطخ و  ضرعم  رد  روکذـم  يـالط  هکنیا  هب 
؟ تسا

لباق لامتحا  دهاوش  نئارق و  زا  یعرش  ّیلوتم  رگا  یلو  تسین ، نآ  لیدبت  شورف و  زّوجم  نآ ، تقرس  رطخ  فلت و  فوخ  دّرجم  ج :
يرورض زاین  هکرابم  هعقب  هکنآ  ای  هدش و  هریخذ  هاگترایز  ياهیدنمزاین  نیمأت  ریمعت و  رد  فرـصم  يارب  الط  نآ  هک  دهدب  یهجوت 

هار زا  نآ  هجدوب  نیمأت  دراد و  حالصا  ریمعت و  هب 
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لاکشا هکرابم  هعقب  نآ  يرورض  تاریمعت  حالـصا و  يارب  نآ  لوپ  فرـصم  الط و  شورف  تروص  نیا  رد  تسین ، نکمم  مه  رگید 
.دنک تراظن  رما  نیا  رب  فاقوا  هرادا  هک  تسا  هتسیاش  درادن و 

ياـهراک ینیگنـس  دـالوا و  ترثـک  تلع  هب  یلو  هدومن ، دوـخ  نارـسپ  فـقو  ار  یعارز  نیمز  بآ و  يرادـقم  یـصخش  س 2093 :
تیلباق زا  بارخ و  کیدزن ، هدنیآ  رد  فقو  لیلد  نیمه  هب  درادن و  نیمز  رد  تعارز  هب  یلیامت  یسک  لوصحم ، یمک  يزرواشک و 

فرـصم ریخ  ياهراک  رد  اهنآ  لوپ  دنوش و  هتخورف  روکذم  بآ  نیمز و  لیلد ، نیمه  هب  تسا  زیاج  ایآ  دـش ، دـهاوخ  جراخ  عافتنا 
؟ دوش

هب ای  مهیلع  فوقوم  زا  یضعب  هب  نآ  نداد  هراجا  اب  دنچره  دراد ، ار  فقو  تهج  رد  هدافتسا  عافتنا و  تیلباق  فقو ، هک  ینامز  ات  ج :
رد و  تسین ، زیاج  نآ  لیدبت  شورف و  دنک ، رییغت  نآ  زا  هدافتسا  عون  ای  دشاب و  فقو  تهج  رد  نآ  هراجا  فرـصم  رگید و  صخش 

يرگید کلم  نآ  لوپ  اـب  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  یلو  تسا ، زیاـج  نآ  شورف  دـشابن ، عاـفتنا  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  یتروص 
.دسرب فرصم  هب  فقو  تهج  رد  نآ  عفانم  ات  دوش  هدیرخ 

بسانم ربنم  هب  نآ  لیدبت  ایآ  تسین ، هدافتـسا  لباق  ًالمع  دایز  عافترا  تلع  هب  یلو  تسا  هدش  فقو  دجـسم  يارب  يربنم  س 2094 :
؟ تسا زیاج  يرگید 

.درادن لاکشا  نآ  لکش  رییغت  تسین ، هدافتسا  لباق  رگید  دجاسم  ای  دجسم و  نیا  رد  نآ  یلعف  صاخ  لکش  اب  رگا  ج :

زیاج هدروآ ، تسدب  ار  اهنآ  یضرا  تاحالصا  نوناق  يارجا  رثا  رب  فقاو  هدوب و  صاخ  فقو  هک  ییاه  نیمز  شورف  ایآ  س 2095 :
؟ تسا

رگا ج :
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، دشاب هدـش  ققحم  وا  طسوت  یعرـش  هجو  رب  مه  فقو  تسا و  هدرک  فقو  هک  دـشاب  يزیچ  یعرـش  کلام  فقو ، ماگنه  رد  فقاو 
ییانثتـسا صاخ  دراوم  رد  رگم  دشاب ، صاخ  فقو  دنچره  تسین  حیحـص  يرگید  ای  وا  طسوت  نآ  لیدبت  رییغت و  شورف و  دـیرخ و 

.تسا زیاج  نآ  لیدبت  شورف و  دراوم  نآ  رد  ًاعرش  هک 

فقو ردـق  ياهبـش  اروشاع و  ماـّیا  رد  ماـعطا  يارب  دراد  دوجو  نآ  رد  اـمرخ  تخرد  يدادـعت  هک  ار  ینیمز  هعطق  مردـپ  س 2096 :
هب هّجوت  اب  دنا ، هدـش  جراخ  عافتنا  تیلباق  زا  درذـگ و  یم  نآ  رد  دوجوم  ياهتخرد  رمع  زا  لاس  دـص  دودـح  نونکا  تسا و  هدرک 
يا هینیـسح  هسردم و  نآ  لوپ  اب  هتخورف و  ار  نیمز  نیا  تسا  زیاج  ایآ  متـسه ، مردـپ  یـصو  لیکو و  گرزبرـسپ و  بناجنیا  هکنیا 

؟ دشاب مردپ  يارب  يا  هیراج  هقدص  ات  مزاسب 

، دوش یمن  زیاج  نآ  لیدبت  شورف و  عافتنا ، تیلباق  زا  نآ  رد  دوجوم  یفقو  ناتخرد  جورخ  دّرجم  هب  دـشاب ، فقو  مه  نیمز  رگا  ج :
ناتخرد دـنا  هدـش  جراخ  عافتنا ، ّتیلباق  زا  هک  یناتخرد  لوپ  فرـص  اب  دـنچره  اهنآ  ياج  هب  ناـکما  تروص  رد  تسا  بجاو  هکلب 
يرگید تروصب  هفوقوم  نیمز  زا  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  فرـصم  فقو  تهج  رد  اهنآ  عفانم  ات  دوش  هتـشاک  امرخ ، دیدج 

هب دشاب و  فقو  تهج  رد  نآ  دمآرد  فرـصم  نآ و  دننام  هناخ و  تخاس  ای  تعارز  يارب  نآ  نداد  هراجا  اب  دـنچره  دوش  هدافتـسا 
یلو تسین ، زیاج  نآ  لیدـبت  شورف و  دـیرخ و  دراد ، ناکما  هفوقوم  نیمز  زا  هدافتـسا  ءاـحنا ، زا  يوحن  هب  هک  یناـمز  اـت  یلک  روط 

لاکشا دنهدن  هرمث  هک  یتروص  رد  هفوقوم  ياهلخن  شورف 
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هتـشادن ناکما  هک  یتروص  رد  دریگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  دیدج  ياهتخرد  تشاک  يارب  اهنآ  لوپ  دیاب  ناکما  تروص  رد  درادن و 
.ددرگ فرصم  فقو  تهج  نامه  رد  دیاب  دشاب ،

يرادقم راک  نایاپ  زا  دعب  هدرک و  هیده  یناکم  رد  دجسم  تخاس  يارب  ار  يراکـشوج  مزاول  نهآ و  يرادقم  یـصخش  س 2097 :
یفاضا و رادقم  نآ  شورف  ایآ  دراد ، یهدب  رگید  ياه  هنیزه  تلع  هب  دجـسم  نامتخاس  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  هدمآ  دایز  اهنآ  زا 

؟ تسا زیاج  نآ  ياهزاین  ریاس  عفر  دجسم و  ياهیهدب  تخادرپ  يارب  نآ  لوپ  فرصم 

جراخ دوخ  کـلم  زا  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  ار  اـهنآ  دـشاب و  هداد  دجـسم  تخاـس  يارب  ار  مزاول  رازبا و  نآ  عّربتم ، صخـش  رگا  ج :
يارب دیاب  هکلب  تسین  زیاج  نآ  شورف  رگید ، دـجاسم  رد  دـنچره  دـشاب ، هدافتـسا  لباق  هک  مادـک  ره  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدرک 

یفاضا رادقم  تروص  نیارد  دشاب ، هداد  دجـسم  رد  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  هزاجا  طقف  عربتم  رگا  یلو  دور ، راکب  رگید  دـجاسم  ریمعت 
.دشاب یم  وا  تسد  رد  مه  نآ  رایتخا  تسوا و  دوخ  لام 

لیـصحت هب  قفوم  وا  ياه  هون  دالوا و  زا  کی  چـیه  یلو  تسا ، هدرک  فقو  شروکذ  دالوا  رب  ار  دوخ  هناخباتک  یـصخش  س 2098 :
رد مه  هیقب  هدرب و  نیب  زا  ار  نآ  ياهباتک  زا  يرادقم  هنایروم  دننک و  یمن  هناخباتک  زا  يا  هدافتـسا  هجیتن  رد  دنا و  هدشن  هینید  مولع 

؟ دشورفب ار  نآ  تسا  زیاج  ایآ  دنتسه ، ندش  فلت  ضرعم 

رد لخاد  دنشاب و  هتشاد  هینید  مولع  لیصحت  هب  لاغتشا  اهنآ  هک  دشاب  رما  نیا  هب  ّقلعم  طورـشم و  وا  دالوا  رب  هناخباتک  فقو  رگا  ج :
تلع هب  فقو  نیا  دنوش ، نید  ياملع  کلس 
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نآ زا  دناوتب  هک  یسک  رضاح  لاح  رد  یلو  دننک ، هدافتسا  نآ  زا  ات  هدرک  نانآ  فقو  رگا  تسا و  لطاب  لصا  زا  نآ  رد  قیلعت  دوجو 
روبزم فقو  تروص  نیا  رد  تسین ، هدنیآ  رد  تیحالـص  نیا  ققحت  هب  يدـیما  درادـن و  دوجو  اهنآ  نیب  رد  دـنک  هدافتـسا  هناخباتک 

دـنراد و ار  نآ  زا  هدافتـسا  تیلباـق  هک  دـنهد  رارق  یناـسک  هدافتـسا  ضرعم  رد  ار  هناـخباتک  ناـنآ  هک  تسا  زیاـج  تـسا و  حـیحص 
بجاو دشاب ، وا  دالوا  اب  فقو  تیلوت  و  دنراد ، ار  نآ  تیحالـص  هک  دشاب  هدـش  فقو  یناسک  هدافتـسا  يارب  هناخباتک  رگا  نینچمه 

هب تسا  بجاو  یعرش  ّیلوتم  رب  دنرادن و  ار  نآ  شورف  قح  لاح  ره  هب  و  دنهد ، رارق  روکذم  دارفا  هدافتـسا  ضرعم  رد  ار  نآ  تسا 
.ددرگ هفوقوم  نتفر  نیب  زا  ندید و  بیسآ  عنام  یبسانم ، وحن 

بآ ندناسر  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نآ  فارطا  ياه  نیمز  زا  رتالاب  نآ  حطس  هدوب و  یفقو  هک  دراد  دوجو  یعارز  نیمز  س 2099 :
نآ طسو  رد  یفاضا  ياهکاخ  هدیـسر و  نایاپ  هب  رگید  ياه  نیمز  اب  نآ  ندرک  يواسم  راک  هک  تسا  یتّدـم  تسین و  نکمم  نآ  هب 
هک مالـسلا ) مهیلع  ) همئا دالوا  زا  یکی  مرح  يارب  نآ  لوپ  فرـصم  اهکاخ و  نیا  شورف  ایآ  تسا ، نآ  رد  تعارز  عنام  هدش و  عمج 

؟ تسا زیاج  دراد  رارق  روبزم  نیمز  کیدزن 

فقو تهج  رد  نآ  لوپ  فرصم  نآ و  شورف  نیمز و  زا  نآ  لاقتنا  تسا ، هفوقوم  ياه  نیمز  زا  هدافتسا  عنام  یفاضا  كاخ  رگا  ج :
.درادن لاکشا 

، نیرجأتسم هب  اهنآ  یلفقرس  شورف  نودب  دنا و  هدش  هتخاس  یفقو  نیمز  رد  هک  دراد  دوجو  یفقو  يراجت  ناکم  يدادعت  س 2100 :
هداد هراجا 
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ایآ نآ ، زاوج  ضرف  رب  و  دنریگب ؟ ار  نآ  لوپ  دنشورفب و  يرگید  هب  ار  اه  هزاغم  یلفقرس  اهنآ  ياهرجأتسم  تسا  زیاج  ایآ  دنا ، هدش 
؟ دوش فرصم  فقو  تهج  رد  دیاب  دوش و  یم  بوسحم  فقو  ياهدمآرد  زا  هکنآ  ای  تسا  رجأتسم  لام  یلفقرس  لوپ 

وزج دوـش  یم  هـتفرگ  نآ  ربارب  رد  هـک  یلاـم  دـهد ، هزاـجا  فـقو  تحلـصم  تیاـعر  اـب  ار  یلفقرــس  شورف  فـقو  ّیلوـتم  رگا  ج :
لطاب عیب  دـهدن ، هزاجا  ار  هلماعم  رگا  یلو  دوش ، فرـصم  فقو  تهج  رد  هک  تسا  بجاو  دوش و  یم  بوسحم  فقو  ياهدـمآرد 
نیعرد یلو  درادن  یلفقرـس  قح  هک  يرجأتـسم  لاح  ره  هب  و  دنادرگرب ، وا  هب  هتفرگ  رادیرخ  زا  هک  ار  یغلبم  دیاب  هدنـشورف  تسا و 

.درادن لام  نآ  رد  یقح  تسا ، هتخورف  يدعب  رجأتسم  هب  ار  نآ  لاح 

ناتسربق ماکحا 

هب کلم  ناونعب  نآ  تبث  نآ و  رد  یـصخش  ياه  نامتخاس  نتخاس  ناناملـسم و  یمومع  ناتـسربق  ندروآ  رد  تیکلام  هب  س 2101 :
بصغ نآ  رد  یصخش  فّرـصت  ایآ  و  دوش ؟ یم  بوسحم  فقو  ناناملـسم  یمومع  ناتـسربق  ایآ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  صاخـشا  مان 

رد لاوما  نآ  لثملا ، ترجا  نامض  ضرف  رب  و  دنزادرپب ؟ ار  دوخ  تافّرصت  لثملا  ترجا  دیاب  نآ  رد  ناگدننک  فّرـصت  ایآ  و  تسا ؟
؟ دنراد یمکح  هچ  دنا  هدش  هتخاس  نآ  رد  هک  ییاه  نامتخاس  و  دنوش ؟ فرصم  دیاب  يدروم  هچ 

هنوگنامه تسین ، نآ  ندرک  بصغ  رب  لیلد  ایو  ّتیکلام  رب  یعرش  تّجح  نیملسم ، یمومع  ناتسربق  ّتیکلام  دنس  نتفرگ  دّرجم  ج :
يارب رهش  عباوت  زا  فرع  رظن  زا  ناتسربق  رگا  هکلب  تسین  نآ  ندوب  فقو  رب  یعرـش  تّجح  مه  یمومع  ناتـسربقرد  تاوما  نفد  هک 

هک دشاب  هتشاد  دوجو  یعرش  لیلد  ای  دوش و  هدرمش  هریغ  تاوما و  نفد  تهج  یلاها  هدافتسا 
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بصغ و دنهد  یم  ماجنا  ناشدوخ  يارب  نآ  رد  یلعف  نیفّرصتم  هک  یصخش  تافّرصت  تسا ، هدش  فقو  ناناملسم  تاوما  نفد  يارب 
هب ار  نآ  هدومن و  بارخ  دـنا  هدرک  داـجیا  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  ناـمتخاس و  دـننک و  دَـی  عـفر  ناتـسربق  نیمز  زا  دـیاب  تسا و  مارح 

.تسین تباث  تافّرصت  لثملا  ترجا  نامض  یلو  دننادرگرب ، شا  یلبق  تلاح 

یمومع كراپ  هب  لیدبت  ار  نآ  يرادرهش  دسر و  یم  لاس  جنپو  یس  هب  ًابیرقت  نآ  ياهربق  رمع  هک  دراد  دوجو  يا  هربقم  س 2102 :
ياه نامتخاس  دـناوت  یم  هطوبرم  داهن  ایآ  تسا ، هتخاـس  نآ  زا  ییاهتمـسق  رد  ییاـه  ناـمتخاس  قباـس  تموکح  نارود  رد  هدرک و 

؟ دزاسب نیمز  نیا  رد  ًادّدجم  ار  دوخ  زاین  دروم 

املع روبق  تمرح  کته  ای  شبن  بجوم  نآ  رد  انب  ثادحا  ای  دشاب و  هدش  فقو  ناناملسم  تاوما  نفد  يارب  ناتـسربق  نیمز  رگا  ج :
نینچمه تاسیسأت و  تخاس  دشاب ، یلاها  هدافتسا  تهج  رهش  زاین  دروم  یمومع و  ياه  ناکم  زا  نیمز  ای  دوش و  نینمؤم  احلص و  و 

نیناوق نکل  درادـن ، لاکـشا  هسفن  یف  راک  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  نآ  لیدـبت  رییغت و  نآ و  رد  یـصوصخ  تافّرـصت 
.ددرگ تاعارم  دیاب  هنیمز  نیا  رد  هطوبرم 

رد داد و  رارق  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا نادـنزرف  زا  یکی  حیرـض  نآ  طسو  رد  تسا و  هدـش  فقو  تاوما  نفد  يارب  ینیمز  س 2103 :
یـشزرو ياهیزاب  يارب  یبسانم  نیمز  دوبن  هب  هّجوت  اب  تسا ، هدش  نفد  ناتـسربق  نآ  رد  زیزع  يادهـش  زا  يدادـعت  داسجا  رخاوا  نیا 

؟ دننک يزاب  ناتسربق  لخاد  رد  یمالسا ، بادآ  تاعارم  اب  تسا  زیاج  ایآ  ناناوج ،

نینچمه تسین و  زیاج  فقو  تهج  ریغ  رد  هفوقوم  نیمز  رد  فّرصت  یشزرو و  ياهیزاب  ناکم  هب  ناتسربق  لیدبت  ج :
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.تسین زیاج  مه  زیزع  يادهش  ناناملسم و  روبق  تمرح  کته 

رد هک  یمیدـق  ناتـسربق  کی  لخاد  ار  دوخ  هیلقن  لیاسو  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا نادـنزرف  زا  یکی  نارئاز  تسا  زیاـج  اـیآ  س 2104 :
هیرق و یلاها  تاوما  نفد  لحم  هتـشذگ  رد  روبزم  ناتـسربق  هکنیا  هب  ملع  اب  دـننک ؟ كراپ  درذـگ  یم  نآ  رمع  زا  لاس  دـص  دودـح 

؟ دنا هدیزگرب  دوخ  تاوما  نفد  يارب  ار  يرگید  ناکم  رضاح  لاح  رد  هدوب و  هریغ 

هیلع ) هداز ماما  نآ  دقرم  نارئاز  يارب  مه  یتمحازم  دوشن و  بوسحم  ناناملسم  روبق و  کته  فرع ، رظن  زا  راک  نیا  هک  ینامز  ات  ج :
.درادن لاکشا  دنکن ، داجیا  مالسلا )

يارب یعرـش  عنام  ایآ  دننک ، یم  يریگولج  روبق  زا  یـضعب  رانک  رد  تاوما  نفد  زا  یمومع  ياه  ناتـسربق  رد  یـصاخشا  س 2105 :
؟ دننک يریگولج  راک  نیا  زا  دنراد  قح  اهنآ  ایآ  و  دراد ؟ دوجو  اجنآ  رد  تاوما  نفد 

دوخ ّتیم  ربق  فارطا  رد  یمیرح  درادن  قح  یـسک  دشاب ، حابم  نآ  رد  يدرف  ره  يارب  ّتیم  نفد  ای  دـشاب و  فقو  ناتـسربق  رگا  ج :
.دیامن يریگولج  نآ  رد  نینمؤم  تاوما  نفد  زا  دنک و  داجیا  یمومع  ناتسربق  رد 

نیمز صخـش  زا  ییاضق  هاگداد  طسوت  هک  دراد  دوجو  ینیمز  هدـش ، لیمکت  نآ  ياهربق  تیفرظ  هک  يا  هربقم  راـنک  رد  س 2106 :
بـسک اب  تاوما  نفد  يارب  نیمز  نآ  زا  هدافتـسا  ایآ  تسا ، هدش  راذگاو  يرگید  صخـش  هب  رـضاح  لاح  رد  هدش و  هرداصم  يراد 

؟ تسا زیاج  نآ  یلعف  بحاص  زا  هزاجا 

.درادن لاکشا  وا  نذا  تیاضر و  اب  نآ  رد  فّرصت  دوش ، یم  بوسحم  نآ  یعرش  کلام  هک  تسا  یسک  نآ  یلعف  بحاص  رگا  ج :

هداد رارق  ناناملسم  یمومع  ناتسربق  ار  نآ  هدرک و  فقو  تاوما  نفد  يارب  ار  ینیمز  یصخش  س 2107 :
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؟ دنریگب دننک ، یم  نفد  ار  دوخ  تاوما  هک  یناسک  زا  ار  لوپ  نآ  ءانما  تأیه  تسا  زیاج  ایآ  تسا ،

ای ناتـسربق  هب  ار  يرگید  تامدخ  رگا  یلو  دـنرادن  ار  هفوقوم  یمومع  ناتـسربق  رد  تاوما  نفد  ربارب  رد  يزیچ  هبلاطم  قح  نانآ  ج :
.درادن لاکشا  تامدخ  نآ  ربارب  رد  ترجا  ناونع  هب  یغلبم  نتفرگ  دننک ، یم  هئارا  دوخ  ياه  هدرم  نفد  يارب  تاوما  نابحاص 

ار ینیمز  میا  هتـساوخ  اتـسور  یلاها  زا  لیلد  نیمه  هب  مینک و  داجیا  اهاتـسور  زا  یکی  رد  یتارباخم  زکرم  میراد  دصق  ام  س 2108 :
تـسا زیاج  ایآ  راک ، نیا  يارب  اتـسور  طسو  رد  ینیمز  دوجو  مدـع  هب  هّجوت  اب  دـنراذگب ، ام  رایتخا  رد  تارباخم  زکرم  تخاس  يارب 

؟ دوش هتخاس  یمیدق  ناتسربق  هکورتم  تمسق  رد  زکرم  نیا 

ای ربق  شبن  بجوم  نآ  رد  تارباخم  زکرم  تخاس  ای  دشاب و  تاوما  نفد  يارب  فقو  ناناملسم  یمومع  ناتـسربق  هک  یتروص  رد  ج :
.درادن لاکشا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  دوش  ناناملسم  روبق  تمرح  کته 

رد هک  اتسور  يادهش  رگید  دوبدای  ناونعب  ییاهگنـس  اتـسور  رد  نوفدم  يادهـش  روبق  رانک  رد  هک  میا  هتفگ  میمـصت  ام  س 2109 :
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دشاب ، اهنآ  رازم  هدنیآ  رد  ات  دوش  هتشاذگ  دنا ، هدش  نفد  رگید  قطانم 

، دشاب تاوما  نفد  يارب  فقو  ناکم  نآ  هک  یتروص  رد  یلو  درادن ، لاکـشا  ریزع  يادهـش  مان  هب  ربق  نیدامن  ياهتروص  تخاس  ج :
.تسین زیاج  ناشتاوما  نفد  رد  نارگید  يارب  تمحازم  داجیا 

یلو میزاسب ، تساه  ناتـسربق  زا  یکی  راوج  رد  هک  يرئاب  نیمز  زا  یتمـسق  رد  یتشادـهب  زکرم  کی  هک  میراد  دـصق  ام  س 2110 :
نیمز هکنیا  صیخشت  نیلوئسم  يارب  تسا و  ناتسربق  زا  یئزج  ناکم  نیا  هک  دننک  یم  اعّدا  یلاها  زا  یضعب 
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یعدم يا  هّدع  هک  ینیمز  نآ  رد  هک  دنهد  یم  تداهش  هقطنم  نآ  نادنملاس  زا  یضعب  هدش و  لکشم  ریخ  ای  تسه  ناتسربق  روکذم 
تخاـس يارب  هک  ینیمز  فارطا  رد  هک  دـنهد  یم  تداهـش  هورگ  ود  ره  هتبلا  تسا ، هتـشادن  دوجو  يربق  دنتـسه ، نآ  رد  ربق  دوجو 

؟ تسیچ ام  فیلکت  دراد ، دوجو  ربق  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یتشادهب  زکرم 

زاـین دروم  یمومع  ياـه  ناـکم  زا  روبزم  نیمز  تسا و  ناناملـسم  تاوما  نفد  يارب  فـقو  نیمز  نآ  دوـشن  زارحا  هک  یناـمز  اـت  ج :
زکرم نآ  داجیا  دشابن ، نینمؤم  روبق  تمرح  کته  ربق و  شبن  مزلتسم  مه  نآ  رد  یتشادهب  زکرم  تخاس  دشابن و  اهتبسانم  رد  یلاها 

.تسین زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  درادن و  لاکشا  روبزم  نیمز  رد 

فقو تیفیک  تسا و  عیسو  مه  ناتسربق  دوخ  هدشن و  نفد  نآ  رد  يا  هدرم  زونه  هک  ناتـسربق  زا  یتمـسق  تسا  زیاج  ایآ  س 2111 :
هقطنم نادنزرف  يارب  یتشادهب  زکارم  ای  دجـسم  تخاس  دننام  یمومع  حـلاصم  رد  هدافتـسا  يارب  تسین ، مولعم  قیقد  روط  هب  مه  نآ 

مدـع تلع  هب  هقطنم  نیا  هک  تسا  رکذ  لـباق  ( ؟ دوش هدافتـسا  ناتـسربق  دوخ  عفن  هب  هراـجا  لوپ  هک  طرـش  نیا  هب  .دوش  هداد  هراـجا 
( .دراد تامدخ  لیبق  نیا  هب  زاین  نآ ، رد  یتامدخ  زکارم  تخاس  يارب  یلاخ  نیمز  دوجو 

يارب نآ  زا  هدافتـسا  نداد و  هراـجا  دـشاب ، هدـش  فقو  نآ  رد  تاوـما  نفد  صوـصخ  يارب  عاـفتنا  فـقو  تروـص  هب  نیمز  رگا  ج :
فقو تاوما  نفد  يارب  نیمز  نآ  هک  دوشن  تباث  نئارق  زا  رگا  یلو  تسین ، زیاج  نآ  رد  هریغ  اـی  یتشادـهب  زکرماـی  دجـسم  تخاـس 

دننام تاوما و  نفد  تهج  یلاها  هدافتسا  يارب  هقطنم  زاین  دروم  یمومع و  ياه  ناکم  زا  هدش و 
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زا یتحلـصم  رد  نآ  زا  عاـفتنا  تروص  نیا  رد  دوـشن ، هتخانـش  نآ  يارب  مه  یـصاخ  کـلام  دـشاب و  مه  ربـق  زا  یلاـخ  دـشابن و  نآ 
.درادن لاکشا  هقطنم  یلاها  یمومع  حلاصم 

يارب نوراک  دور  ریـسم  رد  يّدس  اهنآ  هلمج  زا  هک  دزاسب  قرب  هدننک  دـیلوت  یبآ و  دـس  دـنچ  دراد  رظن  رد  ورین  ترازو  س 2112 :
کی حرط ، هقطنم  زکرم  رد  یلو  تسا  هدش  نیمأت  مه  نآ  ياه  هنیزه  هدش و  داجیا  حرط ، هیلوا  تاسیسأت  تسا ، قرب  هاگورین  داجیا 

بیرخت رب  فقوتم  مه  حرط  يارجا  دراد و  دوجو  نآ  رد  دـیدج  ياهربق  یمیدـق و  ًاتبـسن  ياهربق  هک  دراد  دوجو  یمیدـق  ناتـسربق 
؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  تسا ، روبق  نیا 

ریغ روبق  شبن  بیرخت و  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـنا  هدـش  كاخ  هب  لیدـبت  اـهنآ  رد  دوجوم  ياهدـسج  هک  یمیدـق  روبق  بیرخت  ج :
نآ رد  قرب  دیلوت  ياهحرط  يارجا  رگا  هتبلا  تسین ، زیاج  دنا ، هدشن  كاخ  هب  لیدبت  زونه  هک  ییاهدسج  ندرک  راکـشآ  سردنم و 

ناکم هب  ناکم  نآ  زا  لاقتنا  دـشابن و  اهنآ  يارجا  زج  يا  هراچ  هک  يروط  هب  دـشاب  هتـشاد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ترورـض  ناـکم 
بجاو یلو  درادن ، لاکـشا  ناکم  نآ  رد  ّدس  داجیا  دشاب ، ییاسرف  تقاط  ای  لکـشم و  تخـس و  راک  ناتـسربق ، زا  فارحنا  ای  رگید 

كاخ ندنک  اب  دنچره  دنوش  هداد  لاقتنا  يرگید  ناکم  هب  ربق  شبن  ققحت  زا  زیهرپ  اب  دنا  هدـشن  كاخ  هب  لیدـبت  هک  ییاهربق  تسا 
بجاو دوش  راکـشآ  يدـسج  راک ، ءانثا  رد  رگا  دـشاب و  ربق  شبن  ققحت  نودـب  رگید  ناـکم  هب  نآ  لاـقتنا  ربق و  فارطا  رد  دوجوم 

.دوش نفد  اجنآ  رد  دبای و  لاقتنا  يرگید  ناکم  هب  تسا 

زا یکی  رانک  رد  ینیمز  س 2113 :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 
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رد فّرصت  ایآ  دشاب ، یمیدق  ناتـسربق  کی  هک  دراد  لامتحا  دوش و  یمن  هدید  نآ  رد  ربق  زا  يرثا  چیه  هک  دراد  دوجو  اه  ناتـسربق 
؟ تسا زیاج  یعامتجا  ياهتیلاعف  يارب  نآ  رد  يزاس  نامتخاس  نیمز و  نیا 

دوش بوسحم  نآ  میرح  فرع  رظن  زا  ای  تسا و  تاوما  نفد  يارب  هفوقوم  یمومع  ناتـسربق  زا  یئزج  نیمز ، نآ  دوش  زارحا  رگا  ج :
.تسین زیاج  نآ  رد  فّرصت  دراد و  ار  ناتسربق  مکح 

؟ درخب کلمت  دصق  هب  ار  يربق  دوخ  تایح  نارود  رد  ناسنا  تسا  زیاج  ایآ  س 2114 :

تاوما نفد  يارب  فقو  هک  دشاب  ینیمز  زا  یئزج  رگا  یلو  درادن  لاکشا  نآ  ندیرخ  دشاب  يرگید  یعرش  کلم  ربق ، ناکم  رگا  ج :
تاوما نفد  يارب  نآ  رد  فّرصت  زا  نارگید  عنم  مزلتسم  يرهق  روط  هب  نوچ  ناسنا ، دوخ  يارب  نآ  يرادهگن  دیرخ و  تسا ، نینمؤم 

.تسین حیحص  تسا ،

شیپ لاس  تسیب  زا  لبق  هک  دـشاب  ینینمؤم  روبق  زا  يدادـعت  بیرخت  رب  فقوتم  اهنابایخ  زا  یکی  رد  ور  هدایپ  داـجیا  رگا  س 2115 :
؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دنا ، هدش  نفد  یمومع  نابایخ  رواجم  ناتسربق  رد 

کته ناناملسم و  روبق  شبن  مزلتسم  هک  ینامز  ات  هدایپ  دارفا  روبع  لحم  ناونع  هب  روبق  لیدبت  دشابن  فقو  روکذم  ناتـسربق  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دشابن ، اهنآ  تمرح 

؟ تسا زیاج  نآ  رد  دجسم  تخاس  ایآ  تسین ، مولعم  نآ  تیفقو  هک  دراد  دوجو  رهش  طسو  رد  یکورتم  ناتسربق  س 2116 :

یلاها هدافتسا  زاین و  دروم  یمومع و  ياه  ناکم  زا  نینچمه  هدوبن و  یسک  یصوصخ  کلم  یفقو و  نیمز  روکذم  ناتسربق  رگا  ج :
.درادن لاکشا  دوشن ، ناناملسم  ياهربق  شبن  ای  کته  بجوم  نآ  رد  مه  دجسم  تخاس  دشابن و  زین  اهتبسانم  رد 

هعطق س 2117 :

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 
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نآ رد  ربق  دنچ  يرافح  تایلمع  رد  شیپ  لاس  دنچ  هدوب و  یمومع  ناتسربق  نونکات  شیپ  لاس  دص  زا  ًابیرقت  هک  دراد  دوجو  ینیمز 
، هدش هدید  نآ  لخاد  رد  مه  ناوختـسا  دنا و  هدش  راکـشآ  اهربق  زا  یـضعب  اهکاخ  ندرب  يرافح و  تایلمع  زا  دعب  هدش و  هدـهاشم 

؟ دشورفب ار  نیمز  نیا  يرادرهش  تسا  زیاج  ایآ 

نآ دوش ، روبق  شبن  بجوم  يرافح  تایلمعرگا  لاح  ره  هب  تسین و  زیاج  نآ  شورف  دیرخ و  دـشاب ، فقو  روبزم  ناتـسربق  رگا  ج :
.تسا مارح  مه 

، هسردم تخاس  يارب  یلاها ، تقفاوم  بسک  نودب  ار  یمیدق  ًاتبسن  ناتسربق  کی  زا  یتمـسق  شرورپ  شزومآ و  ترازو  س 2118 :
؟ دراد یمکح  هچ  راک  نیا  دنناوخ ، یم  زامن  نآ  رد  نازومآ  شناد  هک  تسا  هتخاس  نآ  رد  ار  يا  هسردم  هدرک و  فّرصت 

یمومع و ياه  ناکم  زا  تسا و  هدـشن  هماـقا  هدـش ، فقو  تاوما  نفد  يارب  هسردـم  نیمز  هکنیا  رب  يربتعم  لـیلد  هک  یناـمز  اـت  ج :
رد زامن  ندناوخ  هسردم و  يارب  نآ  زا  هدافتسا  دشابن ، یسک  یـصوصخ  کلم  نینچمه  هریغ و  تاوما و  نفد  يارب  رهـش  زاین  دروم 

.درادن لاکشا  ینوناق  تارّرقم  طباوض و  تاعارم  اب  نآ 

یلع دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  تائاتفتسالا  هبوجا  هلاسر 
یلاعلا هلظ  ماد  يا  هنماخ  ینیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 751ناهفصا   هحفص 747 

http://www.ghaemiyeh.com


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 
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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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