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يزاریشمراکم یمظعلاهللاتیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  یکشزپ  ماکحا 

باتک تاصخشم 

یمظعلاهللاتـیآ ترــضح  ياواـتف  اـب  قباـطم  یکــشزپ  ماـکحا  روآدــیدپ :  ماـن  ناوـنع و   - 1305 رـصان ، يزاریـش  مراـکم  هسانــشرس : 
240 يرهاظ :  تاصخشم  ع 1387 .  ) بلاط یبانبیلع  ماما  هسردم  مق : رشن :  تاصخـشم  یناغناديداژننایلع . مساقلاوبا  يزاریـشمراکم /
Abolqasem یـسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای :  لایر 3-038-533-964-978 :  20000 لوا ؛ ) پاچ   ) لایر 20000 کباش :  ص .
 : عوضوم اهاوتف  یکـشزپ --  عوضوم :  مود . پاچ  تشاددای :  . 1387 لوا : پاچ  تشاددای :  ... Alian Nejadi. Medical rules
 : هرگنک يدـنب  هدر  مساقلاوبا . یناـغماديداژننایلع ، هدوزفا :  هسانـش  هیلمع  هلاـسر  يرفعج --  هقف  عوضوم :  نرق 14  هعیـش --  ياهاوتف 

1239280 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/3422 ییوید :  يدنب  هدر   1387 3 فلا BP183/9/م7

راتفگشیپ

(، یلاعلا هّلظ  ّدم   ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  عّیـشت  ناهج  ردقیلاع  عجرم  یهقف  تایرظن  يروآعمج  رکف  هک  دوب  اهتّدـم 
رب ینبم  هلمّظعم  ناراد  تسود  نادـلقم و  زا  يرایـسب  شـسرپ  ربارب  رد  و  تشاد ، لوغـشم  ار  اـم  نهذ  یکـشزپ  ماـکحا  لـئاسم و  نوماریپ 
ات درکیم ، تیوقت  ار  راک  عورش  هزیگنا  روما  نیا  اّما  دوب ، یفنم  ام  خساپ  هن »؟ ای  هدش  رشتنم  اقآ  ترضح  یکـشزپ  تائاتفتـسا  ایآ  : » هکنیا

و هدومن ، حرطم  راوگرزب  عجرم  نآ  تمدخ  ار  عوضوم  نیا  لوسرلا  ۀـنیدم  رد  لاس 1424  بجرملا  بجر  تکرب  ریخ و  رپ  هاـم  رد  هکنیا 
هب ترضح  نآ  تدالو  اب  ار  راک  عورش  نراقت  و  هدرک ، زاغآ  ار  راک  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دالیم  زورلاس  رد  ناشیا  تقفاوم  بسک  اب 

هیلع و هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  ثعبم  زورلاس  رد  هَّللادمحب  راک  نیا  ناوارف ، تاعلاطم  دایز و  ياهبیـشن  زارف و  زا  سپ  و  متفرگ . کین  لاف 
هتـشر نایوجـشناد  یهقف  ياهشـسرپ  اهزاین و  يوگخـساپ  هعومجم  نیا  دیـسر . ناـیاپ  هب  يرمق  يرجه  لاـس 1428  بجر  زور 27  هـلآ 

زا نایاپ ، رد  دوشیم . هیـصوت  هورگ  هس  نیا  ًاصوصخم  ناگمه ، هب  نآ  قیقد  هعلاطم  نیاربانب  دوب ، دـهاوخ  نارامیب  ناکـشزپ و  یکـشزپ و 
راتخم رتکد  ياـقآ  باـنج  هژیو  هب  دـناهدومن ،  14 ص : یکـشزپ ، ماـکحا  يراـی  هعوـمجم  نیا  هّیهت  رد  ار  اـم  یلکـش  هب  هک  ینازیزع  همه 
رّکـشت ریدـقت و  دـندش ، روآدای  باتک  ندـش  رترابرپ  يارب  ار  یتاکن  و  هدومن ، هعلاطم  ّتقد  اب  ار  باـتک  ياـهتنا  اـت  ادـتبا  زا  هک  یناـبرد ،
ماکحا  1386 / 5 يداژن 20 / نایلع  مساقلاوبا  هّیملع  هزوح  مق - دوب . میهاوخ  اریذپ  ار  زیزع  ناگدنناوخ  تاداهنشیپ  زاب  شوغآ  اب  و  هدومن ،

15 ص : یکشزپ ،

یکشزپ هتشر  نایوجشناد  ماکحا   1

یلیصحت لئاسم  . 1

يارب سنج ، مه  ریغ  تاطابترا  ندرک  مک  تهج  صّـصخت  نیا  نتفرگ  اـیآ  دنتـسه ؛ درم  هیلک ، راردا و  يراـجم  ناکـشزپ  رثکا  لاؤس 1 -
ناونع هب  تسا  مزـال  دراد ، يرتنیگنـس  هاـنگ  تروع  دروم  رد  سنجمه ، ریغ  هب  هاـگن  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب  باوـج : تسا ؟ بجاو  اـهمناخ 

هب ایآ  دنهدیم ، لیکشت  نایاقآ  ار  بلق  صّصختم  ناکشزپ  بلاغ  لاؤس 2 - دننارذگب . ار  هرود  نیا  اهسنجمه  زا  یهورگ  ییافک  بجاو 
ییافک بجاو  يرآ  باوج : تسا ؟ ییافک  بجاو  اهمناخ  يارب  بلق  یـصّصخت  كردم  ذـخا  فلاخم ، سنج  اب  تاطابترا  شهاک  روظنم 

نز صّصختم  و  دوشیم ، هدافتسا  یفارگونوس  زا  رتشیب  نانز ، ياهیرامیب  هلمج  زا  اهيرامیب ، زا  یـضعب  صیخـشت  تهج  لاؤس 3 - تسا .
ییاـفک بجاو  ناونع  هب  تسا  مزـال  باوج : دـننک ؟ لیـصحت  هتـشر  نیا  رد  هک  تسا  بجاو  رتـخد  نایوجـشناد  رب  اـیآ  تسا ، مک  نآ  رد 
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ص: یکشزپ ، ماکحا  صّصختم  اذل  دراد ، يرتبسانم  دمآرد  یکـشزپ  ياههتـشر  زا  یخرب  لاؤس 4 - دننک . لیصحت  هتـشر  نیا  رد  ياهّدع 
اذـل تسا ، رتـمک  دـمآ  ـالاب  رد  هچنآ  هب  تبـسن  نآ  دـمآرد  هک  دراد  دوجو  ییاـه  هتـشر  اـّما  تسا . هدـش  تیبرت  هتـشر  نآ  رد  یفاـک   16

رد باوج : دنزادرپب ؟ رظن  دروم  ياههتشر  رد  لیصحت  هب  رتشیب  دمآرد  بسک  يارب  دنناوتیم  نایوجشناد  ایآ  درادن . مه  یفاک  صّـصختم 
نیرتـمهم دـیاب  يروـما  هچ  لاؤـس 5 - درادـن . یعناـم  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  بیبـط  رگید  ياههتـشر  يارب  یفاـک  هزادـنا  هـب  هـک  یتروـص 

ریغ اـب  دروخرب  شهاـک  هعماـج ؟ ياـهزاین  رتمک ؟ تمحز  رتـشیب و  دـمآرد  دـشاب ؟ یکـشزپ  نایوجـشناد  يارب  هتـشر  نییعت  ياـهّتیولوا 
اب هک  ینایوجشناد  لاؤس 6 - تسا . سنج  مه  ریغ  اب  دروخرب  شهاک  سپـس  هعماج و  زاین  همه  زا  رتمهم  باوج : رگید ؟ روما  ای  سنجمه 

عرش و هک  ییاهتّیلوئـسم  زا  دنناوتیم  ایآ  دناهدش ، یکـشزپ  كردم  ذخا  رب  ّقفوم  و  هدرک ، لیـصحت  یمالـسا  تلود  تاناکما  زا  هدافتـسا 
تبابط دوخ  روشک  رد  اًلـصا  ای  دـنورن ، مورحم  قطانم  هب  نارامیب  هب  تمدـخ  يارب  اًلثم  دـننک ؟ یلاخ  هناش  هتـشاذگ  اـهنآ  هدـهع  رب  نوناـق 

لیصحت یکـشزپ  هتـشر  رد  مدنزرف  لاؤس 7 - دـننک . لمع  ًاعرـش  اهتیلوئـسم  نیا  هب  دـیاب  باوج : دـننک ؟ ترجه  روظنم  نیدـب  و  دـننکن ،
یلو دراد . یمالـسا  ناریا  روشک  رد  ار  دوخ  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  هب  تمدخ  دـصق  لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  هَّللاءاشنإ  و  دـنکیم ،

ناشیا هب  ار  شیوخ  هّیعرـش  تاـهوجو  زا  یـشخب  متـسه  زاـجم  اـیآ  ماهدـش . هجاوم  لکـشم  اـب  وا  یلیـصحت  ياـههنیزه  نیمأـت  رد  نونکا 
يادخ  ) ییوجـشناد هاگره  لاؤس 8 - دـینک . هنیزه  روـظنم  نیا  يارب  ماـما  كراـبم  مهـس  زا 3 1  دـیتسه  زاـجم  باوج : مهد ؟ صاـصتخا 
ماکحا هتـشادن ، یلوبق  رد  يریثأت  روکذـم  ّبلقت  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  ای  کـش  هچناـنچ  دوش ، لوبق  و  دـنک ، ّبلقت  روکنک  رد  هدرکاـن )

رگا و  درادن ، یلاکشا  دشاب  هتشاد  کش  رگا  باوج : تسیچ ؟ شاهفیظو  دنک  لیصحت  هب  عورـش  دهاوخیم  هک  نونکا   17 ص : یکشزپ ،
ندرک بلقت  لاح  ره  رد  و  دراد . لاکـشا  تروص  نیا  ریغ  رد  درادن ، یعنام  مه  نآ  هدوب  دودحم  مک و  بلقت  دراوم  دـشاب و  هتـشاد  نیقی 
لوبق یکشزپ  هتشر  رد  و  هدرک ، تکرش  روکنک  رد  تارّرقم  طباوض و  فالخ  رب  نم  لاؤس 9 - تسا . یمارح  راک  دایز  ای  دشاب  مک  هاوخ 

زا ای  ماهداد ، ناحتما  تمدـخ  نایاپ  لعج  اب  هدوب و  يرارف  زابرـس  ای  ماهدرکن ، هّیهت  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  هدوب و  لومـشم  اًلثم  ماهدـش .
راـک هچرگ  باوج : تسیچ ؟ نم  یعرـش  هفیظو  ماهدـش ، نادـجو  باذـع  راـچد  نونکا  و  ماهدرکن ، یبـّلقت  تاـناحتما  رد  یلو  لـیبق ، نیا 

لیـصحت ياههنیزه  زا  یخرب  نیمأـت  روظنم  هب  لاؤس 10 - دیهد . همادا  دوخ  تالیـصحت  هب  دـیناوتیم  اًلعف  یلو  دـیاهدرک ، یعرـش  فالخ 
تیعضو اب  داتسا  ییانـشآ  هب  هّجوت  اب  و  تسا ، راک  تعاس  اب  نامزمه  اهسرد  زا  یخرب  تقو  یلو  منک ، راک  لیـصحت  نمـض  رد  مروبجم 

هک یتروص  رد  مروایب . ار  مزال  هرمن  هداد و  ناحتما  دـیاب  ناحتما  عقوم  اـّما  موشن ، رـضاح  سـالک  رد  تعاـس  نآ  رد  هک  هداد  هزاـجا  نم ،
رد داتسا و  هزاجا  اب  تروص  ره  رد  باوج : تسیچ ؟ مکح  دشاب  هتشادن  یطابترا  ای  دشاب ، یکشزپ )  ) مایسرد هتشر  اب  طبترم  یسرد  هّدام 
رد و  دنلیصحت ، هب  لوغشم  یسدنهم  ای  یکشزپ  هتشر  رد  هک  دنتسه  يدادعتسا  اب  نایوجـشناد  لاؤس 11 - درادن . یلاکشا  تاررقم  دودح 

تالیـصحت هک  تسا  نیا  رتـهب  باوـج : تسیچ ؟ اـهنآ  یعرـش  هفیظو  دـنراد . یمالـسا  موـلع  رد  لیـصحت  هـب  یـصاخ  هقـالع  لاـح  نـیع 
. دنزادرپب يوزوح  تالیصحت  هب  سپس  دنناسرب ، نایاپ  هب  ار  یهاگشناد 

رظن هاگن و  ماکحا  . 2

سنجمه و ریغ  داتـسا  هـب  نایوجـشناد  هاـگن  دـننکیم . سیردـت  ود  ره  نز  درم و  دـیتاسا  یکـشزپ  هدکـشناد  ياهــسالک  رد  لاؤس 12 -
مکح لاؤس 13 - درادـن . یلاکـشا  نیّفک  هجو و  دروـم  رد  دـشابندولآسوه ، هاـگن  هکیتروـص  رد  باوـج : دراد ؟ یمکح  هچ  سکعلاـب 

ددرگیم رهاـظ  هایـس  هتخت  يور  رب  یـسرد  بلطم  نتـشون  ماـگنه  هب  هک  نز  داتـسا  تروـص  اهتـسد و  هب  زاـجم  رادـقم  زا  شیب  هدـهاشم 
دیاز هک  دننک  تاعارم  ياهنوگ  هب  ار  باجح  دـیاب  باوج : تسا . مزال  نایوجـشناد  هب  شزومآ  تهج  راک  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسیچ ؟

نایوجـشناد يارب  نآ  شزومآ  هک  یکـشزپ ، ياهباتک  رد  دوجوم  نایرع  ریواصت  هب  ندرک  هاـگن  لاؤس 14 - دوشن . رهاـظ  نیّفک  هجو و  رب 
هب ترورض و  دراوم  رد  اهنت  هبیر  تروص  رد  و  درادن . یلاکـشا  « 1  » هبیر تّذل و  دصق  نودـب  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  تسا ، يرورض 
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يارب یکشزپ  شزومآ  ماقم  رد  ناملسم ، ریغ  ناملـسم و  سنجمه ، ریغ  سنجمه و  دسج  هب  هاگن  لاؤس 15 - دننک . هاگن  ترورض  رادقم 
لاؤس تسا . زیاج  ترورض  رادقم  هب  ترورـض و  دروم  رد  اهنت  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دنویپ  اضعا و  عطق  ای  یفاکـش ، دبلاک  هنیاعم و 

هچ دهدیم  خر  یکـشزپ ، لئاسم  شزومآ  ماگنه  هب  حیرـشت و  نلاس  رد  هاگ  هک  مرحمان  دسج  زا  هدـش  ادـج  ياضعا  هب  ندرک  هاگن  - 16
یتروص رد  فلا ) دـییامرف : نایب  ریز  دراوم  رد  ندرک  هاگن  دروم  رد  ار  دوخ  رظن  ًاـفطل  لاؤس 17 - درادن . یلاکـشا  باوج : دراد ؟ یمکح 

دوجو رگا  هکنیا  اـی  تشاد ، دـهاوخن  دوجو   19 ص : یکـشزپ ، ماکحا  نز  نارامیب  شزومآ  ّیط  رد  هک  دـهدب  يدایز  لاـمتحا  ناـسنا  هک 
هکنیا ای  دش ، دهاوخ  وا  یملع  حطس  ناصقن  بجوم  تصرف  نیا  توف  تروص  ود  ره  رد  دش ؛ دهاوخن  ایهم  شزومآ  طیارـش  دشاب  هتـشاد 

ناـج تاـجن  تهج  بط  ملع  لـیمکت  يارب  يراـصحنا  همّدـقم  ندرک  هاـگن  هک  یتروص  رد  باوج : دـهدیم . تسد  زا  ار  رتهب  يریگداـی 
هب یفاک  تراهم  عالطا و  مدع  دنادب  ناسنا  هک  یتروص  رد  الاب ، ضرف  نامه  ب ) تسا . زیاج  ترورـض  رادـقم  هب  دـشاب ، هدوب  ناناملـسم 

تروع هب  میقتسم  هاگن  ایآ  لاؤس 18 - درادن . یلاکشا  ترورـض  دراوم  رد  باوج : دیماجنا . دهاوخ  نارامیب  نامرد  رد  روصق  یهاتوک و 
هاگن قیرط  زا  یـشزومآ  ياهطیحم  رد  رـضاح  لاح  رد  هکنیا  ضرف  اب  تسا ؟ زیاج  نامرد  ای  یکـشزپ ، ّمهم  هلأسم  يریگداـی  يارب  راـمیب ،
هاگن زج  یهار  رگا  باوج : تسا . هدـشن  مهارف  میقتـسم  ریغ  هاـگن  تامّدـقم  طیارـش و  دوشیم و  هداد  شزومآ  راـمیب  تروع  هب  میقتـسم 

. تسا زیاج  ترورض  رادقم  هب  دشاب  هتشادن  میقتسم 

یندب سامت  سمل و  ماکحا  . 3

داتسا رظن  زا  هک  هجلاعم  هنیاعم و  ضبن ، نتفرگ  ماگنه  هب  سنجمه ، ریغ  رامیب  ندب  اب  یکشزپ  يوجشناد  تسد  سامت  سمل و  لاؤس 19 -
سابل يور  زا  دـشاب  هتـشاد  ناـکما  رگا  و  تسا . زیاـج  ترورـض  دراوم  رد  اـهنت  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  تسا ، یمازلا  شزومآ  تهج 

زا ریزگان  نایوجـشناد  سنجمه ، ریغ  دـیتاسا  اب  دروخرب  ماگنه  یبرغ ، ياهروشک  ياههاگـشناد  رد  لاؤس 20 - تسا . مّدـقم  دریگ  ماجنا 
؟ تسیچ نایوجـشناد  یعرـش  هفیظو  دوـشیم . ناملـسم  نایوجـشناد  بدا  هئاـسا  رب  لـمح  دـننک  كرت  ار  نآ  رگا  و  دنتـسه ، نداد  تسد 

لمح ات  داد ، حیضوت  اهنآ  يارب   20 ص : یکشزپ ، ماکحا  ار  یمالسا  گنهرف  نیا  دیاب  و  تسا . ندادن  تسد  نانآ  یعرـش  هفیظو  باوج :
دننام يزابرس و  مادختسا و  یتمالس و  لرتنک  تهج  یکشزپ  شزومآ  ماقم  رد  ملاس  دارفا  سمل  هنیاعم و  لاؤس 21 - دوشن . بدا  هئاسا  رب 
سمل لاؤس 22 - تسا . زیاج  دراد  ترورـض  هعماج  يارب  هک  يروما  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دـشابن  سنجمه  هک  یتروص  رد  نآ ،

زیاج ترورـض  رادـقم  هب  اهنت  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  یکـشزپ  نایوجـشناد  يارب  نآ  هب  هاگن  ای  حیرـشت ، يارب  رفاـک  درم  اـی  نز  ندـب 
يارب هدش ) هتخاس  ناسنا  ندـب  ياضعا  هیبش  کیتسالپ و  سنج  زا  هک  یـشزومآ  ياههمّـسجم   ) ژالوم هاگن  سمل و  ایآ  لاؤس 23 - تسا .

شزومآ لاؤس 24 - درادن . یعنام  مزال  ياهشزومآ  يارب  باوج : تسا ؟ زیاج  تّذـل  دـصق  نودـب  سنجمه ، ریغ  دـیتاسا  ای  نایوجـشناد 
؟ دراد یمکح  هچ  دـشاب ، نآ  هب  طوـنم  يدرف  ناـج  ظـفح  هدـنیآ  رد  هکنیا  لاـمتحا  هب  و  تسا ، مرحماـن  هب  رظن  سمل و  هارمه  هک  ییاـه 

لـصاح دوصقم  نآ  راک ، نیا  نودب  دـشاب و  هدوب  ناناملـسم  ناج  تاجن  يارب  یّبط  تاعالّطا  لیمکت  نتفرگدای و  دوصقم  هاگره  باوج :
دننارذگیم ار  یکـشزپ  ياهراک  اب  ییانـشآ  یلمع  هرود  هک  ینایوجـشناد  زا  اهناتـسرامیب ، زا  یـضعب  رد  لاؤس 25 - تسا . زیاـج  دوشن 

تیاضر مدع  تروص  رد  . 1 دییامرفب : دشابیم ، ینامرد  روما  میلعت  ناشدصق  و  دـننک ، هنیاعم  ار  هدـننک  هعجارم  نارامیب  هک  دـنهاوخیم 
نایوجـشناد هنیاـعم  زا  رگا  : » دـیوگب یلـصا  جـلاعم  کـشزپ  هکنیا  لـثم  دومن ؟ هنیاـعم  هب  روبجم  یعون  هب  ار  ناـنآ  ناوتیم  اـیآ  ناراـمیب ،

زیاج میلعت  ترورض  دروم  رد  طقف  قوف  مادقا  رگا  . 2 دراد ؟ یمکح  هچ  راک  نیا  درک ». مهاوخن  نامرد  هجلاعم و  ار  وت  ییامن ، تعناـمم 
يروف نامرد ، رگا  یلو  درک ، هنیاعم  هب  روبجم  ناوتیمن  ار  یسک  . 1 باوج : تسا ؟ مادک   21 ص : یکشزپ ، ماکحا  ترورض  دروم  دشاب ،

.2 دوش . دراو  هار  نیا  زا  درادن  یعنام  دریذـپب ، ار  طرـش  نیا  مه  وا  و  دـنک ، هنیاعم  هزاجا  هب  طورـشم  ار  نامرد  بیبط  و  دـشابن ، بجاو  و 
ناـجو هدرک ، لـماک  ار  دوخ  تاـعالّطا  دـنناوتیمن  بط  نایوجـشناد  دریگن  تروص  تاـنیاعم  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  ترورـض  زا  روظنم 
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هنیاعم هب  تردابم  شزومآ  تهج  نایوجشناد  یکشزپ ، شزومآ  زکارم  اهناتـسرامیب و  رد  لاؤس 26 - دنهد . تاجن  رطخ  زا  ار  ناناملـسم 
رما نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دنیامنیم . سنجمه  ریغ  رامیب  ياضعا  رگید  یلـسانت و  یحاون  نگل ، هنیـس ، مکـش ، دـننام  ندـب  فلتخم  یحاون 

؟ تسیچ نآ  دودـح  دروم  رد  كراـبم  رظن  و  دراد ؟ یمکح  هچ  دراد  رارق  ناکـشزپ  تیبرت  هماـنرب  رد  هک  تسا  یـشزومآ  عوـضوم  کـی 
يارب یفاک  تاـمیلعت  نآ  نودـب  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  یترورـض  سنجمه  ریغ  يارب  شزومآ  نیا  هک  تسا  زیاـج  یتروص  رد  اـهنت  باوج :
طّسوت کشزپ  تاروتـسد  ریاس  ندرک  لمع  نوخ و  راشف  ضبن و  نتفرگ  لاؤس 27 - دوشن . رّـسیم  يرامیب  ای  رطخ  زا  نارامیب  ناج  تاجن 
شزومآ رد  ترورـض  ربانب  هچناـنچ  لاؤس 28 - تسا . قباـس  باوج  دـننام  باوـج : دراد ؟ یمکح  هچ  راـمیب  فلاـخم  سنج  يوجـشناد 
ناگتسب ای  رامیب  هزاجا  ایآ  دشابیم ، رظن  سمل و  مزالم  هک  دنک  ینامرد  ای  هنیاعم  ار  رامیب  مرحمان ، کشزپ  ای  وجشناد  دوش  مزال  یکشزپ 

يارب يرگید  دراوم  رگا  یلو  تسین ؛ مزال  فرط  تیاضر  دـشاب  دروم  نآ  هب  رـصحنم  يرورـض ، شزومآ  هاگره  باوج : تسا ؟ مزال  يو 
. درک هدافتسا  دنتسین  یضار  هک  يدراوم  زا  ناوتیمن  دهدیمن ، تیاضر  لباقم  فرط  هک  دوش ، ادیپ  شزومآ 

طالتخا وگتفگ و  . 4

هیحور دـیدجتو  یگتـسخو  تلاسک  عفر  روظنم  هب  رـسپ ، رتخد و  نایوجـشناد  سرد  سالک  رد  مناـخ  داتـسا  هدـنخ  یخوش و  لاؤس 29 -
هتـشر رد  هک  متـسه  يرتخد  لاؤـس 30 - تسا . بجاو  سرد  سـالک  رد  تّـفع  بادآ  تیاـعر  باوـج : دراد ؟ یمکح  هـچ  نایوجـشناد 
تکرش فیـصوت  نیا  اب  دنتـسه ، درم  دیتاسا  بلاغ  و  هدش ، رازگرب  طلتخم  تروص  هب  هاگـشناد  ياهسالک  ًارهاظ  ماهدش ، لوبق  یکـشزپ 

لاؤس 31- درادن . یعنام  دشابن  رگید ) دـسافم  یبنجا و  اب  تولخ  ریظن   ) یمارح رما  اب  مأوت  هاگره  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  اهـسالک  رد 
لیصحت همادا  طیارش  نیا  اب  رگا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دناوخیم ، سرد  سکعلاب  ای  رتخد  نایوجـشناد  زا  ياهّدع  نیب  رد  رـسپ  يوجـشناد  هاگ 

یمارح راک  بجوم  رگا  باوج : تسا ؟ مارح  طیارش  نیا  اب  لیصحت  همادا  ایآ  دوشیم ) لیصحتلا  غراف  رترید  اًلثم   ) دوشیم رّرـضتم  دهدن 
میظنت نارتخد  نارسپ و  یلیصحت  زکارم  نتخاس  ادج  يارب  ياهمانرب  یمالسا  ياهروشک  نیلوئسم  تسا  راوازس  یلو  درادن . یلاکشا  دوشن 

. دنیامن
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يرود تابجوم  و  مالـسا ، هب  ینیبدب  و  دنیاشوخان ، ّتینهذ  داجیا  ببـس  هک  هدـمآ  دوجو  هب  یلئاسم  یملع  زکارم  زا  یخرب  رد  لاؤس 32 -
عجارم يوس  زا  هن  نید و  يوس  زا  هن  نآ ، ماجنا  يارب  یتعناـمم  هنوگ  چـیه  هک  یلئاـسم  تسا ، هدروآ  مهارف  ار  بهذـم  نید و  زا  ناـناوج 

23 ص : یکشزپ ، ماکحا  نادرم  يارب  هاتوک  نیتسآ  ياهسابل  ندیـشوپ  ك » ع -  » یکـشزپ هاگـشناد  رد  تسا . هدشن  رکذ  دیلقت ، ردقیلاع 
ام و نیب  ام  یف  هدش  حرطم  ياهوگتفگ  مامت  حرط  هک  ییاجنآ  زا  تسا . هتـشاد  یپ  رد  ار  ییاهوگتفگ  ثحب و  هلأسم  نیا  و  تسا ، عونمم 

هاتوک نیتسآ  ياهسابل  ندیشوپ  هاگشناد : میناجنگب : اتفتسا  نیا  رد  ار  نآ  هصالخ  میاهدرک  یعس  تسا . لکشم  يردق  هاگـشناد  نیلوئـسم 
زا یـضعب  هاگـشناد : تسا ؟ هدـش  هدرمـش  مارح  نادرم  يارب  هاتوک  نیتسآ  ياهـسابل  ندیـشوپ  نید  ياجک  رد  نایوجـشناد : تسا . عونمم 

درادن و یباوج  هاگشناد  میشابن . ناشیا  دّلقم  ام  دیاش  تسا ؟ هدرمـش  مارح  دیلقت  عجرم  مادک  نایوجـشناد : دناهتـسناد . مارح  دیلقت  عجارم 
، دندروآ فیرشت  ام  هاگشناد  هب  سانشرس  نویناحور  زا  یکی  دعب  يدنچ  میتسه . ام  هک  دیشاب  یسک  نامه  دّلقم  دیاب  امش  دیوگیم : طقف 

دروم نیا  رد  یلاعترـضح  رظن  تسا . هدرمـشن  مارح  ار  نآ  يدـیلقت  عجرم  چـیه  دـندومرف : ناشیا  میتشاذـگ ، نایم  رد  ناشیا  اب  ار  عوضوم 
قبط ار  یتارّرقم  دـنراد  قح  هاگـشناد  نیلوئـسم  یلو  تسین ، مارح  ًاعرـش  نادرم  يارب  هاتوک  نیتسآ  ياـهسابل  ندیـشوپ  باوج : تسیچ ؟

سابل گنر  عون و  نالف  زا  هدافتسا  هاگشناد  هب  دورو  طرش  دنیوگب  اًلثم  دننک ، عضو  اههاگشناد  هدودحم  يارب  دنراد  رظن  رد  هک  یحلاصم 
اب زیزع  نایوجـشناد  تسا  بوخ  نیاربانب  دـننکیم . طرـش  ار  یـصاخ  ياهسابل  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهطیحم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا .
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فرط ود  زا  کی  چیه  يارب  یعرش  لکـشم  ات  دنیایب ، رانک  ثحب  ّرج و  نودب  یقطنم و  روط  هب  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  اههاگـشناد  نیلوئـسم 
؟ تسیچ ریز  ضرف  ود  رد  باجح  تیاعر  هب  تبـسن  اهروشک  رگید  هیکرت و  ناملـسم  يوجـشناد  نارهاوخ  هفیظو  لاؤس 33 - دوشن . ادیپ 

باجح ندرکن  تیاعر  اهنآ ، ّتیریدـم  تحت  ياههاگـشناد  رد  ییوجـشناد  ياهمرت  مامت  ندـنارذگ  طرـش  . 1 24 ص : یکـشزپ ، ماکحا 
نارتخد رگا  هکنیا  هب  هجوت  اب  باوج : تسا . باجح  كرت  هاگشناد  رد  یّصاخ  هتـشر  زا  هدنامیقاب  مرت  دنچ  مامتا  طرـش  . 2 تسا . یعرش 

هزاجا نّیدتم  دارفا  هب  دننکیم ، لاغـشا  ار  مهم  ياهتسپ  بهذمال  راب و  دـنب و  یب  دارفا  اهنت  دـنناوخن  ار  یلاع  سورد  نّیدـتم  ناملـسم و 
. دنیامن تاعارم  ًامتح  دراوم  نآ  ریغ  رد  یلو  دننکن ، تیاعر  دراد  ترورض  هک  يدراوم  صوصخ  رد  ار  باجح  هک  دوشیم  هداد 

یمومع تاناکما  زا  یصخش  هدافتسا  . 6

یناتـسرامیب و ياهمرف  الثم  لاـملا ، تیب  یتلود و  تاـناکما  زا  یکـشزپ  دـیتاسا  نایوجـشناد و  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدـهاشم  لاؤس 34 -
هفاضا نارامیب  هنیزه  هب  ای  دوشیم ، نیمأت  لاملا  تیب  زا  ای  لیاسو  نیا  هنیزه  هک  یلاح  رد  دننکیم ، یصخش  هدافتسا  ياهبتاکم  ياهذغاک 
نتفرگ رظن  رد  اب  ناتـسرامیب ، نالوئـسم  هزاـجا  هب  رگم  تسین ، زیاـج  باوج : تسا ؟ زیاـج  راـک  نیا  اـیآ  دوشیم . هتفرگ  ناـنآ  زا  هدـش و 

. هعومجم حلاصم 

نامض . 7

ررـض و هچنانچ  دریگیم ، تروص  نآ  دـننام  اهنرتنا و  یکـشزپ ، هتـشر  نایوجـشناد  طّـسوت  هک  ییاـهنامرد  تاـنیاعم و  رد  لاؤس 35 -
رگم تسا . نماض  تسا  نایز  ررض و  داجیا  رشابم  هک  یسک  باوج : تسا ؟ نماض  یـسک  هچ  ددرگ ، رامیب  هّجوتم  یناج  ای  یلام  تراسخ 

زکارم رد  لاؤس 36 - دـشاب . هدوـمنن  یهاـتوک  دوـخ  ياـهراک  رد  و  هتفرگ ، تئارب  لـباقم  فرط   25 ص : یکـشزپ ، ماـکحا  زا  اًـلبق  هکنیا 
یحاّرج لمع  هب  مادقا  دوخ  دیتاسا  ییامنهار  روضح و  اب  دیاب  تسخن  ياهلاس  رد  هژیو  هب  نارایتسد ، یتلود  یکشزپ  ینامرد و  یشزومآ ،

هب ای  ییاهنت  هب  مسریم » مه  نم  دـینک ، عورـش  ار  راک  امـش  : » هتفگ داتـسا  هک  دـیما  نیا  هب  ای  دوخ ، داتـسا  هزاجا  اب  رایتسد  هچنانچ  دـننک .
، تسا داتسا  روضح  مدع  زا  یشان  هک  دسرب  رامیب  هب  یبیسآ  و  دوشن ، رضاح  داتـسا  دننک و  عورـش  ار  یحاّرج  لمع  نارایتسد ، ریاس  هارمه 

نیا رد  هک  دـشاب  هدـش  لکـشم  نیا  ببـس  شاهدـعو  زا  داتـسا  فّلخت  هکنیا  رگم  تسا ؛ لوئـسم  رایتسد  باوج : تسا ؟ نماض  یـسک  هچ 
لاؤس دریگب . هداد ) بیرف   ) هتخاس رورغم  ار  وا  هک  داتـسا  زا  هتخادرپ  هک  ار  یتراسخ  دناوتیم  یلو  تسا ، رّـصقم  رایتسد  دـنچره  تروص 

، نایوجـشناد نارایتسد و  هسفن  یف  تراهم  یمک  لیلد  هب  دنیامنیم ، تیبرت  صـصختم  کشزپ  هدـنیآ  يارب  هک  یـشزومآ  زکارم  رد  - 37
نماض هطوبرم  راـیتسد  اـیآ  دـنک ، توف  راـمیب  اـی  دوش ، عقاو  يوضع  صقن  ًاـنایحا  رگا  ددرگیم ؛ راـمیب  ناـج  هجوتم  یتارطخ  ضراوع و 

هب رگا  و  تسا ، نماض  دشاب  هاگآ  تارطخ  زا  لقتـسم و  دوخ  راک  رد  رایتسد  رگا  باوج : هطوبرم ؟ رایداتـسا  و  لوئـسم ، کشزپ  ای  تسا ،
. تسین نماض  دشاب  داتسا  تسد  تلآ  تروص 

رگید لئاسم  . 8

رد تسیچ ؟ شاهفیظو  دنادب ، ار  وا  یقالخا  داسف  و  دشاب ، هاگآ  تسا  کشزپ  هک  شداتسا ، رارسا  زا  یکـشزپ  يوجـشناد  رگا  لاؤس 38 -
يراک دنک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  دیاب  وا  باوج : دننکیم . هعجارم  وا  هب  يرایـسب  لیاسم  رد  و  دننادیم ، نمؤم  اًلماک  ار  وا  هّیقب  هک  یلاح 

اب اًلثم   26 ص : یکشزپ ، ماکحا  دنتـسین ، یعرـش  طباوض  هب  دّیقم  هک  يدیتاسا  تاروتـسد  زا  يوریپ  لاؤس 39 - دشاب . هتـشادن  نارگید  هب 
زا یچیپرس  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دراد ؟ یمکح  هچ  دنهدیم ، ار  رامیب  هنیاعم  روتسد  سنجمه  ریغ  يوجشناد  هب  سنجمه  نایوجـشناد  دوجو 

یلوقعم تروص  هب  دیاب  تسین  ترورض  هک  تروص  نیا  رد  باوج : دشاب . راذگ  ریثأت  وجـشناد  یلوبق  هرمن  رد  تسا  نکمم  نانآ  روتـسد 
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لاؤس 40- تسا . زیاج  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، مزال  یکشزپ  تالیصحت  لیمکت  يارب  سنجمه  ریغ  رامیب  هنیاعم  هکنیا  رگم  دنک ، دّرمت 
ِردپ هزاجا  نودب  دنناوتیم  دمآ ) تفر و  یلیصحت و  لئاسم  اب  هطبار  رد   ) هانگ باکترا  زا  يریگولج  تهج  رـسپ  رتخد و  نایوجـشناد  ایآ 
لاؤس تسین . زیاج  ردپ  هزاجا  نودب  دـنرادن - جاودزا  هقباس  هک  هرکاب - نارتخد  يارب  راک  نیا  باوج : دـنناوخب ؟ ّتیمرحم  هغیـص  رتخد ،

یتسیاب ایآ  دنتسه ، دمآرد  بسک  دوخ و  یلیصحت  هتشر  رد  ندرک  راک  هب  رداق  لیصحت  ییاهتنا  ياهلاس  رد  نایوجـشناد  زا  یـضعب  - 41
جراخم اههنیزه و  زا  شیب  اهنآ  هنایلاس  دـمآرد  هک  یتروص  رد  باوج : دـننک ؟ نییعت  یـسمخ  لاس  دوخ  يارب  قوقح ، نیلّوا  تفاـیرد  اـب 

. دنزادرپب ار  دمآرد  هفاضا  سمخ  خیرات  نامه  رد  لاس  ره  دیاب  دشاب ، هنایلاس 

حیرشت هب  طوبرم  لئاسم   2

زاجم حیرشت  . 1

ناملـسم هدرم  حیرـشت  باوج : مییامن ؟ حیرـشت  دننک ، حیرـشت  ار  يو  شتافو  زا  دعب  هدرک  تیـصو  هک  یناملـسم  میزاجم  ایآ  لاؤس 42 -
و دـشاب ، هدوب  ناملـسم  ناج  تاجن  يارب  یّبط  تاعالطا  لیمکت  نتفرگ و  دای  دوصقم  . 1 تسا : زیاج  طرش  دنچ  اب  یکـشزپ  دصاقم  يارب 

هفاضا و  دوش ، تعانق  جایتحا  ترورـض و  رادقم  هب  . 3 دشابن . ناملسم  ریغ  هدرم  هب  یـسرتسد  . 2 دوشن . لصاح  دوصقم  نیا  حیرـشت  نودب 
ناملسم دسج  تسام  رایتخا  رد  هک  يدسج  مینادن  رگا  لاؤس 43 - تسا . بجاو  هکلب  زیاج ، حیرشت  یطیارش  نینچ  اب  تسین . زیاج  نآ  رب 

هب طوبرم  رگا  و  درادن . یعنام  دـشابن  یمالـسا  دالب  زا  دـسج  رگا  باوج : میتسه ؟ نآ  حیرـشت  هب  زاجم  ایآ  باتک ، لها  ای  رفاک ، ای  تسا ،
ود ره  هک  تسا  يدـلب  زا  رگا  و  دوشیم . يراج  وا  رب  ناملـسم  ماکحا  و  تسا ، ناملـسم  دـسج  هک  تسا  نیا  رهاـظ  تسا ، یمالـسا  دـالب 

ص: یکـشزپ ، ماکحا  تسا . زیاج  مه  نآ  تسا  دلب  مادک  زا  مینادن  رگا  و  درادن . یعنام  نآ  حیرـشت  دنتـسه ، نآ  رد  عیـسو  روط  هب  هورگ 
، رّدـخم ّداوم  قاچاق  یقالخا ، داسف  دادـترا ، رطاخ  هب  هک  ار  یمـسا - ناملـسم  ناملـسم - رهاظ  هب  دارفا  دـسج  ناوتیم  ایآ  لاؤس 44 -  28

زاجم قوف  ياهترورض  قبط  اهنت  نارگید  دروم  رد  و  تسا ، زیاج  دترم  دروم  رد  باوج : دومن ؟ حیرشت  دناهدش  مادعا  یسایس و ...  لئاسم 
هب ای  و  دوشیم ، تفای  اهناتسربق  نابایب و  رد  هک  ییاهناوختسا  ناوتیم  ایآ  ناوختسا ، دسج و  دوبمک  تروص  رد  لاؤس 45 - دوب . دهاوخ 

شزومآ تهج  یتّدم  ناملسم - ریغ  ای  دشاب ، ناملسم  هب  ّقلعتم  هچ  دوشیم - رهاظ  كاخ  حطـس  رد  اهيرادرهـش  يراّفح  تاّیلمع  هلیـسو 
و درادن ، یلاکـشا  ناملـسم  ریغ  هب  تبـسن  باوج : درک ؟ نفد  ای  دومن ، هیده  یـشزومآ  زکرم  کی  هب  راک ، مامتا  زا  دـعب  و  درک ، هدافتـسا 

حیرشت لاؤس 46 - درک . نفد  ار  نآ  دیاب  ًادعب  و  تسا . زیاج  یّبط  تاعالّطا  لیمکت  حیرشت و  ِترورض  ِتروص  رد  اهنت  نیملسم  هب  تبسن 
ناـج ظـفح  تهج  و  یکـشزپ ، ملع  تفرـشیپ  يارب  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ هید  اـیآ  زاوج ، ضرف  رب  دراد ؟ یمکح  هچ  نینج  ندـب 

. درادن مه  هید  و  تسا ، زیاج  دشاب  هتشاد  یترورض  نیملسم 

زاجم ریغ  حیرشت  . 2

. درادن یتوافت  باوج : دراد ؟ دوجو  ّتنـس  لها  هعیـش و  نیب  یتوافت  ترورـض ، نودـب  ّتیم  ندـب  حیرـشت  زاوج  مدـع  رد  ایآ  لاؤس 47 -
ّتیم و ّیلو  تیاضرای  نآمدـعو ، یلبق  تیاضر  نایم  یتوافت  مکح  نیا  رد  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  ّتیم  ياـضعا  ندرک  ادـج  لاؤس 48 -
ص: یکشزپ ، ماکحا  لّوا  لاؤس  خساپ  رد  هک  یطیارش  اب  حیرـشت ، يارب  ترورـض  دراوم  رد  زج  باوج : دراد ؟ دوجو  يو ، تیاضر  مدع 

. دشابیمن زیاج  تسین ، نکمم  نآ  نودب  ایحأ  يرورض  تاجلاعم  هک  يدراوم  رد  ای  دش ، هتفگ  لصف  نیا   29

حیرشت ماکحا 
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مادقا تسین ، ریذپناکما  شزومآ  اهنآ  نودب  هک  ناوختـسا  دسج و  دوبمک  ّتلع  هب  شزومآ  تهج  حیرـشت ، يارب  ناوتیم  ایآ  لاؤس 49 -
، قوف هلأـسم  ضرف  رد  لاؤس 50 - درادن . یلاکـشا  دوشن ، ّبترتم  نآ  رب  یّـصاخ  هدـسفم  هاگره  باوج : دومن ؟ ناناملـسمریغ  ربق  شبن  هب 

نیمه مود  لاؤس  باوج  دـننام  باوج : میتسه ؟ ربق  شقن  هب  زاجم  ایآ  ناملـسم ، ریغ  ای  تسا ، ناملـسم  هب  ّقلعتم  رظن  دروم  ربق  مینادـن  رگا 
، حیرشت تهج  ناملـسم  ّتیم  شورف  دیرخ و  ایآ  لاؤس 51 - دشابن . ربق  نآ  رد  تسا  مالـسا  هناشن  هک  ینیارق  هکنیا  طرـش  هب  تسا ، لصف 

ناج ظفح  تهج  یکـشزپ  ملع  نتفرگ  ارف  يارب  حیرـشت  نآ  هاـگره  باوج : تسا ؟ زیاـج  دـشابن ، سرتسد  رد  رفاـک  دـسج  هک  ییاـج  رد 
نتخاس مهارف  يارب  دـیتاسا  زا  یخرب  لاؤس 52 - درادن . یعنام  دشاب ، هتشادن  یسرتسد  هار  نیا  ریغ  زا  و  دشاب ، هتـشاد  ترورـض  نیملـسم 

نیا رد  ایآ  تسا ؟ زیاج  ناتسربق  زا  هفوشکم  ياهناوختسا  حیرشت  يراک  نینچ  يارب  ایآ  دنریگیم . رظن  رد  هرمن  حیرشت ، تهج  ناوختسا 
: باوج دراد ؟ دوجو  یتوافت  درم ، نز و  هتفرگ ، رارق  حطـس  رد  هچنآ  نیمز و  ریز  ياهناوختـسا  دـیدج ، یمیدـق و  ياهربق  ناـیم  تهج ،

مکح نیا  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  حیرشت  لاح  رد  ّتیم  نانز  نادرم و  یلـسانت  هاگتـسد  هب  ندرک  هاگن  لاؤس 53 - تسین . زیاج  مادک  چیه 
ماکحا تسین . اهنآ  نایم  رد  یقرف  و  تسین ؛ زیاج  ترورـض  دراوم  رد  زج  باوج : تساناسکی ؟ ناناملـسم  ریغو  ناناملـسم  ندب  دروم  رد 

يارب ناوناـب  دـسج  حیرـشت  دراد ؟ یمکح  هـچ  رتـخد  یکـشزپ  نایوجـشناد  يارب  نادرم  دـسج  حیرــشت  لاؤـس 54 -  30 ص : یکـشزپ ،
ناملسم ندب  حیرـشت  هک  يدراوم  رد  لاؤس 55 - تسین . زیاج  دشابن  یعطق  ترورض  هک  مادام  باوج : روطچ ؟ درم  یکـشزپ  نایوجـشناد 

هدادن هزاجا  گرم  زا  لبق  شدوخ  دنچره  تسا ، زیاج  باوج : دراد ؟ ترورض  گرم ، زا  لبق  وا  هزاجا  ایآ  تسا ، زیاج  اهترورض  رطاخ  هب 
رد هک  هنوگ  نامه  جراخ - زا  رفاک  دـسج  هّیهت  ناکما  دوجو  اـب  لاؤس 56 - دـنریگب . هزاجا  ّتیم  يایلوا  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـشاب .

حیرـشت هّیهت ، ناکما  دوجو  اب  و  دنیامن ؟ راک  نیا  رب  مادـقا  هطوبرم  نیلوئـسم  تسا  بجاو  ایآ  دوشیم - لمع  یمالـسا  کلامم  زا  یـضعب 
ندب حیرشت  ایآ  لاؤس 57 - دوش . هدافتسا  رگید  ياهدسج  زا  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  تسا  مزال  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  ناملسم  ّتیم 

31 ص : یکشزپ ، ماکحا  درادن . ياهید  تسا  زیاج  ًاعرش  هک  اجنآ  رد  ناسنا  ندب  حیرشت  باوج : دراد ؟ هید  تسا  زیاج  هک  ییاج  رد 

نامرد هنیاعم و  اب  طوبرم  لئاسم   3

تیزیو . 1

نارگید ّقح  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  تبون و  زا  جراخ  کشزپ  تاقالم  یعامتجا ، ّتیعقوم  اـی  ییانـشآ ، تقاـفر و  لـیلد  هب  اـیآ  لاؤس 58 -
لاکـشا تبون  زا  جراخ  کشزپ  تاقالم  هچناـنچ  لاؤس 59 - دوش . زیهرپ  راـک  نیا  زا  ترورـض  دراوم  ریغ  رد  دـیاب  باوج : تسا ؟ زیاـج 

؟ دناهتـشاد شقن  نارگید  قح  نتفرگ  هدیدان  رد  هک  یناسک  همه  ای  یـشنم ، کشزپ ، تسیک ؟ هّجوتم  نآ  ّتیلوئـسم  دـشاب ، هتـشاد  یعرش 
تبون يزیر و  همانرب  اب  دـنناوتب  ناکـشزپ  هک  یتروص  رد  لاؤس 60 - دنراد . ّتیلوئـسم  دـننک  کمک  راک  نیا  هب  هک  یناسک  مامت  باوج :
همانرب تسا  نآ  رتهب  باوج : تسا ؟ زیاج  مدرم  تقو  فـالتا  اـیآ  دـنریگب ، بطم  هب  تاـعجارم  رد  ار  مدرم  تقو  ندـش  فلت  يولج  یلبق 
فالتا زا  يریگولج  يارب  يزیر  همانرب  تروص  رد  دـننکیم  اعّدا  ناکـشزپ  زا  یخرب  لاؤس 61 - دوشن . فلت  مدرم  تقو  هک  دـننک  يزیر 

، کشزپ یلامتحا  ندش  لّطعم  و  مدرم ، تقو  نتفر  رده  نیب  ضراعت  رد  دنامب . رامیب  نودب  کشزپ  یعطاقم  رد  تسا  نکمم  مدرم ، تقو 
لاؤس  32 ص : یکـشزپ ، ماکحا  رامیب . لکـشم  هاگ  و  تسا ، رتمهم  بیبط  لکـشم  هاگ  تسا ؛ فلتخم  دراوم  باوج : دراد ؟ حیجرت  مادک 

تروص رد  دراد ؟ یمکح  هچ  دـننکیم  هعجارم  بطم  هب  هدرک  شیارآ  هرهچ  بساـنمان و  باـجح  اـب  هک  راـمیب  ياـهمناخ  شریذـپ  - 62
یهن فورعم و  هب  رما  یلو  درادن ، یلاکشا  اهنآ  هنیاعم  شریذپ و  باوج : دراد ؟ یتروص  هچ  هنیاعم  ماگنه  هب  اهنآ  تروص  هب  هاگن  زاوج ،

. درک شومارف  دیابن  ار  رکنم  زا 
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- دنتسه یّصاخ  تمیق  ياراد  هک  سانجا  فالخ  رب  لیبق ، نیا  زا  يدراوم  تلاکو و  ّقح  دننامه  تبابط - ّقح  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس 63 -
تلود هک  يرادـقم  ایآ  تسیچ ؟ تباـبط  ّقح  نازیم  نییعت  هار  نیرتهب  یلاـع  ترـضح  رظن  هب  دـشابیم ؛ نییعت  لـباق  ریغ  يّداـم ، ظاـحل  زا 
زاـجم تسا  تداـع  فرع و  قباـطم  هچنآ  باوج : دوب ؟ دـهاوخن  نویدـم  کـشزپ  تسا و  تفاـیرد  لـباق  یطیارـش  ره  رد  دـنکیم  نییعت 

دیاب تسا ، نآ  یعرش  هبنج  روظنم  رگا  باوج : تسا ؟ مادک  تبابط  قح  تفایرد  شور  نیرتهب  یلاعترضح  رظن  هب  لاؤس 64 - دشابیم .
رد ددرگ و  تخادرپ  دـیاب  تسا  لثملا  ةرجا  تداعو  فرع  رد  هچنآ  هدـشن ، لصاح  یـضارت  اًلبق  رگا  و  دریگ . تروص  نیفرط  تیاضر  اـب 

شور قبط  يرامیب  دوبهب  زا  لبق  تباـبط  ّقح  تفاـیرد  اـیآ  لاؤس 65 - تسا . بوخ  رایـسب  نیفرط  زا  تلادـع  فاصنا و  تیاـعر  لاـح  ره 
: باوج دنتـسه ؟ یتلود  ياهخرن  تیاعر  هب  فّظؤم  ناکـشزپ  اـیآ  لاؤس 66 - دـش . مولعم  لـبق  باوج  زا  باوج : تسا ؟ حیحـص  موسرم 

ماکحا دزمتـسد  یکـشزپ  فلتخم  تامدخ  لباقم  رد  هک  ناراتـسرپ  ناکـشزپ و  لاؤس 67 - دـننک . تیاعر  ار  یتلود  ياـهخرن  دـیاب  يرآ 
نیمأت يارب  دزم  رجا و  نتفرگ  دشاب و  تمدـخ  ناشتّین  هاگره  باوج : دـنراد ؟ زین  يورخا  شاداپ  رجا و  ایآ  دـنریگیم ،  33 ص : یکشزپ ،

اب  ) یقرب كوش  ماـجنا  تهج  راـمیب  ندومن  يرتسب  اـیآ  لاؤس 68 - تسا . ظوـفحم  اـهنآ  يورخا  شاداـپ  رجا و  دریگ ، تروـص  یگدـنز 
قرط زا  راـک  نیا  رگا  یلو  تسین ؛ زیاـج  باوج : تسا ؟ زاـجم  نآ  ندوب  ازدـمآرد  لـیلد  هب  راـمیب ) يارب  یبناـج  ضراوع  لاـمتحا  دوجو 

ناحاّرج زا  یخرب  لاؤس 69 - درادن . یعنام  دنریگب  هزاجا  وا  زا  و  دوش ، هتفگ  رامیب  هب  دورب و  یـضراوع  لامتحا  و  دوش ، بوسحم  نامرد 
رد باوج : تسا ؟ زاجم  راک  نیا  ایآ  دزادرپیم . ار  نآ  راچان  هب  زین  رامیب  و  دننکیم ، تفایرد  لوپ  نارامیب  زا  هدـش  نییعت  هفرعت  زا  جراخ 
ره دشاب ، هدوبن  مادختسا  رد  رگا  یلو  دریگب ، یفاضا  لوپ  دناوتیمن  دوخ  هفیظو  ماجنا  ربارب  رد  دشاب ، تلود  مادختسا  بیبط  هک  یتروص 
دنک هعجارم  یبیبط  هب  يرامیب  هک  یتروص  رد  لاؤس 70 - دنک . تیاعر  ار  فاصنا  لدع و  دیاب  یلو  درادن ؛ یعنام  دنک  قفاوت  رامیب  اب  ردق 
یفاک فرص  مدع  ای  رتکد ، تالاؤس  هب  رامیب  حیحص  ياهخساپ  مدع  نآ  ّتلع  و  ددرگن ، اوادم  رامیب  دسیونب و  ياهخسن  وا  يارب  بیبط  و 
بیبط ایآ  دشاب ، رگید  روما  ای  کشزپ ، تاروتـسد  هب  رامیب  قیقد  ندرکن  لمع  ای  رامیب ، هنیاعم  مزال و  تالاؤس  يارب  بیبط  يوس  زا  تقو 
یتقو نتـشاذگن  ای  بیبط ، یتّقدیب  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ نماض  هتفرگن ، ياهجیتن  هدش و  لیمحت  رامیب  رب  هک  ياهنیزه  لباقم  رد 

ای هدش ، تاراسخ  نیا  ببـس  رامیب  يراکمه  مدع  رگا  یلو  تسا . نماض  بیبط  هدـش ، رامیب  تراسخ  ببـس  یفاک ، لاؤس  مدـع  ای  یفاک ،
. تسین نماض  بیبط  هدشیمن ، وا  دیاع  ياهجیتن  مزال  یسررب  ّتقد و  اب  هک  هدوب  يروط  وا  يرامیب 
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هک ياهنوگ  هب  دشاب ، نارگ  رایـسب  ای  و  دشابن ، سرتسد  رد  ّرثؤم  يوراد  یلو  دریگ ، تروص  یتسرد  هب  يرامیب  صیخـشت  رگا  لاؤس 71 -
دشاب و رطخ  رد  رامیب  ناج  رگا  باوج : دشابیم ؟ نکمم  قیرط  ره  هب  نآ ، هّیهت  هب  مزلم  جـلاعم  ِکشزپ  ایآ  دـشابن ، نآ  هّیهت  رب  رداق  رامیب 

رگا لاؤس 72 - تسین . بجاو  دشابن  لصاح  طرـش  ود  نیا  زا  یکی  هاگره  و  تسا . مزال  دـشاب ، هتـشاد  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  تردـق  بیبط 
اًلـصا هجیتن  رد  دـهدن ، صیخـشت  ار  صخـش  يراـمیب  عوضوم - یگدرتسگ  رطاـخ  هب  اـهیرامیب - مئـالع  عاونا و  یـشومارف  رثا  رب  کـشزپ 
یتروص رد  ( ؟ تسا لوئـسم  يّدح  هچ  رد  کشزپ  نیا  ددرگ ، گرم  هب  رجنم  ای  دـیدشت و  يرامیب  هک  یتروص  رد  دـنکن ؛ زیوجت  ییوراد 

لاؤس 73- دیامن . تیاده  يرتهاگآ  درف  هب  ار  وا  دـنکن و  تلاخد  هک  تسا  نآ  شاهفیظو  باوج : دـشاب ) صّـصختم  هب  عاجرا  ناکما  هک 
تاناکما ندوبن  اههنیزه ، تخادرپ  رب  رامیب  تردق  مدع  دـننامه :  ) رگید لیالد  هب  اّما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  شیامزآ  ناکما  تصرف و  رگا 

؟ تسیچ کشزپ  هفیظو  تروص  نیا  رد  دریگن ، تروص  مزال  تاشیامزآ  نآ ) دـننام  و  راـمیب ، هیحاـن  زا  یفاـک  تقو  نتـشادن  زاـین ، دروم 
رگا و  دـشابن .) دوجوم  یفاـک  تقو  هکنیا  رگم  ، ) دورب نآ  غارـس  هب  دـیاب  تسین  نکمم  يراـمیب  صیخـشت  شیاـمزآ  نودـب  رگا  باوـج :
میهد لامتحا  ای  مینادب  رگا  لاؤس 74 - درادـن . یبوجو  تسا ، رتشیب  نانیمطا  يارب  شیامزآ  و  هدـش ، هداد  صیخـشت  نیزاوم  قبط  يرامیب 

هب دنچره  يو  رمع  لوط  شیازفا  يارب  طقف  میزاجم  ایآ  درم ، دهاوخ  يدوزب  اهناطرس ) یخرب  لثم   ) یّـصاخ يرامیب  رثا  رد  رامیب  کی  هک 
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( تسا هیلّوا  يرامیب  زا  رتدیدش  نآ  ضاوع  هاگ  هک  ینامرد  یمیش  لثم  ، ) ار هضراع  رپ  رایـسبو  كانرطخ  ینامرد  ياهـشور  هاتوک ، تّدم 
رگا  35 ص : یکـشزپ ، ماکحا  یلو  میرادـن . اهنامرد  هنوگ  نیا  زاوج  بوجو و  رب  یلیلد  هلأـسم  ضرف  رد  باوج : مینک ؟ زیوجت  يو  يارب 

، مهم نادنچ  هن  ياهتنوفع  یخرب  لثم  اهیرامیب ، زا  یضعب  رد  لاؤس 75 - درادن . یعنام  دوشب  یـضار  ضراوع  نیا  هب  ملع  اب  شدوخ  رامیب 
دناوتیم اهتنوفع  زا  یلیخ  دروم  رد  تسا و  يوق  رایـسب  يو  يزیوجت  يوراد  هکنیا  زا  ناـنیمطا  اـی  راـمیب ، يدوبهب  عیرـست  تهج  کـشزپ 

نآ ياهررـض  هک  دنکیم  ییاهوراد  زیوجت  هب  مادـقا  دـهاکب ، يو  رّرکم  تاعجارم  رامیب و  نامرد  هنیزه  زا  هکنیا  رطاخ  هب  ای  دـشاب ، ّرثؤم 
یلو دراد ، يرتمک  رایسب  ررض  هک  رگید ، ياهوراد  قیرط  زا  ناوتب  دیاش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا ، هدیـسر  تابثا  هب  و  دیدش ، اًلماک 

هار باختنا  تسیچ ؟ راک  نیرتهب  یـضرف ، نینچ  اب  دومن . هجلاعم  ار  رامیب  دشاب  هارمه  رتدایز  هنیزه  لماک و  نانیمطا  مدـع  اب  تسا  نکمم 
هب ار  رامیب  يرامیب ، کی  هک  مینئمطم  لاؤس 76 - تسا . مزال  مود  هار  باختنا  باوج : رثا ؟ رید  ًانایحا  رطخ و  مک  هار  اـی  رطخرپ ، عیرس و 

، دنک ادـیپ  یلامتحا  یبسن و  يدوبهب  رامیب  تسا  نکمم  یحاّرج ، لثم  ینامرد ، لمع  کی  اب  هک  مینادیم  یفرط  زا  تشک . دـهاوخ  يدوز 
نویدـم مینک ، کمک  رامیب  گرم  عیرـست  هب  راـک  نیا  اـب  رگا  تسیچ ؟ یتلاـح  نینچ  رد  اـم  هفیظو  درب ، اـیند  زا  دـعوم  زا  رتدوز  یّتح  اـی 
لاـمتحا رگا  باوج : تسا . صّخـشمان  اًـلماک  راـک  هجیتن  یهاـگ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  میتسین ؟ لوئـسم  مینکن  ناـمرد  هب  مادـقا  رگا  میتـسین ؟

دوجو زین  رطخ  لامتحا  تسا و  فیعض  لامتحا  رگا  و  رامیب .) تیاضر  بلج  اب  هّتبلا   ) درک مادقا  دیاب  تسا  یهّجوت  لباق  لامتحا  يدوبهب ،
. دینکن مادقا  دراد 
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يرگید لیلد  ره  ای  سرت  ّتلع   36 ص : یکشزپ ، ماکحا  هب  دنتـسه ، یحاّرج  لمع  دنمزاین  هک  غلاب ، لقاع و  نارامیب  زا  یخرب  لاؤس 77 -
کـشزپ هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتـسین . راک  نیا  هب  رـضاح  زین  رامیب  ناهارمه  دـنهدیمن ؛ لمع  هب  نت  یلو  هدومن ، لّمحت  ار  جـنر  درد و 

ریگ نیمز  رمع  ناـیاپ  اـت  هک  دـش  دـهاوخ  یـضراوع  راـچد  اـی  دُرم ، دـهاوخ  يدوز  هب  راـمیب  دوشن  ماـجنا  لـمع  هک  یتروص  رد  دـنادیم 
، دنهد ياهزاجا  نینچ  يو  ناسک  رامیب ، تفلاخم  مغریلع  رگا  دـنزب ؟ یحاّرج  لمع  هب  تسد  دـناوتیم  کشزپ  ایآ  ضرف ، نیا  اب  دوشیم .
زا یحاّرج ، دنیاشوخان  ضراوع  رطاخ  هب  دناوتیم  ضیرم  دوش ، رمع  لوط  ببس  یحاّرج  هک  یتروص  رد  باوج : تسیچ ؟ بیبط  فیلکت 

، دـننک یحاّرج  هب  مادـقا  دـنزاجم  ضیرم  ناسک  ای  بیبط  دـشاب ، گرم  ضرعم  رد  رامیب  یحاّرج ، نودـب  رگا  یلو  دـنک ؛ رظن  فرـص  نآ 
يارب ار  یحاّرج  لمع  زا  یـشان  یلامتحا  تاعیاض  ای  ضراوع  تسا  فّظوم  جـلاعم  کـشزپ  اـیآ  لاؤس 78 - دشابن . یـضار  رامیب  دنچره 

هاگ لاؤس 79 - تسین . مزال  تروص  نیا  ریغ  رد  دیوگب ، رامیب  هب  دیاب  دشاب  یّمهم  ضراوع  هک  یتروص  رد  باوج : دـنک ؟ حیرـشت  رامیب 
ار شناهد  ای  دـننزیم ، ار  وا  هّچب  دـیدش  دایرف  اب  ههجاوم  رد  اـی  دـندنبیم ، ار  راـمیب  ياـپ  تسد و  لـمع ، قاـتا  رد  ندرک  هنتخ  ماـگنه  هب 
هک یقیرط  زا  دیاب  باوج : درک ؟ دیاب  هچ  دراوم  نیا  رد  دومن . هنتخ  ار  اهنآ  ناوتیم  یتحار  هب  یـشوهیب  لمع  اب  هک  یلاح  رد  دـنریگیم .

ار يراـمیب  کـشزپ  هک  یتروـص  رد  لاؤـس 80 - تسا . هربـخ  لـها  صیخـشت  هب  طوـنم  نیا  و  درک ، هدافتـسا  تسا  رتـمک  نآ  تالکـشم 
تسا رتشیب  نامرد  لامتحا  رتقذاح  کشزپ  هب  عاجرا  اب  هک  یلاح  رد  دنک ؟ زیوجت  وراد  دناوتیم  فیعض  لامتحا  اب  ایآ  دهدن ، صیخـشت 

ماکحا دهد . عاجرا  يرگید  هب  ار  وا  تسا  مزال  صیخـشت ، مدـع  تروص  رد  باوج : ددرگیم ؟ يریگولج  زین  رامیب  لوپ  نتفر  ردـه  زا  و 
کشزپ دیامنیم . هعجارم  کشزپ  هب  هجلاعم  تهج  تسا ، راچد  يدیدش  یناور  ياهیتحاران  هب  هک  يرامیب  لاؤس 81 -  37 ص : یکشزپ ،

زا رامیب  نیا  يزغم  تایح  دهدیم  لامتحا  ندرک  لمع  تروص  رد  یلو  دـنادیم ، یحاّرج  لمع  رد  ًارـصحنم  ار  يو  ندـش  بوخ  لامتحا 
وا یناور  يرامیب  عضو  رگا  باوج : دنزب ؟ یحارج  لمع  هب  تسد  دناوتیم  بیبط  تروص  نیا  رد  ایآ  دوش ، جلف  هشیمه  يارب  و  دور ، نیب 

. درادن یلاکـشا  ًاعرـش  دننادیم  یقطنم  لوقعم و  ار  یمادقا  نینچ  القع  هک  تسا  يّدـح  رد  یحاّرج  اب  تاجن  لامتحا  دـص  رد  نینچمه  و 
. دنک تقفاوم  راک  نیا  اب  رامیب ) صیخشت  تردق  مدع  تروص  رد   ) وا ّیلو  ای  دراد ) صیخشت  تردق  رگا   ) هدربمان صخش  دیاب  نمض  رد 
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ضیوعت زا  رامیب ، يزاس  هداـمآ  لـحارم  همه  رد  یگمه  هک  تسا ، مزـال  هرفن  هد  هورگ  کـی  یحاّرج  لـمع  ماـجنا  يارب  هاـگ  لاؤس 82 -
ناگدـید لباقم  رد  سابل  ضیوعت  ایآ  دـهدیم . ماجنا  ار  دوخ  هب  طوبرم  راک  سکره  ناـمز  مه  و  دنرـضاح ، رگید  روما  ماـجنا  اـت  ساـبل 

ای يژوـلویدار ، اـی  بـطم ، اــی  یناتــسرامیب ، زکارم  رد  لاؤـس 83 - تـسا . زیاـج  ترورــض  دروـم  رد  اـهنت  باوـج : تـسا ؟ زیاـج  هورگ 
هب ناشمشچ  ًالومعم  و  تسا ، يّداع  يرما  لنسرپ  دمآ  تفر و  دیامن ، نایرع  ار  دوخ  ندب  همه  ای  یشخب  دیاب  رامیب  ًاضعب  هک  یفارگونوس ،

ترورـض دراوم  رد  زج  باوج : تسا ؟ زیاج  درادن ، رامیب  هب  یطبر  هاگ  يرورـض و  هاگ  هک  اهدمآ ، تفر و  نیا  ایآ  دتفایم . مرحمان  ندب 
، دـتفایم قاّفتا  سنج  مه  ریغ  لباقم  رد  هاگ  راک ، نیا  دوش . ناـیرع  دـیاب  يژولویدار ، يارب  يدراوم ، رد  راـمیب  لاؤس 84 - تسین . زیاـج 
: باوج تسا ؟ هنوگچ  مرحمان  ندب  هب  هاگن  طیارـش  نیا  رد  درادن ،  38 ص : یکشزپ ، ماکحا  روضح  سنج  مه  هک  یـسناژروا  دراوم  لثم 

يارب نایّدصتم  رگا  تسا ، غولش  یفارگونوس  ای  يژولویدار  هک  يدراوم  رد  لاؤس 85 - تسین . زیاج  ندرک  هاگن  دشابن  یعطق  ترورض  ات 
هدامآ دیاب  دعب  رفن  دـشوپب . سابل  اًلماک  يدرف  هکنیا  زا  لبق  اذـل  دـنوشیم ، رّرـضتم  دنـشاب  یلبق  رفن  سابل  ندیـشوپ  رظتنم  تامدـخ  ماجنا 

نایّدصتم ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  یعرـش  رظن  زا  یتّیعـضو  نینچ  دـتفایم ؛ مرحمان  يوم  ای  ندـب  هب  ناشمـشچ  نایرتشم  عقاوم  نیا  رد  دوش .
. دش لّمحتم  ار  ییاهررض  دیاب  هاگ  یمالسا  ياهشزرا  ظفح  يارب  باوج : دتفاین ؟ قاّفتا  نارگید  يارب  هانگ  ات  دنوش ، لّبقتم  ار  ررـض  دیاب 

لمع نایاپ  ات  و  دریگیم ، ماجنا  درم  لنـسرپ  طّسوت  ًالومعم  لمع ، قاتا  رد  يو  یتایح  میـالع  لرتنک  راـمیب و  نتخاـس  شوهیب  لاؤس 86 -
هدـهاشم ایآ  تسه . زین  یـشوهیب  هورگ  لمع و  قاتا  لنـسرپ  دـید  ضرعم  رد  ًالومعم  تسا ، حاّرج  کشزپ  دـید  ضرعم  رد  هچنآ  یحاّرج 

يارب هکنیا  هب  هّجوت  اـب  لاؤس 87 - درادـن . لاکـشا  ترورـض  تروص  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  دارفا  نیا  طّسوت  سنج  مه  ریغ  رامیب  ندـب 
، لمع قاتا  ياهنیـسنکت  حاّرج ، یـشوهیب ، لنـسرپ  کشزپ ، زا  ّمعا  رگید ، دارفا  ایآ  درادـن ، دوجو  ندـب  ندـیناشوپ  ناکما  شوهیب  راـمیب 
ار ندب  دیاب  دراد  ناکما  دـنناوتیم و  هک  اجنآ  ات  باوج : دنتـسه ؟ مرحمان  زا  وا  ندـب  ندـیناشوپ  هب  فّلکم  ناتـسرامیب ، يّداع  نادـنمراک 

نیا باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  لمع  نیا  دـننکیم ، هاگن  اهنآ  تروع  هب  رامیب  ياهمناخ  هجلاـعم  يارب  نز  ناکـشزپ  لاؤس 88 - دنناشوپب .
یعامتجا دسافم  زا  يریگولج  تروع ، هب  هاگن  تمرح  هفسلف  لاؤس 89 - تسا . زیاج  ترورض  رادقم  هب  ترورض و  تروص  رد  اهنت  راک 

نیا رد  یـشقن  زین  دارفا ، یـصوصخ  میرح  هب  دورو  مدـع  و  راک ، نیا  یقالخا  ریغ  هبنج  اـیآ  تسا . هدـش   39 ص : یکـشزپ ، ماکحا  ناونع 
. تسا ّرثؤم  زین  هبنج  نیا  يرآ  باوج : دراد ؟ میرحت 

سمل . 6

زا يرایسب  لاؤس 91 - تسین . زیاـج  ترورـض  تروص  ریغ  رد  باوـج : دراد ؟ یمکح  هچ  فلاـخم  سنج  هب  لوـپمآ  قـیرزت  لاؤس 90 -
ای تسوپ  میقتـسم  سمل  سمل ، زا  روظنم  ایآ  تسا ، هدـش  فلاخم  سنج  رظن  سمل و  مدـع  هب  طورـشم  یکـشزپ  لئاسم  رد  عرـش  ماکحا 

یتروص رد  باوج : دراد ؟ لاکشا  زین  دشاب ، هدیشوپ  یّبط  شکتسد  ریظن  ییاهششوپ  اب  کشزپ  تسد  هک  یتروص  رد  ای  تسا ، رامیب  ندب 
هچ یکیتسالپ  شکتـسد  اب  راـمیب  ندـب  سمل  لاؤس 92 - درادن . یلاکـشا  یکـشزپ  ياهزاین  يارب  دـنکن ، ادـیپ  سامت  ًامیقتـسم  ندـب  هک 

، تسا يرورض  میقتـسم  سمل  اههیلک  هنیاعم  يارب  لاؤس 93 - درادـن . یلاکـشا  دوشن  ّبترتم  نآ  رب  يدـسافم  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح 
شـشوپ اب  ای  شـشوپ ، نودب  هاگن  سمل و  تروص  نیا  رد  ایآ  تسا . صیخـشت  لباق  يرامیب  مه  هاگن  نودـب  كزان و  سابل  يور  زا  یلو 
شکتـسد اـی  هچراـپ  يور  زا  یتـحار  هب  نوـخ  راـشف  ضبن و  نـتفرگ  هاـگره  لاؤس 94 - درادـن . یعناـم  شـشوپ  اـب  باوج : تسا ؟ زیاـج 

تردـن هب  لمع ، قاتا  رد  سمل  هاگن و  لاؤس 95 - تسا . مارح  هلأسم  ضرف  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  ندرک  هنهرب  اـیآ  دـشاب ، ریذـپناکما 
ندش يداع  باوج : دهدیم ؟ رییغت  ار  یعرـش  مکح  ندـش ، يداع  ایآ  تسا . يداع   40 ص : یکـشزپ ، ماکحا  اًلماک  يرما  هکلب  یناوهش ،
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، اههیر زا  معا  مرحمان ، ندب  نطاب  رظن  سمل و  ایآ  لاؤس 96 - تسا . زیاج  ترورض  رادقم  هب  راک  نیا  یلو  دهدیمن ؛ رییغت  ار  عرش  مکح 
تسا نآ  رتهب  یلو  درادن ؛ ار  رهاظ  مکح  نطاب  هب  رظن  سمل و  باوج : دراد ؟ ار  رهاظ  مکح  محر ، هناثم و  هدور ، هدعم ، بلق ، يرم ، يان ،

توافتم رفاک  ناملسم و  هدرم ، هدنز و  شوهاب ، شوهیب و  درف  هدهاشم  سمل و  مکح  ایآ  لاؤس 97 - دوش . تعانق  ترورض  دراوم  هب  اهنت 
رظن و مزلتسم  رگا  یمحر  نورد  هاگتسد  نتشاذگ  هتسنادیمن  یمناخ  لاؤس 98 - تسا . زیاج  ترورض  لاح  رد  اهنیا  همه  باوج : تسا ؟

کی تقو  دنچره  تسا  روبجم  دنکن  جراخ  ار  نآ  رگا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  اذل  تسین ، زیاج  دـشاب  مارح  سمل 
نآ ندروآ  نوریب  هک  مادام  باوج : دروآ ؟ نوریب  ار  نآ  دـیاب  ایآ  تسا . مارح  سمل  رظن و  مزلتـسم  نیا  و  دورب ، رتکد  دزن  هنیاعم  يارب  راب 
هنتخ هکنیا  هب  هجوت  اب  لاؤس 99 - دیامن . جراخ  ار  نآ  ترورـض  ناونع  هب  دعب  و  دراذگب ، یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  دناوتیم  دشابن ، مزال 

يرایسب رد  لاؤس 100 - تسا . زیاج  ترورض  تباب  زا  باوج : تسیچ ؟ نآ  مکح  درادن ، ناکما  سمل  هدهاشم و  نودب  غلاب ، دارفا  ندرک 
تلآ سمل  هاگن و  نودـب  راک  نیا  و  تسا ، راردا ) هیلخت  صوصخم  هلول   ) دـنوس لصو  هب  زاین  لمع ، قاتا  ریغ  ای  لمع ، قاـتا  رد  دراوم  زا 

، یکـشزپ ماکحا  تسا . زیاج  ترورـض  دراوم  رد  يرآ  باوج : تسا ؟ زیاج  راک  نیا  يارب  سمل  هاگن و  اـیآ  تسین . ریذـپناکما  یلـسانت 
یهاگتسد نتخاس  دراو  اب  هناثم  عضو  و  دوش ، ینوفع  ّدض  وشتسش و  یلسانت  تلآ  دیاب  هناثم ، هب  طوبرم  تانیاعم  رد  لاؤس 101 -  41 ص :

تروص رد  اهنت  باوج : تسا ؟ زیاج  سنجمه ) ریغ  ای  سنج ، مه   ) لمع قاتا  لنـسرپ  طّسوت  راک  نیا  اـیآ  ددرگ . هدـهاشم  نآ ، لـخاد  هب 
. تسا رامیب  ندـب  سمل  رظن و  مزلتـسم  نآ  دـننام  یحاّرج و  نامیاز ، یکـشزپ ، نادـند  نوچ  یلغاشم  لاؤس 102 - تسا . زیاـج  ترورض 
رد طقف  روما  هنوگ  نیا  باوج : تسیچ ؟ ترورض  رایعم  تسه ؟ نآ  ریغ  ترورـض و  تروص  نیب  یتوافت  ایآ  تسیچ ؟ نآ  یعرـش  مکح 

یخرب روشک و  یماظن  ياـهنامزاس  رد  لاؤس 103 - تسا . حلاص  ماع و  فرع  صیخشت  ترورـض  رایعم  و  تسا ، زیاج  ترورـض  تروص 
تمالس زا  ات  دنیامن ، یندب  لماک  هنیاعم  تهج  ره  زا  ار  یـضاقتم  یتسیاب  ادتبا  دیدج ، يورین  مادختـسا  يارب  یتلود ، ياهنامزاس  زا  رگید 

ایآ دریگیم . رارق  هنیاـعم  دروم  یلـسانت  هاگتـسد  هلمج  زا  ندـب  ياـضعا  یماـمت  تاـشیامزآ  نیا  رد  دوش . لـصاح  ناـنیمطا  يو  یمـسج 
دراد ترورض  هک  يدراوم  رد  باوج : دراد ؟ یتمالس  زارحا  هنیاعم و  تهج  ار  ندب  زا  تمسق  نآ  سمل  ندید و  هزاجا  سنجمه  کشزپ 

و دـننکیمن ، مادختـسا  یندـب  هنیاعم  نودـب  و  تسا ، مزـال  راـک  نآ  يارب  یندـب  هنیاـعم  هک  تسا  نیا  ترورـض  زا  روظنم  و  تسا . زاـجم 
. دراد مادختسا  هب  زاین  مه  صخش 

هّیبنجا اب  تولخ  . 7

تالکشم یتحار  هب  ات  مشاب ، اهنت  سنجمه  ریغ  رامیب  اب  هقیقد  دنچ  يارب  تیزیو  قاطا  رد  متسه  روبجم  دراوم  زا  يرایسب  رد  لاؤس 104 -
هّیبنجا اب  تولخ  دـشابن ، لفق  قاطا  برد  هچنانچ  باوج : تسا ؟ مارح  هدـش و  بوسحم  هّیبنجا  اب  تولخ  راک  نیا  اـیآ  دـنک . ناـیب  ار  دوخ 

ایآ تـسین . بـطم  رد  يرگید  سک  مایــشنم  نـم و  زج  تاـقوا  زا  ياهراـپ  رد  لاؤـس 105 -  42 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دنکیمن . قدـص 
تروص رد  هکنیا  هلمج  زا  هّیعرـش - طیارـش  تیاعر  اب  باوج : موشن ؟ هّیبنجا  اب  تولخ  هاـنگ  بکترم  اـت  منک ، ّتقوم  دـقع  ار  وا  مناوتیم 
هتشادن یبنج  بولطمان  راثآ  ضراوع و  رما  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  هّجوت  نمض  رد  درادن . یلاکشا  دشاب - رتخد  ردپ  تیاضر  اب  ندوب  هرکاب 

. دنکیمن قدص  هّیبنجا  اب  تولخ  دوش ، دراو  دناوتب  سکره  دشابن و  لفق  لخاد  زا  بطم  ِرد  هک  یتروص  رد  هّتبلا  دشاب .

نامرد عاونا  . 8

و درادـن ، دوجو  بسانم  ینامرد  ناور  ناـکما  زونه  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  یناور ، راـمیب  ندرک  يرتسب  اـیآ  لاؤس 106 - یناـمرد  ناور  فلا )
، دریگیم رارق  هدافتـسا  دروم  نارامیب  رتشیب  ندرک  باوخ  روآ و  باوخ  ياهوراد  زیوجت  تهج  نادـنز  کـی  نوچمه  هاـگ  یناور  شخب 

يدادعت لاؤس 107 - درادن . یعنام  دشاب  نآ  هب  رصحنم  اهتمحازم ، زا  يریگـشیپ  هار  ای  نامرد ، هار  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ زیاج 
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کـشزپ ناور  دـناهدش . راتفرگ  نآ  هب  تّفع ، یفانم  ای  یعامتجا ، قالخا  فالخ  ياهراک  ماجنا  ّتلع  هب  یناور  ياـهیرامیب  هب  ناـیالتبم  زا 
یتروص رد  تسا ؟ زیاج  ناکشزپ  يارب  يدراوم  نینچ  رد  سّسجت  ایآ  دنک . بسک  یتاعالّطا  اهنآ  زا  هرواشم ، نداد  ای  نامرد ، تهج  دیاب 

: باوج دراد ؟ یمکح  هچ  دشاب ، فیعـض  نامرد  تهج  نآ  شقن  و  هدوب ، کشزپ  دوخ  يواکجنک  ّسح  لیلد  هب  سّـسجت  زا  یـشخب  هک 
زا یخرب  ياشفا  لاؤس 108 -  43 ص : یکـشزپ ، ماکحا  تسا . زیاج  دسرب ، رظن  هب  يرورـض  نامرد  يارب  هک  ینامرد ، ناور  ياهسّـسجت 
ای زیاج ، یتّینما  ياهورین  هب  یتاـعالّطا  نینچ  لاـقتنا  اـیآ  دوش . ینوناـق  ياـهمرج  زا  يریگولج  ثعاـب  تسا  نکمم  یناور  ناراـمیب  رارـسا 
زا یهن  ناونع  هب  دـنناوتب  هک  یتروص  رد  باوج : دوشیم . بلـس  اهنآ  زا  مدرم  داـمتعا  اـشفا ، تروص  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  تسا ؟ بجاو 

يرایسب ياشفا  لاؤس 109 - تسا . بجاو  یهاگ  هکلب  درادن ، یعنام  دوش  شاف  یـصاخشا  مان  هکنآ  یب  دـنناسرب ، ار  یّلک  تاعالّطا  رکنم 
يورین هب  تاعالّطا  نداد  و  نآ ، ياشفا  هب  زاجم  کشزپ  ناور  ایآ  ددرگ . اشحف  ای  داـسف  شهاـک  بجوم  تسا  نکمم  ناراـمیب ، رارـسا  زا 
نارامیب ندرک  مارآ  يارب  تاـقوا  یهاـگ  اهناتـسرامیت  زا  یـضعب  رد  لاؤس 110 - تسا . قباـس  باوج  دـننام  باوج : دـشابیم . یماـظتنا 

نیا زج  ندرک  مارآ  يارب  یهار  هک  یتروص  رد  باوج : دـشابیم ؟ ناراتـسرپ  هّجوتم  یهانگ  ایآ  دـننزیم . کتک  ار  ناـنآ  دـیدش ، ِیناور 
نیا هکنیا  هّجوت  لباق  تسیچ ؟ يزاسابیز  یحاّرج  لمع  دروم  رد  امش  رظن  لاؤس 111 - يزاسابیز  یحاّرج  ب ) دنتسین . نماض  دشابن ، راک 

ضراع ًادـعب  هک  تسا  یتاحارج  اهمخز و  زا  لصاح  یتشز  ندرب  نیب  زا  يارب  هاـگ  و  يدازرداـم ، یتشز  ندرب  نیب  زا  يارب  هاـگ  تاـّیلمع 
رد باوج : تسیچ ؟ هناـگ  هس  روـص  زا  کـی  ره  مکح  تسا . ندـش  رتاـبیز  يارب  هکلب  تسین ، یتـشز  ندرب  نیب  زا  يارب  هاـگ  و  دوـشیم ،

( مرحمان سمل  رظن و  دننام   ) دشاب یمارح  مزلتـسم  هچنانچ  و  درادن ، لاکـشا  تروص  چیه  رد  دـشابن  يرگید  مارح  اب  هتخیمآ  هک  یتروص 
یمالـسا و ّبط  هب  نادنمهقالع  زا  بناجنیا  لاؤس 112 - تماـجح  44 ج ) ص : یکـشزپ ، ماکحا  تسا . زاجم  ترورـض ، تروص  رد  اهنت 

تـسا ینامرد  یتشادهب و  لئاسم  هنیمز  رد  هنامیکح  ياههیـصوت  زا  راشرـس  ام  یئاور  عماوج  هک  تسین  حیـضوت  هب  يزاین  مشابیم . یتّنس 
رجا زا  هتـشذگ  اهبنارگ ، هنیجنگ  نیا  هب  کّسمت  لمع و  هک  دراد ) دوجو  تماـجح  باـب  رد  يدّـکؤم  هدـیدع و  ياههیـصوت  لاـثم  يارب  )

نامرد فازگ  ياههنیزه  هب  رظن  اریز  ددرگ ؛ ّتیرشب  مامت  هکلب  ناناملـسم ، یمالـسا و  هعماج  يارب  تکرب  ریخ و  ءاشنم  دناوتیم  يورخا ،
تاروتسد هب  لمع  تسا ، هویش  نیا  فرِص  ندوب  یتادراو  زا  یشان  هک  ینونک  یکشزپ  یفنم  تاعبت  تاقوا  یضعب  رد  و  يزورما ، هویـش  هب 

تمالـس نماض  دـناوتیم  ارجا ، هلحرم  رد  نیمارف  نیا  یگداـس  مغریلع  ناـسنا  ناـج  حور و  اـب  نآ  یگنهاـمه  لـیلد  هب  مالـسا  نیبم  نید 
عماجم رد  رگید ، يوس  زا  ددرگ . یمالـسا  تکلمم  يزاینیب  لالقتـسا و  بجوم  یعامتجا  یـسایس ، دـعب  رد  و  هعماج ، یمـسج  یحور و 

درادناتـسا یـشهوژپ  ياههویـش  اـب  قبطنم  يراـمآ  یـسررب  یتاـقیقحت و  مکحم  هناوتـشپ  نتـشاد  هب  طونم  اعّدـم  نیا  تاـبثا  زورما ، یملع 
قیقحت و ماـجنا  فلا ) دـییامرف : ناـیب  لـیذ  لـئاسم  دروم  رد  ار  دوخ  رظن  تسا  دنمـشهاوخ  رکّذـلا  قوف  دراوم  هب  هّجوت  اـب  اذـل  دـشابیم .
یللملا و نیب  یملع  ياهدرادناتسا  اب  قباطم  هدمآ ) تایاور  رد  هک  هباشم  یکـشزپ  تاعوضوم  ریاس  و   ) دصف تماجح و  نوماریپ  شهوژپ 

مالسا يدنلبرس  بجوم  بوخ و  رایسب  اهشهوژپ  هنوگنیا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  یعرش  رظن  زا  نآ  زا  لصاح  جیاتن  يرامآ  یـسررب 
يریگراک هب  زا  یشان  تبثم  تارثا  هب  هّجوت  اب  ب ) دوش . تیاعر  نآ  یبناج  ضراوع  دروم  رد  یعرش  نیزاوم  دیاب  یلو  تسا ؛ نیملـسم  و 

زا یگتـسباو  عطق  ییافکدوخ و  رد  دـناوتیم  هک  يرثا  زین  و  مالـسا ، نیبم  نید  ینامرد   45 ص : یکشزپ ، ماکحا  یتشادهب و  ياههیـصوت 
ات هعماج  حطس  رد  اهنآ  ندرک  يدربراک  روظنم  هب  تاعوضوم  نیا  نوماریپ  قیقحت  ترورض  یلاع  ترضح  رظن  هب  دشاب ، هتشاد  ناگناگیب 

لاؤس 113- تسا . يرورـض  مزـال و  دراوـم  زا  یـضعب  رد  هکلب  دـنمدوس ، دـیفم و  راـک  نیا  ماـجنا  کـش  یب  باوـج : تسا ؟ يّدـح  هچ 
يررض اهنآ  يارب  هک  یـصاخشا  هب  تبـسن  رگم  تسا ؛ بحتـسم  هرتاوتم  تایاور  قبط  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  یعرـش  رظن  زا  تماجح 
هاگره باوج : دراد ؟ ار  نآ  ياهباوث  راثآ و  دنکیم و  تماجح  زا  تیافک  ام  نامز  رصع و  رد  نوخ  يادها  ایآ  لاؤس 114 - دشاب . هتشاد 

لاؤس مزیتونپیه  د ) دـشاب . هتـشادن  ار  نآ  راـثآ  تسا  نکمم  یلو  دراد ، ار  نآ  باوث  هَّللا  ءاـش  نا  دـشاب  ادـخ  ناگدـنب  هب  تمدـخ  ّتین  هب 
یهاگآ هبرجت و  هکنیا  رب  طورشم  تسا ، عورشم  نآ  دننام  یّبط و  دصاقم  يارب  باوج : تسا ؟ عورشم  مالـسا  رظن  زا  مزیتونپیه  ایآ  - 115
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هدـنیآ و هتـشذگ و  زا  عالّطا  ای  یناهنپ ، روما  فشک  يارب  یلو  ددرگن . بترتم  نآ  رب  یعرـش  فالخ  یفنم و  راثآ  و  دـشاب ، هتـشاد  یفاک 
؟ دراد یمکح  هچ  دنتـسه  یگدرـسفا  هب  التبم  هکینارامیب  يارب  یقیـسوم  زیوجت  لاؤس 116 - مارح  روما  اب  نامرد  ه ) تسین . زیاـج  لاـح 
لاؤس 117-  46 ص : یکشزپ ، ماکحا  درادن . یعنام  ترورـض  رادقم  هب  دشاب ، یقیـسوم  ندینـش  هب  رـصحنم  اهنآ  نامرد  هار  رگا  باوج :

رادـقم هب  رگم  تسین ، زیاـج  راـک  نیا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  يراـمیب  ناـمرد  ناوـنع  هب  ردـخم  ّداوـم  زا  هدافتـسا  هب  ناراـمیب  هیـصوت 
ندروخ مرپسا ، تیوقت  يارب  دنناوتیم  ناکـشزپ  ایآ  لاؤس 118 - دشاب . هتـشادن  دوجو  يرگید  هار  چـیه  هک  ییاج  رد  مه  نآ  ترورض ؛

دـشاب هتـشادن  ینیزگیاج  دـشاب و  درف  هب  رـصحنم  يوراد  هک  یتروص  رد  باوج : دـننک ؟ زیوجت  ار  نالبند ) لـثم   ) مارح اـی  سجن  يایـشا 
اهیرامیب ضارما و  هجلاعم  تهج  یهاـیگ  ياـهوراد  صاوخ  ریثأـت  ناـیب  اـیآ  لاؤس 119 - ییوراد  ناهایگ  اـب  ناـمرد  و ) درادـن . یلاکـشا 

بط مالـسلا ، هیلع  اضرلا  بط  دـننام  یهایگ  ياهوراد  بتک  ریاس  نینچمه  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  تاشیامرف  تایاور و  ساسارب 
« تسا هدـش  هتـشون  نینچ  باتک  نالف  رد  : » دـیوگب هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  نآ  دـننام  راّطع و  هخـسن  مالـسلا و  هیلع  قداصلا 
رس تشپ  تیقّفوم  اب  ار  دوخ  یکشزپ  تالیصحت  هک  نّیدتم  ناناوج  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدید  يردان  دراوم  رد  لاؤس 120 - تسا . زیاج 

شور نیا  ایآ  دـننکیم . لمع  یهایگ  یتّنـس و  ّبط  شور  هب  و  هدومن ، يراددوخ  دـیدج  بط  ساـسارب  ناـمرد  هجلاـعم و  زا  دناهتـشاذگ 
هب ار  میدـق  ّبط  شور  هاـگره  باوج : تسا ؟ زیاـج  دـناهدرک  لیـصحت  لاـملا  تیب  هجدوب  زا  هدافتـسا  اـب  هک  یناـسک  نینچ  يارب  ناـمرد 
رد هنافّسأتم  لاؤس 121 -  47 ص : یکشزپ ، ماکحا  درادن . یعنام  دنشاب  هتخومآ  هدناوخ و  یبرجت  یملع و  لکش  هب  کیـسالک و  تروص 

عرـش رظن  زا  ار  مادک  ره  هاگیاج  ًافطل  دوشیم . هدهاشم  ییاهطیرفت  طارفا و  ییوراد  ناهایگ  اب  نامرد  یتّنـس و  ّبط  دـیدج و  ّبط  دروم 
ماکحا تسا . زاسراک  دـیفم و  دوخ  ّدـح  رد  مادـکره  دوش  لابند  یملع  تروص  هب  ود  ره  هک  یتروص  رد  باوج : دـیئامرف . ناـیب  سّدـقم 

49 ص : یکشزپ ،

نآ تاعبت  یکشزپ و  تاقیقحت   4

هراشا

شیاـمزآ يارب  اـهناسنا  زا  ناوتیم  اـیآ  فلا ) دـیهد : خـساپ  دارفا  يور  شهوژپ  شیاـمزآ و  نوماریپ  ریز  تـالاؤس  هب  ًاـفطل  لاؤس 122 -
یخرب و  دـننکیم ، هدافتــسا  ملاـس ) هورگ   ) دـهاش هورگ  زا  اـهوراد  شیاـمزآ  رد  هـک  تـسا  لوـمعم  لاـثم  يارب  درک ؟ هدافتــسا  اـهوراد 
يوراد ینامرد  رثا  هک  يدراوم  رد  یلو  درک ، باختنا  ار  دـهاش  هورگ  ناوتیم  دـشابن  صّخـشم  هعلاطم  دروم  يوراد  رثا  رگا  دـنیوگیم :

رظن زا  ایآ  ب ) تسیچ ؟ امش  رظن  تسین . حیحص  دهاش  هورگ  نییعت  دوشیم  یتارطخ  ببس  نآ  زیوجت  مدع  ای  تسا ، یمتح  هعلاطم  دروم 
کی هسیاقم  رد  و  دراد ، لاکشا  ( Placebo  ) رثا یب  اًلماک  يوراد  زا  هدافتسا  دنیوگیم  یخرب  درادن ؟ یلاکـشا  امنوراد  زیوجت  یقالخا 

ِيامنوراد هّتبلا  درک . هدافتسا  امنوراد  زا  ناوتیم  دشابن ، دوجوم  یمیدق  يوراد  رگا  یلو  درک ؛ هسیاقم  یمیدق  يوراد  اب  ار  نآ  دیاب  وراد 
ار ياهلأسم  نینچ  نارامیب  ایآ  دـشاب . رامیب  تقفاوم  عـالّطا و  هب  دـیاب  وراد » ياـج  هب  گر  لـخاد  یکمن  عیاـم  قیرزت  لـثم   » رثا یب  اًـلماک 
مه رامیب  هک  بلطواد  دارفا  ندـش  ادـیپ  و  شیاـمزآ ، يارب  هن  تسا  ناـمرد  يارب  دـنکیم  هعجارم  ناتـسرامیب  هب  هک  يراـمیب  دـنریذپیم ؟
زا هدافتسا  ایآ  ج ) داد ؟ امنوراد  وا  هب  رامیب  عالّطا  نودب  ناوتیم  ایآ  تسیچ ؟ لح  هار  سپ  تسا . لکشم   50 ص : یکشزپ ، ماکحا  دنشاب 

يور اـهیئاکیرمآ  و  اـهیدوهی ، يور  رلتیه  ار  شور  نـیا  تـسا ؟ زاـجم  شهوژپ  شیاــمزآ و  يارب  گرم ، هـب  نیموـکحم  ارــسا و  راـّـفک ،
مدـع اب  ًاصوصخم  تسین ، زیاج  دراد  فلتخم  ياهیرامیب  ای  گرم  رطخ  هک  ییاـهوراد  زا  هدافتـسا  باوج : دـندادیم . ماـجنا  ناتـسوپهایس 
یعقاو ياهوراد  ندوبن  ضرف  رد  دـشاب ، هتـشاد  نیقلت  قیرط  زا  دـنچره  یناـمرد ، هبنج  رگا  رثا  یب  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  و  راـمیب . عـالّطا 
ناهایگ دروم  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  ناهایگ  ای  تاناویح  هب  ندناسر  ررض  یکشزپ ، تاقیقحت  ماجنا  يارب  ایآ  لاؤس 123 - درادن . یعنام 
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هدش لوادتم  یکشزپ  ملاع  رد  لاؤس 124 - تسا . زیاج  دشاب  یّمهم  روظنم  يارب  تاقیقحت  هاگره  تاناویح ، دروم  رد  و  درادن . یلاکـشا 
رد یتارییغت  شیادـیپ  بجوم  دوشیم  هتفگ  هک  دـنهدیم  ماجنا  یتامادـقا  ناسنا  ریغ  ناسنا و  ندـب  ياهلولـس  نورد  « 1  » ياـهنژ يور  هک 

ندرک يراکتسد   ) لـمع نیا  سفن  اـیآ  . 1 دـییامرفب : ددرگیم ، اهناسنا  ریغ  اهناسنا و  یمـسج  تارییغت  ای  اـهناسنا و  یناور  ناـمتخاس 
و یناور ، ای  یمسج  ياهیرترب  هب  یبایتسد  تهج  رد  یلو  دریگن ، تروص  نامرد  روظنم  هب  مادقا  نیا  هک  یتروص  رد  . 2 تسا ؟ زیاج  اهنژ )

هنوگچ مکح  دوش ، ماجنا  نینج  ای  هفطن  يور  قوف  مادـقا  رگا  . 3 داد ؟ ماجنا  یمادقا  نینچ  ناوتیم  ایآ  دشاب ، هدوب  یکشزپ  ملع  تفرـشیپ 
.3 51 ص : یکشزپ ، ماکحا  درادن . یلاکـشا  دشاب  تبثم  رگا  . 2 درادن . یلاکـشا  دشاب  تبثم  تارییغت  نیا  هاگره  . 1 باوج : دوب ؟ دهاوخ 
، اهناسنا يور  نآ  نامرد  ضارما و  صیخشت  تهج  رد  یکشزپ  رتشیب  تاعالّطا  بسک  يارب  ًالومعم  لاؤس 125 - تسا . قباس  هلأسم  دننام 

رامیب رگا  . 1 دـییامرف : خـساپ  ریز  تالاؤس  هب  دروم  نیا  رد  دـنهدیم ، ماجنا  تسه  مه  كانرطخ  هاـگ  هک  ینوگاـنوگ  یّبط  ياهـشیامزآ 
مه یفرط  زا  یلو  تسا ، هتفر  دوخ  يارب  یناج  تارطخ  لابقتسا  هب  دهد  رارق  یتاشیامزآ  نینچ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هچنانچ  هک  هتشاد  نیقی 

نینچ ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  اـیآ  تسا . هدوـمن  کـمک  هدـنیآ  رد  ناناملـسم  هعماـج  ياوادـم  هجلاـعم و  هب  یکـشزپ و  ملع  تفرـشیپ  هـب 
رامیب تروص  نیا  رد  ایآ  دـشاب ، یعطق  رکّذـلا  قوف  یکـشزپ  ملع  هب  کمک  یلو  لـمتحم ، یناـج  ررـض  رگا  . 2 تسا ؟ زیاج  یتاـشیامزآ 

مه شیامزآ  هدیاف  و  دشاب ، هتشادن  دوخ  يارب  یناج  ررـض  هب  یملع  هنوگ  چیه  رگا  . 3 دهد ؟ رارق  شیامزآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـناوتیم 
رد دـشاب ، رـشب  دارفا  یمامت  دوس  هب  رکذـلا  قوف  تاـشیامزآ  هدـیاف  رگا  . 4 دراد ؟ یمکح  هچ  دـشاب ، لـمتحم  رکذـلا  قوف  کـمک  يارب 
هک یتروـص  رد  . 5 تشاد ؟ دـهاوخ  یمکح  هچ  ررـض  هب  ملع  مدـع  اـی  ررـض ، لاـمتحا  اـی  ررـض ، هب  مـلع  تروـص  رد  نداد  رارق  ضرعم 

بـسک عالّطا و  نودب  بیبط  ایآ  دـشاب ، هتـشادن  رامیب  ناسنا  يارب  يررـض  هنوگ  چـیه  رکذـلا  قوف  فادـها  يارب  ثحب  دروم  تاشیامزآ 
ترورـض زا  روظنم  دـشاب ، زیاج  یتاشیامزآ  نینچ  ماجنا  ترورـض  تروص  رد  هچنانچ  . 6 دیامن ؟ یمادـقا  نینچ  دـناوتیم  رامیب  زا  هزاجا 

رد اهنت  . 4 52 ص : یکشزپ ، ماکحا  درادن . یلاکـشا  . 3 تسا . لکـشم  دـشاب  يوق  نآ  لامتحا  رگا  . 2 تسین . زیاج  . 1 باوج : تسیچ ؟
رد درادن ؛ یعنام  دشاب  وا  نامرد  همّدقم  ای  رامیب  هجلاعم  زا  یئزج  اهشیامزآ ، رگا  . 5 دنک . مادقا  دناوتیم  دشاب  فیعض  ررض  هک  یتروص 

نیا و  دشاب ، هتشاد  صخش  نیا  يور  شیامزآ  هب  یگتـسب  ناناملـسم  ناج  تاجن  هک  یتروص  رد  . 6 دراد . هزاجا  هب  زاـین  تروص  نیا  ریغ 
، تفر دنهاوخ  نیب  زا  اهنآ  نایاپ  رد  هک  دوش  ماجنا  تاناویح  يور  قوف  تاشیامزآ  رگا  لاؤس 126 - درادن . یلاکشا  دشاب  یضار  صخش 

هّجوت اب  لاؤس 127 - درادن . یعنام  باوج : تسا ؟ زیاج  یکشزپ  ياهراک  تفرشیپ  يارب  يراک  نینچ  ایآ  نامض ، زا  رظن  فرـص  دییامرفب 
تسا نکمم  یفرط  زا  و  دنیامنیم . مالعا  ًامئاد  ار  دوخ  راک  جیاتن  و  دنتـسه ، قیقحت  لوغـشم  ناهج  رد  يدایز  رایـسب  ياههورگ  هکنیا  هب 

هب دنـشابن . دـییأت  دروم  اًلماک  تهج ، ود  ره  زا  یخرب  و  تقادـص ، یقالخا و  ظاحل  زا  یخرب  یملع ، ظاحل  زا  یخرب  اههورگ  نیا  ياضعا 
رد يدحاو  عجرم  چیه  رگید  فرط  زا  و  دشاب ، قبطنم  اًلماک  تاّیعقاو  اب  قیقحت  هدش  مالعا  هجیتن  هک  تسین  ینیمـضت  چـیه  رگید ، ترابع 

نینچ رد  دوش ، هئارا  راک  حیحص  هجیتن  هک  دشکیم  لوط  يدایز  تّدم  دشاب  دوجوم  مه  رگا  و  درادن ، دوجو  تاقیقحت  ّدر  ای  دییأت  دروم 
اهنآ یعطق  لـماک و  هدـیاف  هب  هک  اـم  یلبق  ياهـشور  اـب  دوش  مـالعا  ربتعم  یّتح  تاـّلجم  اـههناسر و  رد  هک  یتاـقیقحت  هجیتن  رگا  یطیارش 

، دروآ لمع  هب  ار  مزال  یـسررب  بیبط  دیاب  باوج : تسیچ ؟ ام  هفیظو  تروص  نیا  رد  دشاب ، اهنآ  لّمکم  ای  دشاب و  ریاغم  میرادن  نانیمطا 
رگا هکنیا  هب  هجوت  اـب  لاؤس 128 - دـنیزگرب . دـسریم  رظن  هب  رتهب  هک  یـشور  نآ  دـنک و  تروشم  ناکما  تروص  رد  رگید  ياـّبطا  اـب  و 

، یکـشزپ ماکحا  زاجم  یتروص  رد  اهنت  تالکـشم ، نیا  اب  ههجاوم  تروص  رد  قوف و  تالکـشم  هب  هّجوت  اب  ار ، کشزپ  تباـبط  میهاوخب 
، دش دـهاوخ  ورهبور  لماک  لالتخا  اب  نامرد  لئاسم  اًلمع  دـشاب ، یفاک  هبرجت  صّـصخت و  ياراد  اههنیمز  نیا  رد  يو  هک  مینادـب   53 ص :
هبرجت و نودب  نارود  نامه  هک  دـنک ؛ یط  ار  هّیلوا  لحارم  نامه  دـیاب  یفاک  هبرجت  صّـصخت و  نیا  هب  ندیـسر  ات  یکـشزپ  ره  ًالّوا : اریز :

ناوتیمن ناریا - روشک  رد  لقاّدـح  رگید - للع  اههد  و  یفاکان ، ياهتصرف  مک ، تاناکما  دایز ، ّتیعمج  ّتلع  هب  ًایناث : تسا . صّـصخت 
هّیلک رد  هدـش  حرطم  تاعوضوم  قوف و  همدـقم  هب  هّجوت  اب  دـنزادرپب . تبابط  هب  دنـشاب  ّطلـسم  اًلماک  ادـتبا  زا  هک  یناکـشزپ  تشاد  راظتنا 
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ار نآ  كاـنرطخ  ضراوع  اـی  يراـمیب ، ّرثؤم  يوراد  کـشزپ  هک  يدراوـم  رد  فـلا ) هک : دوـشیم  حرطم  یّمهم  لـئاسم  قوـف ، ياـهلاؤس 
نئمطم ب ) درادـن . زین  يرگید  صّـصختم  کشزپ  ای  یفاـک  تاـعالّطا  هب  یـسرتسد  تهج  یفاـک  تاـناکما  تصرف و  و  هدومن ، شومارف 

وراد نآ  زیوجت  تروص  رد  هک  دهدیم  لامتحا  ای  تسا ، نئمطم  زین  رگید  يوس  زا  و  تسا ، دیفم  يرامیب  يارب  یّـصاخ  يوراد  هک  تسا 
لئاسم لماش  فلا و ب  دراوم  هّتبلا  دـش - دـهاوخ  رامیب  نیا  ریگناـبیرگ  گرم ، یّتح  و  يراـمیب ، دوخ  زا  رتدـیدش  اـی  فیفخ ، یـضراوع 

یکـشزپ ایوگ  هک  دـنک  ضرف  نینچ  و  دراذـگب ، دوخ  لاح  هب  ار  ضیرم  دـناوتیم  تالاح  نیا  رد  کـشزپ  اـیآ  دـشابیم - زین  یـصیخشت 
يونعم يّدام و  هذخاؤم  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  بیترت  نیدب  و  دش ، دهاوخ  يراج  وا  رب  دـشاب  هچره  یهلا  ردـق  اضق و  و  هدوبن ، دوجوم 

و دـبای ، یبسن  يدوبهب  دوخ  ای  هک  دراذـگاو ، دـنوادخ  هب  ار  يو  راک  و  دـهدن ، رارق  نآ  ياجبان  ياههنیزه  یلامتحا و  ضراوع  زا  لصاح 
ًاعقاو کشزپ  هک  يدراوم  نینچ  رد  ًالوصا  ددرگ ؟ گرم  دـیدش و  ضراوع  راچد  جـیردت  هب  ای  و  ددرگ ، مهارف  يدـعب  تاـقیقحت  تصرف 

ياهنامرد تسیچ ؟ وا  هفیظو  دـهد  ماجنا  يراک  هچ  رامیب  کی  مالآ  نیکـست   54 ص : یکـشزپ ، ماکحا  ای  ناج  تاجن  يارب  هک  دـنادیمن 
کـشزپ رگا  ینامرد ؟ مادقا  هنوگره  مدع  ای  دوش ؟ رتدیدش  ضراوع  ای  گرم  ثعاب  تسا  نکمم  هک  نانیمطا  لباق  ریغ  نانیمطا و  نودـب 

للع و هب  هّجوت  اب  دنکن  ینامرد  چیه  هب  مادقا  رگا  تسا ؟ لوئـسم  ایآ  ددرگ  ضیرم  گرم  تراسخ و  بجوم  نئمطمان  نامرد  هب  مادـقا  اب 
چیه تصرف  هاـگ  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اـب  عوضوم  نیا  دوـب ؟ دـهاوخن  وا  هّجوـتم  یتّیلوئـسم  قوـف ، تاحیـضوت 

: دوشیم رکذ  یلاثم  عوضوم ، ندش  نشور  تهج  همتاخ  رد  درادن . دوجو  يرگید  هاگآ  صّصختم و  ناکـشزپ  هب  رامیب  عاجرا  تروشم و 
رثا رد  رامیب  نیا  لاثم ) روط  هب   ) دنادیمن هک  دوشیم  هجاوم  یـشوهیب  تلاح  رد  يرامیب  اب  تسین  یفاک  هبرجت  ياراد  هک  یکـشزپ  یهاگ 

هابتـشا ثعاب  و  تسا ، ضقانتم  اًلماک  نامرد  هک  تسا  یعیبط  تلاح  نیا  رد  و  دـنق ؟ ندوب  الاب  رثا  رب  ای  هدـش  یـشوهیب  راـچد  دـنق ، دوبمک 
هجلاعم دنکیمن و  دـیدهت  ار  رامیب  یّنظ  ای  یعطق  ِرطخ  هچنانچ  . 1 دراد : تلاح  دـنچ  هلأسم  نیا  باوج : تسیچ ؟ هفیظو  دوشیم . کشزپ 
دنچره تسا ، لوبق  لـباق  یکـشزپ  فرع  رظن  زا  هجلاـعم  هک  یتروـص  رد  . 2 دوشن . هجلاـعم  هب  مادـقا  تروـص  نیا  رد  تسا  نئمطماـن  زین 

هک یتروص  رد  . 3 دنک . دیدهت  ار  رامیب  يرطخ  رگا  ًاصوصخم  دنک ، مادـقا  دـناوتیم  کشزپ  دروم  نیا  رد  دراد ، دوجو  ضراوع  لامتحا 
اجنیا رد  درادـن ، دوـجو  زین  صّـصختم  هـب  هـعجارم  ناـکما  و  دراد ، دوـجو  تاـجن  دـصرد  یلو  تـسا ، نئمطماـن  هجلاـعم  و  یمتح ، رطخ 

. دنک مادقا  دش ، دهاوخ  هتفگ  لاؤس 422 . باوج  رد  هچنآ  تیاعر  اب  دناوتیم ،

يزاسهیبش

داجیا ثعاب  نز  دوخ  تسوپ  زا  يّداوم  قیرط  زا  نادنمـشناد  هکنیا  حیـضوت  دـشابیم ؟ زیاج  یطیارـش  هچ  تحت  يزاـسهیبش  لاؤس 129 -
دنفـسوگ هب  تبـسن  ناتـسلگنا  رد  راـب  نیلّوا  يارب  راـک  نیا  دـشابیم . وا  دوخ  هب  هیبش  تهج  ره  زا  نینج  نیا  هک  دـنوشیم ، وا  رد  ینینج 

ّبترتم نآ  رب  يدایز  دـسافم  و  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  یعرـش  رظن  زا  لمع  نیا  باوج : تسا ؟ زیاـج  لـمع  نیا  اـیآ  تسا ، هدـش  ماـجنا 
. دناهتخادرپ نآ  اب  تفلاخم  هب  نآ  یعامتجا  دـسافم  رطاخ  هب  دنتـسین  یتعیرـش  نید و  هب  دـنبیاپ  هک  يدارفا  یّتح  تهج  نیمه  هب  دوشیم ،

ّتیلباق و  نآ ، دننام  شوم و  دنفـسوگ ، یـسنجریغ  دـیلوت  رد  ناسنا  ّتیقفوم  و  کیتنژ ، یکـشزپ و  ملع  تفرـشیپ  هب  هّجوت  اب  لاؤس 130 -
قیرط زا  لماک  ناسنا  دـیلوت   ) یلمع نینچ  ماجنا  ایآ  فلا ) دـییامرفب : ًافطل  اضعا ، میمرت  ناـسنا و  یـسنج  ریغ  دـیلوت  رد  لـمع  نیا  يارجا 

اب یلو  دـشاب ؛ هتـشادن  یلاکـشا  ًاتاذ  تسا  نکمم  راک  نیا  میاهدرک  هراشا  اًلبق  هک  هنوگ  نامه  باوج : تسا ؟ حیحـص  ًاعرـش  يزاس ) هیبش 
سمل رظن و  مزلتـسم  رگا  هوالعب ، تسین ؛ زاجم  ًاعرـش  دوشیم ، ّبترتم  نآ  رب  هک  یقالخا  یعامتجا و  ناوارف  بولطماـن  ضراوع  هب  هّجوت 
دنویپ اضعا و  تخاس  ایآ  ب ) دوشیم . نآ  هّجوتم  يرگید  لاکـشا  رظن  نیا  زا  ددرگ ، ناسنا  محر  رد  هباشم  لّولـس  تشک  ماگنه  هب  مارح 
يارجا ضرف  اب  ج ) دشاب . هدوبن  یّصاخ  مارح  راک  مزلتسم  هکنیا  رب  طورـشم  درادن ، یلاکـشا  باوج : تسا ؟ حیحـص  ًاعرـش  ناسنا ، هب  نآ 

: باوج دوش ؟ فّرـشم  مالـسا  نید  هب  دـناوتیم  دوجوم  نیا  ایآ  يدوجوم ، نینچ  شیادـیپ  یمالـسا و  کـلامم  زا  جراـخ  رد  یلمع  نینچ 
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56 ص : یکـشزپ ، ماکحا  درک ؟ هلماعم  ترـشاعم و  يدوجوم  نینچ  اب  ناوتیم  ایآ  د ) تسا . عنامیب  مالـسا  نید  هب  یناسنا  نینچ  فّرـشت 
اب وا  حاکن  جاودزا و  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  يدوجوم  نینچ  اب  جاودزا  ه ) اهناسنا . ریاس  دننامه  تسا  یناسنا  درادـن ؛ یلاکـشا  باوج :

نینچ زا  ناوتیم  ایآ  و ) تسا . عناـم  یب  هدـش ، هدز  دـنویپ  وا  محر  رد  اـی  هدـش ، هتفرگ  وا  زا  لّولـس  هک  یـسک  ینعی  مراـحم ، زج  سکره 
وا ایآ  ز ) دنربیمن . ثرا  و  دنتسه ، مرحم  هک  یعاضر  نادنزرف  دننامه  دربیمن ؛ ثرا  یـسک  زا  يدوجوم  نینچ  باوج : درب ؟ ثرا  یناسنا 
رفن دنچ  يزاس  هیبش  يروآ  نف  اب  تسا  نکمم  لاؤس 131 - درادن . اهناسنا  ریاس  اب  یقرف  رظن  نیا  زا  يرآ ، باوج : دنک ؟ جاودزا  دناوتیم 
دوش تابثا  یضاق ، ملع  ای  یمسج ، راثآ  رگید  ای  تشگنا ، رثا  قیرط  زا  و  دوش ، عقاو  یمرج  هک  یتروص  رد  دنشاب . لصا  کی  لدب  هخـسن 

میسقت اهنآ  نایم  رد  هید  باوج : دش ؟ دهاوخ  تازاجم  همکاحم و  هخسن  مادک  دناهدش ، یمرج  بکترم  عورف ) لصا و   ) دارفا نیا  زا  یکی 
57 ص : یکشزپ ، ماکحا  دوشیم .

یکشزپ نادند   5

هراشا

ایآ روطچ ؟ دشاب  زین  هثل  تشوگ  يرادقم  نادـند  هارمه  رگا  تسا ؟ مزال  ّتیم  ّسم  لسغ  هدـش ، ادـج  نادـند  ّسم  يارب  ایآ  لاؤس 132 -
ياهیحاّرج رد  لاؤس 133 - درادن . لسغ  لاح  ره  رد  باوج : دراد ؟ مکح  رد  يریثأت  نآ ) دایز  ای  مک   ) نادـند هارمه  هثل  تشوگ  رادـقم 

بلطم نیا  ایآ  دشاپیم . کشزپ  نادـند  تروص  تسد و  هب  هدـش ، ردوپ  زیر و  تروص  هب  ناوختـسا  تشوگ و  يرادـقم  تروص ، ّکف و 
يارب الط  نادند  بصن  هب  زاجم  کشزپ  نادند  ایآ  لاؤس 134 - درادـن . ّتیم  ّسم  لسغ  باوج : دوشیم ؟ تیم  ّسم  لسغ  بوجو  ثعاب 
لاؤس تسین . زاجم  دوشیمن  نایامن  نتفگ  نخـس  عقوم  رد  هک  ناهد  زا  ییاج  رد  اـی  ترورـض و  دراوم  رد  زج  باوج : دـشابیم ؟ نادرم 

تـشادهب ترازو  ياههفرعت  فالخ  رب  هعطاقم  نیا  رگا  دنک ؟ صّخـشم  رامیب  اب  ار  نامرد  نامز  غلبم و  دناوتیم  کشزپ  نادند  ایآ  - 135
. تسین زاجم  یمالـسا  يروهمج  تارّرقم  زا  فّلخت  یلو  درادـن ؛ یلاکـشا  طیارـش  ندـش  نشور  اب  هعطاقم  باوج : تسا ؟ هنوگچ  دـشاب ،
اب نآ ) دـننام  اههّچب و  ساّسح ، دارفا   ) يّداع ریغ  دارفا  نامرد  يارب  دـناوتیم  کشزپ  نادـند  اـیآ  لاؤس 136 -  58 ص : یکـشزپ ، ماکحا 
داد رارق  تسا ، يّداع  ریغ  رامیب  عضو  ًاعقاو  رگا  باوج : دـیامن ؟ هبلاطم  يرتدایز  غلبم  دـنکیم ، نامرد  فرـص  هک  يرتشیب  تقو  هب  هّجوت 
ایآ دشابیم ، عونمم  تارّرقم  قبط  بطم  رد  وراد  لیوحت  لاؤس 137 - دنک . تیاعر  ار  فاصنا  لاح  ره  رد  یلو  درادن ؛ یعنام  صوصخم 
رد باوج : دیامن ؟ لیوحت  زیوجت و  وراد  ددرگیم ، جرح  رـسع و  ثعاب  رامیب  يارب  وراد  هّیهت  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـناوتیم  کشزپ  نادـند 

. درادن یعنام  ترورض  دراوم 

کشزپ نادند  نامض 

یتّیلوئسم یلامتحا  ياهررض  هب  تبـسن  هک  دنک  نالعا  وا  ّیلو  ای  رامیب  هب  راک ، هب  عورـش  زا  لبق  دناوتیم  کشزپ  نادند  ایآ  لاؤس 138 -
اًلبق هاگره  باوج : دوب ؟ دـهاوخ  نماض  کشزپ  ایآ  دـنیبب ، ياهمدـص  راـمیب  رگا  ریغـص ، ّیلو  اـی  راـمیب  تقفاوم  تروص  رد  دریذـپیمن ؟
ّدض ای  لیرتسا  نودب  یکشزپ  نادند  رازبا  زا  یخرب  لاؤس 139 - تسین . نماض  دنکن ، یهاتوک  دوخ  راک  رد  و  دراد ، مالعا  ار  دوخ  تئارب 
ایآ ددرگ . لـقتنم  قیرط  نیا  زا  اـهیرامیب  تسا  نکمم  و  دریگیم ، رارق  هدافتـسا  دروم  دّدـعتم  ناراـمیب  يارب  كرتـشم  تروص  هب  ینوفع ،

لباق لامتحا  لاقتنا ، لامتحا  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ نماض  راکهنگ و  کـشزپ  يراـمیب  لاـقتنا  تروص  رد  و  زیاـج ، يراـک  نینچ 
هب ًابلاغ و  لاؤس 140 -  59 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دسریمن . رظن  هب  دـیعب  کشزپ  ندوب  نماض  و  تسین . زیاج  راک  نیا  دـشاب ، ياهظحالم 
ایآ دنیامنیم ؛ نآ  ندیشکن  رب  رارصا  اذل  و  تسا ، هجلاعم  لباق  نادند  نالف  هک  دوشیم  هیـصوت  نارامیب  هب  یتلود ، ياههاگنامرد  رد  هژیو 
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یمکح هچ  دوش ، ماجنا  یگنهرف  شنیب  مدع  ای  يداصتقا  عضو  رطاخ  هب  رگا  دراد ؟ تنامـض  کشزپ  يارب  تلاح  نیا  رد  نادـند  ندیـشک 
ار مزـال  هیجوت  بیبط  و  دنـشکب ، ار  نآ  دـنهدیم  حـیجرت  فلتخم  لـلع  هب  یـضعب  و  تسا ، بارخ  نادـند  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟

یهاتوک ای  تسکش  اب  تسا  نکمم  یکشزپ  نادند  تاجلاعم  لاؤس 141 - درادن . یلاکشا  دراد ، نآ  ندیشک  رد  رارصا  رامیب  یلو  هدومن ،
ییاهررـض هجلاعم  نیح  رد  یلو  دشاب ، هدومن  ار  مزال  ّتقد  یفاک و  یعـس  کشزپ  نادند  رگا  . 1 دییامرفب : افطل  دوش ، هارمه  نادـند  رمع 

نماض دهدیم ، خر  دراوم  بلاغ  رد  ًالومعم  و  دشاب ، یعیبط  اهررض  هنوگ  نیا  هاگره  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دسرب ، ناهد  نادند و  هب 
ماجنا رد  یفاک  ّتقد  دوجو  اب  هجلاعم ، زا  سپ  هاـگره  . 2 تسا . نماـض  دـشاب ، هتفرگن  تئارب  ضیرم  زا  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسین .

زا لبق  رامیب  اـب  تّجح  ماـمتا  اـیآ  لاـح ، ره  رد  . 3 تسا . قباس  هلأـسم  دـننام  باوج : روطچ ؟ دـیآ  دوجو  هب  راـمیب  يارب  یـضاوع  هفیظو ،
لاؤس 142- دریگب . تئارب  راـمیب  زا  لاـح  ره  رد  تسا  رتـهب  دـیاین ، شیپ  بیبـط  يارب  یلکـشم  هکنیا  يارب  باوـج : تسا ؟ مزـال  هجلاـعم 

لمع نیا  رامیب  دنادب  کشزپنادند  هک  یتروص  رد  دوشیم . ماجنا  ییابیز  تهج  طقف  نیگن  تشاک  دننام  یکشزپنادناد ، لامعا  زا  یـضعب 
يو دزمتسد  ایآ  دوب ؟  60 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دهاوخ  نآ  ماجنا  هب  زاجم  دهدیم ، ماجنا  نامرحمان  هب  نداد  ناشن  هّجوت و  بلج  يارب  ار 

ماکحا تسا . لالح  وا  دزمتسد  هتـشادن ، يرثا  نینچ  بیبط  راک  و  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  رامیب  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ لالح 
61 ص : یکشزپ ،

نامیاز نانز و   6

نامیاز نانز و  هتشر  شزومآ  . 1

سمل رظن و  اب  هارمه  ًالومعم  هکنیا  هب  هّجوت  اب   ) نامیاز نانز و  هب  طوبرم  لئاسم  و  ییامام ، هتـشر  رد  سیردت  لیـصحت و  ایآ  لاؤس 143 -
هتشادن دوجو  هتشر  نیا  رد  یفاک  هزادنا  هب  رتخد  يوجشناد  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  نادرم  يارب  دشابیم ) صوصخم  عضوم 

لاؤس 144- تسا . زیاج  دـشاب ، زاین  دروم  ناملـسم  نانز  ناـج  ظـفح  يارب  هدـنیآ  رد  هک  دوش  هداد  ياهظحـالم  لـباق  لاـمتحا  اـی  دـشاب ،
شزومآ تهج  ار  نز  تروع  هب  هاگن  مازلا  نیا  ایآ  تسا . یمازلا  يراتسرپ  یکشزپ و  نایوجشناد  يارب  نامیاز  نانز و  ياهدحاو  شزومآ 

تهج ناـمیاز  یگنوگچ  هدـهاشم  اـیآ  لاؤس 145 - تسا . زیاـج  یـشزومآ  نینچ  ترورـض  تروـص  رد  اـهنت  باوـج : دـنکیم ؟ زیوـجت 
تاجن یمتح  گرم  زا  ییاهناسنا  ای  ناسنا  هدـنیآ  رد  ناـمیاز  شزومآ  اـب  تسا  نکمم  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  تسا ؟ زاـجم  ناکـشزپ  شزومآ 

لاؤس  62 ص : یکـشزپ ، ماکحا  درادـن . یعنام  ترورـض  ناونع  هب  هلأسم  ضرف  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  نادرم  يارب  رما  نیا  دـنبای ،
رد هکیطیارشاب  باوج : تسا ؟ زیاج  يرتویپماک  يد  یس  ای  ییویدیو  ملیف  قیرط  زا  شزومآ  تهج  نامیاز  یگنوگچ  هدهاشم  ایآ  - 146

تهج یکشزپ ، زکارم  اهناتسرامیب و  رد  رتخدو  رسپ  نایوجشناد  لاؤس 147 - تسا . میقتـسم  هدهاشم  رب  مّدقم  نیا  و  زیاج ، دش  هتفگ  الاب 
شزومآ نیا  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  اهنت  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دننکیم ، نآ  دـننام  ژاتروک و  نامیاز ، ماجنا  هب  تردابم  شزومآ 

لاؤس دوشن . رّسیم  يرامیب  ای  رطخ  زا  نارامیب  ناج  تاجن  يارب  یفاک  تامیلعت  نآ ، نودب  ینعی  دشاب ، هتشاد  یترورض  سنجمه  ریغ  يارب 
روضح يارب  یموزل  ایآ  دناهدش . تیبرت  یفاک  هزادنا  هب  ییامام ) یکشزپ و  زا  ّمعا   ) نز نایوجـشناد  نامیاز ، هب  طوبرم  ياهراکرد  - 148
روضح قیال ، ناـنز  دوجو  تروص  رد  باوج : دراد ؟ دوجو  دوشیم ، نز  ندـب  اـب  ساـمت  اـی  رظن  بجوم  هک  ناـمیاز  ياهـشخب  رد  نادرم 

. تسین زیاج  دراوم  نیا  رد  نادرم 

نیرازس . 2

لّمحت يرتمک  درد  ات  دنوش  نیرازـس  دنراد  رارـصا  دـننک ، نامیاز  یعیبط  عضو  هب  دـنناوتیم  هک  هلماح ، ياهمناخ  زا  یخرب  لاؤس 149 -
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ندوب از  دمآرد  ایآ  لاؤس 150 - درادن . یلاکشا  دشاب  هتشاد  ییالقع  هبنج  راک  نیا  رگا  باوج : تسیچ ؟ هنیمز  نیا  رد  عرـش  مکح  دننک .
زاوج مدـع  تروص  رد  لاؤس 151 - تسین . زیاج  باوج : تسه ؟ یعیبط  ریغ  ناـمیاز  تهج  ناراـمیب  هب  کـشزپ  هیـصوت  زّوجم  نیرازس ،
نیا زا  ار  رامیب  هکنیا  رگم  تسا ؛ نماض  يرآ  باوج : دوب ؟ دهاوخ  رامیب  یلام  ای  یناج  ررض  نماض  کشزپ  ایآ  دمآ ، الاب  هلأسم  رد  هچنآ 

شقن نامیاز ، ماـگنه  هب  رـسمه  نیلاـب  رب  رهوش  روضح  لاؤس 152 -  63 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دـشاب . هتفرگ  هزاـجا  و  هدرک ، ربخ  اـب  رما 
یلو درادـن ؛ یعنام  دـشاب  هتـشاد  يرثا  نینچ  ًاعقاو  رگا  باوج : دوشیم ؟ هیـصوت  زین  ًاعرـش  يراک  نینچ  ایآ  دراد . يو  شمارآ  رد  يدایز 
زیاج راک  نیا  ایآ  دنک ، هلماح  محر  لخاد  ار  تسد  دیاب  امام  نامیاز ، نامز  صیخـشت  يارب  لاؤس 153 - تسا . دیدرت  لباق  رثا  نیا  ًارهاظ 
دمآ لبق  لاؤس  رد  هچنآ  ماجنا  هب  زاجم  نانز ، صّـصختم  درم  کشزپ  اـیآ  لاؤس 154 - تسا . زیاج  ترورـض  تروص  رد  باوج : تسا ؟

هب اهنت  یـسرتسد ، مدـع  تروص  رد  و  تسین . زاجم  درم  کشزپ  يارب  راـک  نیا  نز ، کـشزپ  هب  یـسرتسد  تروص  رد  باوج : دـشابیم ؟
يراک نینچ  ندوب  زاجم  لیلد  فلتخم  لـلم  ماوقا و  طّـسوت  خـیرات  لوط  رد  نآ  عنم  مدـع  اـیآ  لاؤس 155 - تسا . زیاج  ترورـض  ماگنه 

قح راتـسرپ  ای  کشزپ  اـیآ  لاؤس 156 - تسا . هدـش  ماـجنا  راـک  نیا  ترورـض  دراوم  رد  هشیمه  زین  خـیرات  لوط  رد  باوج : دوـشیمن ؟
. تسین زیاج  یناملسم  چیه  ریقحت  باوج : دراد ؟ ار  دناهدروآ  ایند  هب  يدایز  نادنزرف  هک  هلماح  نانز  هب  نتفگ  ازسان  ندرک و  ریقحت 

هفطن داقعنا  زا  يریگولج   7

هراشا

و دـشاب ، ررـضیب  هک  ياهلیـسو  ره  هفطن  داقعنا  زا  يریگولج  يارب  باوج : تسا ؟ هنوگچ  ًاعرـش  هفطن ، داـقعنا  زا  يریگولج  لاؤس 157 -
سمل ای  رظن  مزلتـسم  رگا  یلو  تسا ؛ زاجم  دتفیب ) لثم  دـیلوت  تیلباق  زا  هشیمه  يارب  نز  ای  درم  هکنیا  لثم  ، ) دوشن نز  ای  درم  صقن  ثعاب 
هتـسب نادرم  ای  نانز  هلول  تسا  زیاج  ندش ، رادهّچب  زا  يریگولج  يارب  ایآ  لاؤس 158 - ترورـض . عقوم  رد  رگم  تسین ، زیاج  دشاب  مارح 
هلیـسو ره  هفطن  داقعنا  زا  يریگولج  يارب  دـشاب ، هتـشاد  ترورـض  ّتیعمج  لرتنک  هربخ ، لها  صیخـشت  هب  هک  يدراوم  رد  باوج : دوش ؟

ًاتاذ دنوش ) طقاس  لثم  دیلوت  ّتیلباق  زا  هشیمه  يارب  نز  ای  درم  هکنیا  لثم  ، ) دوشن نز  ای  درم  صقن  ثعاب  دـشاب و  ررـض  یب  هک  یعورـشم 
ًاّلک لاؤس 159 - تسا . زیاج  یعامتجا  اـی  يدرف  ترورـض  تروص  رد  اـهنت  دـشاب ، عورـشمان  سمل  رظن و  مزلتـسم  رگا  یلو  تسا ، زاـجم 
زیاج دـشابن  تشگزاب  لباق  هاـگره  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  فلتخم  ياـهیرامیب  رد  مالـسا  سّدـقم  عرـش  رظن  زا  محر  ياـههلول  نتـسب 
یلو دوشن ) مارح  رظن  سمل و  بجوم  هکنیا  رب  طورشم   ) تسا زیاج  ندوب   66 ص : یکشزپ ، ماکحا  تشگزاب  لباق  تروص  رد  و  تسین ،
روط هب  راک  نیا  ام  هعماج  رد  ارچ  ددرگیم . ندش  میقع  ثعاب  يریگولج  ياهشور  زا  یخرب  لاؤس 160 - تسا . زیاج  يرورض  دراوم  رد 

. تسین نآ  ّتیعورشم  رب  لیلد  مارح  ِراک  ماجنا  باوج : دوشیم ؟ ماجنا  يداع  تروص  هب  رّرکم و 

يرادراب زا  يریگولج  ياههار 

و دوشیم ، هتـشاک  وزاب  یناقوف ) یجراخ  ياهتمـسق  رد  رتشیب   ) تسوپ ریز  رد  هک  دراد  دوجو  تنالپرون »  » مان هب  ییاهلوسپک  لاؤس 161 -
هتشادن ياهظحالم  لباق  ررض  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  لمع  نیا  ًاعرش  ایآ  تسا . يرادراب  زا  يریگولج  ياهشور  زا  یکی  نیا 

هدـش هتـسب  هفطن  ینیزگ  هنـال  زا  يریگولج  نآ  رثا  هک  « IUD» «1  » زا هدافتـسا  لاؤس 162 - درادن . یعنام  دشاب ، یـضار  رـسمه  دـشاب و 
باجیا یعامتجا  ای  يدرف  ترورـض  هکنیا  رگم  درادـن ؛ یعناـم  دوشن  مارح  رظن  سمل و  بجوم  هاـگره  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  تسا ،

زا يریگولج  لیاسو  زا  تبراـقم ) نیح  رد  درم  یلـسانت  تلآ  يور  رب  یکیتسـالپ  كزاـن  شکور  نداد  رارق   ) مودـناک لاؤس 163 - دنک .
طرش رسمه  تیاضر  تسا و  زیاج  نآ  زا  هدافتسا  باوج : تسا ؟ طرش  رسمه  تیاضر  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  نآ  زا  هدافتـسا  تسا ، یگلماح 
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ینالـضع قیرط  زا  هک  دراد  دوجو  یقیرزت  ياـهوراد  لاؤس 164 -  67 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دراد . تهارک  وا  هزاـجا  نودـب  یلو  تسین ؛
ررـض هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  اهوراد  نیا  زا  هدافتـسا  دراد . یگلماح  ّدض  تارثا  ینّیعم  تّدـم  يارب  و  دوشیم ، قیرزت 
رهوش نز و  رد  يرادراـب  لرتنک  ترورـض  تروص  رد  لاؤس 165 - درادن . یعنام  دشاب ، یـضار  رـسمه  و  دشاب ، هتـشادن  ياهظحالم  لباق 
هیحان زا  يرطخ  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  اههلول  نتـسب  اهـشور ، ریاس  بسانم  تیاعر  رد  اهنآ  ّتیقفوم  مدع  و  یّـصاخ ،
دیلاوم لرتنک  تهج  درم ) رد  اههلول  نتسب  ینعی   ) یموتکزاو يارب  یعرش  زاوج  ایآ  لاؤس 166 - درادن . یعنام  دشاب  ردام  هّجوتم  يرادراب 

هک یتروص  رد  باوج : تسا ؟ وغل  لباق  ترورض  نتفر  نیب  زا  اب  هتـشاد و  يوناث  مکح  ناونع  ّتیعمج ، فراعتم  ریغ  دشر  زا  يریگولج  و 
لاؤس تسین . زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  درادـن ؛ یعنام  دـنک  اضتقا  یعامتجا  ای  يدرف  ترورـض  دامتعا ، دروم  ناصّـصختم  صیخـشت  قبط 
یمئاد یمیقع  بجوـم  ًارثـکا  هـک  یموـتکبوت )  ) ناـنز رد  رب » ینم   » ياـههلول و  یموـتکزاو )  ) نادرم رد  رب » ینم   » ياــههلول نتــسب  - 167

هدافتسا اب  ّتیعمج  دشر  شهاک  مکح  لاؤس 168 - دراد . لاکشا  تسا  مئاد  ندش  میقع  بجوم  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  ددرگیم 
دشاب و ررـض  یب  هک  یعورـشم  هلیـسو  ره  هفطن ، داقعنا  زا  يریگولج  يارب  باوج : تسیچ ؟ یحاّرج  لامعا  یگلماح و  ّدـض  ياهـصرق  زا 

رظن مزلتـسم  رگا  یلو  تسا ، زاجم  ًاتاذ  دوش ) طقاس  لثم  دیلوت  ّتیلباق  زا  هشیمه  يارب  نز  ای  درم  هکنیا  لثم   ) دوشن نز  ای  درم  صقن  ثعاب 
مئاد عطق  ثعاب  محر  ياـههلول  نتـسب  لاؤس 169 - تسا  زیاج  یعاـمتجا  اـی  يدرف  ترورـض  تروص  رد  اـهنت  دـشاب ، عورـشمان  سمل  و 

. تسا ًادودح 50 % دّدجم ، یحارج  لمع  اب  تشگرب ، سناش  لآ  هدیا  طیارش  رد   68 ص : یکشزپ ، ماکحا  دوشیم و  اهمناخ  رد  یگلماح 
ار دوخ  هفطن  شزیمآ ، ماگنه  درم  هک   ) لزع مکح  لاؤس 170 - دراد . لاکشا  ترورض ، لاح  ریغ  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  لمع  نیا 

یترورـض هک  يدراوم  رد  رگم  تسا ؛ هورکم  یلو  درادـن ، لاکـشا  باوج : تسا ؟ طرـش  نز  تیاضر  ایآ  تسیچ ؟ دزیرب ) محر  زا  جراخ 
لاؤـس دراد . لاکـشا  نآ  رد  لزع  هک  تسا  بجاو  هاـم  راـهچ  ره  رد  هک  بجاو  شزیمآ  رد  رگم  تسین ، طرـش  هـجوز  تیاـضر  و  دـشاب ،

مین دودح  ياهشرب  اب  راک  نیا   ) دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دناوتیم  یپوکـساراپال »  » شور «، TL» «1  » یمحر ياههلول  نتسب  تهج  - 171
میقع ببس  اهشور  ریاس  دننام  شور  نیا  هچنانچ  باوج : تسیچ ؟ ًاتاذ  شور  نیا  مکح  دوشیم ) ماجنا  مکش  يور  زا  يرتمیتناس  کی  ات 

لیاسو نداتـسرف  رامیب و  ندـب  ندوب  هدیـشوپ  هب  هّجوت  اب  قوف  لاؤس  رد  لاؤس 172 - ترورـض . دراوم  رد  رگم  تسین ؛ زیاج  دشاب  ندـش 
لمع نیا  هب  دناوتیم  درم  کشزپ  ایآ  رظن ، سمل و  موزل  مدع  رامیب و  مکش  لخاد  هب  يرتمیتناس  کی  ات  مین  ياهذفنم  زا  یپوکـساراپال » »
تهج نیا  زا  دـیاین ، مزال  رظن  سمل و  رگا  باوج : اهمناخ ؟) طّسوت  لماک ، شـشوپ  ات  لمع  طیحم  ندرک  هدامآ  هب  هّجوت  اـب   ) دـنک مادـقا 
تهج ًافطل  دیراد ، یّـصاخ  رظن  داشرا و  یلاعترـضح  هک  یتروص  رد  هحورطم ، تالاؤس  هب  هّجوت  اب  لک ، رد  لاؤس 173 - تسین . یلکشم 

طارفا و زا  یعامتجا ، لئاسم  همه  دـننام  دـیلاوم ، لرتنک  هلأـسم  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  ریقح  هیـصوت  باوج : دـییامرفب . ناکـشزپ  هدافتـسا 
. اهراعش هن  دننک ؛ هّجوت  اهّتیعقاو  هب  و  دنریگن ، رظن  رد  ار  تّدم  هاتوک  لئاسم  اهنت  و  درک ، زیهرپ  طیرفت 

زاجم ياهيریگولج 

: باوج ددنبب ؟ ار  دوخ  ياههلول  دناوتیم  رهوش  تلاح  نیا  رد  ایآ  تسا ، رضم  زدیا  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  ندش  راد  هّچب  لاؤس 174 -
بجاو هلول  نتسب  ایآ  ددرگ ، كدوک  ندش  هقلخلا  صقان  بجوم  نز ، لمح  رگا  لاؤس 175 - درادن . یعنام  دشاب ، هتشاد  یّمهم  نایز  رگا 

رد لاؤس 176 - تسا . زیاج  دشاب ، هتـشاد  دوجو  هّچب  هب  تبـسن  دـنچره  ياهظحالم ، لباق  رطخ  ررـض و  فوخ  هاگره  باوج : دوشیمن ؟
مادـقا درم  ای  نز  ياههلول  نتـسب  اب  ناوتیم  ایآ  تسا ، یکیتنژ  يرامیب  ای  تقلخ  رد  صقن  ياراد  ياهنینج  یگلماح  لصاح  هک  يدراوم 

، دشاب هتـشاد  دوجو  هچب  هب  تبـسن  دـنچ  ره  ياهظحالم ، لباق  رطخ  ررـض و  فوخ  هاگره  باوج : درک ؟ يدـعب  یگلماح  زا  يریگولج  هب 
زا رتالاب  نس  ياراد  و  هتـشاد ، نامیاز  جـنپ  زا  شیب  هک  یناردام  دروم  رد  ربتعم  یکـشزپ  یملع  عبانم  هب  هّجوت  اب  لاؤس 177 - تسا . زیاج 

؟ دنتـسه محر  ياههلول  نتـسب  هب  زاجم  ایآ  دـنراد ، رارق  یمـسج  تارطخ  ضرعم  رد  دـنوش  هلماح  رگا  هکنیا  رب  ینبم  دنـشابیم ، لاس   35
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نز و هدنیآ  نادنزرف  دش  مولعم  تاشیامزآ  زا  سپ  لاؤس 178 - تسا . زیاج  دشاب  ياهظحالم  لباق  لامتحا  ای  یعطق  رطخ  هچنانچ  باوج :
. دـننکیم يریگولج  رمعلا  مادام  هدومن ، جاودزا  مه  اب  دایز  ّتبحم  رطاخ  هب  اّما  تشاد . دـنهاوخ  رونیم  یمـسالات  یکیتنژ  رظن  زا  يرهوش 

ماکحا درادـن . یعنام  رمعلا  مادام  يریگولج  دـننک ، دـنزرف  يارب  يرطخ  ساسحا  ًاعقاو  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  راـک  نیا  اـیآ 
دوخ محر  ياههلول  دناوتیم  نز  ایآ  دراد ، ییاهرطخ  تیارب  یگلماح  هک  دـنیوگب  یمناخ  هب  اهرتکد  رگا  لاؤس 179 -  70 ص : یکشزپ ،

یتروص رد  باوج : تسا ؟ رارطـضا  قیداصم  زا  نیا  ایآ  دشاب ؟ مارح  سمل  رظن و  مزلتـسم  ای  مئاد و  ندش  میقع  مزلتـسم  هچرگا  ددـنبب  ار 
. تسه زاجم  دوش ، لصاح  رطخ  فوخ  اهرتکد  راتفگ  زا  هک 

يرادراب زا  يریگولج  ماکحا 

يریگمیمصت ّقح  هک  نانز » هیلع  ضیعبت  لاکشا  هیّلک  وحم   » نویسناونک « 16  » هّدام زا  دنب ه  و  « 14  » هّدام زا  دنب ب  هب  هّجوت  اب  لاؤس 180 -
مادقا دناوتیم  شرـسمه  تیاضر  نودب  نز  ایآ  دنکیم ، حرطم  نانز  يارب  ار  هداوناخ  میظنت  يرادراب و  لصاوف  نادنزرف ، دادعت  دروم  رد 
هکنیا رگم  تسین ؛ زیاج  راک  نیا  باوج : دنک ؟ يرادراب  لصاوف  میظنت  و  يرادرابدض ، ياهشور  اهوراد و  زا  هدافتسا  محر ، هلول  نتسب  هب 

: باوج يوش ؟ راد  هّچب  دیابن  دیوگب  دوخ  یمئاد  نز  هب  دناوتیم  درم  ایآ  لاؤس 181 - دنک . دیدهت  ار  نز  تمالس  ياهظحالم  لباق  رطخ 
يریگولج نآ  دننام  صرق و  هلیـسو  هب  هک  درک  روبجم  ار  وا  ناوتیمن  یّتح  ددـنبب ؛ ار  دوخ  ياههلول  اًلثم  هک  درک  روبجم  ناوتیمن  ار  نز 

رد لاؤس 182 - دـیامن . يریگولج  هفطن  داقعنا  زا  ًاـتّقوم  نآ ، دـننام  اـی  لوپمآ ، زا  هدافتـسا  اـی  وراد ، ندروخ  اـب  دـناوتیم  درم  یلو  دـنک .
. دشاب مدقم  درم  تسین  دیعب  يواسم  طیارش  رد  باوج : تسا ؟ مادک  اب  مّدقت  ّقح  دوش ، هداد  هزاجا  درم  ای  نز  ياههلول  نتسب  هک  یتروص 

ًاعرـش دشابن  تشگزاب  لباق  رگا  یلو  درادـن ، هید  باوج : دزادرپب ؟ هید  دـیاب  ایآ  دـنک ، میقع  ار  ینز  ای  درم  کشزپ ، هاگره  لاؤس 183 -
تلود فرط  زا  رگا  . 1 دییامرفب : دشابیم ، تلود  مادختسا  رد  هک  یکشزپ  دروم  رد  لاؤس 184 -  71 ص : یکشزپ ، ماکحا  تسین . زیاج 
روبجم اـهراک  نیا  ماـجنا  يارب  ار  بیبـط  رگا  . 2 دراد ؟ یفیلکت  هچ  دـنک  میقع  ار  ناـنز  نادرم و  دـیلاوم ، لرتـنک  يارب  هک  دوـش  فّـظوم 
دهاوخ نماض  بیبط  رابجا ، دروم  رد  اـیآ  . 3 ددرگیمن ؟ بوسحم  تیـصعم  يو  يارب  یمادـقا  نینچ  رابجا ، زا  ياهلحرم  هچ  رد  دـندومن 

لغـش هک  تسا  نیا  رابجا  زا  روظنم  رگا  . 2 درادن . یعنام  دننک  قیدصت  ار  راک  نیا  ترورض  نّیدتم  ناسانـشراک  هاگره  . 1 باوج : دمآ ؟
طّسوت تنالپرون »  » نداد رارق  لاؤس 185 - تسا . نماض  لاـح  نیا  رد  بیبط  . 3 دهدب . مارح  راک  هب  نت  دـیابن  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ 

بیبط و طّسوت  شکتـسد  ندیـشوپ  تروص  رد  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دـنکیم ، هدـهاشم  ار  وزاـب  یجراـخ  حطـس  طـقف  هک  نز  کـشزپ 
تروص رد  باوج : دنک ؟ مادقا  راک  نیا  هب  دناوتیم  درم  کشزپ  وزاب ،) يور  رتمیتناس  دنچ  دودح   ) لمع ّلحم  زج  هب  نز ، لماک  ششوپ 

هب دیاب  نز  رتکد  راک  نیا  يارب  و  دراذگب ، هاگتـسد  دـهاوخیم  يرادراب  زا  يریگولج  يارب  یمناخ  لاؤس 186 - درادن . لاکشا  ترورض 
زیاج راک  نیا  ایآ  تسین ، هجلاعم  يرادراب  زا  يریگولج  هکنیا  و  زاجم ، ریغ  هتکن  ود  نیا  هب  هّجوت  اب  دـیامن . سمل  ار  نآ  هاگن و  وا  تروع 

. تسا زیاج  قوثو ) دروم  ياّبطا  صیخشت  هب   ) ترورض تروص  رد  و  تسین ؛ زیاج  دشابن  یعامتجا  ای  يدرف  ترورـض  رگا  باوج : تسا ؟
، دننک رطخ  مالعا  یمناخ  هب   72 ص : یکشزپ ، ماکحا  یگلماح  دروم  رد  نامیاز  نانز و  صّصختم  ناکشزپ  هک  یتروص  رد  لاؤس 187 -

ناکشزپ هاگره  باوج : تسا ؟ هتفای  قّقحت  رارطضا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ایآ  نینج ) يارب  یلامتحا  تالکـشم  یمـسج و  یناج و  تارطخ  )
، دـش رکذ  الاب  رد  هک  ییاهیریگولج  عاونا  دروم  رد  اهنآ  صیخـشت  دـندییأت ، دروم  دّـهعت  تقادـص و  رظن  زا  قذاح و  دوخ  راک  رد  روبزم 
زا لمع  و  درادن ، دوجو  اهمناخ  تروع  هدهاشم  رب  یمازلا  چـیه  لمع ، نیح  ( TL ، ) محر ياههلول  نتسب  تهج  لاؤس 188 - تسا . یفاک 

تروص مکـش  هیحان  رد  رظن  سمل و  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ( ؟ درادـن یعنام  نز  کشزپ  طّسوت  لمع  ماجنا  ایآ  دریگیم . تروص  مکـش  قیرط 
و هتفرگ ، رارق  یحاّرج  لمع  تحت  يرگید  ّتلع  هب  هک  تسا  یمناـخ  لاؤس 189 - تسین . لکـشم  رظن  سمل و  رظن  زا  باوج : دریگیم )
رد تسا ؟ حرطم  رظن  سمل و  هلأسم  مه  زاب  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  اههلول  نتـسب  مکـش ، ندوب  زاـب  هب  هّجوت  اـب  تسا . هدـش  زاـب  يو  مکش 
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زا شیب  و  دشاب ، ترورض  رادقم  هب  دیاب  رظن  سمل و  باوج : روطچ ؟ دشاب  رامیب  هیلّوا  لکـشم  یحاّرج  لوئـسم  درم  کشزپ  هک  یتروص 
نز مکـش  هک  یتروص  رد  لاؤس 190 - تسا . مزال  زین  شرـسمه  رامیب و  تیاضر  قوف و  طیارـش  زارحا  هکنآ  رب  هوالع  تسین . زاـجم  نآ 

تـسوپ هب  رظن  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دزادرپب ، اههلول  نتـسب  لمع  هب  شکتـسد ، اب  دـناوتیم  درم  کشزپ  ایآ  دوش ، زاب  نز  رایتسد  طّسوت  رامیب 
لاؤس 191- تسا . زیاـج  ترورـض  دراوم  رد  اـهنت  باوـج : ددرگیم ؟ هدـهاشم  مکـش  لـخاد  رتـشیب  و  دریگیمن ، تروـص  مکـش  رهاـظ 

ًابلاغ و  دوش ، هدراذـگ  محر  لخاد  رد  لبهم  قیرط  زا  یتسیاب  هلیـسو  نیا  دوشیم . هدافتـسا  نانز  رد  یگلماـح  زا  يریگولج  يارب  « IUD»
راک نیا  يارب  اهناتسرامیب ، ای  ینامرد و  یتشادهب - زکارم  مامت  رد  یفاک  نانز  یلو  دنیامن ؛ راک  نیا  هب  تردابم  دنناوتیم  نز  نیصّصختم 

طّـسوت راک  نیا  هک  یتروص  رد  دراد ؟ یمکح  هچ  درم  کـشزپ   73 ص : یکـشزپ ، ماکحا  طّسوت  راک  نیا  ماجنا  دـناهدشن ، هداد  شزومآ 
دراوم رد  زج  راـک  نیا  باوـج : دراد ؟ لاکـشا  يریگداـی  روـظنم  هب  رـسپ  یکـشزپ  نایوجـشناد  طّـسوت  هدـهاشم  اـیآ  دریگ ، تروـص  نز 

لاؤس دشابیمن . زیاج  فلاخم  سنج  هب  هعجارم  تسا ، قفاوم  سنج  هب  یسرتسد  هک  مادام  دشاب ، یترورـض  رگا  و  تسین . زیاج  ترورض 
دیاب تمرح ، زا  عالطا  زا  سپ  ایآ  تسا . هدومن  دوخ  ياـههلول  نتـسب  هب  مادـقا  و  هتـشادن ، عـالّطا  شدـیلقت  عجرم  رظن  زا  یـصخش  - 192

راک کی  ناونع  هب  ّتیعمج  لرتنک  يریگولج و  رما  رد  ناریا  ناملسم  مدرم  جیورت  غیلبت و  لاؤس 193 - تسین . مزال  باوج : دنک ؟ ناربج 
هربـخ و لـها  هـک  یتروـص  رد  باوـج : دراد ؟ یمکح  هـچ  ینید ، لـفاحم  رباــنم و  رد  یناریا  هعماــج  یعاــمتجا  يداــصتقا و  یگنهرف ،
اب ّتقوم  روط  هب  ناوتیم  ًاعرـش  دنهد ، صیخـشت  یعامتجا  ترورـض  کی  ار  دیلاوم  نتخاس  دودحم  لرتنک و  هلأسم  نّیدتم ، ناسانـشراک 

هدـیقع هب  لسن  شیازفا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  نمـض  رد  دومن . غیلبت  نآ  زا  هدـش  باسح  روط  هب  موزل  تروص  رد  ای  و  درک ، تقفاوم  نآ 
ای نیملـسم  نایز  هب  یتّیعمج  تفاب  رییغت  هک  یقطانم  رد  رگم  دـشابیمن ، مارح  نتخاس ، دودـحم  نیاربانب  تسین ، تابجاو  ءزج  سک  چـیه 

لرتنک دراوم  رد  دیاب  نمض  رد  دوش . لیطعت  دیلاوم  لرتنک  همانرب  دیاب  يدراوم  نینچ  رد  هک  دشاب ، مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بتکم  ناوریپ 
و دنوش ، هداد  لیوحت  یمالـسا  هعماج  هب  رتدمآراک  رتملاع و  یناناملـسم  ات  تفر ، یفیک  شیازفا  غارـس  هب  یّمک  شیازفا  ياج  هب  تیعمج 

ّتیعمج لرتـنک  دـهعتم ، هربـخ  لـها  صیخـشت  قبط  هک  يدراوـم  رد  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  زین  و  دوـش . ظـفح  نیملـسم  تمظع  تّزع و 
ص: یکشزپ ، ماکحا  نآ . لاثما  نینج و  طقس  دننام  یعورـشمان  لیاسو  زا  هن  درک ، هدافتـسا  عورـشم  لیاسو  زا  ًامتح  دیاب  تسا ، يرورض 
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کمخت شزیمآ  اب  دـنکیم . طقـس  ار  نآ  و  تسین ، نینج  يرادـهاگن  رب  رداق  ّتلع  ره  هب  ییوناـب  محر  لاؤس 194 - نیـشناج  ردام  فلا )
ماقم مئاق  ردام  ای  نیشناج ، ردام  حالطصا  هبو   ) درادن رهوش  هک  يرگید  نز  محر  هب  نینج  لاقتنا  و  هاگـشیامزآ ، رد  شرهوش  هفطن  يو و 

كدوک ات  دوشیم ، هداد  نیـشناج  رداـم  هب  ینّیعم  ترجا  داد  رارق  ربارب  و  دوشیم ، دـّلوتم  عقوم ، هب  و  هدومن ، دـشر  هّچب  دوشیم ) هدـیمان 
زا یمارح  یبنج  لئاسم  مزلتـسم  یلو  درادـن ، یعرـش  عنام  ًاتاذ  راک  نیا  باوج : دـشابیم ؟ زیاج  راک  نیا  اـیآ  ددرگ . رهوش  نز و  لـیوحت 

یکی دوخ و  هفطن  هک  تروص  نیا  هب  دوش ، ماجنا  رهوش  دننام  یمرحم  هلیـسو  هب  راک  نیا  هاگره  نیاربانب ، تسا . ندرک  رظن  سمل و  لیبق 
یمارح بکترم  دنک ، تشک  دشاب ) هدناوخ  وا  اب  یتّقوم  دقع  دنچره   ) رگید رسمه  محر  رد  و  دیامن ، بیکرت  و  دریگب ، ار  شرسمه  ود  زا 

، لبق لاؤس  ضرف  رد  لاؤس 195 - دشاب . هتشاد  دوجو  یترورض  دیاب  یبنج  تامّرحم  نیا  ندوب  زاجم  يارب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دناهدشن .
اب دشابیم . لّوا  نز  یثرا  تافـص  ياراد  اّما  هدش ، گرزب  نیـشناج   76 ص : یکـشزپ ، ماکحا  ردام  محر  رد  كدوک  نیا  هکنیا  دوجو  اـب 

دنزرف نیا  باوج : تساهنآ ؟ زا  کـی  مادـک  ثراو  و  دراد ، ّقلعت  نز  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  هب  هلداـجم ، هکراـبم  هروس  مود  هیآ  هب  هّجوت 
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رد هکلب  تسا ، وا  یعاضر  دـنزرف  هلزنم  هب  نیـشناج  ردام  دروم  و  دربیم . ثرا  اهنآ  زا  و  تسا ، مرحم  اهنآ  اـب  و  هفطن ، ناـبحاص  هب  ّقلعتم 
نآ اب  ًادعب  هک  تسا  مارح  نیاربانب  تسا . هدییور  يو  زا  وا  ناوختـسا  تشوگ و  مامت  هک  ارچ  دراد ؛ تیولوا  نآ  هب  تبـسن  تاهج  یـضعب 

يرادـهگن و تردـق  محر  اّما  تسا ، ملاـس  نز  کـمخت  هک  يدروم  رد  لاؤـس 196 - دربیمن . ثرا  اـّما  دـنک ، جاودزا  وا  نادـنزرف  نز و 
رد هلـصاح  نینج  ای  هدـش  بیکرت  هفطن  سپـس  و  دوش ، بیکرت  هاگـشیامزآ  رد  نز  کمخت  اب  رهوش  مرپسا  رگا  درادـن ، ار  نینج  شرورپ 

نوچ اّما  تسا ، زیاج  ًاتاذ  راک  نیا  باوج : دشابیم ؟ زیاج  رما  نیا  ایآ  ًالّوا : دـییامرفب : ًافطل  ددرگ ، لقتنم  يرگید  نز  محر  هب  هاگـشیامزآ 
يرآ باوج : تسا ؟ مزال  محر  بحاص  هزاجا  اـیآ  ًاـیناث : تسا . زیاـج  ترورـض  دراوم  رد  اـهنت  تسا ، مارح  سمل  رظن و  بجوم  اـًلومعم 

ترجا تساوخرد  لمع  نیا  ماجنا  تهج  دـناوتیم  ایآ  دریگیم ، رارق  وا  محر  رد  نینج  ای  هدـش  بیکرت  هفطن  هک  ینز  ًاـثلاث : تسا . مزـال 
کمخت بحاص  نز  محر و  بحاـص  اـب  يرداـم ، بسن  رظن  زا  هدـش ، دـّلوتم  كدوک  یعرـش  هطبار  ًاـعبار : درادـن . یعناـم  باوج : دـنک ؟

، دشابیم یعاضر   77 ص : یکـشزپ ، ماکحا  ردام  هلزنم  هب  محر  بحاص  نز  و  تسوا ، ردام  کمخت  بحاـص  نز  باوج : تسا ؟ هنوگچ 
؟ تسا هنوگچ  محر  بحاص  نز  رهوش  اب  حاـکن  ّتیمرحم و  ثرا ، بسن ، رظن  زا  كدوک  نیا  یعرـش  هطبار  ًاـسماخ : تسا . مرحم  وا  هب  و 

مزال و  هدوب ، لکشم  یعیبط  روط  هب  یّبط ، لیالد  هب  نیجوز  زا  يدادعت  ندش  راد  هّچب  لاؤس 197 - تسا . مرحم  وا  هب  تبسن  طقف  باوج :
نیا هب  دـشابیم ؛ یمحر  زا  جراخ  حاقل  اهـشور ، نیا  زا  یکی  دوش . هدافتـسا  اهنآ  هب  کمک  يارب  فلتخم  یناـمرد  ياهـشور  زا  هک  تسا 
نینج هفطن ، کمخت و  جازتما  طالتخا و  زا  ات  هدومن ، طولخم  مه  اب  ار  اهنآ  هتفرگ و  شرهوش  زا  ار  هفطن  هجوز و  زا  ار  کـمخت  هک  اـنعم 

اهنینج هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال  دریگ . تروص  ناـمیاز  دـعب  یگلماـح و  اـت  دوش ، لـقتنم  هجوز  محر  هب  نینج  نیا  سپـس  دوش ، لـصاح 
دادعت تاقوا ، زا  یهاگ  دنـشابیم . لولـس  یلا 8  ياراد 4  و  هتـشذگ ، ناشحاقل  ناـمز  زا  تعاـس  ات 48  طقف 24  محر ، هب  لاـقتنا  ماـگنه 

اب نز  نامیاز  زا  سپ  و  هدـش ، دـمجنم  زاین  رب  هفاضا  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، زاین  ّدـح  زا  شیب  رهوش  نز و  هفطن  زا  لـصاح  ياـهنینج 
هب یّبط ، لیالد  هب  هک  دـنراد  دوجو  اـهجوز  زا  يدادـعت  رگید ، فرط  زا  دوشیم . هتخیر  رود  جراـخ و  هدر  زا  اـهنینج  نیجوز ، تیاـضر 
رد ار  لّوا  هتـسد  دازام  ياهنینج  هک  دراد  دوجو  یّبط  رظن  زا  ناکما  نیا  اهنآ ، زا  یخرب  يارب  اـّما  دـنوشیمن ؛ دـنزرف  بحاـص  هجو  چـیه 

روراب ياهنینج  نیا  لاقتنا  . 1 زا : دنترابع  دوشیم  حرطم  هنیمز  نیا  رد  هک  یتالاؤس  داد . لاقتنا  نانآ  محر  هب  نیجوز ، زاین  مدـع  تروص 
تسا مارح  رظن  سمل و  مزلتسم  نوچ  یلو  درادن ؛ یعرش  عنام  ًاتاذ  راک  نیا  باوج : تسا ؟ هنوگچ  یعرـش  رظن  زا  ثلاث  نز  محر  هب  هدشن 

، یکـشزپ ماکحا  هیدـه  يارب  اهنآ  تقفاوم  ایآ  دوخ ، نینج  هب  نیجوز  زاین  مدـع  تروص  رد  . 2 دشابیم . زیاج  ترورـض  تروص  رد  اهنت 
یهجو دوخ  نینج  يادها  يازا  رد  دنناوتیم  نینج  بحاص  نیدـلاو  ایآ  . 3 تسا . مزال  يرآ ، باوج : تسا ؟ مزـال  ریغ  هب  نینج   78 ص :

سکعرب ناگدننکتفایرد و  هب  نینج  ناگدننکادها  تاصّخـشم  هئارا  ایآ  . 4 دنریگن . يزیچ  هک  تسا  نیا  رتهب  باوج : دـنیامن ؟ تفایرد 
.5 دسرب . عالّطا  هب  دوش و  تبث  اهنآ  ّتیوه  تسا  مزال  دراد ، هفطن  یلـصا  نابحاص  هب  ّقلعت  روبزم  دنزرف  هکنیا  هب  رظن  باوج : تسا ؟ مزال 

رتخد تروص  رد  . 6 تسا . مرحم  يرآ ، باوج : تسامرحم ؟ هدـش ، گرزب  وا  محر  رد  هکینز  اب  ایآ  دـشاب ، رـسپ  دـنزرف  هکیتروص  رد 
: باوج دنتـسه ؟ یناسک  هچ  لصاح  دنزرف  نیدلاو  . 7 تسا . مرحم  يرآ ، باوج : تسا ؟ مرحم  نیـشناج  ردام  رهوش  اب  ایآ  دـنزرف ، ندوب 
زا طقف  باوج : تسا ؟ هنوگچ  ّدلوت  زا  سپ  اههّچب  نیا  ثرا  . 8 دشابیم . مرحم  زین  ثلاث  نز  هب  دنچره  دناهفطن ، نابحاص  وا  ردام  ردـپ و 
ایآ دوخ ، نینج  يادـها  رد  کمخت ) هفطن و  بحاص   ) نینج بحاـص  نیدـلاو  یلبق  تقفاوم  تروص  رد  . 9 دـنربیم . ثرا  هفطن  نابحاص 

تیاضر اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  باوج : دـنوش ؟ لفط  دادرتسا  یـضاقتم  ثلاث  صخـش  زا  دـعب ، اهلاس  اـی  دازون و  دـّلوت  زا  سپ  دـنناوتیم 
، محر زا  جراخ  رد  ینوناق  جوز  کمخت  مرپسا و  زا  هتفای  نیوکت  ِنینج  لاقتنا  دروم  رد  ًاـفطل  لاؤس 198 - دنریگب . ار  هّچب  نیشناج ، ِردام 

یمکح هچ  یفیلکت  ظاـحل  زا  راـک  نیا  . 1 دیهد : خـساپ   79 ص : یکـشزپ ، ماکحا  ریز  تـالاؤس  هب  نیـشناج ) رداـم   ) یبنجا نز  محر  هب 
ردام . 2 تسین . زیاج  ترورـض  دراوم  رد  زج  تسا ، مارح  سمل  هاگن و  مزلتـسم  ًابلاغ  نوچ  یلو  تسا ؛ زیاـج  ًاـتاذ  رما  نیا  باوج : دراد ؟

ردپ و کمخت ، مرپسا و  نابحاص  باوج : تسناد ؟ یعاضر  ردام  مکح  رد  ار  نیشناج  ردام  ناوتیم  ایآ  تسا ؟ نز  مادک  هتفای  ّدلوت  لفط 
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ردام  ) یبنجا نز  ندوب  لّـهأتم  اـی  دّرجم  اـیآ  . 3 تسا . یعاضر  ردام  مکح  رد  نیـشناج  ردام  و  دنتـسه . هدـش  دـّلوتم  دـنزرف  یقیقح  ردام 
مادـک چـیه  باوج : دراذـگیم ؟ هطوبرم  ماکحا  رد  يریثأت  محر ، ندوب  یناّـجم  ریغ  اـی  یناّـجم  نیـشناج ، رداـم  لـهج  ملع و  نیـشناج ،)

یعونـصم محر  رد  درم  مرپسا  اب  طقف  دنزرف  دیلوت  ب ) دشاب . شرهوش  هزاجا  اب  دیاب  دراد ، رهوش  نیـشناج  ردام  رگا  یلو  درادـن ، یتوافت 
، دنهد شرورپ  یعونـصم  محر  رد  نز ، هفطن  اب  بیکرت  نودـب  ار  درم  مرپسا  هک  دـنک  تفرـشیپ  ردـق  نآ  هدـنیآ  رد  ملع  رگا  لاؤس 199 -

دیلوت ج ) دوشیمن . بوسحم  وا  یعرـش  دـنزرف  یلو  تسا ؛ مرپسا  بحاص  هب  بوسنم  طقف  دولوم  نآ  باوج : دوب ؟ دـهاوخ  هچ  نآ  مکح 
تالوصحم اههناد و  زا  ار  هفطن  مرپسا و  هک  دـنک  تفرـشیپ  اجنآ  ات  ملع  رگا  لاؤس 200 - یتابن  تالوصحم  اههناد و  زا  هدافتـسا  اب  دنزرف 

؟ تسا یـسک  هچ  هب  ّقلعتم  كدوک  تروص  نیا  رد  دنروآ ، لمع  هب  یعونـصم  دازون  و  دـننک ، حـیقلت  نز  هب  دـنریگب و  نآ  دـننام  یتابن و 
اب دنزرف  دـیلوت  80 د ) ص : یکـشزپ ، ماـکحا  تسین . تباـث  نز  نآ  زا  واندرب  ثرا  یلو  تسامرحم ، نز  نآاـب  طـقف  كدوک  نیا  باوج :

شرورپ یعونصم  محر  رد  ار  نآ  و  هّیهت ، یتابن  ياههدروآرف  زا  ار  مرپسا  هفطن و  رگا  لاؤس 201 - یعونصم  محر  رد  یتابن  هفطن  مرپسا و 
دراد ردپ  هن  ینعی  تسین ؛ یـسک  هب  ّقلعتم  دازون  نیا  باوج : دوشیم ؟ قحلم  یـسک  هچ  هب  دازون  دنروآ . لمع  هب  یکدوک  نآ  زا  و  دنهد ،

يدرم هغیـص  هب  نز  نیا  رگا  تسا . هداد  قالط  ار  شرـسمه  اذل  و  درادن ، هفطن  درم  لاؤس 202 - لّوا و ...  رهوش  زا  قـالط  ه ) رداـم . هن  و 
هفطن نآ  ًادعب  و  دیآرد ، لّوا  رهوش  دقع  هب  هّدع  هغیص و  نایاپ  زا  دعب  نز  و  دننک ، بیکرت  ار  نز  نآ  دیدج و  رهوش  هفطن  سپـس  دیآرد ،
تروص هچ  هب  ّتیمرحم  ثرا و  و  تسیک ؟ هّچب  نآ  ردام  ردپ و  تروص  ره  رد  و  دراد ؟ یمکح  هچ  راک  نیا  دننک ، قیرزت  نز  محر  هب  ار 

لاؤس 203- یمحر  جراخ  حاقل  و ) دراد . ّقلعت  هفطن  یلصا  نابحاص  هب  دنزرف  یلو  تسا ، زیاج  دنک  باجیا  ترورض  رگا  باوج : تسا ؟
لصاح كدوک  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  نز  نامه  محر  رد  نآ  ینیزگیاج  ندب و  زا  جراخ  رد  یعرـش  رهوش  نز و  کمخت  مرپسا و  حیقلت 

ترورـض تروص  رد  اهنت  تسا ، مارح  سمل  رظن و  مزلتـسم  ًالومعم  نوچ  یلو  درادـن ؛ یلاکـشا  ًاتاذ  راـک  نیا  باوج : تسا ؟ هداز  لـالح 
راتفرگ نز  ای  و  لتخم ، نز  درم و  نآ  ییوشانز  یگدـنز  دوشن  ماجنا  راک  نیا  رگا  اًلثم  هک  تسا  نیا  ترورـض  زا  روظنم  . ) دـشابیم زیاج 

نز و کمخت  مرپسا و  حـیقلت  لاؤس 204 -  81 ص : یکـشزپ ، ماکحا  تسا . هداز  لالح  روکذـم  دـنزرف  لاح  ره  رد  و  دوشیم .) يرامیب 
نامه اب  باوج : تسا . هداز  لالح  لمع  نیا  زا  لصاح  كدوک  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  یناسنا  ریغ  طیحم  رد  نینج  دـشر  یعرـش و  رهوش 

. تسا هداز  لالح  روکذم  دنزرف  و  درادن ، یلاکشا  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  یطورش 

زاجم ریغ  حیقلت  . 2

رگا تسا . لماک  تاـیح  ياراد  گرم  زا  سپ  تعاـس  اـت 72  یملع  رظن  زا  درم  هفطن  لاؤس 205 - شاهجوز  هب  یّفوتم  هفطن  حـیقلت  فلا )
لمع نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنتسه ؟ راک  نیا  هب  زاجم  اّبطا  ایآ  دشاب ، هتشاد  دوخ  ياّفوتم  رهوش  زا  یعونـصم  حیقلت  تساوخرد  هجوز 
لیاوا نامه  رد  جوز  و  هتـشادن ، يدـنزرف  جوز  زا  هجوز  هک  تسا  يدراوم  رد  ًاتدـمع  و  ددرگیم ، لامعا  یجراخ  ياـهروشک  رد  ًاـضعب 
هتفرگ یکـشزپ  لوصا  قیرط  هب  وا و  تیاـضر  اـب  جوز  مرپسا  لاؤس 206 - دراد . لاکـشا  باوـج : تسا . هتفر  اـیند  زا  یلیلد  ره  هب  جاودزا 
هدمآ ایند  هب  دنزرف  و  هتفرگ ، تروص  حیقلت  رهوش  توف  زا  سپ  و  تسا . هتفر  ایند  زا  راک  نیا  زا  لبق  اّما  دوش ، حـیقلت  وا  هجوز  هب  ات  هدـش 

هچناـنچ یلو  تسا ؛ هدوـبن  زاـجم  راـک  نـیا  باوـج : دربیم ؟ ثرا  وا  زا  تـسا و  جوز  ناـمه  عورـشم  دـنزرف  روکذـم  دـنزرف  اـیآ  تـسا .
دنویپ ب ) دربیمن . ثرا  ردـپ  زا  یلو  دربیم ، ثرا  شردام  زا  دراد و  ار  ّتیمرحم  ماـکحا  تسا و  هدازلـالح  روبزم  دـنزرف  دنتـسنادیمن 

82 ص : یکـشزپ ، ماکحا  رادراب  يارب  هیلک ) دنویپ  دننام   ) یبنجا نز  نادـمخت  دـنویپ  دروم  رد  لاؤس 207 - هجوز  هب  هّیبنجا  نز  نادـمخت 
ج) تخورف ؟ ناوتیم  ار  نادـمخت  ایآ  ب ) دراد ؟ هید  تسا و  زیاج  راک  نیا  ایآ  فلا ) دـیهد : خـساپ  ریز  تـالاؤس  هب  ًاـفطل  هجوز ، ندـش 

دـشابن راک  نیا  يارب  یترورـض  هچنانچ  باوج : دنکیم ؟ ادیپ  ندوب  ردام  دـننام  یّقح  یبنجا  نز  ایآ  د ) تسا ؟ هنوگچ  هجوز  دالوا  مکح 
رد و  تسوا . دوخ  لام  دنزرف  و  دوشیم ، نز  نآ  ندب  ءزج  وضع  نیا  دنویپ  زا  دعب  دراد ، دوجو  یترورـض  رگا  و  دوش . رظن  فرـص  نآ  زا 
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هن دریگب ، روبزم  وضع  نتـشادرب  هزاجا  لباقم  رد  ار  لوپ  هک  تسا  رتهب  دـنچره  تسا ؛ زیاج  نآ  شورف  دـیرخ و  و  درادـن ، هید  قوف  ضرف 
یصیاقن هفطن  ثیح  زا  هک  تانمؤم ، نینمؤم و  زا  یضعب  لاؤس 208 - هفطن  کناب  رد  دوجوم  ياههفطن  زا  هدافتسا  ج ) نآ . دوخ  لباقم  رد 

رد دوشیم ، يرادـهگن  هفطن  کناب  رد  هک  ییاه  هفطن  زا  ناوتیم  ایآ  دـننکیم . هعجارم  يرورابان  زکارم  هب  ندـش  راددالوا  يارب  دـنراد ،
روط هب  هک  یتروص  رد  داد ؟ رارق  ناشنارسمه  محر  رد  هاگتـسد  اب  و  مهارف ، ار  حاقل  طیارـش  و  جوزمم ، اهنآ  دوخ  ینم  اب  یعونـصم  حاقل 
هفطن کناب  رد  دوجوم  هیوهلا  لوهجم  ياهکمخت  اهمرپسا و  زا  دـنناوتیم  اـیآ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  کـمخت  مرپسا و  اـهنآ  ینم  رد  یّلک 
هناگیب هفطن  زا  هدافتـسا  باوج : دوب ؟ دهاوخ  یـسک  هچ  هب  ّقلعتم  دـیآ ، دوجو  هب  يدـنزرف  قوف  ضرف  ود  رد  هچنانچ  و  دـنیامن ؟ هدافتـسا 

، دوش ماجنا  یلمع  نینچ  رگا  یلو  دشاب . یعرـش  حیحـص  جاودزا  هب  دنتـسم  دیاب  دـنزرف  دـّلوت  و  تسین ، زیاج  ندـش  دـنزرف  بحاص  يارب 
ماکحا دربب . ثرا  وا  زا  هکنآ  یب  دشابیم ، مرحم  زین  هدش  تشک  وا  محر  رد  هک  يردام  هب  تبـسن  و  تسا ، هفطن  نابحاص  هب  ّقلعتم  دنزرف 

درم مرپسا  رگا  دراد . يروراـب  تردـق  ملاـس و  وا  نز  یلو  میقع ، يدرم  لاؤس 209 - هّیبنجا  هب  یبـنجا  هفطن  حـیقلت  83 د ) ص : یکشزپ ،
نیا ایآ  ًالّوا : دـییامرفب : ًافطل  دوش ، هداهن  نز  محر  رد  هتفای  بیکرت  هفطن  سپـس  بیکرت ، روکذـم  نز  کمخت  اـب  هاگـشیامزآ  رد  يرگید 

ایآ ًاثلاث : تسانز . هیبش  یتاهج  زا  یلو  تسین ؛ انز  باوج : دوشیم ؟ بوسحم  انز  رما  نیا  ایآ  ًایناث : تسین . زیاج  باوج : تسا ؟ زیاـج  راـک 
اب كدوک  یعرـش  هطبار  ًاعبار : درادن . يریثأت  چیه  باوج : دراد ؟ يریثأت  هلأسم  مکح  رد  مرپسا  هدـنهد  ندوب  سانـشان  ای  ندوب  صّخـشم 

، تسوارـسمه یعیبطدـنزرف  هکنیازج  درادـنوااب ؛ ياهطبار  باوـج : دوـب ؟ دـهاوخ  هنوـگچ  حاـکن  تـّیمرحم و  ثرا ، ظاـحل  زا  نز  رهوـش 
هب باوج : دـشابیم ؟ هنوگچ  حاـکن  ّتیمرحم و  ثرا ، رظن  زا  مرپسا  بحاـص  درم  اـب  كدوک  یعرـش  هطبار  ًاـسماخ : دـشابیممرحمواابو .
راد هّچب  یلو  هدرک ، جاودزا  تـسا  لاـس  تـشه  لاؤس 210 - دـنربیمن . ثرارگیدـکیزایلو  تسامرحمهک ؛ تسوا  عورـشماندنزرف  هلزنم 
هب درک ؟ هدافتـسا  يرگید  درم  هفطن  زا  ناوتیم  ایآ  تسین ، نم  ندش  راد  هّچب  هب  يدیما  چـیه  و  تسا ، مرهوش  هیحان  زا  لکـشم  موشیمن .

لمع نیا  دناهتفگ  هک  ماهدینـش  نمـض  رد  دـننک . قیرزت  نز  هب  رتکد  بطم  رد  ار  درم  مرپسا  و  دـننیبن ، ار  رگیدـمه  فرط  ود  هک  ياهنوگ 
هب و  هتفرگ ، یصخش  زا  هک  تسا  ینوخ  دننام  و  درادن ، یلاکشا  دننیبیمن ، ار  رگیدمه  فرط  ود  و  تسا ، قالط  زا  يریگولج  يارب  نوچ 

نیا باوج : دراد ؟ تّحص  يزیچ  نینچ  ایآ  تسا . لالح  یعرش  رظن  زا  اذهل   84 ص : یکشزپ ، ماکحا  و  دننکیم ، قیرزت  يرگید  صخش 
يدرم هزور  کی  اًلثم  ّتقوم  دقع  هب  هّدـع  نتـشذگ  زا  دـعب  و  دـیریگب ؛ قالط  ناترهوش  زا  امـش  هکنیا  رگم  تسین ؛ زیاج  دراد و  هانگ  راک 
ًادّدجم دنزرف  ّدلوت  زا  دعب  و  دننک ، قیرزت  امـش  هب  هتفرگ و  رتکد  بطم  رد  ار  درم  نآ  هفطن  و  دینیبن ، هدیدن و  زگره  ار  وا  دنچره  دییآرد ،

رارق شیاـمزآ  هلول  رد  ار  یبنجا  نز  درم و  مرپسا  ناوتیم  اـیآ  لاؤس 211 - تسین . زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  دـییآرد . ناترهوش  دـقع  هب 
رد دوش  ّدلوتم  يدنزرف  رگا  تسین و  زیاج  راک  نیا  باوج : دراد ؟ ار  انزلا  دلو  مکح  ایآ  تسیک ؟ هب  ّقلعتم  دوش  ّدلوتم  يدـنزرف  رگا  داد ؟
زا لبق  متسه . هلاس  ینز 26  لاؤس 212 - بسانم ! ّلح  هار  کی  دربیمن . ثرا  اهنآ  زا  یلو  تسا ؛ هفطن  نابحاص  عباـت  ماـکحا  زا  يرایـسب 

شیپ لاـس  تهج 6  نیدـب  دوشیم . لح  نامیاز  جاودزا و  اب  امـش  تالکـشم  دـنتفگ : اـهرتکد  متـشاد . هناـیهام  دـیدش  ياـهدرد  جاودزا 
هّجوتم جاودزا  زا  سپ  هاـم  هنافّـسأتم 9  یلو  موش ، رادهّچب  دوز  هک  متفرگ  میمـصت  مدـشیم ، لّمحتم  يداـیز  درد  نوچ  و  مدرک ، جاودزا 

ار دوخ  هیحور  شیپ  زا  شیب  دوب ، مهم  یلیخ  میارب  هلأسم  نیا  هک  نم  دوشیمن . راد  هّچب  اًلـصا  و  تسا ، میقع  لماک  روط  هب  مرهوش  مدـش 
راک نیا  هب  لّوا  نم  دوش .» قیرزت  امش  هب  گنرس  اب  ياهناگیب  درم  مرپسا  : » هک تسا  نیا  هار  اهنت  دنیوگیم  ناکشزپ  نونکا  مداد . تسد  زا 

هچ دییوگب : ًافطل  تسا . هدیـسر  بل  هب  مناج  نونکا  یلو  تسا . مارح  راک  نیا  امـش  ياوتف  قبط  و  متـسه ، امـش  دّلقم  نوچ  مدوبن ، یـضار 
تروص هب  دـنچره   ) ناترهوش زا  امـش  هک  تسا  نآ  عورـشم  هار  اـهنت  باوج : مدرگن ؟ یهاـنگ  بکترم  مه  و  موش ، راد  هّچب  مه  هک  منک 
دییآرد هفطن  بحاص  ّتقوم  دقع  هب  هّدع  نتـشذگ  زا  سپ  و  دـیریگب ، قالط  نایفارطا ) عالّطا  نودـب  هنایفخم و   85 ص : یکشزپ ، ماکحا 

رهوش دقع  هب  دیناوتیم  هرابود  نامیاز  ّتقوم و  دقع  نایاپ  زا  سپ  و  دوش ، قیرزت  امش  هب  هفطن  سپـس  دینیبن ،) زگره  ار  رگیدمه  دنچره  )
ماوقا هب  یلو  تسا . مرحم  مه  امش  رهوش  هب  و  دوشیم . بوسحم  شردپ  هفطن  بحاص  و  هّچب ، نآ  ردام  امش  تروص  نیا  رد  دییآرد . لّوا 
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«1 . » تسا مرحم  امش  ماوقا  هب  اّما  تسین . مرحم  ناترهوش 

یعونصم حیقلت  ماکحا  . 3

دوخ طّسوت  مارح ، تامّدـقم  داجیا  نودـب  رهوش  هفطن  : » هک دـناهدومرف  زیوجت  یتروص  رد  ار  حـیقلت  ماـظع  عجارم  زا  یخرب  لاؤس 213 -
شرسمه گرم  ًانایحا  هّیوناث و  تنوفع  ثعاب  راک  نیا  ییانشآ ، صّصخت و  نتـشادن  ّتلع  هب  رگا  لاح  ددرگ .» قیرزت  نز  محر  رد  رهوش 

بیغرت لمع  نیا  هب  تبـسن  ار  وا  مزال  ياهیهاگآ  نداد  نودب  هک  هدوب  یـصّصختم  دارفا  هّجوتم  نامـض  ای  تسا ، نماض  رهوش  ایآ  ددرگ ،
. دیاین شیپ  يرطخ  ات  درک ، هدافتسا  صّصختم  دارفا  زا  ناوتیم  دوش  ساسحا  راک  نیا  يارب  یترورـض  هک  یتروص  رد  باوج : دناهدرک ؟

زین درم  و  هدوب ، شرهوش  زا  هفطن  هدرکیم  نامگ  نز  هک  ییاج  لثم   ) هتفرگ تروص  ههبش  روط  هب  حیقلت  لمع  هک  ییاج  رد  لاؤس 214 -
رب دالوا  ماـکحا  اـیآ  تسا .) هدوبن  روط  نیا  هک  یلاـح  رد  دـشابیم ، وا  یعقاو  رـسمه  هدـش ، وا  محر  دراو  هفطن  هک  ینز  هدرکیم  ناـمگ 
زین نز  نآ  رهوش  هب  و  تسا . ههبـش  دلو  نز  نآ  هفطن و  نآ  بحاص  هب  تبـسن  باوج : دوشیم ؟ يراج  دمآ ، دـهاوخ  ایند  هب  هک  يدـنزرف 

نامز ات  لثملاةرجا  ای  هقفن  تفایرد  ّقحتـسم  نینج ) ياریذـپ  نز   ) نیـشناج ردام  ایآ  لاؤس 215 -  86 ص : یکـشزپ ، ماکحا  تسا . مرحم 
دقع لومـشم  ای  ددرگیم ؟ یّقلت  محر ) هراجا   ) اضعا هراجا  یعون  راـک  نیا  اـیآ  و  دـشابیم ؟ نینج  ردـپ  هفطن و  بحاـص  زا  نینج ، دـّلوت 
لمع و  دراد . لثملا  ةرجا  ّقح  هتـشادن ، ناگیار  هبنج  و  دـنرادن ، يدادرارق  رگا  و  تسا ، داد  رارق  عبات  عوضوم  نیا  باوج : تسا ؟ يرگید 

87 ص : یکشزپ ، ماکحا  نینج . شرورپ  يارب  ندش  ریجا  هکلب  اضعا ؛ هراجا  هن  تسا ، هراجا  یعون  روبزم 

نینج طقس  هب  طوبرم  لئاسم   9

زاجم ریغ  طقس  فلا )

ای رطخ  فوخ  ای  نیقی  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  نآ  ندرب  نیب  زا  هفطن  داـقعنا  زا  دـعب  اـیآ  لاؤس 216 - هفطن  داقعنا  زا  دـعب  . 1
: باوج دراد ؟ یمکح  هچ  رفاک  ناملسم و  نینج  طقس  لاؤس 217 - رفاک  نینج  . 2 دراد . هید  تسین و  زیاج  دشابن ، ردام  يارب  یمهم  ررض 

ندرک طقاس  زین  راّفک  ياههّچب  دروم  رد  و  دـشاب . عورـشمان  دـنزرف  رگا  یّتح  تسین ، زیاج  ناملـسم  نینج  ندرک  طـقاس  هک  تسا  حـضاو 
ینامرد طقـس  ناوتیم  حور  جولو  زا  لبق  ریز  دراوم  رد  اـیآ  لاؤس 218 - دشاب . عورـشمان  دنزرف  اهنآ  بهذـم  رد  رگا  یّتح  تسین ، زاجم 

88 ج) ص : یکـشزپ ، ماکحا  یکیتنژ . ياهیرامیب  ب ) درم . دهاوخ  دـّلوت  زا  سپ  نینج  ًامّلـسم  مینادیم  هک  ییاهیرامیب  فلا ) داد : ماجنا 
یعطق هبنج  قوف  ياهینیب  شیپ  هک  صوصخ  هب  دراد ، لاکشا  دراوم  نیا  رد  نینج  طقس  باوج : یلافسنانآ .» لثم   » نادازون ياهیراجنهان 

لاؤس هعیش  ریغ  نینج  . 3 تسین . زیاج  باوج : دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  حور  جولو  زا  سپ  نینج  دروم  رد  قوف  لـماوع  لاؤس 219 - درادن .
. ترورض دراوم  رد  رگم  تسین ؛ زیاج  دروم  چیه  رد  نینج  طقس  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  هعیش  ریغ  نینج  طقس  - 220

تسا زیاج  نینج  طقس  هک  يدراوم  ب )

شیامزآ هلول  رد  لووا )  ) نز کمخت  اـب  ار  مرپسا )  ) درم ینم  هاگـشیامزآ ، رد  اـبطا  لاؤس 221 - هاگـشیامزآ  هلول  رد  هتفای  دـشر  هفطن  . 1
اذـل و  دراد ، نینج  طقـس  مکح  راک  نیا  ای  دـنکفا ، رود  ناوتیم  ار  هتفای  دـشر  هفطن  ایآ  . 1 دییامرفب : دـنهدیم ، دـشر  ار  نآ  و  هداد ، رارق 

تخادرپ نینج  طقس  هید  دیاب  ایآ  دشابن ، زیاج  نآ  ندنکفا  رود  رگا  . 2 دومن ؟ تظفاحم  يو  زا  ندش  حور ) بحاص   ) لماک ِلفط  ات  دیاب 
یقرف جولو ، زا  دـعب  اـی  حور ، جولو  زا  لـبق  نآ  نتخادـنا  رود  نیب  اـیآ  . 3 تسیک ؟ هدـهع  رب  دوش  تخادرپ  دـیاب  هک  یتروـص  رد  دوـش ؟

.5 تسه ؟ یهاگـشیامزآ  هلول  رد  دـشر  حاقل و  يارب  هیبنجا  نز  ینم  اب  یبنجا  درم  هفطن  نیب  یتوافت  اـیآ  قوف ، لاؤس  دروم  رد  . 4 تسه ؟
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يرادهگن . 1 باوج : تسا ؟ زیاج   89 ص : یکـشزپ ، ماکحا  لمع  نیا  ماجنا  لصا  ایآ  دشاب ، هّیبنجا  یبنجا و  نز  درم و  هب  ّقلعتم  ینم  رگا 
. درادن یلیلد  نآ  ظفح  هدماین ، رد  ياهدـنز  ناسنا  تروص  هب  هک  مادام  . 3 درادن . هید  هک  دـش  نشور  لبق  باوج  زا  . 2 تسین . بجاو  نآ 
هب ـالتبم  هک  ياهلماـح  نز  رد  لاؤس 222 - دوـش  هقلخلا  صقاـن  نینج  هک  یتروـص  رد  . 2 تسین . لاکـشا  زا  یلاـخ  . 5 تسین . یتواـفت  . 4

ناوتیم ایآ  دوشیم ، نینج  ندش  هقلخلا  صقان  ثعاب  مه  هعـشا  نداد  و  دراد ، زاین  ینامرد  هعـشا  هب  مه  نآ  نامرد  و  هدـش ، محر  ناطرس 
لبق يرادراب و  نیتسخن  لحارم  رد  و  تسا ، دیدش  یعطق و  وا  ندش  هقلخلا  صقان  رگا  باوج : درک ؟ ینامرد  طقس  ینامرد ، هعـشا  زا  لبق 

لاؤس 223- دشاب  رطخ  رد  ردام  ناج  . 3 درادن . یعنام  ددرگ  هار  نیا  هب  رصحنم  زین  نامرد  هار  و  دشاب ، لماک  ِنینج  هلحرم  هب  ندیـسر  زا 
طقس دشاب  ياهلحرم  ره  رد  لمح  دشاب  هتفرشیپ  عون  زا  ناطرس  رگا  ناتسپ » ناطرس  اًلثم   » ناطرس هب  التبم  هلماح  نانز  رد  هک  تسا  لومعم 

و تسا ، رطخ  رد  ردام  تایح  هکنیا  تسخن  دراد : تیّمها  رظن » ود   » زا راـک  نیا  و  دـنزادرپیم . رداـم  ناـمرد  هب  هداد و  ماـجنا  ار  یناـمرد 
ناطرـس رگا  تهج  نیدب  دنامیم . ياج  هب  ردام  نودب  دنزرف  مه  دوریم و  نیب  زا  ردام  مه  یگلماح  متخ  هب  ندادـن  هزاجا  اب  هکنیا  رگید 

و دـسرب ، یگدـنز  تیلباق  ّدـح  هب  نینج  ات   90 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دـننکیم  ربص  ییاهتنا ، ياـههام  رد  یگلماـح  و  دـشاب ، هّیلّوا  عون  زا 
ياههام رد  یگلماح  رگا  و  دـننکیم . گرزب  ار  وا  هژیو  تبقارم  تحت  و  جراخ ، مکـش  زا  دـعوم  زا  رتدوز  ار  نآ  یحاّرج  لمع  اـب  سپس 

ماجنا یتروص  رد  یناـمرد  طقـس  دراوم  نیا  رد  هّتبلا  دریذـپیم . تروص  مه  ناطرـس  ناـمرد  و  هدـش ، ماـجنا  یناـمرد  طقـس  دـشاب ، هّیلوا 
هچ عرش  رظنم  زا  دمآ  الاب  رد  هچنآ  ینامرد ؛ هعـشا  ای  ینامرد . یمیـش  لثم  دشاب ، رـضم  نینج  يارب  ناطرـس  یـساسا  نامرد  هک  دریذپیم 

دعوم زا  لبق  هّچب  ندرک  ّدلوتم  و  درادن . یعنام  دـنک  یط  ار  لّوا  ياههام  نینج  و  دـشاب ، رطخ  رد  ردام  تایح  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح 
لمع هب  زاین  فداصت  رثا  رد  دربیم ، رـس  هب  یگلماح  متفه  هاـم  رد  هک  ینز  لاؤس 224 - درادن . یلاکشا  مه  هژیو  طیارـش  اب  وا  شرورپو 

ایآ میراد ) هّچب  توف  هبینیقی  ملع   ) دریمیم هّچب  یـشوهیب  رثا  رد  یلو  تسوا ، ندومن  شوهیب  شاهمزال  هک  دـنکیم ، ادـیپ  يروف  یحاّرج 
یعنام دـشاب  یـشوهیب  یحاّرج و  لمع  هب  رـصحنم  هار  تسا و  رطخ  رد  ردام  ناـج  رگا  باوج : دوش ؟ لـمع  یحاّرج و  رداـم ، تسا  زیاـج 

، الاب طیارش  اب  باوج : دوش ؟ لمع  ردام  تسا  زیاج  مه  زاب  ایآ  دورب ، هّچب  توف  لامتحا  هک  یتروص  رد  الاب  ضرف  رد  لاؤس 225 - درادن .
زیاج نینج  طقـس  ایآ  دشاب ، نینج  ردام و  ندـش  فلت  هب  ملع  حور ، جولو  زا  سپ  رگا  لاؤس 226 - تسا . زیاـج  یلوا  قیرط  هب  ضرف  نیا 

. داد تاجن  ار  ردام  ناج  نینج  طقـس  اب  ناوتیم  دنریمیم ، ود  ره  دنامب  یقاب  لاح  نامه  هب  ردام  رگا  هک  هلأسم ، ضرف  رد  باوج : تسا ؟
ایآ . 1 دییامرفب : ددرگیم ،  91 ص : یکـشزپ ، ماکحا  ردام  گرم  بجوم  نینج  ندنام  هک  دهد  یعطق  صیخـشت  بیبط  رگا  لاؤس 227 -

دنامب و ملاس  هّچب  ات  داهن  یقاب  لاح  نامه  هب  ار  ردام  ناوتیم  ایآ  . 2 دنامب ؟ ملاس  ردام  ات  دربب ، نیب  زا  ردام  مکش  رد  ار  نینج  تسا  زیاج 
تـسیچ فیلکت  دشاب  راک  رد  هّچب  يارب  مه  ردام و  يارب  مه  گرم ، لامتحا  لاح ، نامه  هب  ردام  ندراذـگ  یقاب  رد  رگا  . 3 دریمب ؟ ردام 

: باوج دراد ؟ توافت  حور  جولو  زا  لبق  نینج  هب  تبـسن  قوف  مکح  ایآ  . 4 دشاب ؟) يواسم  ود  ره  يارب  تمالـس  گرم و  لامتحا  ینعی  )
ردام تاجن  يارب  نینج  طقـس  دشاب ، هدماین  رد  لماک  ناسنا  تروص  هب  هّچب  هاگره  . 2 درادن . یعنام  هدشن  لماک  نینج  تقلخ  هچنانچ  . 1

نودـب ود  نآ  زا  یکی  ات  تشاذـگ  دوخ  لاح  هب  ار  اـهنآ  دـیاب  دـنکیم ، ادـیپ  تاـجن  ًاـعطق  ود  نآ  زا  یکی  مینادـب  رگا  . 3 درادن . لاکـشا 
ات درک  طقـس  ار  نینج  ناوتیم  دریمب ، نینج  طقف  ای  دـنریمب  ود  ره  هک  تسا  نیا  نایم  ریاد  رما  رگا  و  دـبای . تاجن  يرگید  ناسنا  تلاخد 

و هدیدرگ ، یمشچ  يرامیب  راچد  یمناخ  لاؤس 228 - دشاب  رطخ  رد  ردام  یتمالـس  . 4 دـش . مولعم  الاب  ياهباوج  زا  . 4 دنامب . هدنز  ردام 
نینج طقـس  دـیاب  راچان  هب  و  تسا ، ههام  هس  لمح  ياراد  مناخ  نیا  هنافّـسأتم  اّما  دـناهداد ؛ یـسناژروا  روط  هب  یحاّرج  لـمع  هب  رظن  اـّبطا 
نینج هب  يدایز  ياهررـض  نینچمه  و  دوشیم ، روک  دنکن  لمع  ار  دوخ  مشچ  رگا  و  دناسرب . ماجنا  هب  ار  مشچ  یحاّرج  لمع  دعب  و  دنک ،

ماکحا درادـن . یعنام  ًارهاظ  يرادراب  هب  نداد  نایاپ  هلأسم  ضرف  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  نینج  طقـس  ایآ  تروص  نیا  رد  ددرگیم ، دراو 
صیخـشت اب   ) یگلماـح همادا  و  دـشاب ، راـمیب  رداـم  فلا ) درک ؟ نینج  طقـس  ناوتیم  ریز  دراوم  رد  اـیآ  لاؤـس 229 -  92 ص : یکـشزپ ،

هب قوف  يرامیب  ب ) ددرگ . ردام  لاح  تماخو  يرامیب و  دیدشت  ثعاب  هداد ) صیخشت  زین  شدوخ  و  دراد ، ردام  هک  یتّیعـضو  و  کشزپ ،
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دیدهت ار  وا  يرطخ  هنوگچیه  و  تسا ، یتمالس  تّحص و  لامک  رد  ردام  ج ) دشاب . نینج  طقس  رب  فّقوتم  ردام  تایح  هک  دسرب  ياهجرد 
صیخشت قبط  دوش ، ّدلوتم  یتلاح  نینچ  اب  رگا  و  تسین ، ناسنا  لکش  هب  نینج  رس  ای  دراد . رـس  ود  یلو  تسا ، ملاس  زین  نینج  و  دنکیمن ،

یتالکـشم هعماج  نیدـلاو و  و  وا ، دوخ  يارب  يدـنزرف  نانچ  تایح  همادا  ای  دورب . اـیند  زا  دـّلوت  زا  سپ  زور  دـنچ  تسا  نکمم  کـشزپ ،
یعرش رظن  زا  یتّیلوئسم  ایآ  تروص ، ره  رد  ه ) دییامرف . نایب  حور  جولو  زا  دعب  لبق و  ار  هلأسم  مکح  قوف ، ضورف  رد  د ) تشاد . دهاوخ 
طقـس باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دـیامن ، نینج  طقـس  هب  مادـقا  درم  کشزپ  دـشاب  مزال  هچنانچ  و ) دراد ؟ دوجو  نیجوز  کـشزپ و  يارب 

هب زونه  نینج  و  دـنک ، دـیدهت  ار  ردام  يدـیدش  يرامیب  رگا  نینچمه  دـشاب . رطخ  رد  ردام  ناـج  هک  تسا  زیاـج  یتروص  رد  اـهنت  نینج 
نایفارطا ردام و  ردپ و  يارب  هک  تسا  صقان  ياهنوگ  هب  نینج  هک  دوش  هداد  یعطق  صیخشت  رگا  زین  و  دشاب . هدیسرن  حور  ندیمد  هلحرم 

تـسا زیاج  یگلماـح  متخ  تروص ، هس  نیا  رد  دـشاب . هدـشن  هدـیمد  نآ  رد  حور  هکنیا  رب  طورـشم  دوشیم ، دـیدش  جرح  رـسع و  ببس 
هید هب  تبـسن  ار  بیبط  ردام ، ردپ و  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  درادـن . یعنام  تروص  نیا  رد  دـشاب ، درم  بیبط  هب  رـصحنم  هار  رگا  و  تسا .

لامتحا ای  میّنئمطم  هک  ینینج  يدمع  طقس  ایآ  لاؤس 230 - دشاب  هقلخلا  صقان  ای  بویعم  نینج  . 5 93 ص : یکشزپ ، ماکحا  دننک . هئربت 
رد هاگره  باوج : تسا ؟ زاجم  دوش ، تخادرپ  همزال  هید  رگا  يرادراـب  زا  یهاـم  ره  رد  دـش ، دـهاوخ  دـّلوتم  اـسران  بویعم و  میهدیم ،
نآ صقان  ّدلوت  سپـس  تلاح و  نآ  رد  نینج  ندنام  یقاب  و  دشاب ، هدماین  رد  لماک  ناسنا  تروص  هب  نینج  و  دشاب ، نینج  ییادتبا  لحارم 

سکع اب  لاؤس 231 - دـنهدب . ار  هید  دـیاب  ًاطایتحا  و  درادـن . یعنام  طیارـش  نیا  اب  ددرگ ، ردام  ردـپ و  يارب  دـیدش  جرح  رـسع و  ثعاـب 
دهاوخ يرانک  هب  یتشوگ  هکت  دننام  دلوت  زا  سپ  و  دـشابیم ، هقلخلا  صقان  نینج  هک  دـش  مولعم  يردام ، مکـش  نورد  نینج  زا  يرادرب 

رد تسا  زیاج  اـیآ  . 1 دییامرفب : دوب ، دهاوخ  یناسنا  روعـش  كرد و  هنوگره  دـقاف  و  دـشاب ، هتـشاد  دـناوتیمن  یتّیلاّعف  هنوگچـیه  و  داتفا ،
، دش رامیب  سپس  دمآ و  ایند  هب  لفط  نیا  رگا  . 2 دومن ؟ طقاس  ار  نینج  حور - جولو  زا  دعب  ای  حور  جولو  زا  لبق  ندوب - نینج  لاح  نامه 
: باوج دوش ؟ تحار  مه  جنر  درد و  زا  اسب  هچ  و  دریمب ، رتدوز  ات  دادن  ماجنا  يو  نامرد  دروم  رد  یمادقا  هنوگ  چـیه  هک  تسا  زیاج  ایآ 

سپـس تلاح و  نآ  رد  نینج  ندنام  یقاب  و  دشاب ، هدـماین  رد  لماک  ناسنا  تروص  هب  نینج  و  دـشاب ، نینج  ییادـتبا  لحارم  رد  هاگره  . 1
زا یلاخ  . 2 دنهدب . ار  هید  دیاب  ًاطایتحا  و  درادن ، یعنام  طیارش  نیا  اب  ددرگ ، ردام  ردپ و  يارب  دیدش  جرح  رـسع و  ثعاب  نآ  صقان  ّدلوت 
زا لبق  حور و  جولو  زا  دعب  طقس  مکح  الاب  تالاؤس  زا  یخرب  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاؤس 232 -  94 ص : یکشزپ ، ماکحا  تسین . لاکشا 
رد تکرح  هب  ردام  مکـش  رد  هّچب  هک  تسا  یماـگنه  باوج : تسا ؟ یناـمز  هچ  حور  جولو  هک  دـییامرفب  ًاـفطل  هدـش ، ناـیب  تواـفتم  نآ 

جولو زا  دـعب  نینج  ندوب  هقلخلا  صقان  هب  نتـشاد  نانیمطا  تروص  رد  لاؤس 233 - تسا . یگهام  راهچ  دودـح  رد  ًالومعم  هک  دـیآیم ،
حور هک  یتروص  رد  باوج : هعماج و ؟)...  نیدلاو و  يارب  نآ  ندـمآ  ایند  هب  دـیدش  تاعبت  هب  هّجوت  اب   ) میتسه طقـس  هب  زاجم  ایآ  حور ،

. تسین زیاج  نآ  ندرک  طقاس  دوشیم ، لصاح  یگهامراهچ  زا  سپ  ًالومعم  هک  دشاب ، هدش  هدیمد  نینج  رد 

نینج لاقتنا  ج )

جراـخ دـنکیم  طقـس  دـهد و  شرورپ  دوخ  بویعم  محر  رد  ار  نآ  دـناوتیمن  هک  ینز  مکـش  زا  ار  نینج  دـنناوتیم  ءاـبطا  لاؤس 234 -
نز رگا  . 1 دـییامرفب : دوش ، دـّلوتم  یعیبط  روط  هب  دـهد و  همادا  دوخ  دـشر  هب  اجنآ  رد  ات  هداد  رارق  يرگید  نز  ملاـس  محر  رد  و  هدومن ،

اب مود  نز  هک  یتروـص  رد  . 2 تسا ؟ زیاـج  راـک  نیا  اـیآ  دوشیم ) رهوش  کـی  هب  ّقلعتم  هفطن  هک   ) دـشاب لّوا  نز  رهوش  رـسمه  مه  مّود 
؟ دراد یتوافت  هچ  حور  جولو  زا  دـعب  ای  حور  جولو  زا  لـبق  راـک  نیا  ماـجنا  . 3 دراد ؟ یمکح  هچ  راـک  نیا  دـشاب ، هناـگیب  لّوا  نز  رهوش 
رد اهنت  تسا ، مارح  سمل  رظن و  مزلتـسم  ًالومعم  نوچ  یلو  درادـن ، یعنام  هفطن ) داقعنا  زا  دـعب   ) نینج لاقتنا  تروص ، هس  ره  رد  باوج :

رگا یلو  درم ، دهاوخ  دنامب  ردام  مکـش  رد  رگا  هک  تسا  ینینج  لاؤس 235 -  95 ص : یکشزپ ، ماکحا  دشابیم . زاجم  ترورـض  دراوم 
، دهدیم همادا  دوخ  تایح  دشر و  هب  و  هدنام ، هدـنز  دـنراذگب  روتابوکنا )  ) صوصخم هاگتـسد  رد  دـنیامن و  جراخ  ردام  مکـش  زا  ار  نآ 
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، جولو زا  دـعب  ای  حور و  جولو  زا  لبق  ایآ  . 2 دومن ؟ جراخ  ردام  مکـش  زا  ار  هّچب  ناوتیم  ایآ  تسیچ ، دروم  نیا  رد  فیلکت  . 1 دییامرفب :
یتوافت . 2 تسا . طایتحا  قباطم  نآ  رب  مادقا  هکلب  درادـن ، یلاکـشا  اهنت  هن  دـشاب  یعطق  عوضوم  نیا  رگا  . 1 باوج : دنکیم ؟ قرف  مکح 

. درادن

نینج طقس  ماکحا  د )

دناوتیم کشزپ  ایآ  دوش ، تخادرپ  یـسک  هچ  طّسوت  دیاب  همزال  هید  دـنک ، نینج  طقـس  کشزپ  تسا  مزال  هک  يدراوم  رد  لاؤس 236 -
رامیب اب  بیبط  هک  تسا  نیا  طایتحا  باوج : تسا ؟ یفاک  يو  زا  نید  عفر  تهج  طرـش ، نیا  ایآ  دشابن ؟ يو  هدهع  رب  هید  هک  دـنک  طرش 
هّجوتم یبیبط  رگا  لاؤس 237 - طایتحا .) ربانب   ) دوشب راد  هدهع  دیاب  شدوخ  ّالا  و  دـنزادرپب ، ناشدوخ  ار  هید  هک  دـنک  طرـش  وا  ناسک  ای 

دیاش و  دـننک ، نینج  طقـس  نانآ  دـهدیم  لامتحا  وا ، نیدـلاو  هب  نداد  عالّطا  تروص  رد  و  دوش ، يردام  مکـش  نورد  نینج  وضع  ضقن 
تیاکش ضرعم  رد  دهدن ، عالّطا  رگا  نمض  رد  و  تسا . مک  رایسب  يدوبهب  لامتحا  هک  دنیآرب ، نینج  زا  وضع  صقن  هجلاعم  ماقم  رد  مه 
یلاکشا نداد  عالّطا  باوج : تسیچ ؟ اجنیا  رد  بیبط  هفیظو  تفرگ ، دهاوخ  رارق  نینج  ّتیعضو  زا  نانآ  هب  عالّطا  مدع  هب  تبسن  نیدلاو 
ناشدرد دوش ، هداد  يوق  ياهنّکـسم  دنربیم  جنر  ًادـیدش  درد  زا  هک  ینارامیب  هب  هچنانچ  لاؤس 238 -  96 ص : یکشزپ ، ماکحا  درادن .

هب تبسن  بیبط  فیلکت  دش ، دنهاوخ  ییاهیتحاران  نینج و  ضراوع  راچد  ًادعب  رطاخ  نیا  هب  يوق  لامتحا  هب  نکیل  تفای ، دهاوخ  نیکـست 
. درادن یلاکشا  دشاب  شریذپ  لباق  القع  نایم  رد  دیدش  درد  نیکست  ربارب  رد  هک  دشاب  يررـض  هاگره  باوج : تسیچ ؟ نارامیب  هنوگنیا 

هتشاد ررض  نینج  يارب  هکلب  دشاب ، هتشادن  ررـض  شدوخ  يارب  رگا  و  تسین . زیاج  دزادنایم ، رطخ  هب  ار  وا  هک  تسا  یّمهم  ررـض  رگا  و 
وضعلا صقان  يرهوش ، نز و  يدعب  نادنزرف  هک  دهد  صیخـشت  عطق  روط  هب  کشزپ  رگا  لاؤس 239 - تسا . نیمه  هلأسم  مکح  زین  دشاب 

مدع تروص  رد  ایآ  . 2 دـهدعالطا ؟ نانآ  هب  ار  ّتیعقاو  نیدـلاو ، لاؤس  تروصرد  تسابجاو ، بیبط  رب  اـیآ  . 1 دییامرفب : دش ، دنهاوخ 
مارح شنتفگ  ایآ  تسین ، بجاو  رگا  دنیامن ؟ يریگولج  ینادـنزرف  نینچ  ندرک  ادـیپ  زا  ات  دـیوگب ، نانآ  هب  تسا  بجاو  بیبط  رب  لاؤس ،

دنهاوخ يو  طقـس  هب  مادقا  دننک ، ادیپ  يدنزرف  هک  رابره  بلطم ، نیا  زا  نیدلاو  عالّطا  تروص  رد  هک  دهد  لامتحا  بیبط  رگا  . 3 تسا ؟
هنوگ نیا  رد  . 2 دشاب . هتـشاد  یّمهم  رثا  نانآ  تشونرـس  رد  هکنیا  رگم  تسین ، بجاو  . 1 باوج : تسیچ ؟ بیبط  هفیظو  اـجنیا  رد  دومن ،

وا دـهد  ماجنا  یفالخ  لمع  راـمیب  رگا  و  دـنک ، لـمع  دوخ  هفیظو  هب  دـیاب  بیبط  . 3 دـنکن . ناـمتک  بیبط  تسا  یّمهم  هلأـسم  رگا  دراوم 
شاهّچب طقـس  يارب  يردام  رگا  لاؤس 240 - دـهد . ماـجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ار  دوخ  هفیظو  بیبـط  اـهتنم  تسین ؛ لوئـسم 

هّچب طقـس  ثعاب  نینج ، ظفح  طیارـش  ندرکن  هّیهت  مزال و  دراوم  ندرکن   97 ص : یکـشزپ ، ماکحا  تاعارم  اب  نکل  دـهدن ، ماجنا  يراک 
رتکد لاؤس 241 - تسا . لوئـسم  دـشاب  هدرک  یهاـتوک  لومعم  قباـطم  نینج  ظـفح  رد  رگا  باوج : تسا ؟ هدرک  یمارح  راـک  اـیآ  دوش ،
لاؤس تسین . زیاج  باوج : دروخن ؟ ار  وراد  نینج  طقـس  روظنم  هب  دناوتیم  نز  ایآ  دوشن ، طقـس  شاهّچب  ات  دروخب  ردام  هک  هداد  ییوراد 

زیاج لزنم  رد  يرادـهگن  ای  یهاگـشیامزآ ، روکد  تهج  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  شزومآ  تهج  هشیـش ، رد  هدرم  نینج  يرادـهگن  - 242
، دوشن نآ  نیشناج  يزیچ  و  دنک ، باجیا  مزال  ياهشزومآ  يارب  یترورض  رگا  یلو  تسین ؛ زیاج  نآ  لاثما  روکد و  تهج  باوج : تسا ؟

نینج طقـس  هب  تردابم  هدومن و  یگدنمرـش  ساسحا  دـنزرف  نتـشاد  زا  دارفا  هک  هدـش  ثعاـب  داـیز  تاـغیلبت  لاؤس 243 - درادـن . یعنام 
99 ص : یکشزپ ، ماکحا  تسین . زیاج  باوج : تسا ؟ زیاج  یتاغیلبت  نینچ  ایآ  دنیامن ،

جاودزا  10

زدیا هب  نایالتبم  جاودزا  فلا )
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زیاج دنک  رطخ  دیلوت  هک  یتروص  رد  باوج : دروآرد ؟ دوخ  دقع  هب  ار  یناملـسم  رتخد  دناوتیم  زدـیا  هب  التبم  صخـش  ایآ  لاؤس 244 -
. تسین

تراکب هدرپ  میمرت  ب )

لمع نیا  دنراد . یمیمرت  یحاّرج  تروص  هب  تراکب  هدرپ  داجیا  ای  نتخود  تساوخ  رد  کشزپ  هب  هعجارم  اب  نانز  زا  یضعب  لاؤس 245 -
هاگدید زا  و  تسا ، اهمادنا  و  مکش ، تروص ، ینیب ، يرهاظ  بویع  حالصا  ریظن  دراوم ، ریاس  دننامه  یّبط  مادقا  کی  یکـشزپ  هاگدید  زا 

، دندرگیم عفتنم  نآ  هجلاعم  زا  و  دنـشابیم ، ندـب  ياهتمـسق  ریاس  تسد و  تروص ، رد  لاکـشا  کی  ياراد  هک  یناسک  دـننامه  نارامیب 
هک یتروص  رد  باوج : تسا ؟ هنوگچ  سّدقم  عرش  رظن  زا  قوف ، لمع  هب  لاغتشا  دشاب . هتشاد  یعامتجا  عفانم  یضاقتم  درف  يارب  دناوتیم 

قوف یحاّرج  دنـشاب ، هتـشادن  سیلدت  دصق  و  دننک ،  100 ص : یکـشزپ ، ماکحا  ساسحا  راک  نیا  يارب  یترورـض  ًاـعقاو  روبزم  صاخـشا 
رما کی  سیلدت  ایآ  دنـشاب » هتـشادن  سیلدـت  دـصق   » هک هدـمآ  لبق  لاوس  خـساپ  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  لاؤس 246 - درادن . یلاکـشا  ًاعرش 

. تسا يدصق  رما  کی  سیلدت  يرآ  باوج : تسا ؟ يدصق 

تراکب هدرپ  شیامزآ  ج )

اب دنک ، هعجارم  درم  بیبط  هب  نز  ندوبن  تروص  رد  و  نز ، رتکد  هب  تراکب  یـسررب  يارب  طایتحا ، باب  زا  یـسورع  هچنانچ  لاؤس 247 -
زیاج دـشاب  هدوب  یّمهم  تافالتخا  دـسافم و  هّنظم  راـک  نیا  كرت  هاـگره  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  راـک  نیا  رظن  سمل و  موزل  هب  هّجوت 

سمل زا  هدافتـسا  اب  اًلثم  تیؤر  قیرط  ریغ  زا  تسا  نکمم  رگا  و  دوش ، هدافتـسا  نز  بیبط  زا  ناـکمالا  یّتح  دـیاب  تروص  نیا  رد  و  تسا .
. دریگ ماجنا  نآ  دننام  شکتسد و  هلیسو  هب  میقتسم  ریغ 

دقع زا  لبق  ياهشیامزآ  د )

. ددرگیم قیرزت  یـصوصخم  نسکاو  ًاضعب  هتفرگ و  یتاشیامزآ  رتخد  رـسپ و  زا  جاودزا  دـقع  یمـسر  تبث  زا  لـبق  اـًلومعم  لاؤس 248 -
سنجمه ریغ  طّسوت  ندـب  ياضعا  ریاس  سمل  رظن و  ای  و  سنجمه ، طّـسوت  تروع  سمل  اـی  رظن  مزلتـسم  تاـشیامزآ  نیا  ماـجنا  هچناـنچ 

. تسا زیاج  ترورض  تروص  رد  اهنت  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دشاب 

حاکن خسف  بویع  اهیرامیب و  ه )

هک دمهفب  دقع  زا  دعب  درم  هاگره  باوج : دراد ؟ ار  حاکن  دقع  خسف  ّقح  يدراوم  هچ  رد  جوز  لاؤس 249 - نانز  صوصخم  ياهبیع  . 1
ندوب روک  . 4 « 1  » صرب يرامیب  هروخ 3 . يرامیب  یگناوید 2 . . 1 دنک : خسف  ار  دقع  دناوتیم  دراد  ار  ریز  بیع  تفه  زا  یکی  شرـسمه 

هب و  دـشاب ، هدـش  یکی  شطئاغ  ضیح و  هار  ای  وا ، ضیح  لوب و  هار  ینعی   ) ندـش اضفا  دشاب 6 . راکـشآ  هک  يروط  هب  ندوب ، لَش  . 5 « 2»
عنام هک  دـشاب  وا  رد  ياهّدـغ  ای  ناوختـسا  اـی  تشوگ  . 7 دـشابن ) یـسنج  شزیمآ  يارب  هدافتـسا  لباق  هک  دـشاب  يروط  یگراـپ  یّلک  روط 

لاؤس 250- تسا . یفاک  خسف  نامه  تسین ، قالط  هب  زاین  دنزب  مه  هب  ار  دـقع  بویع  نیا  زا  یکی  ببـس  هب  درم  هچنانچ  و  دوش . یکیدزن 
قح دشاب  هدرک  تراکب  طرش  هک  یتروص  رد  باوج : تسیچ ؟ خسف  يانعم  دوشیم ؟ دقع  خسف  زاوج  ثعاب  رتخد  رد  تراکب  ندوبن  ایآ 

تسا نیا  خسف  يانعم  و  دشابیم . هدش  قفاوت  شیپ  زا  ینمض و  طرش  کی  ناونع  هب  تراکب  طرش  ام ، ياهطیحم  رد  ًالومعم  و  دراد ، خسف 
رد هجوز  لاؤس 251 - نادرم  صوصخم  بویع  . 2 تسا . یفاک  دشاب  ینابز  ره  هب  و  مدز » مه  هب  ای  مدرک ، خسف  ار  دـقع  نم  : » دـیوگب هک 

ماکحا رهوش 2 . ندوب  هناوـید  . 1 دـنز : مه  هب  ار  دـقع  دـناوتیم  تروص  دـنچ  رد  نز  باوج : دراد ؟ ار  جاودزا  خـسف  قـح  يدراوـم  هچ 

يزاریشمراکم یمظعلاهللاتیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  یکشزپ  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 89زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نز  هچنانچ  و  دنشاب . هدیشک  ار  وا  ياههضیب  هک  یتروص  رد  یسنج 4 . یکیدزن  زا  یناوتان  يدرم 3 . تلآ  نتشادن   102 ص : یکشزپ ،
اب هجوز  هک  یتروص  رد  لاؤس 252 - « 1 . » تسا یفاک  خسف  نامه  و  تسین ، قالط  هب  يزاین  دنز  مه  رب  ار  دـقع  الاب  بویع  زا  یکی  رطاخ 

، دنز مه  رب  ار  دقع  یکیدزن ، زا  درم  یناوتان  رطاخ  هب  نز  هاگره  باوج : تسیچ ؟ هّیرهم  مکح  دنز  مه  رب  ار  دـقع  خـسف ، ّقح  زا  هدافتـسا 
مه اب  هچنانچ  دنز ، مه  رب  ار  دقع  نزای  درم  دش  هتفگ  هک  ییاهبیع  زا  رگید  یکی  رطاخ  هب  رگا  یلو  دزادرپب ، ار  وا  رهم  فصن  دـیاب  رهوش 
رگا لاؤس 253 - دزادرپب . ار  رهم  مامت  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنـشاب  هدرک  شزیمآ  رگا  و  تسین ، درم  رب  يزیچ  دنـشاب  هدرکن  یکیدزن 

مه زاب  ایآ  ددرگ ، رهاظ  دوب  هدـیدرگ  ارجا  طیارـش  لاح و  نآ  يانبم  رب  دـقع  دوب و  هدرک  اعدا  هچنآ  فالخ  رب  دـقع  زا  سپ  رهوش  لاـح 
: باوج تسیچ ؟ هّیرهم  مکح  دنک  خـسف  لوخد  زا  لبق  ار  دـقع  دـهاوخب  هتفرگ و  ار  هّیرهم  نز  رگا  تسا ؟ رهوش  تسد  هب  خـسف  قالط و 

نآ فالخ  دشاب و  هتفیرف  ار  نز  تافـص  یـضعب  رد  ای  دـنک ، فّلخت  طیارـش  نآ  زا  درم  دـشاب و  هدرک  طرـش  درم  رب  ار  یطیارـش  نز  رگا 
. تسین هّیرهم  قحتسم  دنک  خسف  لوخد  زا  لبق  رگا  و  دراد . ار  دقع  خسف  قح  نز  دوش ، تباث 

نامرد لباق  ياهیرامیب  بویع و  و )

، اضفا يداز ، ردام  صقن  وگیلیتیو ،)  ) صرب يرامیب  دننام  دنز ، مه  هب  ار  دقع  دناوتیم  درم  هک  دـشیم  نایب  اًلبق  هک  يدراوم  لاؤس 254 -
لاح  103 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دشابیم . عفر  لباق  نامرد  اب  هزورما  یگمه  نآ ) دننام  یتسوپ و  هدرپ  ای  یناوختـسا  عنام   ) تبراقم عناوم 
لباق تلوهـس  هب  هچنانچ  باوج : دراد ؟ ار  دقع  ندز  مه  رب  رایتخا  مه  زاب  ایآ  ددرگ ، روکذم  دراوم  هّجوتم  جاودزا  زا  سپ  يدرم  هچنانچ 
حاکن خسف  تازّوجم  زا  یکی  رگا  لاؤس 255 - تسین . يراج  خسف  رایخ  دیامن ، نامرد  هب  مادـقا  دوخ  هنیزه  اب  نز  و  دـشاب ، هدوب  هجلاعم 

رگید فرط  يارب  حاکن  خسف  ّقح  ایآ  دشاب ، هدیدرگ  عفر  روبزم  بیع  و  هدش ، نامرد  یکشزپ  تاّیلمع  اب  نکل  هتـشاد ، دوجو  دقع  زا  لبق 
. درادن خسف  ّقح  باوج : تساجرباپ ؟

نیزگیاج بویع  اهیرامیب و  ز )

دننام يرگید ، ياهنیزگیاج  ناوتیم  ایآ  تسا ، ماذـج  يرامیب  فدـح  هلحرم  رد  رـضاح  لاح  رد  ام  روشک  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس 256 -
ّلخم ًاعقاو  هک  یتروص  رد  باوج : تفرگ ؟ رظن  رد  نآ  يارب  تسا ، ییوشانز  طباور  هب  ّلخم  هک  یتسوپ  ياهیرامیب  ریاس  ای  زدیا ، يرامیب 

، تسا یـسنج  سامت  زدیا  يرامیب  تیارـس  ياههار  زا  یکی  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس 257 - تسا . تباث  خسف  ّقح  دـشاب ، ییوشانز  طباور 
دقع لطبم  زدـیا  يرامیب  ایآ  . 2 دراد ؟ یمکح  هچ  زدـیا  هب  التبم  رـسمه  اب  ندـش  رتسبمه  جاودزا و  . 1 دیهد : خـساپ  ریز  تالاؤس  هب  ًافطل 

طایتحا اّما  تسا . خـسف  لباق  هتـشادن  عالّطا  هچنانچ  یلو  تسین ، لطاب  زدـیا  هب  نایالتبم  اـب  جاودزا  باوج : دوشیم ؟ خـسف  زّوجم  تسا و 
، دـشاب هتـشاد  هارمه  هب  ار  زدـیا  هب  التبا  رطخ  شزیمآ  رگا  تروص ، ره  رد  و  دـنک . هقّلطم  ار  دوخ  عرـش  مکاح  هزاجا  اـب  نز  هک  تسا  نآ 

. تسین زیاج 

دروآیمن خسف  قح  هک  یبویع  زا  یخرب  ح )

عرص يرامیب  هب  اهتدم  رتخد  هک  دش  مولعم  یسورع  زا  سپ  ماهدروآ . رد  مرـسپ  مئاد  جاودزا  هب  ار  يرتخد  لاؤس 258 - عرص  يرامیب  . 1
یتح دـناهدرک . ناهنپ  اـم  زا  ار  نآ  شرداـم  ردـپ و  یلو  هدرک ، قیدـصت  ار  بلطم  نیا  زین  شبیبط  رتخد و  دوخ  تسـالتبم . ندرک ) شغ  )
رایخ بجوم  عرـص  يرامیب  باوج : تسیچ ؟ هّیرهم  دقع و  فیلکت  دندش ». عنام  مردام  ردپ و  یلو  میوگب ، متـساوخیم  : » دیوگیم رتخد 

.2 دزادرپب . ار  رهم  مامت  دـیاب  دـناهدومن  یـسورع  هچنانچ  دـهد . قالط  ار  هجوز  دـهاوخب  جوز  رگا  نیاربانب  تسین ؛ حاکن  دـقع  رد  خـسف 
، ددرگیم شرسمه  رد  یجالعلا  بعـص  یبصع  یحور و  يرامیب  هّجوتم  دقع  نارود  رد  هجوز  لاؤس 259 - یبصع  یحور و  ياهیرامیب 
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و كرتـشم ، یگدـنز  زا  هجوز  ینارگن  سرت و  هب  رظن  تسا . هتخاـس  زیمآهرطاـخم  يو  يارب  ار  یگدـنز  يراـمیب  ضراوع  هک  ياهنوگ  هب 
خـسف ار  حاکن  دـناوتیم  هجوز  ایآ  شاهداوناـخ ، جوز و  يوس  زا  هجلاـعم  رب  يّدـج  مزع  ندوبن  و  هلاـس ، دـنچ  ینـالوط  ناـمرد  ترورض 
تـسا رادروخرب  لماک  تمالـس  زا  هک  دناهتـشاد  راهظا  وا  ناسک  جوز و  اًلبق  هک  یتروص  رد  باوج : دـنک ؟ قـالط  تساوخرد  اـی  هدومن ،

جرح رـسع و  مزلتـسم  درم  نآ  اب  یگدنز  دوش  تباث  هاگره  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنک . خـسف  ار  حاکن  سیلدـت ، ناونع  هب  دـناوتیم  هجوز 
جاودزا زا  سپ  لاؤس 260 - شزیمآ  عناـم  میخـض  هدرپ  یگتخوس و  3 و 4 . دـنک . قالط  ياضاقت  عرـش  مکاح  زا  دراد  قح  تسا  دـیدش 

یفرط زا  و  تسا ، هدنام  ياج  هب  یفیعض  روط  هب  یگتخوس   105 ص : یکشزپ ، ماکحا  راثآ  هجوز  ياپ  يالاب  ياهتمسق  رد  هک  دش  مولعم 
هجوز یتمالـس  صوصخ  رد  هچنانچ  تسین . نکمم  یحاّرج  لمع  زا  لبق  شزیمآ  هک  تسا  میخـض  رایـسب  یتشوگ و  عون  زا  تراکب  هدرپ 

لکـشم یلومعم  یحاّرج  اب  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ خـسف  دراوم  زا  دروم  نیا  ایآ  دـشاب ، هدـشن  حرطم  یلاؤس  چـیه  جاودزا  زا  لبق 
لاؤس 261- ندـب  زا  یتمـسق  ندوب  یعیبـط  ریغ  . 5 دوشیمن . خـسف  ثعاب  بیع  رادـقم  نیا  دـشاب ، هتـشادن  یـصاخ  ضراوع  دوش و  لـح 

اهنت شرهوش  اب  هک  دـقع  زا  سپ  تصرف  نیلّوا  رد  هجوز  تسا . هدرک  دـقع  نیفرط ، لماک  تّحـص  رب  طورـشم  ار ، ياهرکاب  رتخد  یناوج 
زا تهج  نیدـب  تسا ، یعیبط  ریغ  نوزومان و  لکـش ، یفیق  يدازردام ، ضراوع  ياراد  جوز  ندـب  یناقوف  هیحان  هک  دوشیم  هّجوتم  هدوب ،

طرـش اًلبق  هکنیا  رگم  تسین ؛ حاکن  خـسف  بجوم  بویع  زا  بیع  نیا  باوج : دراد ؟ خـسف  قح  هجوز  ایآ  تسا . هدومن  يراددوخ  نیکمت 
ایآ لاؤس 262 - ( MS  ) سا ما  يراـمیب  . 6 دراد . سیلدـت  راـیخ  باـب  زا  خـسف  ِّقح  نز  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب . هدرک  لـماک  تّحص 

. تسین حاکن  خسف  زّوجم  بویع  زا  يرامیب  نیا  باوج : دوشیم ؟ حاکن  خسف  بجوم   MS يرامیب

یعقاو تّیسنج  رییغت  زا  دعب  جاودزا  مکح  ط )

؟ تسیچ اـهنآ  یلبق  جاودزا   106 ص : یکـشزپ ، ماکحا  مکح  دـنهد ، ّتیـسنج  رییغت  نامز  کـی  رد  مه  اـب  رهوش  نز و  رگا  لاؤس 263 -
طایتحایلو دنناوخبدیدج ؛ لکـشرد  جاودزا  دقع  ًادّدجم  دنناوتیم  و  دوشیم ، خـسف  هلـصافالب  ّتیجوز  دـشاب  یقیقح  رییغت  رگا  باوج :

.2 تسیچ ؟ اـهنآ  جاودزا  مکح  . 1 دییامرفب : ًافطل  دـهد  ّتیـسنج  رییغت  نیجوز  زا  یکی  رگا  لاؤس 264 - درذگب . هّدـع  نامز  هک  تسانآ 
نامز هب  طوبرم  هّیرهم  یلو  دوشیم ، لطاب  اهنآ  جاودزا  يروص ، هن  دـشاب  یعقاو  سنج  رییغت  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  هجوز  هّیرهم 

. تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  لبق 

رامیب هجوز  هقفن  ي )

ءزج زین  ضیرم  هجوز  نامرد  وراد و  هنیزه  ایآ  تسا ، یناسنا  ره  هّیلوا  ياهزاین  ءزج  ًافرع  يرامیب  ياوادـم  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  لاؤس 265 -
التبم یمئاد  هجوز  کشزپ ، رظن  قبط  هاگره  لاؤس 266 - تسا . هقفن  ءزج  فراعتم  ّدح  رد  اوادـم  باوج : دوشیم ؟ بوسحم  هجوز  هقفن 

ناتـسرامیت رد  مئاد ، ای  يراودا  نونج  هب  يالتبا  ّتلع  هب  ای  دشابن ، نیکمت  رب  رداق  هشیمه  يارب  ای  ینالوط  تّدم  يارب  هک  دشاب  يرامیب  هب 
؟ دراد هقفن  الاب  ضرف  ود  رد  ینز  نینچ  ایآ  دـشابن ، شرهوش  اب  یکیدزن  هب  رـضاح  هجو  چـیه  هب  و  دـشاب ، نامرد  تحت  يرتسب و  لزنم  ای 

يزوس شتآ  ببس  هب  ینز  لاؤس 267 - دزادرپب . ار  وا  هقفن  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشاب  هدوبن  رّـصقم  نز  هک  یتروص  رد  باوج :
: باوج تسارهوشهدهعرب ؟ ناتـسرامیب  هنیزه  ایآ  دنکیم . توف  ندش  يرتسب  هام  دنچ  زا  سپ  و  هدـش ، ناتـسرامیب  یهار  رهوش  لزنم  رد 

. دهدب ار  وا  نامرد  هنیزه  رهوش  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

تّیسنج رییغت   11

عرش رظنم  زا  تّیسنج  رییغت  . 1
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عورـشم تامّدـقم  زا  دـیاب  یلو  تسین ، عرـش  فالخ  ًاتاذ  ّتیـسنج  رییغت  باوج : تسا ؟ هنوگچ  عرـش  رظن  زا  ّتیـسنج  رییغت  لاؤس 268 -
، دشاب هدیسر  بیبط  هب  هعجارم  ترورض  نوچمه  ترورض ، ّدح  هب  هکنیا  رگم  دیاین ، مزال  نآ  سمل  تروع و  هب  رظن  ینعی  دوش ؛ هدافتـسا 
رد هداوناـخ ، رد  یعرـش  لـئاسم  ندرکن  تاـعارم  و  حیحــص ، تـیبرت  مدـع  رثا  رد  يدرم  لاؤـس 269 - تسا . زیاـج  تروـص  نیا  رد  هـک 

دوخ رد  ار  هنانز  تالاح  ییایمیش  ياهوراد  زا  هدافتـسا  اب  و  دنادیم ، نز  ار  دوخ  هدش  گرزب  هک  نونکا  و  هدیـشوپ ، هنانز  سابل  یکدوک 
رییغت دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هک  روط  ناـمه  باوج : دـهدب ؟ ّتیـسنج  رییغت  دـناوتیم  اـیآ  دراد ، ّتیـسنج  رییغت  تساوـخرد  و  هدرک ، تیوـقت 
بجاو هاگ  هکلب  زیاج ، نآ  رییغت  دـشابیم ، رهاظ  وا  رد  هک  تسا  نآ  فـالخ  وا  یعقاو  ّتیـسنج  رگا  یلو  تسین ، زیاـج  يروص  ّتیـسنج 
هکنیا تهج  هب  و  هتشاد ،  108 ص : یکشزپ ، ماکحا  نارتخد  اب  يزاب  هب  يدایز  هقالع  هتشذگ  رد  هکنیا  ّتلع  هب  يدرم  لاؤس 270 - تسا .

ّتیـسنج رییغت  هب  میمـصت  شناتـسود ، اب  لـئاسم  یخرب  رد  يزاـبجل  رطاـخ  هب  و  هدـیدرگن ، دوخ  كرتشم  یگدـنز  رد  يدـنزرف  بحاـص 
میمـصت ندومن  مکحم  تهج  و  هدرک ، فرـصم  هنانز  ینومروه  ياـهوراد  هاـم  شـش  هب  بیرق  شاهداوناـخ ، عـالّطا  نودـب  يو  دریگیم .

« تسا هنانز  نم  بلق   » ناکشزپ هتفگ  هب  هکنیا  لیبق  زا  هداوناخ ، رد  غورد  یلئاسم  حرط  اب  ادتبا  تسا . هدومن  هرواشم  یسانشناور  اب  شیوخ 
، دهد قالط  ار  شمناخ  دوشیم  ّقفوم  شاهداوناخ  لافغا  اب  یتّدم  زا  سپ  تسا ، هتـشاد  ار  راک  نیا  هنیمز  يزاس  هدامآ  دصق  نآ ، دـننام  و 

سکع اب  هک  دیآیم ، ناشلزنم  هب  نانز  لکـش  هب  شیوخ  يرهاظ  لکـش  نتـسارآ  اب  و  هدیـشوپ ، هنانز  سابل  راب  نیلّوا  يارب  دعب  ماگ  رد  و 
دهاوخ راحتنا  دـسرن  شیوزرآ  هب  رگا  هک  دـیامنیم  دـیدهت  هکلب  هدرکن ، ینیـشنبقع  اهنت  هن  یلو  دوشیم ، ور  هبور  نیدـلاو  دـنت  لمعلا 

مه اًـلبق  هچناـنچ  باوج : تسیچ ؟ هلأـسم  نیا  مکح  دـنکیم . جاودزا  يدرم  اـب  دوخ  ماـن  رییغت  اـب  و  هداد ، ّتیـسنج  رییغت  هرخـالاب  و  درک .
کی طقف  هکلب  تسین ، فلاخم  سنج  تلآ  زا  يرثا  ینعی  تسا ؛ يروص  يرهاظ و  افرص  یهاگ  دراد : تروص  ود  ّتیسنج  رییغت  میاهتفگ 
زیهرپ نآ  زا  تّدـشب  دـیاب  و  تسا ، مارح  راـک  نیا  ددرگیم ، رهاـظ  فلاـخم  سنج  تلآ  هیبش  يزیچ  و  دریگیم ، ماـجنا  يروص  یحاّرج 

، ندرک یحاّرج  اب  ینعی  تسا ، یعقاو  هاگ  یلو  دراد . یعرـش  ّدح  تسا و  لطاب  مارح و  دریگ  تروص  نآ  ساسارب  یجاودزا  رگا  و  دومن .
فلاخم سنج  راثآ  هک  يدراوم  رد  ًاصوصخم  درادن ، یعرـش  روذـحم  تسا و  زیاج  ًاتاذ  راک  نیا  ددرگیم ، رهاظ  فلاخم  یلـسانت  وضع 
ِّتیسنج ِدروم  رد  یلاؤس  لاؤس 271 - تسا . زیاج  ترورـض  دراوم  رد  اهنت  دراد ، رظن  سمل و  هب  زاین  یحاّرج  نیا  نوچ  اـّما  دـشاب ؛ وا  رد 

بلطم نیا  یلو  تسا ؛ نز  هک  دـشن  صّخـشم  لاس  ود  ات  جاودزا  زا  سپ   » 109 ص : یکشزپ ، ماکحا  مراد : ریز  حرش  هب  ناتـسود  زا  یکی 
. دراد ياهناتـسود  هنـسح و  طباور  اهدرم  همه  اب  ناشیا  و  دنتـسه ، دنواشیوخ  مه  اب  همه  کچوک  ياتـسور  نیا  رد  دش . قالط  ثعاب  ًادعب 

هنوگچ صخـش  نیا  هزور  زامن و  دـنک ؟ هچ  لکـشم  نیا  اب  دـنک ». یگدـنز  اتـسور  رد  دـناوتیمن  هدـش ، هجاوم  لکـشم  نیا  اب  هک  نونکا 
نز وا  ّتیـسنج  ًاعقاو  هچنانچ  باوج : دوش ؟ نز  ای  هدوب ، تّدـم  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب  درم  دـنک ؟ تیاعر  ار  تلاـح  مادـک  تسا ؟

. تسا هدشن  بکترم  یهانگ  هتشادن ، یعالّطا  هک  هتشذگ  هب  تبسن  و  دنک ، لمع  نز  فیاظو  هب  اًلعف  دیاب  هدوب ، هابتـشا  ندوب  درم  و  تسا ،
وا هک  تسین  یّکـش  دـنک . ترجاهم  اجنآ  زا  هک  تسا  نیا  تحلـصم  و  تسا ، لکـشم  لاح  نیا  اب  کچوک  طـیحم  نآ  رد  وا  ندـنام  هّتبلا 

. دوشیم ّلح  وا  لکشم  ادخ  فطل  هب  اّما  تسا ، يراوشد  عضو  راتفرگ 

تّیسنج رییغت  نایضاقتم  ربارب  رد  کشزپ  هفیظو  . 2

ياـهوراد زا  هدافتـسا  اـب  و  دـنادیم ، درم  ار  دوخ  هدـش  گرزب  هک  نونکا  و  هدیـشوپیم ، هنادرم  ساـبل  یکدوک  زا  يرتـخد  لاؤس 272 -
رییغت هب  زاجم  کشزپ  ایآ  تسا ، هدومن  ّتیـسنج  رییغت  تساوخ  رد  کشزپ ، هب  هعجارم  اب  و  هدرک ، داجیا  دوخ  رد  هنادرم  تلاح  ییاـیمیش 

( دوشیم عقاو  یسنج  ود  دارفا  رد  رما  نیا   ) دشاب یعقاو  رگا  و  تسین ، زیاج  دشاب ، يروص  رگا  ّتیـسنج  رییغت  باوج : دشابیم ؟ ّتیـسنج 
ریغ رد  یّبط  رظن  زا  ّتیسنج  رییغت  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس 273 - تسا . بجاو  هاگ  و  زیاج ، یعقاو  ّتیسنج  ندش  رهاظ  نامرد و  ناونع  هب 

صخش هک  دنهجاوم   110 ص : یکشزپ ، ماکحا  يدراوم  اب  ابطا  ًاضعب  دوشیم ، بوسحم  ّتیسنج  صیقنت  ابطا  ریبعت  هب  یسنج ) ود   ) یثنخ
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زا يرایـسب  تسا . فلاخم  سنج  فطاوع  تاساسحا و  تالیامت ، ياراد  یلو  نز ، ای  تسا  درم  ای  ياههبـش  چیه  نودب  ندب ، ِرهاظ  ِرظن  زا 
شیپ هلأسم  نیا  رابود  لاح  هب  ات   ) درک میهاوخ  راحتنا  دریگن ، تروص  يرهاـظ  يروص و  روط  هب  ولو  رییغت  نیا  رگا  دـنیوگیم : دارفا  نیا 

نامیـشپ دـیدج  ّتیعـضو  زا  دـعب  هام  هدزناش  یلا  شـش  دارفا  هنوگ  نیا  دـهدیم ، ناشن  یملع  ياهرامآ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  و  تسا ) هدـمآ 
، تسا وضع  ظفح  رب  مّدقم  سفن  ظفح  هکنیا  باب  زا  دنناوتیم  دنهجاوم ، راحتنا  دـیدهت  اب  هک  دراوم  هنوگنیا  رد  اّبطا  ایآ  دـش . دـنهاوخ 

ینعی تسا ، يروص  يرهاظ و  ًافرـص  هاگ  دراد ، تروص  ود  ّتیـسنج  رییغت  تشذـگ  هک  هنوگ  ناـمه  باوج : دـنهد ؟ ماـجنا  ار  لـمع  نیا 
رهاـظ فلاـخم  سنج  تلآ  هیبش  يزیچ  و  دریگیم ، ماـجنا  وا  رد  يروص  یحاّرج  کـی  طـقف  تسین ، وا  رد  فلاـخم  سنج  تلآ  زا  يرثا 

زیاج ًاتاذ  راک  نیا  دوشیم ، رهاظ  فلاخم  یلـسانت  وضع  ندرک  یحاّرج  اب  ینعی  تسا ، یعقاو  هاگ  و  دـشابیمن . زیاج  راـک  نیا  ددرگیم ،
دراد سمل  رظن و  هب  زاین  یحاّرج  نیا  نوچ  اّما  دشاب ، وا  رد  فلاخم  سنج  راثآ  هک  يدراوم  رد  ًاصوصخم  درادن ، یعرش  روذحم  تسا و 

: دناهتسد ود  رب  یکـشزپ  ظاحل  زا  بذاک  ياهیـسنج  ود  لاؤس 274 - تسا . زاجم  دـیاهدرک ، رکذ  هچنآ  دـننام  ترورـض ، دراوم  رد  اهنت 
ِياهیسنج ود  مّود  هتسد  دنراد . هنادرم  اًلماک  يرهاظ  یلو  ّثنؤم ، یموزومورک  ظاحل  زا  هک  دناّثنؤم ، ِبذاک  ِياهیسنج  ود  لّوا  هتـسد 

هک  ) یقیقح ياهیسنج  ود  ًانمـض  دنتـسه . هنانز  اًلماک  يرهاظ  ياراد  یلو  رّکذم ، نانآ  یموزومورک  ّتیعـضو  هک  دنتـسه ، رّکذم  بذاک 
تـسا نکمم  . ) دـشاب لاّعف  ود  ره  تسا  نکمم  و  دنتـسه ، نادـمخت ) هضیب و   ) دانگ ود  ياراد  دـنیوگیم ) لکـشم  ياثنخ  اـهنآ  هب  هقف  رد 

کی رد  نادـمخت  111 و  ص : یکـشزپ ، ماـکحا  هضیب  تفاـب  زا  یطولخم  اـی  دـشاب ، رگید  فرط  رد  اـههضیب  فرط و  کـی  رد  نادـمخت 
ایآ . 1 دـییامرفب : الاب  بلاطم  هبهّجوتاب  دنتـسه ). نوگاـنوگ  لاکـشا  هب  یلـسانت ، مادـنا  ياراد  هصـالخ  دـشاب . فرط  ود  ره  رد  اـی  فرط ،
يو هنادرم  رهاظ  هک  دـنک  یمادـقا  هنانز ، ّتیهام  مغریلع  درف و  لیامت  تروص  رد  تسا ، زاجم  ّثنؤم ، بذاک  ياهیـسنج  ود  رد  کشزپ 

یعرش فیلکت  دشابهدرک ، جاودزاملاسنزاب  تساهنانزشتّیهام - هک  ّثنؤم - بذاک  یـسنجود  رگا  . 2 تسین . زیاج  باوج : دوش ؟ ظـفح 
جاودزا اریز  دنوش ، ادج  مه  زا  اهنآ  دـنک  شرافـس  دـیاب  باوج : تسیچيو ؟ هنادرم  رهاظ  ظفح  يارب  یحاّرج  لمع  هب  مادـقا  رد  کشزپ 

رثا رب  شرهاظ  دنچره  دنک - جاودزا  رگا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـشاب ، هدرکن  جاودزا  زونه  ّثنؤم  بذاک  یـسنج  ود  رگا  . 3 تسا . لطاب  اهنآ 
: باوج تسیچ ؟ هنادرم  رهاظ  يارب  یحاّرج  لمع  ماجنا  رد  کشزپ  فیلکت  دناهدرک ، جاودزا  مه  اب  نز  ود  دـنامیم - یقاب  یحاّرج  لمع 
، دوـش يو  ندوـب  یـسنج  ود  هّجوـتم  کـشزپ  و  دـشاب ، هدرک  جاودزا  نز  اـب  ّثنؤـم  بذاـک  یـسنج  ود  هک  يدراوـم  رد  . 4 تسین . زیاـج 

راـک زین  ّرـس  ياـشفا  و  دوـشیم ، نز  ود  جاودزا  همادا  اـی  جاودزا  بجوـم  رـس  ناـمتک  ( ؟ تسیچ رارـسا  ياـشفا  اـی  ناـمتک  رد  شاهـفیظو 
نیا ندوب  عورـشمان  زا  ار  اهنآ  دوخ  تسا  راوازـس  باوج : دـنک ؟ هچ  کشزپ  تسین ). اشفا  هب  یـضار  نآ  بحاص  نوچ  تسا ، یتسیاـشان 
درم ّتیهام  ظاحل  زا  هنانز  رهاـظ  مغر  یلع  هک  رّکذـم ، بذاـک  ياهیـسنج  ود  دروم  رد  تسا  زاـجم  کـشزپ  اـیآ  . 5 دزاس . ربخ  اب  راـک 

113 ص : یکشزپ ، ماکحا  تسین . زیاج  باوج : دهد ؟ ماجنا  یحاّرج  لمع  اهنآ ، هنانز  رهاظ  ظفح  يارب  دنتسه ،

يزغم گرم   12

هراشا

دروم رد  مینک : حرطم  رتیّلک  تروص  هب  ار  نآ  دـیهد  هزاجا  دـیدومرف . باوج  میاهدرک و  یلاوس  ًارارک  يزغم  گرم  هرابرد  لاؤس 275 -
تایح هب  یـسک  نینچ  تشگزاب  هب  يدـیما  چـیه  و  دـنکیم ، راک  یتابن  یتایح  ياههاگتـسد  اهنت  و  هداـتفا ، راـک  زا  زغم  هک  يزغم ، گرم 
هرابرد یعماج  حرش  ًافطل  دوشیم . رّوصت  یکشزپ  یلام و  یقوقح و  نوگانوگ  لئاسم  هنیمز  رد  یفلتخم  ماکحا  تسین ، یناسنا  یناویح و 
دنناـم دارفا  هنوگ  نیا  دـننکیم  حیرـصت  ناکـشزپ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  باوج : دـییامرف . ناـیب  هدرـشف  تروص  هب  دـنچره  لـئاسم  نیا  ماـمت 
نکمم هیذغت ، یعونصم و  سّفنت  لیاسو  کمک  اب  هک  دناهدرک ، ادج  وا  نت  زا  رـس  ای  و  هدش ، یـشالتم  یّلکب  وا  زغم  هک  دنتـسه  یـصخش 
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. دنتـسین مه  هدرم  اًلماک  ناسنا  کی  لاح  نیع  رد  دـنوشیمن ، بوسحم  هدـنز  ناـسنا  کـی  داد ، همادا  وا  یتاـبن  تاـیح  هب  یتّدـم  اـت  تسا 
هرابرد نفد  نفک و  و  ّتیم ، زامن  لسغ و  ّتیم ، ّسم  ماکحا  اًلثم  دوش . هداد  لیـصفت  دـیاب  گرم  تایح و  هب  طوبرم  ماـکحا  رد  نیارباـنب ،

تافو هّدع  اهنآ  رـسمه  و  درک ، میـسقت  هثرو  نایم  رد  ناوتیمن  ار  اهنآ  لاوما  دوش . درـس  ندـب  دـتفیب و  راک  زا  بلق  ات  تسین ، يراج  اهنآ 
ّقح و  دنوشیم ، طقاس  تلاکو  زا  اهنآ  يالکو  یلو   114 ص : یکشزپ ، ماکحا  دریذپ . نایاپ  زین  نانآ  تایح  رادقم  نیا  ات  درادیمن ، هگن 

نتـشادرب و  تسین ، بجاو  اهنآ  دروم  رد  تاجلاعم  همادا  و  دـنرادن ، نانآ  فرط  زا  رـسمه  قالط  ای  اهنآ ، يارب  جاودزا  ای  شورف  دـیرخ و 
همه اهنیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  درادن ؛ یعنام  دشاب  نآ  رب  فّقوتم  یناملسم  ناج  ظفح  هک  یتروص  رد  اهنآ ، ندب  ياضعا  زا  یـضعب 
لاؤس دـشاب . هتـشادن  دوجو  ًاقلطم  تشگزاب  لامتحا  و  ددرگ ، تباث  یعطق  تروص  هب  لماک و  روط  هب  يزغم  گرم  هک  تسا  یتروص  رد 

يامغا تلاح  رد  و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  زغم  رـشق  ياهتّیلاعف  تشگزاب ، لـباق  ریغ  يزغم  تاـعیاض  لـیلد  هب  ناراـمیب  زا  يدادـعت  - 276
خساپ سّفنت و  دقاف  هداد ، تسد  زا  زین  ار  دوخ  زغم  هقاس  ياهتّیلاعف  ًانمـض  دنهدیمن ، خساپ  یجراخ  یلخاد و  تاکیرحت  هب  و  هدوب ، لماک 

و هتـشادن ، دوجو  ًاقلطم  هراشا ، دروم  ياهتّیلاّعف  تشگزاب  لاـمتحا  دراوم  هنوگنیا  رد  دنـشابیم . یکیزیف  يرون و  تواـفتم  تاـکیرحت  هب 
تعاس دنچ  تّدم  هب  یعونصم  سفنت  هاگتسد  کمک  هب  اهنت  یتّقوم و  مه  نابرض  نیا  همادا  هک  هدوب ، بلق  راکدوخ  نابرـض  ياراد  رامیب 
يرگید هّدع  ناج  تاجن  یفرط  زا  دوشیم ؛ هدیمان  يزغم  گرم  یکشزپ  حالطصا  رد  ّتیعضو  نیا  دشابیم . رودقم  زور  دنچ  رثکا  ّدح  و 

ساسحا و روعـش ، سّفنت ، دـقاف  صاخـشا  نیا  هکنیا  هب  تیانع  اب  تسا . يزغم  گرم  هب  نایالتبم  ياضعا  زا  هدافتـسا  هب  طونم  ناراـمیب  زا 
ایآ قوف ، طیارش  زارحا  تروص  رد  . 1 دیهد : خساپ  ریز  تالاؤس  هب  ًافطل  دنباییمن . زاب  ار  دوخ  تایح  هاگ  چیه  و  دنتـسه ، يدارا  تکرح 
هب دنمزاین  ناناملسم  ناج  تاجن  ترورـض  فرـص  ایآ  . 2 درک ؟ هدافتـسا  رگید  نارامیب  ناج  تاجن  يارب  اـهنآ  ندـب  ياـضعا  زا  ناوتیم 
ایآ . 3 115 ص : یکـشزپ ، ماکحا  تسا ؟ مزال  زین  وضع  بحاص  ّتیـصو  یلبق و  نذا  ای  تسا ، یفاـک  وضع  عطق  زاوج  يارب  وضع ، دـنویپ 

ای کـشزپ  تسیک ؟ هدـهع  رب  نآ  تخادرپ  هید ، توبث  تروـص  رد  . 4 دوشیم ؟ طقاس  اـی  تسا ، تباـث  هید ، اـضعا  عطق  زاوج  تروص  رد 
ًاحیـضوت هلأسم  ّتیمها  رظن  زا  یلو  دـش ، هتفگ  قباس  رد  هلأسم  نیا  باوج  . 1 باوج : تسا ؟ مادک  روکذم  هید  فرـصم  دراوم  . 5 رامیب ؟

هنوگ نیا  رد  يدرف  نانچ  دشاب ، ینیقی  یعطق و  عوضوم  رگا  دـش ، رکذ  الاب  رد  هک  یتروص  هب  يزغم ، گرم  دراوم  رد  هک  دوشیم  ضرع 
( دوشیمن يراج  وا  رب  ّتیم  ّسم  لسغ  نفد و  نفک و  زامن و  لـسغ و  دـننام  ّتیم  ماـکحا  زا  ياهراـپ  دـنچ  ره   ) تسا ّتیم  دـننام  ماـکحا 
و دـنرادیم ، رب  لـماک  گرم  زا  دـعب  ار  وضع  هک  يدراوم  رد  . 2 درادـن . یعنام  ناناملـسم  ناج  تاجن  يارب  وا  ياضعا  نتـشادرب  نیاربانب 
، اـضعا عطق  زاوج  دروم  رد  . 3 تسا . رتهب  دـنچره  تسین ، مزال  ناگدـنامزاب  هزاجا  ای  یلبق  نذا  تسا ، نآ  هب  طونم  نارگید  ناـج  تاـجن 

. دوشیم فرصم  ّتیم  يارب  ریخ  ياهراکرد  . 5 تسا . هدرک  عطق  ار  وضع  هک  تسا  یسک  هدهع  رب  . 4 تسا . هید  نداد  طایتحا 

یگدنز هب  نداد  نایاپ 

هب یحاّرج  لمع  زا  سپ  هک  تسا  ینالوط  تّدم  هک  يرامیب  ای  تسا ، شوهیب  فداصت  رثا  رب  هک  تسا  لاس  هدزاود  یصخش  لاؤس 277 -
رگا یلو  تسین ؛ زیاج  راک  نیا  باوج : داد ؟ نایاپ  اـهنآ  یگدـنز  هب  لوپمآ  قیرزت  اـب  ناوتیم  يدراوم  نینچ  رد  اـیآ  تسا ، هدـماین  شوه 

شیرامیب دنادیم  هک  يرامیب  لاؤس 278 - درک . يراددوخ  هجلاعم  همادا  زا  ناوتیم  دشاب ، هتـشادن  ناکما  ًاتداع  یعیبط  لاح  هب  تشگزاب 
کی زا  یصخش  لاؤس 279 - تسین . زیاج  باوج : دـنک ؟ باختنا  ار   116 ص : یکـشزپ ، ماکحا  گرم  دناوتیم  ایآ  تسا ، ریذپاننامرد 

زا يزوسلد  مّحرت و  يور  زا  یکشزپ  رگا  لاح  دناهدش ، دیماان  يو  هجلاعم  زا  مه  ناکـشزپ  و  دربیم ، جنر  ناطرـس  دننام  جالعال  يرامیب 
یهقف رظن  زا  ایآ  دریمب ، رتدوز  رامیب  دیامن و  يراددوخ  دوشیم  یهاتوک  تّدم  رد  رامیب  صخـش  یگدنز  همادا  هب  یهتنم  هک  يو  هجلاعم 

اب یّتح  و  مّحرت ، يور  زا  یتح  تسین ، زیاج  ًاقلطم  ناـسنا  لـتق  باوج : دـینک . هراـشا  اـًلامجا  نآ  لـیلد  هب  ًاـفطل  تسا ؟ مرج  يراـک  نینچ 
و سفن . ظفح  بوجو  ّهلدا  نینچمه  و  تسا ، تایاور  تایآ و  زا  لتق  تمرح  ّهلدا  تاـقالطا  هلأـسم  نیا  یلـصا  لـیلد  ضیرم . دوخ  هزاـجا 
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یهاو ياههناهب  هب  مّحرت  يور  زا  لـتق  و  دوشیم ، ناوارف  ياههدافتـسا  ءوس  ببـس  ياهزاـجا  نینچ  هک  دـشاب  نیا  نآ  هفـسلف  تسا  نکمم 
و تسین ، روآ  نیقی  ًابلاغ  یکـشزپ  لئاسم  هوالع  هب  دندرگیم . دراو  هار  نیا  زا  یـشکدوخ  راحتنا و  دـصق  هب  يدارفا  ای  دریگیم ، تروص 

يرگید هب  دناوتیم  ناسنا  ایآ  لاؤس 280 - دناهتفای . ییاهر  گرم  زا  یبیجع  روط  هب  و  دناهدوب ، سویأم  اهنآ  تایح  زا  هک  يدارفا  اسب  يا 
روآ گرم  لوپمآ  قیرزت  نذا  کشزپ  هب  هک  دشاب ، گرم  لاح  رد  ضیرم  دننام  رگا  تسا ؟ نماض  لتاق  ایآ  دـهدب ؟ ار  شیوخ  لتق  هزاجا 
ببس دشاب  یضار  دهدب و  هزاجا  رگا  و  تسین ، زیاج  يزیچ  نینچ  هزاجا  باوج : دییامرفیم ؟ هچ  رگید  صاخشا  هب  تبـسن  روطچ ؟ دهدب 
هدـش هتخانـش  ياهتّیلاّعف  یمامت  فّقوت  راچد  هک  دنتـسه  یـصاخشا  یکـشزپ  ملع  رد  يزغم  گرم  ناراـمیب  لاؤس 281 - دوشیمن . زاوـج 

ماکحا اب  و  هدش ، فّقوتم  نارامیب  نیا  رد  سّفنت  دهدیم . همادا  دوخ  راک  هب  اهنآ  ندـب  رگید  ياضعا  زا  یـضعب  بلق و  یلو  هدـش ، يزغم 
دنچ ینامز  لصاوف  رد  نارامیب  هنوگ  نیا  درک . رارقرب  ار  سّفنت  ناوتیم  روتاریپسا )  ) هدنهد سّفنت  هاگتسد  زا  هدافتسا   117 ص : یکشزپ ،

سّفنت هاگتسد  زا  ار  نارامیب  هنوگ  نیا  لیذ  ضورف  هب  هّجوت  اب  ناوتیم  ایآ  دش ، دنهاوخ  گرم  یبلق و  تسیا  راچد  ًاتیاهن  رتشیب  ای  تعاس 
رتيرورـض دراوم  رد  هک  يّدح  رد  اههاگتـسد  نیا  كالهتـسا  ب ) هدـنهد . سفنت  ياههاگتـسد  نیگنـس  هنیزه  فلا ) دومن : ادـج  هدـنهد 

د) تفای . دهاوخن  دوبهب  اهنآ  رامیب  هک  یلاح  رد  رامیب ، هداوناخ  ینالوط  راظتنا  بارطـضا و  لّمحت  ج ) تشاد . دـهاوخن  ار  یفاک  ییآراک 
امـش رظن  دراد . دوجو  هدـنهد  سّفنت  ياههاگتـسد  دادـعت  رد  ّتیدودـحم  نامزمه  و  هتـشاد ، يرتشیب  يدوبهب  سناـش  هک  يراـمیب  دوجو 

ص: یکـشزپ ، ماکحا  تسین . بجاو  هجلاعم  همادا  دراوم  مامت  رد  دوش  لصاح  نیقی  روبزم  روما  هب  رگا  هلأسم  ضرف  رد  باوج : تسیچ ؟
119

اضعا دنویپ   13

زاجم ياهدنویپ  فلا )

هک يدرف  ياضعا  زا  یخرب  دنناوتیم  ناکشزپ  و  هدومن ، تفرشیپ  رایسب  یکشزپ  ملع  هزورما  لاؤس 282 - هدرم  ناسنا  ياضعا  زا  دنویپ  . 1
تّقـشم و رپ  یناگدنز  ای  دنتـسه ، گرم  رطخ  رد  هک  ینارامیب  هب  ار  هداتفا ، راک  زا  زین  وا  بلق  نابرـض  یّتح  و  هدرک ، توف  یعیبط  روط  هب 
. درادن یلاکشا  هلأسم  ضرف  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  لمع  نیا  ایآ  مشچ و )...  دبک ، ناوختـسا ، هیلک ، دننام   ) دننز دنویپ  دنراد  يروآجنر 
هک يرامیب  هب  ار  نآ  اضعا  ناوتیم  اـیآ  دـشاب ، سرتسد  رد  دراد ، يدـنویپ  لـباق  ياـضعا  هک  ياهّیوهلا ، لوهجم  دـسج  رگا  لاؤس 283 -

ضرف رد  لاؤس 284 - تسا . زیاج  دوش  یّمهم  يرامیبای  گرم  زا  یناملـسم  ناج  تاجن  بجوم  رگا  باوج : دز ؟ دـنویپ  تسا  نآ  جاتحم 
تیاضر مدع  قوف  ضرف  رد  باوج : درک ؟ دیاب  هچ  دنک  یتیاضران  راهظا  راک  نیا  هب  تبسن  و  دوش ، ادیپ  یّفوتم  ّیلو  ًادعب  رگا  قوف  هلأسم 

رد نآ  هید  فرـص  طاـیتحا  یلو  تسین ؛ نآ  ریغ  هّیوـهلا و  لوـهجم   120 ص : یکـشزپ ، ماکحا  نیب  یقرف  و  دـنکیمن ، داـجیا  یلکـشم  وا 
ایآ فلا ) دییامرفب : ًافطل  دـشاب ، اضعا  دـنویپ  رب  فّقوتم  یناملـسم  هدـنمزر  تایح  هک  یتروص  رد  لاؤـس 285 - تسا . ّتیم  يارب  تاریخ 

ای تسا ، رامیب  هدهع  رب  تسا ؟ مزال  هید  ایآ  زاوج ، ضرف  رب  ب ) دومن ؟ هدافتسا  دنویپ  يارب  و  عطق ، ار  ناملـسم  ریغ  ّتیم  ياضعا  ناوتیم 
دعب و  تسا . بجاو  هکلب  زیاج ، یضرف  نینچ  رد  دنویپ  باوج : دنکیمن ؟ داجیا  یلاکـشا  زامن  يارب  هدش  دنویپ  وضع  ایآ  ج ) هدننک ؟ عطق 

رد نآ ، دنویپ  و  ناملسم ، ّتیم  وضع  عطق  لاؤس 286 - درادن . ياهید  هلأسم  ضرف  رد  و  درادن . یلاکشا  زامن  يارب  دش ، ندب  ءزج  هکنیا  زا 
رگا دراد ؟ مکح  رد  يریثأت  توف  زا  لبق  هزاجا  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دـشاب ، نآ  رب  فّقوتم  یناملـسم  وضع  اـی  ناـج  ظـفح  هک  یتروص 

؟ دـشورفب گرم  زا  سپ  هدافتـسا  يارب  ار  شندـب  زا  يوضع  تایح  نامز  رد  دـناوتیم  درف  ایآ  دـشاب ، هتـشاد  ّتیعوضوم  صخـش  هزاـجا 
هزاجا تروص ، نیا  رد  و  تسا . زیاـج  دـشاب ، دـنویپ  هب  طونم  نآ  زا  یّمهم  وضع  ظـفح  اـی  ناملـسم  ناـج  ظـفح  هک  یتروص  رد  باوج :
هاگره لاؤس 287 - دزادرپب . ار  هید  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  تسا . رتهب  هزاجا  نتفرگ  دـنچره  تسین ؛ مزال  وا  مد  يایلوا  و  یّفوتم ، صخش 
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تیاضر راک  نیا  هب  تبسن  يو  ّیلو  شتافو  زا  سپ  اّما  دشاب ، یـضاران  شگرم  زا  سپ  نارگید  هب  دوخ  ياضعا  دنویپ  هب  تبـسن  یـصخش 
. تسا زیاج  ددرگ  یّمهم  يرامیب  ای  گرم  زا  یناملـسم  ناج  تاـجن  بجوم  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دـنویپ  تروص  نیا  رد  دـهد ،
، دشاب هتشادن  شیاضعا  دنویپ  دروم  رد  یقفاوم  ای  فلاخم  رظن  شیگدنز  لوط  رد  یـصخش  رگا  لاؤس 288 -  121 ص : یکشزپ ، ماکحا 
اب لاؤس 289 - درادن . یعنام  دـنک  داجیا  یترورـض  رگا  باوج : داد ؟ ماجنا  ار  يراک  نینچ  يو  ّیلو  هزاجا  اب  ناوتیم  شگرم  زا  سپ  ایآ 

رظن تسا  دنمشهاوخ  ًامارتحا  تسا ، نازیزع  نیا  نامرد  نیرتیعطق  هیلک  دنویپ  هکنیا  هب  رظن  و  يزیلاید ، رامیب  رازه  نارازه  دوجو  هب  هّجوت 
یمکح هچ  هدش  يزغم  گرم  راچد  هک  يدرف  زا  وضع  دنویپ  یلاع ، ترـضح  رظن  هب  فلا ) دییامرفب : موقرم  لیذ  لئاسم  دروم  رد  ار  دوخ 

اب ایآ  ب ) دتفایم . راک  زا  یتعاس  زا  سپ  زین  ندـب  ياضعا  هّیلک  زغم ، نداتفا  راک  زا  اب  نیـصّصختم  رظن  قبط  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دراد ؟
ناهذا ندـش  نشور  يارب  دـشاب ، زیاج  هدـش  يزغم  گرم  راچد  درف  زا  وضع  دـنویپ  هچنانچ  ج ) تسا ؟ زیاج  يدـنویپ  نینچ  درف ، ّتیـصو 

هب تشگزاـب  لاـمتحا  هنوگ  چـیه  و  دـشاب ، مّلـسم  لـماک و  روـط  هب  يزغم  گرم  هاـگره  باوـج : درک ؟ دـیاب  هچ  رما  نیا  هب  تبـسن  مدرم 
، یناملسم ناج  تاجن  يارب  رگید ) وضع  ای  هیلک  ای  دشاب  بلق  دننام  هاوخ   ) اضعا زا  یـضعب  نتـشادرب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  يداع  یگدنز 

ّمهم ياضعا  هاگره  لاؤس 290 - تسا . ّتیم  يایلوا  تیاضر  بلج  رتهب  یلو  هن ، ای  دـشاب  هدرک  راک  نیا  هب  ّتیـصو  هاوخ  درادـن ، یعناـم 
ار رظن  دروم  وضع  ناوتیم  ایآ  دشاب ، رایتخا  رد  زین  ياهدرم  دسج  یفرط  زا  و  دشاب ، گرم  لاح  رد  یتحاران  فعـض و  رثا  رب  يرامیب  ندب 

ماکحا تسا . بجاو  دشاب ، راک  نیا  رب  فّقوتم  رامیب  نآ  یگدنز  رگا  باوج : دز ؟ دنویپ  ضیرم  صخش  ندب  هب  و  تشادرب ، ّتیم  ندب  زا 
رد غلاب ، ریغ  ناـسنا  يارب  اـیآ  تسا ، زیاـج  یّنـس  هچ  رد  هیلک  يادـها  لاؤس 291 - هدـنز  ناسنا  ياضعا  زا  دـنویپ  . 2 122 ص : یکشزپ ،

دراوم هنوگ  نیا  رد  یلو  نوچ  تسین ، زیاج  غلاـب  ریغ  يارب  هیلک  يادـها  باوج : تسا ؟ زیاـج  راـک  نیا  دـهد ، هزاـجا  وا  ّیلو  هک  یتروص 
هید هتخادرپ  مزلتـسم  زاوـج  تروـص  رد  تسا ؟ زیاـج  دـنویپ  تـهج  هدـنز  درف  ندـب  زا  وـضع  نتـشادرب  اـیآ  لاؤس 292 - درادـن . تیـالو 

وضع ندرک  ادج  ایآ  لاؤس 293 - درادن . هید  تسا و  زیاج  دنکن ، دیدهت  ار  يو  يرطخ  و  دـشاب ، وا  دوخ  هزاجا  اب  رگا  باوج : دـشابیم ؟
: باوج تسه ؟ نآ  ریغ  و  بلق ) دننام   ) یسیئر ياضعا  نایم  یتوافت  ایآ  زاوج ، تروص  رد  تسا ؟ زیاج  دنویپ  تهج  هدنز  صخش  ندب  زا 

تاجن يارب  و  دزادنین ، رطخ  هب  ار  شبحاص  ناج  هیلک ) دـننام   ) نآ نادـقف  هک  درک  ادـج  نآ  بحاص  تیاضر  اب  ناوتیم  ار  ییاضعا  اهنت 
عرـش مکاح  ای  یـضاق  اـیآ  ینـالوط ، ياهـسبح  اـی  مادـعا  هب  نیموکحم  دروم  رد  لاؤـس 294 - دریگب . رارق  هدافتـسا  دروـم  يرگید  ناـج 

؟ دـیامن گرم  اـی  يراـمیب  زا  یناملـسم  تاـجن  يارب  يوضع  يادـها  هب  لوکوم  ار  موکحم  رفیک  فیفخت  تحلـصم ، ظاـحل  هب  دـناوتیم 
، رما نیا  یجراخ  ساکعنا  هچنانچ  یلو  تسا ؛ زیاج  دشاب ، هتشادن  وا  يارب  یّمهم  ررض  و  دشاب ، رما  نیا  هب  یـضار  موکحم  هاگره  باوج :
ار مادعا  هب  نیموکحم  مرج  فیفخت  ناوتیم  ایآ  لاؤس 295 - درک . زیهرپ  نآ  زا  دیاب  ددرگ  مالسا  نانمشد  يارب  يزیواتـسد  بولطمان و 

دناوتیم تاید  ای  صاـصق  دروم  رد  قح  بحاـص  اـهنت  باوج : تسناد ؟ یناملـسم  ناـج  تاـجن  يارب  اـهنآ  زا  يوضع  يادـها  هب  لوکوم 
فرط و  دنکب ، تسا  زیاج  نآ  يادها  هک  يوضع  يادها  هب  طورشم  ار  دوخ  ّقح  زا  یتمسق   123 ص : یکشزپ ، ماکحا  ای  مامت  زا  تشذگ 

ای تیاضر  اب   » ناملسم صخش  هلـضع  ای  ناوختـسا  زا  ياهعطق  نتـشادرب  ایآ  لاؤس 296 - دریذپن . ای  دریذپب  ار  طرـش  نیا  دـناوتیم  لباقم 
دنرادرب هزاجا  اب  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  درادن  ناناملسم  اب  ینمشد  هک  یناملسم  ریغ  صخش  ندب  رد  هدافتـسا  يارب  يو » تیاضر  نودب 

زا هدافتسا  لاؤس 297 - درادـن . یعنام  دـشاب ، هتـشادن  یّمهم  وضع  صقن  ای  یناـج  رطخ  دـنرادیم  رب  وا  زا  هک  یـصخش  يارب  راـک  نیا  و 
لاؤس 298- درادـن . یلاکـشا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  نارگید ، یحاّرج  لامعا  يارب  نینج و »...  هدرپ  تفج ،  » یناـمیاز ياههدـنامیقاب 

ایآ زاوج ، ضرف  رب  دراد ؟ یمکح  هچ  هدش ) هدیرب  هناخراک  رد  ًاضرف  هک   ) يرگید صخش  تسد  هب  قراس  هدش  عطق  ناتشگنا  ندز  دنویپ 
گرم لاح  رد  هک  يدرف  زا  اـیآ  لاؤس 299 - تسا . زیاج  وضع  بحاص  هزاجا  اب  باوج : تسا ؟ مزال  راـک  نیا  رد  وضع  بحاـص  هزاـجا 

یگدـنز هب  يو  تشگرب  ناکما  یکـشزپ  رظن  زا  و  دـهدیم ، همادا  یتابن  تایح  هب  یعونـصم  سفنت  هاگتـسد  هلیـسو  هب  یلو  تسا ، يزغم 
دروم رد  فلا ) درک ؟ جراخ  دنویپ  يارب  هیلک ) ای  مشچ  لثم   ) ار يوضع  ریز  دراوم  رد  ناوتیم  دوشیم ، یّقلت  هدرم  درادن و  دوجو  يداع 
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هزاجا و اب  باوج : ناناملـسم . ریغ  دروم  رد  ج ) ناـیفارطا . هزاـجا  اـی  و  یلبق ، ّتیـصو  اـب  ناناملـسم  دروم  رد  ب ) یّلک . روط  هب  ناناملـسم 
و تسا . زیاج  ًاقلطم  ناملسم  ریغ  رد  اّما  و  درادن ،  124 ص : یکشزپ ، ماکحا  یعنام  نآ  دننام  هیلک و  کی  دروم  رد  شدوخ  یلبق  تیاضر 
، مشچ هیلک و  بلق ، لثم  ندب ، ياضعا  يادها  ایآ  لاؤس 300 - اضعا  دنویپ  هب  ّتیصو  . 3 تسا . هلأسم 282  دننام  یلصا  ياضعا  دروم  رد 
لاؤس 301- درادن . یلاکـشا  ترورـض  دراوم  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  يرگید  هدنز  ناسنا  هب  دنویپ  تهج  هثرو  تقفاوم  اب  توف و  زا  دعب 

دنمزاین نارامیب  هب  یهجو  ذخا  نودب  هیلک و )...  بلق و  دننام   ) ار شندب  ياضعا  گرم  زا  سپ  هک  دنک  ّتیـصو  دـناوتیم  غلاب  ناسنا  ایآ 
نیا باوج : دننک ؟ جرخ  دنکیم  ّتیـصو  هک  يدراوم  رد  دنـشورفب و  ار  اضعا  هک  دنک  طرـش  دناوتیم  ایآ  دنک ؟ نفد  ار  وا  سپـس  هداد ،

رایتخا رد  ناگیار  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـنرادرب . ار  وا  ندـب  ياضعا  هک  دـنک  باـجیا  یترورـض  هک  تسا  ذـفان  یتروص  رد  اـهنت  ّتیـصو 
دنک ّتیـصو  دناوتیم  ناسنا  ایآ  لاؤس 302 - درادـن . یعنام  دـش  هتفگ  الاب  رد  هک  یتروص  هب  لوپ  نتفرگ  دـنچره  دـنراذگب ، نادـنمزاین 

ناملـسم ریغ  رامیب  هب  دننک ، ادها  تسا  رطخ  رد  نآ  ریغ  بلق و  لثم  شندب  ّمهم  ياضعا  هک  یناملـسم  هب  تافو ، زا  دعب  ار  شندب  ياضعا 
هکنیا رگم  تسین ؛ زیاج  ناملـسم  ریغ  ضیرم  دروم  رد  اّما  و  درادـن ، یلاکـشا  هلأسم  ضرف  رد  ناملـسم ، ضیرم  دروم  رد  باوج : روطچ ؟

لباق ياضعا  تافو ، زا  دعب  دنک  ّتیصو  یـصخش  رگا  لاؤس 303 - دشاب . راّفک  زا  هدننک  ّتیـصو  هکنیا  ای  دشاب ، راک  رد  يرتمهم  فدـه 
یّمهم يرامیب  ای  گرم  زا  یناملـسم  ناج  تاجن  بجوم  رگا  باوج : میتسه ؟ راک  نیا  هب  زاجم  ایآ  دـننز ، دـنویپ  ناراـمیب  هب  ار  شدـنویپ 

، دننزب دنویپ  نارگید  هب  ار  شیاضعا  شتافو ، زا  دعب  دنک  ّتیصو  یصخش  رگا  لاؤس 304 -  125 ص : یکشزپ ، ماکحا  تسازیاج . ددرگ 
ناج تاجن  بجوم  رگا  باوج : میهد ؟ ماجنا  یلو  هزاجا  نودـب  ار  راک  نیا  میزاجم  ایآ  دـشاب ، یـضاران  راـک  نیا  هب  تبـسن  يو  ّیلو  اـما 

دنویپ لاؤس 305 - تاناویح  ياـضعا  زا  دـنویپ  . 4 تسین . طرـش  یلو  هزاـجا  و  تسا ، زیاـج  ددرگ  یّمهم  يراـمیب  اـی  گرم  زا  یناملـسم 
ندـب ياضعا  زا  ناوتیم  اـیآ  لاؤس 306 - درادـن . یلاکـشا  ترورـض  دراوم  رد  باوـج : دراد ؟ یمکح  هچ  ناـسنا  هب  تاـناویح  ياـضعا 

. درادن یعنام  ترورض  دراوم  رد  باوج : دز ؟ دنویپ  ناسنا  هب  كوخ 

زاجم ریغ  ياهدنویپ  ب )

يارجا هک  تسا  تموکح  کلم  تسیک ؟ کلم  هدش  عطق  وضع  تقرـس  ّدح  يارجا  زا  سپ  لاؤس 307 - قراس  هدش  عطق  تسد  دنویپ  . 1
؟ دراد یمکح  هچ  يرگید  هب  دنویپ  يارب  نآ  شورف  ای  قراس ، صخـش  هب  وضع  نآ  دـنویپ  مود ، تروص  رد  قراس ؟ کلم  ای  هدرک ، دـح 
هب يرگید  هب  دـناوتیم  اـّما  تسین . زیاـج  یلـصا  بحاـص  هب  نآ  دّدـجم  دـنویپ  یلو  تسا ، نآ  بحاـص  هب  ّقلعتم  هدـش  عطق  وضع  باوج :

یناسک زا  اضعا  نتفرگ  لاؤس 308 - دنویپ  يارب  اهیمادعا  ندب  ياضعا  نتـشادرب  . 2 دنک . راذـگاو  نآ  تمیق  ربارب  رد  ای  یناّجم  تروص 
ناتـسرامیب و رد  مهّتم ، دوخ  تیاضر  هزاجا و  اـب  دـنوشیم ،  126 ص : یکـشزپ ، ماکحا  مادـعا  هب  موکحم  صاـصق  زا  ریغ  یلیـالد  هب  هک 
سّدقم و عرـش  هک  يدراوم  رد  رگید ، ترابع  هب  دراد ؟ یمکح  هچ  نانآ ، ناج  تاجن  دنمزاین و  ناملـسم  دارفا  هب  دـنویپ  يارب  لمع  قاطا 
دـبک و هیر ، بلق ، لثم  وضع  نتـشادرب   ) راک نیا  اب  هک  یلکـش  هب  دوش  هتـشادرب  اهنآ  زا  ییاضعا  هدومنن ، صّخـشم  ار  مادـعا  عون  نوناـق ،

عون نیا  زاوج  رب  یلیلد  باوج : تسا ؟ زیاج  راـک  نیا  اـیآ  دوشیم . یقلت  مادـعا  یعون  راـک  نیا  هک  درک ، دـهاوخ  توف  مهّتم  نآ ) دـننام 
اب ات  داد  هزاـجا  هیلع  موکحم  هب  ناوتیم  هبراـحم  ّدـح  يارجا  زا  سپ  اـیآ  لاؤس 309 - براحم  هدـش  عطق  تسد  دـنویپ  . 3 تسین . مادعا 

دنویپ ار  هدش  عطق  وضع  درادن  قح  براحم  باوج : دـیامن ؟ مادـقا  هدـش  ادـج  اضعا  دـنویپ  هب  تبـسن  صّـصختم  کشزپ  کی  یگنهامه 
لاکشا باوج : تسا ؟ زیاج  دوشیم  عطق  صاصق  اب  هک  يوضع  دنویپ  لاؤس 310 - تسا  هدش  عطق  صاصق  اب  هک  يوضع  دنویپ  . 4 دنزب .

رظن زا  يرامیب  گرم  هدنورشیپ ، جالعال و  يرامیب  عوقو  رثا  رد  هچنانچ  لاؤس 311 - دنویپ  يارب  جالعال  رامیب  ياضعا  نتشادرب  . 5 دراد .
نانآ ناج  تاجن  نارامیب و  هب  دنویپ  يارب  دبک  هیلک و  بلق ، ریظن  يو  ندب  ياضعا  زا  ناوتیم  ایآ  دشاب ، عوقولا  بیرق  یمتح و  ناکـشزپ 

.6 127 ص : یکـشزپ ، ماـکحا  تسین . تشگزاـب  لـباق  عـطق  روـطب  هک  يزغم  گرم  دروـم  رد  رگم  تسینزیاـج ؛ باوـج : درک ؟ هدافتـسا 
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رد هدـنز ، صخـش  زا  وضع  دـنچ  ای  کی  نتـشادرب  اب  میهد  لامتحا  رگا  لاؤس 312 - دوشیم  لکـشم  راچد  هک  یـسک  ياضعا  نتـشادرب 
و دشاب ، راک  نیمه  هب  هتـسباو  يرگید  رامیب  ناج  تاجن  یفرط  زا  و  دش ، دهاوخ  يدیدش  ای  فیفخ  ضراوع  راچد  رود  ای  کیدزن  هدنیآ 
اب میهد و  عالّطا  يو  هب  رگا  میهد ؟ ماجنا  يراک  نینچ  هدـنهد ، هیدـه  یهاـگآ  نودـب  میزاـجم  اـیآ  تسین ، سرتسد  رد  زین  يرگید  دروم 

نداد تسد  زا  ّدـح  رد  اًلثم  هضراع  رگا  باوج : تسا ؟ لوئـسم  کشزپ  ایآ  هضراع ، داـجیا  تروص  رد  دوش ، ماـجنا  راـک  نیا  يو  لـیامت 
لّمحت لباق  فیفخ و  هضراع ، رگا  اّما  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  يرگید  ناج  تاجن  يارب  یـسک  تسین  بجاو  دشاب  نآ  دننام  ای  هیلک  کی 

و دـشاب ، وضع  بحاص  تیاضر  عالّطا و  اب  هک  یتروص  رد  و  تسین . دـیعب  وضع  بحاص  تیاضر  اب  يرگید  ناج  تاـجن  بوجو  دـشاب ،
رطخ زا  یلاخ  ًالومعم  هک  هیلک ، کی  نتشادرب  دننام  دشابیمن ؛ لوئسم  کشزپ  دوش ، نآ  راتفرگ  ًافداصت  اّما  هدوب ، فیعض  هضراع  لامتحا 

لامتحا ای  میشاب و  نئمطم  رگا  لاؤس 313 - دنویپ  ّدر  هب  نانیمطا  اب  اضعا  نتشادرب  . 7 دیآ . شیپ  ياهضراع  تسا  نکمم  هاگ  یلو  تسا ،
ای هدنز  درف  ندـب  زا  رامیب  هب  کمک  ناونع  هب  ینیب و  شوخ  اب  میزاجم  ایآ  دوب ، دـهاوخن  دـیفم  ًاتیاهن  و  دـش ، دـهاوخ  در  دـنویپ  هک  میهد 

تروص رد  یلو  تسین ، زیاج  راک  نیا  دشاب  هجیتن  مدع  هب  نانیمطا  رگا  باوج : مینزب ؟ دنویپ  رامیب  نآ  هب  ادـج و  ار  يوضع  يرگید  هدرم 
، یکشزپ ماکحا  تسا . زیاج  زین  رطخ  ررـض و  مدع  تروص  رد  هدنز  زا  و  درادن ، یعنام  هدرم  زا  يدنویپ  وضع  نتـشادرب  ییالقع ، لامتحا 
، گرم زا  سپ  ای  تاـیح  لاـح  رد  هک  داد  هزاـجا  ناوتیم  اـیآ  لاؤس 314 - ترورـض  دروم  ریغ  رد  ندـب  ياضعا  نتـشادرب  . 8 128 ص :

تروص هب  اـی  لوپ  لـباقم  رد  ار  مشچ و ...  هینرق  تسد ، تشگنا ، لـیبق  زا  تسین ، نآ  رب  فّقوتم  راـمیب  سفن  ظـفح  هک  اـضعا  زا  یـضعب 
یعنام دـشاب  هتـشاد  یّمهم  رثا  هک  يدراوم  رد  گرم  زا  دـعب  یلو  تسا ، لکـشم  تایح  لاح  رد  باوج : دـننز ؟ دـنویپ  يرگید  هب  یناّجم 

. درادن

ندب ياضعا  شورف  دیرخ و  ج )

نتـشادرب هزاـجا  ربارب  رد  ار  لوپ  تسا  رتهب  یلو  تسا ، زیاـج  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دـنویپ  يارب  اـضعا  شورف  دـیرخ و  لاؤس 315 -
هب رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  رگید  ناملـسم  هب  نآ  يراذگاو  ای  صاصق ، ای  ّدـح  رد  هدـش  عطق  وضع  شورف  ایآ  لاؤس 316 - دریگب . وضع 

دیرخ و لاؤس 317 - تسا . زیاج  نآ  بحاص  هزاجا  اب  تسا ) موسرم  هیلک  دنویپ  رد  هک  هنوگ  نامه   ) دشاب يرگید  ناسنا  هب  دنویپ  روظنم 
هچ نآ  ریاظن  و  يزاسناوختـسا ، هدننک  کیرحت  روتکاف  نیئتورپ ، ریظن  ددرگیم ، جارختـسا  ناسنا  يدـنویپ  ياضعا  زا  هک  يّداوم  شورف 

لاؤس 318- دـنریگب . دـنهدیم  ماجنا  داوم  نآ  يور  هک  یلامعا  لباقم  رد  ار  لوپ  تسا  رتهب  دـنچره  تسا ، زیاـج  باوج : دراد ؟ یمکح 
یمکح هچ  نآ  شورف  دیرخ و  و  ناملسم ، ریغ  ّتیم  قاچاق  لاؤس 319 - تسا . زیاج  باوج : تسا ؟ زیاج  وم  دنویپ  شورف و  دـیرخ و  ایآ 

ًاعرش راک  نیا  دشاب ،  129 ص : یکشزپ ، ماکحا  یمالـسا  تموکح  تارّرقم  فالخ  رب  هک  تسا  نیا  قاچاق  زا  روظنم  رگا  باوج : دراد ؟
یتروص رد  باوج : تسا ؟ زیاج  گرم ، زا  سپ  لیوحت  يارب  گرم ، زا  لبق  ندـب  ياضعا  زا  یخرب  شورف  ایآ  لاؤس 320 - دراد . لاکشا 
یخرب هک  تسا  دوـجوم  راّـفک  زا  يداـسجا  لاؤس 321 - درادـن . یعنام  دـشاب  یّمهم  يرامیب  نامرد  ای  ناملـسم ، ناـج  تاـجن  ببـس  هک 

زیاج اضعا  نیا  شورف  دیرخ و  ایآ  دننکیم . يرادیرخ  یتفگنه  غلابم  هب  نآ ، دـننام  دـنویپ و  ای  یتاقیقحت  ياهراک  تهج  ار ، نآ  ياضعا 
ظفح يارب  راک  نیا  هاگره  باوج : دراد ؟ دوجو  یتوافت  داسجا  رگید  اب  دنرادن ، ییایلوا  هدـشن و  ییاسانـش  هک  يداسجا  نایم  ایآ  تسا ؟
لاؤس تسین . اهنآ  ریغ  هدش و  هتخانـش  دارفا  نایم  یقرف  و  درادن . یعنام  دـشاب  هتـشاد  ترورـض  یّمهم  يرامیب  نامرد  ای  هدـنز ، دارفا  ناج 

هب دراد ؟ یعرـش  ّدح  نآ  تقرـس  ایآ  تسا ؟ زیاج  عورـشم  فادها  يارب  نآ  شورف  دـیرخ و  دوشیم و  یّقلت  لام  ناسنا  دـسج  ایآ  - 322
دیرخ باوج : دشاب . ّتیمها  زیاح  یخیرات  یسانشناتساب و  تهج  زا  عوضوم  و  دشاب ، هتـشذگ  گرم  خیرات  زا  لاس  اهدص  رگا  صوصخ 

رد حیرشت  دننام  عورشم  فادها  يارب  ناملـسم  ریغ  ندب  هب  تبـسن  و  دوشیمن . بوسحم  لام  و  تسین ، زیاج  ناملـسم  ّتیم  ندب  شورف  و 
مادعا هب  نیموکحم  ایآ  لاؤس 323 - تسا . لکشم  تقرـس  ّدح  يارجا  لاح  ره  رد  و  تسین . لاکـشا  زا  یلاخ  زین  تسا  زاجم  هک  يدراوم 
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ییالقع عفانم  هکیتروصرد  باوج : دننک ؟ ادها  یسک  هب  ای  دنشورفب ، ار  دوخ  ندب  ياضعا  مکح ، يارجا  زا  لبق  دنناوتیم  وضع ، عطق  ای 
ینارامیب نامرد  هب  کمک  يارب  دارفا  زا  یـضعب  لاؤس 324 -  130 ص : یکشزپ ، ماکحا  درادن . یلاکـشا  دشاب ، ّبترتم  نآ  رب  دنویپ  يارب 

هچ اضعا  نیا  شورف  دیرخ و  دنشورفب ، ار  دوخ  مشچ  ای  هیلک  اًلثم  ای  نوخ  دنرضاح  دنراد ، ندب  ياضعا  ای  ینوخ  ياههدروآرف  هب  زاین  هک 
لوپ هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  درادن ؛ یلاکشا  دنکن  داجیا  هدنهد  يارب  يرطخ  هک  یتروص  رد  هیلک  نوخ و  نتخورف  باوج : دراد ؟ یمکح 

. تسین زیاج  ًاقلطم  مشچ  دروم  رد  یلو  دنریگب ؛ نوخ  نتفرگ  ای  هیلک  نتشادرب  هزاجا  لباقم  رد  ار 

دنویپ ماکحا  د )

يرگید ناسنا  همجمج  رد  يزغم  دـنویپ  ایآ  حور ، تلاصا  اب  هطبار  رد  یمالـسا  نیناوق  هب  هّجوت  اـب  لاؤس 325 - نآ  راثآ  زغم و  دـنویپ  . 1
دنویپ صخـش  حور  و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یـصخش  ّتیوه  يدـنویپ ، زغم  اب  هدـش  هدز  دـنویپ  مسج  ایآ  رگید ، ترابع  هب  دراد ؟ ناکما 
يراک اًلمع  و  تسا ، حرطم  هّیـضرف  کی  ناونع  هب  هلأسم  نیا  رـضاح  لاح  رد  باوج : دباییم ؟ لاقتنا  هدش  هدز  دـنویپ  صخـش  هب  هدروخ 
ناشن ار  لّوا  درف  ّتیصخش  دیدج ، زغم  اب  روبزم  درف  دید  دیاب  دریگ ، ماجنا  يرما  نینچ  رگا  درک . ثحب  نآ  هرابرد  ناوتب  ات  هتفرگن ، ماجنا 

هک یکشزپ  رب  ایآ  لاؤس 326 - دنویپ  رد  کشزپ  هفیظو  . 2 ددرگ . نییبت  اهنآ  ماکحا  ات  دش ، دهاوخ  یثلاث  صخـش  ای  و  مود ، ای  دهدیم ،
زا ار  وا  دـناوتب  هک  یتروص  رد  باوج : دـهد ؟ تاجن  ار  یناسنا  ناج  راک  نیا  اـب  تسا  بجاو  دـشابیم ، فلتخم  ياـضعا  دـنویپ  رب  رداـق 

رظن هب  يرورض  ینامرد  یمیـش  دنویپ ، زا  دعب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس 327 -  131 ص : یکشزپ ، ماکحا  تسا . بجاو  دهد ، تاجن  گرم 
دنویپ ّدر  مدع  تهج  راک  نیا  ماجنا  هب  روبجم  هک  یکشزپ  ایآ  ددرگیم ، رامیب  رد  دیدش  ای  فیفخ  یضراوع  ثعاب  لمع  نیا  و  دسریم ،

تیاضر وا  دـنک و  میهفت  وا  هب  دراذـگب و  نایم  رد  رامیب  اب  ار  هلأسم  اًلبق  هچنانچ  باوج : تسا ؟ لوئـسم  نآ  ضراوع  داـجیا  رد  دـشابیم ،
ادـها دـنادیم  هک  یلاح  رد  دوش ، راد  هدـهع  ار  هیلک  لاقتنا  تاّیلمع  هک  تسا  زیاـج  کـشزپ  يارب  اـیآ  لاؤس 328 - درادن . یعنام  دـهدب 
يارب لوپ  نتفرگ  . 3 تسا . زیاج  دوش  یناملـسم  ناج  تاجن  ثعاب  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ هتفرگ  راک  نیا  لباقم  رد  یلوپ  هدـننک 

ناج تاجن  يارب  اهنآ ، ندب  ياضعا  زا  یتاعطق  ای  ناشدسج ، هک  دننک  ّتیـصو  دـنناوتیم  دارفا  : » مییوگب رگا  لاؤس 329 - وضع  بحاص 
رد ات  دومن ، نییعت  یلوپ  نآ  لابق  رد  ناوتیم  ایآ  دریگ ». رارق  رایتخا  رد  دیتاسا  نایوجشناد و  یکشزپ  شناد  ندرب  الاب  ای  دنمزاین ، نارامیب 

يدـنویپ وضع  هک  يدراوم  رد  لاؤس 330 - ّتیم  يایلوا  هزاـجا  . 4 درادن . یلاکشا  باوج : دوش ؟ فرص  هدمآ  همانتّیـصو  رد  هک  یفرـصم 
تهج هزاجا  بسک  ایآ  دزادنا ، رطخ  هب  ار  يرگید  ناملسم  تمالس  نآ  زا  هدافتـسا  مدع  ای  و  دشاب ، يرورـض  یناملـسم  ناج  تاجن  يارب 

ماکحا دوش . هزاجا  بسک  تسا  رتهب  یلو  تسین ؛ یمازلا  باوج : تسا ؟ مزال  تایح  لاـح  رد  ّتیم  دوخ  اـی  ّتیم ، ياـیلوا  زا  نآ  تشادرب 
ماجنا يزاس  هدامآ  تاـّیلمع  نآ  يور  رب  هک  يدـنویپ  ياـضعا  دروم  رد  لاؤس 331 - يزاسهدامآ  هنیزه  تفاـیرد  . 5 132 ص : یکشزپ ،
تسد لاؤس 332 - يدـنویپ  تسد  عطق  صاصق  . 6 درادـن . یلاکـشا  باوج : تسا ؟ زیاج  رامیب ، زا  يزاس  هدامآ  هنیزه  تفایرد  دریگیم ،

هچ فلا ) دییامرفب : دنکیم . عطق  ار  يدنویپ  تسد  یثلاث  صخـش  و  هدز ، دنویپ  دوخ  هب  ار  تسد  نآ  يرگید  صخـش  و  هدش ، عطق  يدرف 
، هتفای دوبهب  صقان  روط  هب  هک  اجنآ  و  هتفای ، میمرت  لماک  روط  هب  يدـنویپ  تسد  هک  یتروص  نیب  ایآ  ب ) تسا ؟ یناـج  هجوتم  یتّیلوئـسم 

تساجن تراهط و  . 7 دراد . ار  یلـصا  تسد  مکح  هتفاـی ، میمرت  لـماک  روط  هب  تسد  نآ  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ دوـجو  یتواـفت 
نآ سمل  دنکن ، لولح  نآ  رد  حور  یلو  دوش ، لصو  یناملسم  ندب  هب  ناملسم ، ریغ  ّتیم  ندب  زا  يوضع  رگا  لاؤس 333 - يدنویپ  وضع 

مشچ رگا  لاؤس 334 - تسا . كاپ  دوش ، بوسحم  هدـش  هدز  دـنویپ  وا  هب  هک  یـسک  ندـب  ءزج  ًافرع  هچناـنچ  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ 
زا هک  یتبوطر  يدنویپ و  مشچ  دننز ، دنویپ  ییانیبان  صخـش  مشچ  هب  ار  ياهدنز  ای  هدرم  نیعلا  سجن  ناویح  مشچ  ای  هدنز ، ای  هدرم  ناسنا 

ماکحا تسا . كاپ  دـش ، هدـنریگ  ندـب  ءزج  اًلمع  وضع  نآو  تفرگ ، دـنویپ  هکیماـگنه  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دوشیم ، جراـخ  نآ 
مد یلو  ایآ  دوش ، مادـعا )  ) صاصق هب  موکحم  مرجم ، هاگره  لاؤس 335 - یمادعا  ياضعا  هب  تبـسن  مد  ّیلو  ّقح  . 8 133 ص : یکشزپ ،
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نآ رد  یّقح  مد  ّیلو  باوج : تسا ؟ مهّتم  لباقم  رد  قح  بحاص  وا  نوچ  دروآ ، تسد  هب  ًاناجم  ار  وا  حراوج  ریاس  ای  هیلک  اًـلثم  دـناوتیم 
هید ایآ  دننک ، ادج  وا  ندب  زا  ار  نآ  و  دشاب ، هدرم  ياضعا  زا  يوضع  هب  زاین  رگا  لاؤس 336 - دنویپ  تهج  هدش  ادج  وضع  هید  . 9 درادن .

زا رفاک  ناملـسم و  نیب  ایآ  هید ، توبث  تروص  رد  دریگیم ؟ ّقلعت  یـسک  هچ  هب  دهدب ؟ دیاب  یـسک  هچ  تسا ؟ رادـقم  هچ  نآ  هید  دراد ؟
هار رد  دـیاب  و  تسا . هید  تخادرپ  طایتحا  یتروص  نینچ  رد  باوج : تسه ؟ یقرف  رگید ، يوس  زا  یّمذ  ریغ  یّمذ و  رفاـک  و  فرط ، کـی 

ناـکما نیا  یّبط  رظن  زا  رگا  لاؤس 337 - رگید  نز  هب  ینز  نادمخت  دـنویپ  . 10 درادـن . هید  یبرح  و  دوش ، فرـص  ّتیم  نآ  يارب  تاریخ 
دنویپ هدـننک  تفایرد  نز  هاگره  تروص  نیا  رد  دز ، دـنویپ  رگید  نز  هب  ار  نز  کی  نادـمخت  ناوتب  اضعا  ریاس  دـننامه  هک  ددرگ  مهارف 

رد دوجوم  يایاز  ياهلولـس  اب  مرپسا )  ) درم ياـیاز  ياهلولـس  حاـقل  ِلـصاح  هفطن ، هکنیا  هب  هّجوت  اـب  دوش  دـنزرف  بحاـص  جاودزا  رثا  رد 
ًافطل تسا ، لّوا  نز  هب  ّقلعتم  دـصرد  هاجنپ  یکیتنژ ، يدرف و  تاّیـصوصخ  تثارو و  رظن  زا  ًاـتعیبط  و  تسا ، لّوا  نز  کـمخت )  ) نادـمخت

يرگید هب  ار  ینز  نادمخت  هک  یتروص  رد  باوج : دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  مود  لّوا و  نز  اب  هدش  ّدلوتم  نادنزرف  ای  دـنزرف  هطبار  دـییامرفب :
هب ّقلعتم  دوش  دـّلوتم  نآ  زا  هچره  تروص  نیا  رد  دریگب ، اًلماک  دـنویپ  ینعی  دوش ،  134 ص : یکـشزپ ، ماکحا  وا  ندب  ءزج  دننزب و  دنویپ 

ياضعا زا  هدافتسا  لاؤس 338 - اهروشک  رگید  ناناملسم  يارب  امروشک  يدنویپ  ياضعا  . 11 درادن . لّوا  نز  اب  ياهطبار  و  تسا ، مود  نز 
، یکـشزپ ماکحا  درادن . یلاکـشا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  یمالـسا  ياهروشک  رگید  ناناملـسم  يارب  ام ، روشک  رد  هدش  هّیهت  يدـنویپ 

135 ص :

نآ ياههدروآرف  نوخ و   14

تساجن تراهط و  . 1

يرآ باوج : تسا ؟ سجن  مه  زاب  ایآ  دوش ، دیفـس  اًلثم   ) دـهد رییغت  ار  نآ  گـنر  هک  دوش  هتخیر  ییوراد  نوخ  رد  هچناـنچ  لاؤس 339 -
امـسالپ و مرـس ، زمرق ، لوبلگ  تکـالپ ، ریظن  دوشیم ، هتفرگ  نوـخ  زا  هک  یفلتخم  ياـههدروآرف  لاؤس 340 - درک . طاـیتحا  نآ  زا  دـیاب 
سابل و ندب ، یهاگـشیامزآ ، لیاسو  لاؤس 341 - دراد . ار  نوخ  مکح  اـهنآ  ماـمت  يرآ  باوج : تسا ؟ سجن  نوـخ  دـننامه  نآ ، دـننام 
؟ دوشیم كاپ  ندرک  ینوفع  ّدـض  ای  لیرتسا و  لـمع  ماـجنا  اـب  اـیآ  دوشیم ، سجن  نوخ  دـننام  یتاـساجن  اـب  ساـمت  رثا  رد  هکنآ  دـننام 
، دوش نآ  ياههدروآرف  نوخ و  دیلوت  تخاس و  هب  قفوم  رـشب  رگا  لاؤس 342 - دننک . لیرتسا  دعب  دنیوشب و  تسخن  ار  اهنآ  دـیاب  باوج :

. درادن یعیبط  نوخ  ماکحا  باوج : دوب ؟ دهاوخ  سجن  دراد و  ار  یعیبط  نوخ  ماکحا  مه  یعونصم  نوخ  ایآ 

نوخ شورف  دیرخ و  . 2

نیا شورف  دیرخ و  هب  نوخ  لاقتنا  نامزاس  ارچ  تسا ، مارح  نوخ  هلمج  زا  سجن  ياهزیچ  شورف  دـیرخ و  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس 343 -
لاـح رد  و  دـشاب ، هتـشادن  یلـالح  هدـیاف  هک  تسا  مارح  یتروص  رد  سجن  يایـشا  شورف  دـیرخ و  باوج : دـنکیم ؟ ترداـبم  هدروآرف 

لاؤس 344- درادن . یعنام  نآ  شورف  دـیرخ و  تسا ، یلالح  عفانم  ياراد  دوشیم و  فرـصم  نارامیب  ناج  تاجن  يارب  نوخ  هک  رـضاح 
دیرخ نوچمه  ایآ  دشاب  رافک  زا  نوخ  دیرخ  ناکما  هک  یتروص  رد  دراد ؟ یمکح  هچ  ناناملـسم  ریغ  زا  نآ  ياههدروآرف  نوخ و  دـیرخ 

ياـههدروآرف نوخ و  شورف  لاؤس 345 - دـیرخ . ار  نوخ  ناوـتیم  هورگ  ود  ره  زا  باوـج : دراد ؟ ّتیوـلوا  حیرـشت ، تهج  ناـشداسجا 
؟ تسه یتواـفت  یبرح  ریغ  یبرح و  راّـفک  نیب  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  ناناملـسم  ریغ  هب  هدـش ، هـّیهت  یمالـسا  ياـهروشک  رد  هـک  ینوـخ 

. دوش لح  رگید  قیرط  زا  ناناملسم  زاین  هکنیا  رب  طورشم  تخورف ، ناوتیم  یبرح  راّفک  ریغ  هب  باوج :

نوخ لاقتنا  ادها و  . 3
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رگم درادن ، یلاکـشا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  سکعلاب  نز و  هب  درم  زا  و  ناملـسم ، هب  ناملـسم  ریغ  زا  نوخ  لاقتنا  ادها و  لاؤس 346 -
ماکحا درادـن . یلاکـشا  باوج : دـنک ؟ ادـها  شاهجوز  هب  ار  دوخ  نوخ  دـناوتیم  ناسنا  ایآ  لاؤس 347 - دورب . يراـمیب  لاـقتنا  میب  هکنیا 

دننام دوشیم ، فعـض  ثعاب  هک  ییاهراک  ماجنا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  هزور  لاح  رد  نوخ  يادها  لاؤس 348 -  137 ص : یکشزپ ،
مامتا طایتحا  باوج : دـنکیم ؟ لطاب  ار  هزور  راد  هزور  ندـب  هب  نوخ  قیرزت  ایآ  لاؤس 349 - دراد . تهارک  نتفر  ماـمح  نتفرگ و  نوخ 
مارحا لاح  رد  تسا  رتهب  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  مارحا  لاح  رد  ندب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  لاؤس 350 - تسا . نآ  ياضق  و  زور ، نآ 

. ناناملسم ناج  ظفح  يارب  ترورض و  عقاوم  رد  رگم  دنک ، يراددوخ  يزورما  شور  هب  نوخ  نداد  زا 

ینوناق یکشزپ   15

گرم تّلع  نییعت  يارب  یفاکش  دبلاک  فلا )

ای عوقو و  میب  هلمج  زا  یلیالد ، هب  انب  هک  تسا  یتاوما  گرم  هّمأت  ّتلع  نییعت  صیخـشت و  ینوناق  یکـشزپ  فیاـظو  زا  یکی  لاؤس 351 -
طقف توف ، ّتلع  قیقد  نییعت  صیخـشت و  دراوم  رثکا  رد  و  ددرگ ، نشور  ییاضق  مکاحم  يارب  نانآ  گرم  هّمات  ّتلع  دـیاب  تیانج ، عوقو 

قحانب نوخ  ندش  لامیاپ  زا  و  هدیدرگ ، فشک  هتـسویپ  عوقو  هب  تایانج  زا  يرایـسب  مادـقا  نیا  اب  و  دـشابیم ، رودـقم  یفاکـش  دـبلاک  اب 
.1 دـییامرف : موقرم  ریز  لئاسم  صوصخ  رد  ار  شیوخ  كرابم  رظن  قوف ، بلاطم  هب  تیانع  اب  دـیآیم . لمع  هب  يریگولج  نیلوتقم  هتخیر 

زیاج ًاعرـش  لمع  نیا  ماجنا  ایآ  مد ، يایلوا  ّقح  قاقحا  تقیقح و  فشک  يارب  تسا  یهار  یفاکـش  دـبلاک  لمع  ماـجنا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
رگا دـشاب ، طرـش  هک  یتروص  رد  تسا ؟ مزال  یفاکـش  دـبلاک  لمع  ماجنا  يارب  مد  يایلوا  تیاـضر  اـیآ  ندوب ، زیاـج  ضرف  رب  . 2 تسا ؟

ینوناق یکشزپ  صیخشت  یفاکش ، دبلاک  لمع  ماجنا  يارب  ایآ  . 3 دراد ؟ یمکح  هچ  دنشاب ، یضاران  یضعب  یضار و  مد  يایلوا  زا  یضعب 
اب . 4 تسا ؟ مزال  صوصخ  نیا  رد  زین  ییاضق  ماقم  تساوخرد  نآ ، رب  هوالع  ای  دشاب ، یعرش   140 ص : یکشزپ ، ماکحا  زّوجم  دناوتیم 

تیاضر مه  زاب  ییاضق  ماقم  تساوخرد  تروص  رد  ایآ  یفاکـش ، دـبلاک  ماجنا  یعرـش  زاوج  رد  مد  ياـیلوا  تیاـضر  ندوب  طرـش  ضرف 
رب دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسین ، ناملـسم  نوخ  ندـش  لامیاپ  نتفر و  ردـه  هب  یـضار  سّدـقم  عراش  نوچ  باوج : تسا ؟ طرـش  مد  يایلوا 

تسا بجاو  هکلب  زیاج ، رما  نیا  صّصختم  رب  تروص  نیا  رد  و  دوش . لح  لکـشم  ات  دنک ، یفاکـش  دبلاک  هب  رما  تسا  مزال  عرـش  مکاح 
. دنهد تیاضر  تسا  مزال  زین  هثرو  رب  یضرف  نینچ  رد  و  دنک ، تعاطا 

بسن تابثا  يارب  یفاکش  دبلاک  ب )

و دنتسه ، ّتیلاعف  لوغشم  هنیمز  نیا  رد  یـشهوژپ  یملع و  ّمهم  زکارم  و  تسا ، یناوارف  ّتیمها  ياراد  یفاکـش  دبلاک  هزورما  لاؤس 352 -
یفاکـش دبلاک  ار  يداسجا  یکـشزپ ، ياهـشزومآ  دـصق  هب  ًافرـص  ای  رگید ، ییالقع  فدـه  ره  و  مرج ، فشک  بسن ، تابثا  يارب  ًاتدـمع 

زج تسین . زیاج  ًاتاذ  یفاکـش  دبلاک  باوج : دـییامرف . موقرم  راک  نیا  زاوج  مدـع  ای  زاوج ، دروم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  ًافطل  دـنیامنیم .
. دریگ رارق  مهم  ّمها و  هدعاق  تحت  هک  دوش ، بترتم  نآ  رب  یعامتجا  ینید و  ّمهم  فده  هک  يدراوم  رد 

مد يایلوا  تیاضر  مدع  اب  یفاکش  دبلاک  ج )

زج ياهراـچ  روظنم  نیا  يارب  و  تسا ، يرورـض  مزـال و  تقیقح  فشک  دـهد  صیخـشت  ياهدـنورپ  یـضاق  هک  یتروص  رد  لاؤس 353 -
رگید یضعب  دنشاب و  یضار  یضعب  ای  دنشابن ، یفاکش  دبلاک  هب  رـضاح  مد   141 ص : یکشزپ ، ماکحا  يایلوا  یلو  تسین . یفاکـش  دبلاک 

يایلوا قوقح  قاقحا  تهج  حیرشت  هاگره  باوج : تسیچ ؟ فیلکت  دشاب ، هدرک  ّتیصو  یفاکـش  دبلاک  مدع  رب  ّتیم  ای  دنـشابن ، یـضار 
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ّمهم لکـشم  کی  زا  يریگـشیپ  رگا  یلو  درک . حیرـشت  دیابن  دریگن ، تروص  حیرـشت  دنرذگب و  دوخ  قح  زا  دنرـضاح  اهنآ  و  دـشاب ، مد 
. تسین طرش  اهنآ  تیاضر  دشاب ، راک  نیا  رب  فّقوتم  یعامتجا 

نایوجشناد میلعت  يارب  یفاکش  دبلاک  د )

ملع تفرشیپ  تهج  گرم  ّتلع  صیخشت  يارب  ایآ  . 1 دییامرف : خساپ  تسا ، یفاکش  دبلاک  نوماریپ  هک  ریز  تالاؤس  هب  ًافطل  لاؤس 354 -
هنوگچ مکح  دشاب  لتاق  ییاسانش  مرج و  فشک  يارب  یفاکش  دبلاک  رگا  . 2 تسا ؟ زیاج  یفاکش  دبلاک  نایوجشناد ، هب  میلعت  یکشزپ و 

دبلاک هچنانچ  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  هیـضق  دـشاب  گرم  زا  هانگیب  مهتم  کـی  ییاـهر  يارب  هار  اـهنت  یفاکـش  دـبلاک  رگا  . 3 تسا ؟
یعنام تسا ، يرورض  نایوجشناد  يارب  هک  یتامیلعت  و  لتاق ، ییاسانـش  هانگیب ، مهتم  ناج  تاجن  دننام  دشاب ، هتـشاد  یترورـض  یفاکش 

. درادن

فلاخم سنج  یفاکشدبلاک  ه )

یکـشزپ زکرم  رد  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، ینوناق  کشزپ  طّـسوت  هنیاـعم  هب  طونم  داـسجا  نفد  زاوج  رودـص  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  لاؤس 355 -
درم کشزپ  یعرش  رظن  زا  ایآ  دریگیم ، تروص  درم  کشزپ  طّسوت  تایّفوتم  هنیاعم  تاناکما ، دوبمک  لیلد  هب  اهناتسا  زا  یـضعب  ینوناق 

. دـشابیم نآ  لماک  ندوب  ناـیرع  هب  طونم  دـسج   142 ص : یکـشزپ ، ماکحا  هنیاعم  هکنآ  حیـضوت  دـشابیم ؟ نز  دـسج  هنیاعم  هب  زاجم 
. دوش نییعت  نانز  داسجا  يارب  نز  ینوناق  کشزپ  دننک  شالت  دیاب  تسین ؛ زیاج  ًاعرش  رما  نیا  باوج :

هدسفم نتشاد  تروص  رد  ینوناق  یکشزپ  رظن  راهظا  و )

هب بیبط  و  دنتـسرفب ، ینوناق  کـشزپ  هب  دراد  محر  رد  هک  ياهفطن  صیخـشت  هنیاـعم و  تهج  ار  ینز  یـضاق ، فرط  زا  رگا  لاؤس 356 -
شرازگ ار  ّتیعقاو  بیبط  رگا  لاـح  نیا  رد  تسا . یبـنجا  درم  زا  هکلب  هدوبن ، نز  نیا  رهوش  هب  ّقلعتم  هفطن  هک  دـهد  صیخـشت  عطق  روط 

یقوقح و لئاسم  و  ددرگیم ، نز  نیا  رهوش  هب  قحلم  هّچب  دنک  شرازگ  فالخ  رگا  و  تشک ، دنهاوخ  قحانب  ار  نز  نیا  دراد  نیقی  دـهد 
وا نیقی  بیبط و  لوق  هک  تسا  نیا  مهم  باوج : تسیچ ؟ بیبط  هفیظو  دـییامرفب  دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  تالکـشم  ریاس  ّتیمرحم و  ثرا و 

. تسا لاکـشا  ّلحم  دوش  لـصاح  قیرط  نیا  زا  هک  مه  یـضاق  دوخ  نیقی  ّتیجح  یّتح  و  تسین ، تّجح  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یـضاق  يارب 
، تسا رهوش  نآ  هب  قحلم  هّچب  يرهاظ  مکح  بسح  هب  هجیتن  رد  و  دیامن ، وگزاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ار  دوخ  نیقی  درادـن  یموزل  نیاربانب 

. دنکیمن داجیا  یلکشم  يرهاظ  ماکحا  هنوگ  نیا  و 

تایح صیخشت  يارب  یفاکش  دبلاک  ز )

زیاج راک  نیا  ایآ  . 1 دییامرفب : دشاب ، يو  ياهنایرش  زا  یکی  نتفاکش  هار ، اهنت  یمودصم  گرم  ای  تایح  صیخشت  يارب  رگا  لاؤس 357 -
، یکشزپ ماکحا  درادن . مه  هید  و  تسا ، زیاج  باوج : تسیک ؟ هدهع  رب  نآ  هید  دراد ؟ هید  ترورـض  تروص  رد  لمع  نیا  ایآ  . 2 تسا ؟

تهج یفرط ، زا  و  دریگیمن . رارق  هّجوت  دروم  ًاتدـمع  حیرـشت ، نلاس  رد  ای  لتق ، هنحـص  رد  ناملـسم  ّتیم  مارتحا  لاؤس 358 -  143 ص :
تروص نیا  رد  دـسریم . رظن  هب  يرورـض  حیرـشت  قح ، قاقحا  و  لتق ، هنحـص  یـسررب  و  مرج ، یملع  فشک  و  یکـشزپ ، شناد  ياقترا 

. میاهتشون لئاسملا  حیضوت  هلاسر  رخآ  رد  یکشزپ ، دصاقم  يارب  ار  حیرشت  زاوج  هناگ  هس  طیارش  باوج : تسیچ ؟ فیلکت 

حیرشت يارب  ربق  شبن  ح )
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، هدرک ربق  شبن  میزاجم  ایآ  يو ، لتاق  نییعت  تهج  لاثم  روط  هب  دـشاب ، هتـشاد  ترورـض  گرم  تلع  نییعت  هک  یتروص  رد  لاؤس 359 -
. تسا زیاج  ترورض  تروص  رد  باوج : مینک ؟ حیرشت  ینوناق  یکشزپ  رد  ار  يو  دسج 

داسجا هینرق  نتشادرب  و )

هچ نآ ) نودب  ای  یلو و  هزاجا  اب   ) هینرق کناب  رد  نآ  يرادـهگن  ینوناق و  یکـشزپ  حیرـشت  نلاس  رد  داسجا  هینرق  نتـشادرب  لاؤس 360 -
هزاجا راـمیب  ناـسک  زا  تسا  رتهب  و  درادـن ، یعناـم  دوش  مشچ  دـیدش  يراـمیب  زا  یناملـسم  تاـجن  ببـس  هاـگره  باوج : دراد ؟ یمکح 

. دنریگب

فلتخم دارفا  ربارب  رد  کشزپ  هفیظو   16

فلتخم نارامیب  ربارب  رد  کشزپ  هفیظو  . 1

، ود نآ  زا  یکی  هچنانچ  دنراد ، رارق  یناج  رطخ  طیارـش  رد  ود  ره  هک  دنربب ، یکـشزپ  دزن  هجلاعم  تهج  ار  مودصم  ود  رگا  لاؤس 361 -
اهر مزلتـسم  ود  نآ  زا  کی  ره  هجلاعم  يارب  کشزپ  مادـقا  و  دـشابیم ، نانآ  یگداوناخ  بیبط  کشزپ ، نیا  هک  دـشاب  ياهداوناـخ  وضع 

هب نتخادرپ  بیبط  هفیظو  دییامرفب : ریز  روما  هب  هّجوت  اب  ًافطل  درم ، دـهاوخ  رگید  مودـصم  هجیتن  رد  هک  دـشابیم ، رگید  مودـصم  نتخاس 
يو هک  یمودـصم  هداوناخ  ياضعا  هجلاعم  هب  تبـسن  یعرـش  دّـهعت  هنوگ  چـیه  بیبط  . 1 تسا ؟ مودـصم  ود  نیا  زا  کی  مادـک  هجلاـعم 

یحورجم مودصم و  . 3 دشاب . هتشاد  یعرش  دّهعت  ود ، نآ  زا  یکی  هداوناخ  ياضعا  هجلاعم  هب  تبـسن  . 2 دشاب . هدادن  تسا  نانآ  کشزپ 
لّوا و تروص  رد  باوج : تسا . رتمک  يو  يارب  گرم  رطخ  لامتحا  یلو  میخو ، رایسب  شلاح  دشابیم  نانآ  یگداوناخ  کشزپ  يو  هک 
وا دراد  اهنآ  زا  یکی  هب  تبسن  یعرش  دّهعت  رگا  یلو  تسا ، ّریخم  بیبط  دنراد  رارق  يواسم  طیارش  رد  رامیب  ود  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب  مّود 

نایب لاؤـس 362 - دراد . مّدـقم  تـسا  رتـشیب  شرطخ  هـک  ار  نآ  دـیاب  موـس ، تروـص  رد  و  دراد . مّدــقم   146 ص : یکـشزپ ، ماـکحا  ار 
هچنآ باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دـنرادن  عالّطا  نآ  زا  هک  شماوقا  هداوناخ و  ياضعا  زا  یخرب  ای  ناکـشزپ  ریاـس  يارب  راـمیب  ياـهیرامیب 
بیبط دراد و  ناطرـس  یـصخش  لاؤـس 363 - راـمیب . هزاـجا  هب  رگم  تسین  زاـجم  نآ  زا  شیب  و  تسا ، زئاـج  تـسا  مزـال  وا  ناـمرد  يارب 

تامدـص یحور و  هبرـض  هچرگ  دـهد  عالّطا  يو  ناسک  راـمیب و  هب  رگا  و  تسا ، هدـیافیب  وا  هجلاـعم  تهج  رد  مادـقا  هنوگره  دـنادیم 
نامتک هب  تبـسن  تیاکـش  دروم  مه  بیبط  و  دوشیم ، يریگولج  هجلاعم  يارب  ناوارف  هنیزه  فرـص  زا  اـّما  دوشیم ، دراو  ناـنآ  هب  یناور 

ضارتعا دروم  مه  بیبط  و  دوب ، دـهاوخ  هدـیافیب  هک  دوشیم  هجلاعم  جرخ  یناوارف  لاوما  دـهدن ، عـالّطا  رگا  و  دریگیمن . رارق  يراـمیب 
هکنیا هب  هّجوت  اب  باوج : تسیچ ؟ بیبط  فیلکت  دنراد ، ّتیعقاو  نتسناد  دروم  رد  شناسک  رامیب و  هک  يرارصا  هب  هّجوت  اب  دوشیم . عقاو 

شتامدص هک  دـنک  رایتخا  ار  فرط  نآ  دـیاب  بیبط  تسا ، توافتم  اًلماک  رگید  يوس  زا  نامرد  ياههنیزه  و  وسکی ، زا  یحور  ياههبرض 
هچ رامیب  هک  يروطب  درادن ، وا  ندـنام  هدـنز  رد  يریثأت  رامیب  نالف  يور  یحاّرج  لمع  هک  دراد  نیقی  یکـشزپ  لاؤس 364 - تسا . رتمک 

دناوتیم ناتسرامیب ، نیلوئـسم  ای  رامیب  ناهارمه  رارـصا  هب  انب  ایآ  دنام . دهاوخن  هدنز  یهاتوک  تّدم  زا  شیب  دوشن  لمع  هچ  دوش و  لمع 
لوپ یغلبم  لاؤس 365 - درادن . یعنام  دوش ، هداد  وا  هب  یفاک  عالّطا  دشاب و  یضار  رامیب  هک  یتروص  رد  باوج : دیامن ؟ یحاّرج  هب  مادقا 

هک درک ، رگید  رامیب  هد  فرص  ای  دومن ، یبلق  رامیب   147 ص : یکشزپ ، ماکحا  کی  ياوادم  فرص  ای  ناوتیم  ار  نآ  هک  تسا  رایتخا  رد 
راچد میزاس  اهر  ار  رگید  نارامیب  ياوادـم  رگا  و  درم ، دـهاوخ  مییامنن  اوادـم  ار  یبلق  راـمیب  رگا  لاـح  دنتـسه ، ـالتبم  يرگید  ضارما  هب 
هنیزه قیرط  زا  زج  قوف  نارامیب  زا  کی  چیه  ياوادم  يارب  مه  یهار  و  ددرگیم ، نانآ  يرامیب  ندش  هتفرـشیپ  بجوم  و  دیدش ، ياهجنر 

رطخ رفن  کی  نآ  يرامیب  هاـگره  باوج : دـشابیم ؟ فرط  مادـک  باـختنا  بیبط  فیلکت  تروص  نیا  رد  درادـن ، دوجو  لوپ  نیا  ندرک 
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رامیب و يرامیب  ندوب  كانرطخ  یکشزپ  رگا  لاؤس 366 - تشاد . مّدقم  ار  یلّوا  دـیاب  تسین ، كانرطخ  رفن  هد  نآ  يرامیب  دراد و  یناج 
رگید فرط  زا  یلو  دیامنیم . مهارف  ار  يو  ناسک  رامیب و  یحور  دیدش  ینارگن  بابـسا  دیوگب ، يو  هب  رامیب  تایح  زا  ار  شندوب  دیماان 

ّتیـصو رامیب  دوشیم  بجوم  اسب  هچ  و  تسا . مزال  نآ  نتفگ  یحاّرج  لمع  هب  زاـین  تروص  رد  يو  ناـسک  راـمیب و  زا  نذا  نتفرگ  يارب 
رامیب ناگدنامزاب  يدعب  ضارتعا  دروم  مه  کشزپ  دوخ  و  دـنک ، ّتیّلح  بسک  اهنآ  زا  و  هدـنادرگزاب ، نانآ  هب  ار  مدرم  تاناما  ای  دـیامن ،
همدـص دـهدن ، عالّطا  ار  يرامیب  ندوب  كانرطخ  هچنانچ  و  دریگن . رارق  يرامیب  ندوب  كانرطخ  دروم  رد  ناـنآ  هب  راـبخا  مدـع  هب  تبـسن 
حیرـص نـتفگ  رد  رـصحنم  هار  رگا  درادـن - ضیرم  يدوـبهب  تـهج  رد  مـه  يریثأـت  دـنچره  دوـشیمن - دراو  راـمیب  هـب  يرکف  یحور و 

اب هکنیا  نآ  و  دراد ، دوجو  یموس  هار  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ًالومعم  باوج : دـنکب ؟ هچ  بیبط  دـشاب ، نتفگن  ای  يراـمیب و  ندوب  كاـنرطخ 
نایب دـنراد ، يرتهب  هیحور  هک  وا ، ناسک  زا  یـضعب  يارب  ار  بلطم  ناوتیم  و  دـنریگیم ، هزاـجا  وا  ناـسک  ضیرم و  زا  یبساـنم  تاراـبع 

هب یگمه  هک  رامیب  دنچ  هب  یگدیسر  رد  ّتیولوا  باختنا  لاؤس 367 - دیوگب . تحارص  اب  ار  زیچ  همه  هک  درادن  یترورض  نیاربانب  درک .
ای تسا ، رتلاح  دب  رامیب  لاح  هب  یگدیسر  رایعم ، اهنت  ایآ  تسا ؟ یساسا  هچ  رب  دنراد  زاین  سناژروا   148 ص : یکشزپ ، ماکحا  تامادقا 

سدـنهم ای  کـشزپ  کـی  ناـج  هب  یگدیـسر  اًـلثم  دوشیم . يرگید  رب  رفن  کـی  میدـقت  ثعاـب  دارفا  یقیقح  یقوقح و  ّتیـصخش  هکنیا 
هک نیئوره  هب  داتعم  درف  کی  هب  یگدیـسر  اًلثم  اـی  تسا ؟ ناـسکی  هداـس  رگراـک  کـی  اـب  تسا  رتدـیفم  هعماـج  يارب  هک  هدرک  لیـصحت 

عضو رظن  زا  هاگره  و  دراد ، ّتیولوا  تسا  رتكانرطخ  یکی  لاح  رگا  باوج : تسا ؟ يواسم  هعماج  رد  رثؤم  درف  کی  اب  هدرک ، فداصت 
ای رامیب  حـلاصم  رطاـخ  هب  هاـگ  لاؤس 368 - تسا . رتهب  یقـالخا  یعاـمتجا و  ياـهّتیولوا  تیاـعر  دنـشاب  يواـسم  طیارـش  رد  یکـشزپ 

مزال راک  نیا  دـنک  باجیا  تحلـصم  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  راک  نیا  میتسه . تقیقح  نامتک  هب  روبجم  يو  ناـیفارطا 
زا یلیخ  رد  اّما  دریگن ؛ هزور  هک  دومن  هیـصوت  رامیب  هب  ناوتیم  نانیمطا  اـب  هیلک ، ییاـسران  لـثم  اـهیرامیب ، یخرب  رد  لاؤس 369 - تسا .
رد مزال  جیاتن  تاقیقحت و  دوجو  مدع  ّتلع  هب  ای  دراد ، دوجو  نآ  رب  هزور  ریثأت  یگنوگچ  ای  يرامیب ، لصا  رد  هک  یّکـش  ّتلع  هب  دراوم 
هب ار  هزور  دـنادیمن  ًاعقاو  کشزپ  يرامیب ، رب  هزور  شقن  نییعت  ناکما  مدـع  رطاـخ  هب  ًاـّلک  و  اـهیرامیب ، زا  يرایـسب  رب  هزور  تارثا  دروم 

؟ تسا لوئسم  هزور  هب  هیصوت  مدع  ای  هیصوت ، تروص  رد  کشزپ  ایآ  تسیچ ؟ کشزپ  هفیظو  تروص  نیا  رد  ریخ ؟ ای  دنک  هیصوت  رامیب 
نتـشاد نایز  هب  تبـسن  یهّجوت  لباق  لاـمتحا  ینعی  دوشیم ، لـصاح  ررـض  فوخ  بیبط  يارب  هاـگ  دراد : تروص  ود  هلأـسم  نیا  باوج :

149 ص : یکـشزپ ، ماکحا  بیبط  لوق  زا  رامیب  هچنانچ  دـنک ، لقتنم  رامیب  هب  ار  نامه  دـناوتیم  اجنیا  رد  دوشیم ، لـصاح  وا  يارب  هزور 
كرت ناوتیمن  اجنیا  رد  دـشاب ، یگنر  مک  فیعـض و  لامتحا  هک  تسا  نآ  مّود  تروص  دـنکیم . كرت  ار  هزور  درک  ادـیپ  ررـض  فوخ 

. دنک هیصوت  رامیب  هب  ار  هزور 

رامیب نایفارطا  ربارب  رد  کشزپ  هفیظو  . 2

هّجوتم ای  و  دـباییم ، يرـسم  يرامیب  راچد  ار  يو  کشزپ  دـنکیم . هعجارم  کشزپ  هب  شیامزآ  يارب  جاودزا  تهج  یناوج  لاؤس 370 -
رامیب ناهنپ  زار  يور  زا  هدرپ  دـیوگب ، دنتـسه  شیامزآ  هجیتن  رظتنم  هک  نارگید ، يارب  ار  ّتیعقاو  رگا  اجنیا ، رد  تسا . داتعم  هک  دوشیم 

و هدش ، يرسم  يرامیب  راچد  يو  هدنیآ  رسمه  دیوگن  رگا  و  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  یئوس  تاعبت  رامیب  يارب  ًاعطق  هک  دوشیم ، هتشادرب 
هنوگ نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  باوج : تسیچ ؟ بیبط  فیلکت  دوش . زاس  لکـشم  مه  بیبط  يارب  تسا  نکمم  و  دنکیم ، ادـیپ  ییاهیراتفرگ 

. دیوگب ار  ّتیعقاو  دیاب  و  دوشیم ، بوسحم  تروشمرد  تنایخ  ّتیعقاو ، ندرک  نامتک  تسا ، بیبط  اب  تروشم  یعون  اهشیامزآ 

ناراکمه ربارب  رد  کشزپ  هفیظو  . 3

لالدتسا اب  مدرم  زا  یخرب  هک  ًاصوصخم  دراد ؟ یمکح  هچ  راک  نیا  دنشکیم . راگیس  کشزپ  ناراکمه  زا  یخرب  هنافـسأتم  لاؤس 371 -
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هب هجوت  اب  باوج : تسیچ ؟ ام  هفیظو  دندیشکیمن ؟ راگیس  ناکشزپ  تشاد  ررض  راگیس  رگا  دنیوگیم : دنشکیم و  راگیـس  اهنآ  راک  هب 
اهنآ هب  بوخ  نابز  اب  دـشابیم  مارح  دـنراد  فارتعا  نآ  هب  ناهاگآ  همه  هک  شاهداعلا  قوف  « 1  » ياهررض رطاخ  هب  ندیشک  راگیس  هکنیا 

. دننک كرت  ار  راک  نیا  هک  دیهد  رّکذت 

یمالسا تموکح  ربارب  رد  کشزپ  هفیظو  . 4

تروص رد  هک  دوش  علّطم  رامیب  رارـسا  زا  يّرـس  هب  يو  تاـنیاعم  رد  مه  کـشزپو  دـیامن ، هعجارم  کـشزپ  هب  يراـمیب  رگا  لاؤس 372 -
عالّطا هب  رگا  یلو  دـشاب ، ناهنپ  يرامیب  نآ  ندـنام  موتکم  ناهاوخ  مه  رامیب  و  ددرگیم ، ظاحل  نآ  رد  يو  ناسک  راـمیب و  عفن  ناـمتک ،
يدروم رد  اهنت  باوج : دراد ؟ یفیلکت  هچ  بیبط  اجنیا  دراد ، دوجو  نآ  رد  هعماج  تحلصم  عفن و  دناسرب ، یتموکح  یتکلمم و  نیلوئسم 

. دهد عالّطا  هطوبرم  نیلوئسم  هب  و  دنک ، شاف  ار  نآ  تسا  مزال  دتفایم  رطخ  هب  هعماج  حلاصم  هک 

شدوخ ربارب  رد  کشزپ  هفیظو  . 5

؟ منک هدافتـسا  هراوهام  زا  یکـشزپ  یملع  ياهدرواتـسد  نیرتدیدج  هب  یبایتسد  يارب  مناوتیم  ایآ  متـسه . کشزپ  بناجنیا  لاؤس 373 -
يرادهگن و تخاس و  لاؤس 374 - درادن . یعنام  دنکیمن  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  یسک  امش  لزنم  رد  دیشاب  نئمطم  هک  یتروص  رد  باوج :

همّسجم ماکحا  باوج : دوشیم ؟ راب  نآ  رب  همّـسجم  ماکحا  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  یکـشزپ  شزومآ  تهج  ناسنا  ياهتلکـسا  زا  هدافتـسا 
رایتخا رد  رامیب  زا  یسردآ  دنامیم و  بطم  رد  نارامیب  لاوما  هاگ  لاؤس 375 - درک . هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم  ترورض  رادقم  هب  و  درادن ،

يدنمزاین هب  یلصا  بحاص  فرط  زا  ار  نآ  دیاب  دیـشاب  سویأم  نآ  نابحاص  نتفای  زا  هک  یتروص  رد  باوج : مینک ؟ هچ  اهنآ  اب  تسین . ام 
زا یضعب   151 ص : یکـشزپ ، ماکحا  رد  جاودزا  يارب  دوشیم و  لصاح  انمتـسا  اـب  هک  مرپسا ، شیاـمزآ  اـیآ  لاؤس 376 - دیهد . هقدـص 

لاؤس تسا . زیاج  ترورـض  تروص  رد  اـهنت  انمتـسا ، قیرط  زا  شیاـمزآ  يارب  مرپسا  نتفرگ  باوج : تسا ؟ زیاـج  دـشابیم ، مزـال  دراوم 
مامت دـیاب  لمع  قاطا  رداک  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـشابن ، مّمیت  وضو و  ناکما  و  دوش ، گنت  زامن  تقو  یحاّرج  لمع  ماگنه  هب  هاـگره  - 377

هب ار  زامن  درادن  یهار  چیه  هک  یتروص  رد  باوج : دوشیم ؟ هچ  نانآ  زامن  فیلکت  دـننک  زکرمتم  رامیب  يور  رب  ار  دوخ  ساوه  شوه و 
يرادهگن لاؤس 378 - دیامن . اضق  ًادعب  دنک و  تعانق  ریبکت  دنچ  هب  تسین  رّـسیم  مه  نآ  رگا  و  دـهد ، ماجنا  راک  نیح  رد  تروص  نامه 

يرگید زا  ار  نآ  ای  دشاب  صخـش  دوخ  لام  هچ  و  هدنام ، بقع  ای  هقلخلا و  صقان  ای  دـشاب  ملاس  یمـسج  ثیح  زا  هچ  هدـش ، طقاس  نینج 
وا دیاب  دشاب  هدمآ  رد  یلماک  ناسنا  تروص  هب  نینج  هاگره  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  لکلا  هشیش  رد  نویـسکلک  ناونع  هب  دشاب ، هتفرگ 

یعنام دشاب ، هدیـسرن  هلحرم  نیا  هب  رگا  اّما  تسین . زیاج  دیاهتـشون  هک  یتروص  هب  نآ  يرادهگن  و  دومن . نفد  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار 
؟ دوشیم بجاو  وا  رب  ّتیم  ّسم  لسغ  ایآ  دـنک ، ادـیپ  سامت  ردام  مکـش  لخاد  هدرم  نینج  اب  کشزپ  تسد  هچنانچ  لاؤس 379 - درادن .
؛ دـشاب هدـش  لماک  نینج  تقلخ  و  دریگ ، تروص  محر  زا  نوریب  رد  سامت  هک  دوشیم  بجاو  ّتیم  ّسم  لسغ  یتروص  رد  اـهنت  باوج :

جح زا  تیافک  اهنآ  جح  ایآ  دنوشیم ، فرشم  جح  هب  ّتیرومأم  ناونع  هب  هک  یناراتسرپ  ناکـشزپ و  لاؤس 380 - هام . راهچ  زا  دعب  ینعی 
ار هفاـضا  رگا  هک  دراد ، زاـین  رب  هفاـضا  راـک  رازبا  یبـیبط  لاؤس 381 - دـنکیم . تیافک  يرآ  باوج : دـنکیم ؟ مالـسالا ) ۀـجح   ) بجاو
رد باوج : تسا ؟ عیطتـسم  یـصخش  نینچ  ایآ  دنک ، شاعم  رارما  تمحز  نودـب  نآ  هّیقب  اب   152 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دناوتیم  دشورفب 
رد هک  يراک  تاعاس  رد  لاؤس 382 - تسا . عیطتسم  دشاب ، عمج  زین  طیارش  ریاس  و  دشابن ، وا  تانوؤش  فلاخم  نآ  نتخورف  هک  یتروص 

، تفاظن هعلاطم ، ریظن  یصخش  ياهراک  هب  مناوتیم  ایآ  مرادن ، ياهدننک  هعجارم  متسه و  یصوصخ  ياههاگنامرد  ای  ناتسرامیب  مادختسا 
لاؤس 383- درادـن . یعنام  نآ  دـننام  هعلاطم و  دـیرادن ، تعاس  نآ  رد  ياهفیظو  چـیه  هاگره  باوج : مزادرپب ؟ نآ  دـننام  وش و  تسش و 

مادک دشاب ، توافتم  اهنآ  رظن  هچنانچ  تسا . يرگید  دـیلقت  عجرم  دـّلقم  رامیب  و  عجرم ، کی  دـّلقم  یکـشزپ  لئاسم  زا  یخرب  رد  کشزپ 
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رد کشزپ  اـیآ  لاؤس 384 - دـنکیم . لـمع  شدـیلقت  عجرم  ياوتف  قباـطم  دوـخ  هفیظو  هب  کـشزپ  باوـج : تسا ؟ لـمع  كـالم  هّیرظن 
؟ روطچ يروف  لمع  هب  مادـقا  زاین و  رارطـضا و  تروص  رد  دـنک ؟ لـمع  شیوخ  داـهتجا  هب  دـناوتیم  دـنادیمن  ار  نآ  مکح  هک  یلئاـسم 

ماکحا دیامن . لمع  دنکیم  ترورض  ساسحا  هچنآ  هب  دناوتیم  دشابن ، یعلّطم  صخـش  هب  یـسرتسد  و  دشاب ، رارطـضا  ًاعقاو  رگا  باوج :
153 ص : یکشزپ ،

بیبط نامض   17

اهوراد زا  یشان  تاراسخ  . 1

داجیا تروص  رد  دـهد ، ماجنا  ار  ّرـضم  ینامرد  تامادـقا  ریاس  ای  دـیامن ، زیوجت  ییوراد  راـمیب ، رارـصا  هب  اـنب  کـشزپ  رگا  لاؤس 385 -
، دـنکن مالعا  رگا  و  درادـن ؛ هضراع  ربارب  رد  یتّیلوئـسم  دـنک  مالعا  ار  وراد  شخبنایز  رثا  کشزپ  رگا  باوج : تسیک ؟ لوئـسم  هضراـع ،

هکنیا هب  هّجوت  اب  لاؤس 386 - دـنکن . یفّرعم  رامیب  هب  ار  ّرـضم  يوراد  و  هدرک ، تمواقم  دـیاب  کشزپ  تروص  ره  رد  یلو  تسا . لوئـسم 
هتـشادن دوجو  صاخ  ییوراد  هب  درف  ّتیـساسح  نییعت  تهج  ینامز  و  دشاب ، رطخ  رد  يروف )  ) یـسناژروا روط  هب  رامیب  ناج  تسا  نکمم 

نیا لابق  رد  جلاعم  کشزپ  ایآ  دوش ، گرم  ای  دیدش و  ضراوع  راچد  و  هدرک ، ادیپ  ّتیساسح  نآ  هب  رامیب  وراد ، زیوجت  اب  هچنانچ  دشاب ،
عرش مکاح  ناونع  هب  ام  تسین ، اهنآ  هب  یسرتسد  رگا  و  دریگب . هزاجا  وا  ّیلو  ای  رامیب  زا  دیاب  باوج : تشاد ؟ دهاوخ  یتّیلوئـسم  ضراوع 

ص: یکشزپ ، ماکحا  دننک .) ّتقد  یفاک  رادقم  هب  هکنیا  طرش  هب  . ) دنتـسین نماض  میهدیم و  هزاجا  ابطا  هب  يرورـض  دراوم  هنوگ  نیا  رد 
داجیا تروص  رد  کشزپ ، ایآ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  وراد  کی  ّتیـساّسح  نییعت  ناکما  هچنانچ  زور ، مولع  هب  هّجوت  اب  لاؤس 387 -  154

وراد نآ  لامعتسا  دشاب ، هتـشادن  یـسناژروا  هبنج  رامیب  و  دشابن ، درف  هب  رـصحنم  وراد  نآ  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ لوئـسم  هضراع 
لامتحا زا  رتشیب  تاجن  لامتحا  و  دسریم ، رظن  هب  يرورـض  نآ  لامعتـسا  و  تسا ، درف  هب  رـصحنم  وراد  رگا  اّما  تسین ؛ زیاج  ناسنا  يور 

هک میهد  لامتحا  ای  مینادـب  رگا  يزورما  مولع  هب  هّجوت  اـب  یّلک  روط  هب  لاؤس 388 - درب . راک  هب  راـمیب  دروم  رد  ار  نآ  دـیاب  تسا ، رطخ 
دهاوخ خر  ناگمه  يارب  يوق  لامتحا  هب  تاّرضم  نیا  و  تسا ، رضم  هک  دشابیم  یّصاخ  ياهوراد  فرـصم  هب  هتـسباو  رامیب  ناج  تاجن 

وراد هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ لوئسم  کشزپ  ایآ  دوش ، ضراوع  نیا  زا  دروم  دنچ  ای  کی  راچد  صخـش  کشزپ ، زیوجت  اب  و  داد ،
. درادـن یعنام  نآ  زیوجت  دـنک ، مالعا  رامیب  هب  ار  نآ  یگنوگچ  کشزپ  و  تسا ، رتشیب  نآ  ياهنایز  زا  نآ  ریثأـت  و  دـشاب ، درف  هب  رـصحنم 

دوشیم يو  رازآ  ثعاب  هک  ییاهیتحاران  ياوادـم  نیکـست و  تهج  هکلب  رامیب ، ناج  تاجن  يارب  هن  ییاـهوراد  اـی  وراد  رگا  لاؤس 389 -
هکنیا هب  هّجوت  اب  یلو  تسا ، رثؤم  اهوراد  نیا  هک  میهد  لامتحا  ای  مینادب  و  ددرگ ، زیوجت  نآ ) دننام  مخز و  درد ، شراخ ، بت ، دـننامه : )

هاگ هک  هضراع ، داجیا  کشزپ و  زیوجت  تروص  رد  دشابیم ، يدایز  ضراوع  ياراد  تّدم  زارد  ای  تّدم  هاتوک  رد  رثوم ، ياهوراد  رثکا 
نینچ رد  وراد  زیوجت  نیرتشیب  نیرتعیاش و  تسا  رکذ  هب  مزال  ( ؟ دوب دهاوخ  کشزپ  هدـهع  رب  يزیچ  ایآ  دـشابیم ، هیلّوا  يرامیب  زا  رتدـب 
چیه هاگ  دشاب ، هتـشادن  يررـض  چیه  هک  میـشاب  ییوراد  لابند  هب  رگا  یفرط  زا  و  دراد ، یناوارف  تیّمها  اذل  و  دریگیم ، تروص  يدراوم 

155 ص : یکـشزپ ، ماکحا  لاح  ره  هب  اهوراد  اریز  درادـن ؛ یلاکـشا  دـشاب  هتـشادن  یّمهم  ررـض  رگا  باوج : دوش .) ماجنا  دـیابن  ینامرد 
رامیب تیاضر  بسک  اب  و  دیدش ، ترورض  تروص  رد  رگم  تسین ، زیاج  نآ  زیوجت  دشاب  هتشاد  یّمهم  ررـض  رگا  یلو  دنراد ، یـضراوع 

لامتحا هک  ییاهوراد  دـناوتیم  کشزپ  ایآ  دنـشابن ، سرتسد  رد  یتّلع  ره  هب  ّرثؤم  اًلماک  اـهوراد  هک  یتروص  رد  لاؤس 390 - وا . ّیلو  ای 
رب هک  ياهدوهیب  هنیزه  ای  اهوراد ، نیا  یلامتحا  ضراوع  لابق  رد  کشزپ  ایآ  ّتیقفوم ، مدع  تروص  رد  دنک ؟ زیوجت  دـشاب  ّرثؤم  دـهدیم 
رد ار  رامیب  دیاب  یلو  درادن ، یلاکشا  دشاب  اهوراد  نآ  زا  هدافتسا  هب  رـصحنم  هار  رگا  باوج : تسا ؟ نویدم  لوئـسم و  هدش  لیمحت  رامیب 

يریگارف و ناکما  ًاعقاو  هک  یکشزپ ، مولع  دایز  رایـسب  یگدرتسگ  هب  هّجوت  اب  لاؤس 391 - دنک . بلج  ار  يو  تیاضر  دراذـگب و  نایرج 
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کشزپ رگا  درادن . دوجو  اهنآ  ضراوع  صیخشت  زین  و  دنّرثؤم ، اهیرامیب  عاونا  يور  هک  ییاهوراد  همه  و  اهیرامیب ، مامت  ندرپس  رطاخ  هب 
ریغ ییوراد  زیوجت  هب  مادقا  ًاوهـس  رامیب ، مالآ  نیکـست  ای  ناج و  تاجن  تهج  سناژروا  دراوم  رد  دوخ ، سدح  هب  انب  یـشومارف  رطاخ  هب 

( دشابن مه  يرگید  صّـصختم  هب  عاجرا  ناکما  هک  یتروص  رد  ، ) دـنک یبناج  ضراوع  ای  هدوهیب و  هنیزه  لّمحتم  ار  رامیب  و  هدومن ، ّرثؤم 
لماوع ّتلع  هب  الاب ، نوخ  راشف  دننام  اهیرامیب ، یخرب  رد  لاؤس 392 - دش . مولعم  الاب  هلأسم  باوج  زا  باوج : تسا ؟ نماض  کشزپ  ایآ 

. دوشیم هدرب  راک  هب  وراد  دنچ  ای  کی  تسا ، يرورـض  زور  مولع  قبط  نآ  يارجا  هک  لومعم  شور  ساسارب  نآ ، هدننک  داجیا  هتخانـشان 
ینعی تسین . رثؤم  دارفا  مامت  رد  فرط  کی  زا  اهوراد  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دوشیم . هدافتسا  رگید  ياهوراد  زا  ریثأت ، مدع  تروص  رد  و 
اهوراد زا  کی  ره  رگید ، يوس  زا  و  دشاب . ّرثؤم  رخآ  ياهنامرد  يرگید  صخش  تبسن  و  هّیلّوا ، ياهنامرد  یصخش  هب  تبسن  تسا  نکمم 

دروم رد  بیترت  هب  ار  فلتخم  ياهوراد  تقیقح  رد  هک  جـلاعم - کشزپ  اـیآ  دنتـسه ، یـصاخ  ضاوع  ياراد   156 ص : یکشزپ ، ماکحا 
دیاب تسا ، هار  نیمه  هب  رـصحنم  نامرد  هار  رگا  باوج : تسا ؟ لوئـسم  اهوراد  ضراوع  ای  هفاضا  هنیزه  لابق  رد  دنکیم - شیامزآ  رامیب 

. درادن یتّیلوئسم  دنک و  مادقا 

کشزپ هب  رامیب  تسردان  تاعالّطا  زا  یشان  تاراسخ  . 2

و دیوگن ، یتّلع  ره  هب  تسا و  رادراب  دنادب  دوخ  هچ  يو ، یگلماح  زا  کشزپ  شـسرپ  دروم  رد  رامیب  مناخ  یفنم  باوج  ایآ  لاؤس 393 -
يرادراب صیخـشت  هار  رگا  باوج : دـنکیم ؟ ّتیلوئـسم  عفر  یلاـمتحا  ضراوع  لاـبق  رد  جـلاعم  کـشزپ  زا  تسا ، رادراـب  هک  دـنادن  هچ 

. درادن یتّیلوئسم  هلأسم  ضرف  رد  تسا ، رامیب  زا  لاؤس  هب  رصحنم 

تاشیامزآ زا  یشان  تاراسخ  . 3

رد لس  لثم  یلامتحا  ِيرامیب  کی  ِّدر  ای  صیخـشت و  تهج  رد  ندـش  نئمطم  طایتحا و  تهج  اهنت  کشزپ  تاقوا ، زا  یخرب  لاؤس 394 -
تروص رد  دنک ، فشک  ار  یلامتحا  یفخم  يرامیب  ات  دهدیم ، یفارگویدار  روتسد  یصاصتخا - ریغ  تمالع  ره  اب  یکوکشم - رامیب  ره 

؟ تسا لوئـسم  نامرد  هنیزه  یلامتحا و  ضراوع  داجیا  رد  کشزپ  ایآ  دراد ) یفارگویدار  هب  جایتحا  هک   ) يرامیب هنوگره  مدـع  ای  دوجو 
ص: یکشزپ ، ماکحا  تسین . لوئسم  و  درادن ، لاکـشا  مادقا  نیا  دشاب ، ياهظحالم  لباق  لامتحا  يرامیب ، لامتحا  هک  یتروص  رد  باوج :
ار نآ  دـننام  نکـسا و  یت  یـس  یفارگویدار ، ماجنا  روتـسد  کـشزپ  ینامـسج ، تـالالتخا  اـهیرامیب و  زا  يرایـسب  رد  لاؤـس 395 -  157

يرامیب صیخـشت  هب  دـناوتیم  تاـشیامزآ  نیا  دراوم ، زا  یلیخ  رد  یلو  تسا ؛ رـضم  دارفا  یخرب  يارب  صوصخ  هب  ًاـّنئمطم  هک  دـهدیم ،
ياهخساپ زا  باوج : تسا ؟ يّدح  هچ  ات  اهشیامزآ  ضراوع  داجیا  تروص  رد  کشزپ  ّتیلوئسم  قوف  ضرف  رد  لاح ، ره  هب  دنک . کمک 

. دش نشور  لبق 

کشزپ تاعالّطا  دوبمک  ای  یهاتوک  زا  یشان  تاراسخ  . 4

تـسد زا  ار  دوخ  شزرا  یّلک  هب  اـی  هدـش ، یتارییغت  راـچد  ناـمز  تشذـگ  اـب  یناـمرد  ياهـشور  زا  یخرب  یکـشزپ  ملع  رد  لاؤس 396 -
تلاح ود  هلأسم  نیا  باوج : تسا ؟ لوئـسم  ایآ  دوشن ، علّطم  دیدج  تاعالّطا  زا  هعلاطم ، مدـع  ّتلع  هب  کشزپ  هک  یتروص  رد  دـهدیم .
نماض تروص  نیا  رد  دنسانشیم ، رّصقم  دیدج  تامولعم  نتفرگن  ارف  ربارب  رد  ار  کشزپ  ناکشزپ ، فرع  هک  تسا  نیا  لّوا  تلاح  دراد :

نیا رد  دوـشیم ، بوـسحم  ملع  لـماکت  ءزج  هکلب  دـننادیمن ، بیبـط  هفیظو  ار  لـئاسم  نآ  نتفرگ  ارف  هـک  تـسا  نآ  مود  تلاـح  تـسا .
شور اـی  وراد  هک  دـشاب  هدرک  شومارف  اـی  دـنادن ، عوـضوم  یگدرتـسگ  هب  هّجوـت  اـب  کـشزپ  رگا  لاؤس 397 - تسین . لوئـسم  تروـص 

دح هچ  رد  ردام  ای  نینج  رد  هضراع  داجیا  تروص  رد  کشزپ  ّتیلوئـسم  تسا ، رـضم  هدریـش  اـی  رادراـب  ياـهمناخ  يارب  يو  یـصیخشت 
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دهدـب يّرـضم  يوراد  قیقحت  نودـب  رگا  و  دـنک . لاؤس  دنتـسه  يرادراـب  ضرعم  رد  هک  یناـنز  زا  تسا  فّظوم  کـشزپ  باوج : تسا ؟
هدـهع رب  یلامتحا  ضراوع  ّتیلوئـسم  دوشن ، رّکذـتم  مه  يو  و  دـنکن ، لاؤس  رامیب  يرادراـب  زا  کـشزپ  رگا  لاؤس 398 - تسا . لوئـسم 

ایآ لاؤس 399 -  158 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دوشیم . نشور  دـش  هتفگ  لبق  لاوس  باوج  رد  هچنآ  زا  هلأـسم  نیا  باوج  باوج : تسیک ؟
رد دیدج  ياهضراع  زورب  ای  يرامیب  دیدشت  ثعاب  و  درادن ، ار  مزال  یهاگآ  هک  دوخ ، یـصّصخت  هتـشر  ریغ  رد  بیبط  یکـشزپ  تامادـقا 

لاؤس ود  هب  ًافطل  لاؤس 400 - تسا . نامـض  بجوم  يرآ ، باوج : تسا ؟ نامـض  بجوم  ددرگیم ، يو  توف  هب  رجنم  ای  دوشیم ، رامیب 
هدهع رب  هید  دوش ؟ تخادرپ  هید  دیاب  ایآ  دوش ، دراو  رامیب  هب  یبیـسآ  قذاح  بیبط  تسردان  صیخـشت  ببـس  هب  رگا  . 1 دیهد : خساپ  ریز 

اًلبق هکنیا  رگم  تسا ، نماض  لّوا  تروص  رد  باوج : تسا ؟ هنوگچ  مکح  دـشاب ، هدومن  يراگنا  لهـس  صیخـشت  رد  هچنانچ  . 2 تسیک ؟
نوچ تسا ، نماض  لاح  ره  هب  بیبط  مّود ، تروص  رد  و  دـشاب . هدرک  تئارب  مالعا  اهتراسخ  هب  تبـسن  ماع  روط  هب  اـی  یـصوصخ  روط  هب 

، دـنک دراو  وا  رگید  وضع  رب  ياهبرـض  ای  همطل  رامیب ، هجلاعم  ماگنه  هب  يو ، رایتسد  ای  کشزپ  هاگره  لاؤس 401 - تسا . هدرک  یهاتوک 
هدرپ و  دنزب ، یلیـس  رامیب  تروص  هب  لمعلا ، سکع  هب  کیرحت  تهج  ای  دنکـشب . ژاسام  لاح  رد  رامیب  ياههدند  بلق ، يایحا  تهج  اًلثم 

وا يایلوا  ای  ضیرم  زا  و  دشاب ، ریذپانبانتجا  هجلاعم  يارب  راک  نیا  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ نماض  کشزپ  ایآ  دوش . هراپ  ششوگ 
. تسا نماض  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین . نماض  دشاب ، هتفرگ  هزاجا 

هجلاعم كرت  زا  یشان  تاراسخ  . 5

هطوبرم ياههنیزه  تخارپ  رب  رداق  هک  یـسناژروا ، رامیب  یلاـم  رقف  ّتلع  هب  یکـشزپ  . 1 دـیهد : خـساپ  ریز  لاؤس  ود  هب  ًافطل  لاؤس 402 -
هب ار  یحاّرج  لمع  اـی  تسا . هدرک   159 ص : یکـشزپ ، ماکحا  توف  راـمیب  هجیتن  رد  و  هدومن ، باـنتجا  يو  یحاّرج  هجلاـعم و  زا  هدوبن ،

لوپ لّوا  اهناتـسرامیب  بلغا  . 2 تسا ؟ نماض  کشزپ  اـیآ  دـشاب ، دـیفم  دـناوتیمن  زور  نآ  هزادـنا  هب  هک  هدومن ، لوکوم  رگید  ياـهزور 
نیا ایآ  دوش ، رگید  ضراوع  ای  گرم  هب  رجنم  رما  نیا  رد  ریخأت  هک  یتروص  رد  دـنهدیم . عاجرا  کشزپ  هب  ار  راـمیب  سپـس  دـنریگیم ،

لاؤس 403- تسا . بیقعت  لباق  هدـش و  بکترم  یگرزب  هانگ  یلو  تسین ، نوخ  نماض  کشزپ  لاؤس  ضرف  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  راک 
رثا رد  صخش  و  دزرو ، یهاتوک  هتفریذپ  ار  يو  نامرد  ّتیلوئسم  هک  یحورجم  ای  رامیب  ياوادم  رد  ًاوهس  ای  ًادمع  جلاعم ، کشزپ  هچنانچ 

رد رامیب  هک  یتروص  رد  باوج : تشاد ؟ دـهاوخ  ّتیلوئـسم  بیبط  ایآ  دوش ، فلت  ای  هدـید و  همدـص  قباس ، تحارج  ای  يراـمیب ، تیارس 
زا رگا  هک  دـنادب  بیبط  صوصخ  ای  نیفرط  و  دـنک ، تبقارم  وا  زا  هک  دنراپـسب  بیبط  هب  ار  وا  ضیرم  يایلوا  و  دـشاب ، یکاـنرطخ  طـیارش 
رد دیامن ، فّلخت  هفیظو  ماجنا  زا  و  دـشاب ، هتفریذـپ  ار  تیلوئـسم  نیا  بیبط  هچنانچ  دـنکیم ، دـیدهت  ار  رامیب  يرطخ  دـنک ، تلفغ  رامیب 

بوسحم دمع  حرج  ای  دمع ، لتق  دشاب ، هدرک  ار  راک  نیا  ضیرم  هب  ندناسر  نایز  دـصق  هب  ًادـمع و  رگا  و  تسا . لوئـسم  نآ  هجیتن  ربارب 
. تسا دمع  هبش  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوشیم ،

تاناکما دوبمک  زا  یشان  تاراسخ  . 6

و دریگن ، تروص  مزـال  ياوادـم  و  ددرگن ، نکمم  صیخـشت  لـماک ، صیخـشت  يارب  مزـال  تاـناکما  دوـبمک  رطاـخ  هب  رگا  لاؤس 404 -
رضم كوکشم و  ياهوراد  دیاب  یلو  درادن ، ّتیلوئـسم  باوج : تسا ؟ لوئـسم  جلاعم  کشزپ  ایآ  دوش ، گرم  هب  رجنم  ای  دیدشت  يرامیب 

ياهـشور اب  هاگ  رهاوظ و  يور  زا  لّوا  ياههتفه  رد  يرادراـب ، هکنیا  هب  هّجوت  اـب  لاؤس 405 -  160 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دهدن . رامیب  هب 
تروـص هب  مه  نآ  ناـمز  نـیمه  رد  یناـمرد  ياهـشور  كاـنرطخ  ضراوـع  نیرتـشیب  یفرط  زا  و  تـسین ، صیخـشت  لـباق  نادـنچ  هداـس 

هب رامیب  لیامت  مدـع  ای  یفاک ، تصرف  مدـع  ای  تاناکما ، دوبمک  رطاـخ  هب  اـی  بیترت ، نیدـب  و  دـهدیم ، خر  نینج  رد  دـیدش  تـالالتخا 
یّتح و  يو ، يرادراب  زا  کشزپ  شـسرپ  هب  نداد  یفنم  باوج  و  يرادراب ، زا  يو  عالّطا  مدـع  ای  يرادراـب ، صیخـشت  ياـههنیزه  فرص 
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صیخشت دناوتیمن  کشزپ  تاشیامزآ ، بذاک  یفنم  ياهباوج  رطاخ  هب  نردم  ياهـشور  هلیـسو  هب  صیخـشت  ناکما  مدع  ّتلع  هب  یهاگ 
داجیا تروص  رد  لاح  دریگیم ؛ راک  هب  يو  يارب  ار  فلتخم  ینامرد  صیخـشت  ياهـشور  و  تسا ، رادراب  رامیب  هک  دـنادیمن  ای  و  دـهد ،
اهوراد دـشابن و  يرادراـب  صیخـشت  يارب  یهار  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ لوئـسم  جـلاعم  کـشزپ  اـیآ  نینج ، اـی  رداـم  رد  هضراـع 

. تسین لوئسم  دریگب  هزاجا  رامیب  زا  و  دشاب ، درف  هب  رصحنم 

ناراتسرپ تنامض  . 7

هید دیاب  هک  يدرف  و  نامـض ، مدع  ای  نامـض  مکح  تسا . هدرک  توف  نآ  هطـساو  هب  رامیب  و  هدش ، قیرزت  يرامیب  هب  یلوپمآ  لاؤس 406 -
هابتـشا قیرزت  رد  یلو  هتفرگ ، تروص  قیرزت  لوپمآ و  هب  انـشآ  صخـش  طّـسوت  قیرزت  . 1 تسا ؟ هنوگچ  لـیذ  ياـهتروص  رد  دزادرپب ، ار 

نکیل و  هدوب ، قذاح  بیبط  طّـسوت  قیرزت  . 3 تسا . هتفرگ  تروص  قیرزت ، لوپمآ و  هب  انـشآ  ریغ  صخـش  طّسوت  راک  نیا  . 2 تسا . هدرک 
ص: یکـشزپ ، ماکحا  ذخا  دـشاب و  قذاح  هاگره  تسا ؛ بیبط  راک  دـننام  هدـننک  قیرزت  راک  ات 3 .  1 باوج : تسا . هدرک  يراگنا  لـهس 

تقاذـح مدـع  يراگنا و  لهـس  تروص  رد  و  تسا . نماض  تئارب  ذـخا  نودـب  و  تسین ، نماض  دـنک  صاخ ) ای  ماع  روط  هب   ) تئارب  161
( فلا تسا ؟ نماض  لیذ  دراوم  رد  هدـننک  قیرزت  ایآ  دوش ، توف  ای  هضراـع ، هب  رجنم  لوپمآ  قیرزت  رگا  لاؤس 407 - تسا . نماض  ًاقلطم 

زّوجم هدننک  قیرزت  ج ) دشاب . هدرکن  تیاعر  ار  تاقیرزت  دعاوق  اّما  دراد ؛ ینوناق  زّوجم  هدننک  قیرزت  ب ) دشاب . کشزپ  زیوجت  رد  هابتشا 
رد کشزپ و  لّوا  دروم  رد  باوج : درادـن . ینوناـق  زّوجم  هدـننک  قیرزت  د ) تسا . هدرک  تیاـعر  زین  ار  تاـقیرزت  دـعاوق  و  دراد ؛ ینوناـق 

رگم تسا ؛ نماض  وا  دشاب ، هدننک  قیرزت  ياطخ  زا  یـشان  هضراع ، ای  گرم  هچنانچ  موس  دروم  رد  تسا . نماض  هدـننک  قیرزت  مود  دروم 
، هدوب رامیب  رد  يداع  ریغ  ّتلع  بیع و  رطاخ  هب  رگا  و  دـشاب ، هتفرگ  تئارب  دوخ  نارامیب  زا  ماع  روط  هب  اـی  یـصوصخ  روط  هب  اًـلبق  هکنیا 

نآ رب  یمکح  هچ  ددرگ ، هضراـع  هب  رجنم  نتفرگ  نوـخ  رگا  لاؤس 408 - تسا . نماض  هدـننک  قیرزت  مراهچ  دروم  رد  و  تسین . نماـض 
تسا نکمم  شخب ، ره  رد  راتـسرپ  ای  کشزپ  طّسوت  تشادهب  تیاعر  مدع  لاؤس 409 - تسا . قباس  هلأسم  دـننام  باوج : تسا ؟ ّبترتم 

رتمک یکشزپ  فراعتم  لومعم و  ّدح  زا  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ روآ  نامـض  يراک  نینچ  ایآ  دوش . رامیب  هب  نایز  ررـض و  بجوم 
ًاهابتـشا قذاح  بیبط  هچنانچ  لاؤس 410 -  162 ص : یکـشزپ ، ماکحا  تسا . نامـض  بجوم  دورب ، يرامیب  لاـقتنا  میب  و  دـننک ، تیاـعر 

رب هدراو  تراسخ  ددرگ ، رامیب  هجوتم  یبیـسآ  و  دـهدب ، رامیب  هب  ار  وراد  نامه  مه  راتـسرپ  دـنک و  زیوجت  يراـمیب  يارب  یـضوع  يوراد 
نارامیب رگید  هب  يرامیب  لاقتنا  ثعاـب  یپوکـسودنآ  لـیاسو  لـیرتسا  مدـع  لاؤس 411 - تسا . بیبـط  هدـهع  رب  باوـج : تسیک ؟ هدـهع 

یناراتسرپ يارب  لاؤس 412 - تسا . نماض  هدوب  راک  رـشابم  هک  یـسک  باوج : تسا ؟ نماض  یـسک  هچ  دتفیب  یقاّفتا  نینچ  رگا  دوشیم .
هاگ دنوشیم و  مازعا  راب  هد  هتفه  کی  رد  هک  دتفایم  قافتا  هاگ  دـننک ، رفـس  راوجمه  ياهناتـسرهش  هب  رامیب  هارمه  دـنراد  ّتیرومأم  هک 

دنوشیم مازعا  اههتفه  رتشیب  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  یناراتسرپ  نینچ  هزور  زامن و  دنوشن . مازعا  اًلـصا  هتفه  کی  رد  تسا  نکمم 
هک يرامیب  ناوتیم  اـیآ  لاؤـس 413 - تسا . هتـسکش  تروـص  نیا  ریغ  رد  تسا . ماـمت  اـهنآ  هزور  زاـمن و  تسا ، رّرکم  روـط  هب  مازعا  و 

هلیـسو هب  هکنیا  ای  دـشابن ، سمل  هاگن و  مزلتـسم  هچنانچ  باوج : درک ؟ ریهطت  ار  درادـن ، دوجو  شدوخ  طّسوت  يو  نیتروع  ریهطت  ناـکما 
نییعت رد  ینوناق  یکـشزپ  لاؤس 414 - تسا . زیاج  ترورـض  دراوم  رد  اهنت  تروص  نیا  ریغ  رد  درادـن . یلاکـشا  دریگ  ماـجنا  شرـسمه 

نیا و  دیامن ، یفرعم  صّصختم  کشزپ  هب  ار  وئاز  تاررقم  قبط  تسیابیم  امام  نوچ  : » تسا هداد  رظن  نینچ  رادراب  مناخ  کی  توف  ّتلع 
هب صّـصختم  کشزپ  هب  وئاز  ییامنهار  مدـع  ظاحل  هب  امام  ندرک  موکحم  هب  زاجم  هاـگداد  اـیآ  تسا » رّـصقم  % 20 هتفرگن ، تروـص  رما 

؟ دزادرپب تبسن   163 ص : یکـشزپ ، ماکحا  نامه  هب  زین  ار  نینج  هید  دـیاب  امام  ایآ  خـساپ ، ندوب  تبثم  تروص  رد  دـشابیم ؟ قوف  نازیم 
. دوش باختنا  یلام  ریزعت  تسا  نکمم  و  تسا ؛ ریزعت  قحتسم  اهنت  امام  صخش  باوج :
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ناحاّرج تنامض  . 8

نماض بیبط  ایآ  . 1 دییامرفب : ًافطل  ددرگ  رامیب  هب  ندش  دراو  بیـسآ  بجوم  یحاّرج  لمع  رد  بیبط  يراگنالهـس  هچنانچ  لاؤس 415 -
بیبط اـیآ  دوش ، يدـعب  ناـمرد  یحاّرج و  لـمع  هب  زاـین  بلق ، یحاّرج  لـمع  رد  يراـگنا  لهـس  هطـساو  هب  رگا  . 2 تسا ؟ هید  تـخادرپ 
یلتق هنوگچ  لتق  دوش ، رامیب  توف  هب  یهتنم  بیبط  يراگنا  لهس  رگا  . 3 تسا ؟ یفاک  هید  نامه  ای  دزادرپب ، ار  نآ  هنیزه  دیاب  راگنالهس 

زا ًالومعم  . 3 دزادرپب . زین  ار  نآ  توافت  هید  رب  هوالع  دیاب  دشاب ، هید  زا  شیب  هنیزه  هاگره  . 2 تسا . نماض  يرآ  . 1 باوج : دوب ؟ دهاوخ 
، لمع نمـض  رد  و  هدومن ، یحاّرج  لمع  هب  مادـقا  يراگنا  لهـس  نودـب  يرهاـم  قذاـح و  بیبط  لاؤس 416 - تسا . دـمع  هبـش  لتق  لیبق 
ای رامیب  زا  نذا  نودب  . 1 دییامرف : نایب  لیذ  ياهتروص  رد  ار  بیبط  نامض  مدع  ای  نامض  دراوم  ًافطل  تسا ، هدیدرگ  دراو  رامیب  هب  یبیسآ 

رامیب ناسک  هب  یـسرتسد  و  هدوب ، امغا  لاـح  رد  راـمیب  . 3 تسا . هتـشاد  نذا  نتفرگ  زا  تـلفغ  . 2 دـشاب . هدومن  لمع  هب  مادـقا  يو  ناسک 
، وضع صقن  بجوم  ریخأت  رگا  قوف  دروم  رد  . 4 تسا . هتخادنایم  رطخ  هب  ار  رامیب  ناج   164 ص : یکشزپ ، ماکحا  مه  ریخأت  و  هتشادن ،
رد بیبط  باوج : تسیک ؟ هدهع  رب  هید  دوش ، هداد  هید  دیاب  قوف  دراوم  رد  رگا  . 5 تسیچ ؟ مکح  ددرگ  رامیب  زا  يوضع  ندش  لیطعت  ای 

صخـش هب  یـسرتسد  رگا  و  دریگب ، نذا  دـیاب  دـشاب ، عرـش  مکاح  هب  یـسرتسد  رگا  مّوس ، تروص  رد  و  تسا . نماض  مود  لّوا و  تروص 
و درادن ، هید  یلو  هدرک  هانگ  دزادنیب  ریخأت  رگا  مراهچ  دروم  رد  و  دنتـسین . نماض  دننک و  مادـقا  ابطا  هک  میهدیم  نذا  ام  تسین  یّـصاخ 

بجوم هک  دنوشیم ، یتاهابتـشا  راچد  لمع  نیح  رد  ناحاّرج  یـضعب  لاؤس 417 - دـش . مولعم  هتـشذگ  ياهباوج  زا  مجنپ  دروم  باوج 
صقن ای  توف  لامتحا  و  دـشاب ، هدرکن  نیمـضت  رتکد  هک  یتروص  رد  دوشیم ؟ بجاو  اهنآ  رب  ياهید  اـیآ  ددرگیم . وضع  صقن  اـی  توف 

ای راـمیب  زا  اًـلبق  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  هار  نیرتـهب  دراد . هید  ناکـشزپ  ياـطخ  دراوم  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دـهدب ، وضع 
همیب لئاسم  هنوگ  نیا  ربارب  رد  نارامیب  ای  ابطا  هکنیا  ای  دـنریگب . تیاضر  تئارب و  دـشابن ) دـعاسم  رامیب  لاـح  هک  یتروص  رد   ) وا ياـیلوا 
ماجنا يارب  یفاک  طیارـش  لئاسو و  ندرکن  مهارف  ثعاب  شراک ، رد  تیقّفوم  هب  يو  نانیمطا  اـی  کـشزپ ، رورغ  هاـگ  لاؤس 418 - دنوش .

هک یتروص  رد  باوج : تسا ؟ نماض  کشزپ  ایآ  دوش ، رجنم  رامیب  نایز  ررـض و  اـی  گرم  هب  عوضوم  نیا  رگا  ددرگیم . یحاّرج  لـمع 
. تسین نماض  دشاب  هتفرگ  تئارب  يو  يایلوا  ای  رامیب  زا  و  دشاب ، هدرکن  يراگنا  لهس  کشزپ 

هاگشیامزآ تنامض  . 9

، تسا ریذپناکما  شیامزآ  هلیسو   165 ص : یکشزپ ، ماکحا  هب  تالالتخا  ای  اهیرامیب  زا  يرایسب  صیخشت  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس 419 -
هابتشا هجلاعم  هجیتن  رد  هاگشیامزآ و  هابتشا  تروص  رد  دراد ، دوجو  هشیمه  اهشیامزآ  ریـسفت  هاگـشیامزآ و  رد  هابتـشا  ناکما  یفرط  زا  و 

. تسا لوئسم  هاگشیامزآ  باوج : تسیک ؟ یلامتحا  ضراوع  تاراسخ و  لوئسم  کشزپ ،

هناخوراد تنامض  . 10

لاح هب  يرامیب  رگا  زاسوراد ، هن  تسا  کشزپ  هدـهع  رب  هخـسن ) نودـب  ياهوراد  يانثتـسا  هب   ) وراد زیوجت  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس 420 -
ای تحارج ، ای  یمـسج ، صقن  زورب  تروص  رد  ایآ  دـهدن ، رارق  يو  رایتخا  رد  ار  ییوراد  زاسوراد ، دـنک و  هعجارم  زاسوراد  هب  رارطـضا 
اب لاؤس 421 - تسا . هدـش  هانگ  بکترم  هلأسم  روص  زا  یـضعب  رد  دـنچره  تسین ، نماض  باوج : تسا ؟ رّـصقم  زاـس  وراد  راـمیب ، توف 

هدافتـسا هّیهت و  ار  وراد  وا  و  دـهدیم ، رامیب  هب  و  هتـشون ، ار  هخـسن  بیبط  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  ناـمرد  هجلاـعم و  هویـش  هکنیا  هب  هّجوت 
تخادرپ ياهید  دیاب  ایآ  . 1 دییامرفب : دوش ، دراو  رامیب  هب  ياهمدص  هجیتن  رد  و  دـسیونب ، طلغ  ار  هخـسن  قذاح  بیبط  رگا  لاح  دـنکیم .

يراگنا لهس  تروص  رد  . 4 تسیک ؟ هدـهع  رب  هید  تسیچ و  مکح  بیبط  ندوبن  قذاـح  تروص  رد  . 3 تسیک ؟ هدـهع  رب  هید  . 2 دوش ؟
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. تسا بیبط  هدهع  رب  ات 4 .  1 باوج : دشابیم ؟ بیبط  هّجوتم  یفیلکت  هچ 

ناتسرامیب تنامض  . 11

 ...( قرب و نتفر  اههاگتسد و   166 ص : یکشزپ ، ماکحا  رد  لالتخا  لثم   ) کشزپ راک  هب  طوبرم  ریغ  للع  هب  هک  يدراوم  رد  لاؤس 422 -
ریدم دروم  رد  تسین . نماض  بیبط  يراگنا ، لهـس  مدـع  ریـصقت و  مدـع  تروص  رد  باوج : تسیک ؟ نماض  دوش  دراو  ياهمطل  رامیب  هب 

ندوبن ای  مزال ، لئاسو  نادـقف  لیلد  هب  راـمیب  توف  اـی  وضع ، صقن  نامـض  لاؤس 423 - تسا . هنوـگ  نیمه  زین  قرب  لوئـسم  ناتـسرامیب و 
نیلوئـسم شخب و  نآ  نیلوئـسم  دـناهدرکن ، مادـقا  هتـشاد و  دوجو  هّیهت  ناـکما  هچناـنچ  باوـج : تسیک ؟ هدـهع  رب  ناتـسرامیب  رد  نوـخ 

. دوب دنهاوخ  نماض  ثداوح  نیا  ربارب  رد  ناتسرامیب 

لمع قاطا  رداک  تنامض  . 12

نداتفا نییاپ  نوخ ، دـیدش  ندـش  مک  رامیب ، یگفخ  ثعاب  لمع  قاـتا  رد  ناکـشزپ ، اـی  ناـنکراک ، فرط  زا  یتّقد  یب  یمک  لاؤس 424 -
رد يراگنا  لهـس  باوج : تسا ؟ بجاو  يدارفا  نینچ  يارب  روما  نیا  رد  ندرک » ّتقد   » ایآ دوشیم . راـمیب  گرم  اـًلامتحا  و  نوخ ، راـشف 

. دراد دیدش  ّتیلوئسم  روما  نیا 

دننکیم تبابط  هک  يداع  دارفا  تنامض  . 13

ار ییوراد  ای  لوپمآ  صرق ، و  هدومن ، تلاخد  رما  نیا  رد  دـنرادن ) یـصّصخت  یکـشزپ  لئاسم  رد  هک   ) يداـع دارفا  زا  یخرب  لاؤس 425 -
نینچ باوج : دنتسه ؟ نماض  اهنآ  ایآ  دوش ، رامیب  یمسج  بیسآ  ای  گرم  هب  رجنم  رما  نیا  هک  یتروص  رد  دنیامنیم . هیـصوت  رامیب  يارب 

هدـناروخ ای  هدرک  قیرزت  وا  هب  ار  وراد  ًاصخـش  هکنیا  رگم  تسین ؛ فرط  هید  نماـض  یلو  دراد ، تازاـجم  هدرک و  یفـالخ  راـک  یـصخش 
. دشاب

نامض عفر  يارب  تئارب  ذخا  . 14

گرم تروص  رد  ایآ  دهد ، هجلاعم  هزاجا  تساناد ، صّـصختم و  شراک  رد  هک  یکـشزپ  هب  وا  ّیلو  ای  رامیب  هک  یتروص  رد  لاؤس 426 -
یهاـتوک و دوـخ  راـک  رد  و  دــیوج ، تـئارب  یلاـمتحا  ياهدــمایپ  زا  کـشزپ  هـک  یتروـص  رد  باوـج : تـسا ؟ نماـض  کـشزپ  راـمیب ،
؟ تفرگ هزاجا  يو  غلاب  ناشیوخ  زا  ناوتیم  ایآ  دـشاب ، شوهیب  اًـلماک  راـمیب  رگا  لاؤس 427 - تسین . نماض  دـشاب ، هدرکن  يراگنالهس 

ماجنا زا  لبق  کشزپ  رگا  ینامرد ، یصیخشت و  ياهـشور  مامت  رد  و  یّلک ، روط  هب  لاؤس 428 - تفرگ . هزاجا  وا  ّیلو  زا  ناوتیم  باوج :
هدـیاف یب  تسا  نکمم  فرط  کی  زا  اهـشور  نیا  هک  دوش  رّکذـتم  دـشابن - لقاع  ای  غلاب  رامیب  رگا  وا - ّیلو  اـی  راـمیب و  دوخ  هب  یلمع  ره 

اب کشزپ  بیترت ، نیدب  و  دشاب . هتـشاد  وا  يارب  یتوافتم  ضراوع  تسا  نکمم  رگید  فرط  زا  و  دهد ، رده  هب  ار  وا  لام  تقو و  دـشاب و 
زا یلامتحا  ضراوع  تاراسخ و  لابق  رد  وراد ، زیوجت  ینامرد و  یصیخشت و  ياهشور  روتسد  هنیاعم و  هنوگره  زا  لبق  بلطم ، نیا  رکذ 

، دیامن لوبق  ار  طرش  نیا  لیامت ، يور  زا  رهاظ  هب  ای  لیامت و  يور  زا  هچ  يراچان و  يور  زا  هچ  رامیب  و  دنک ، ّتیلوئسم  بلس  اًلماک  دوخ 
یـصیخشت و ياهـشور  زا  یـشان  ضراوع  ای  ندوب ، هدـیافیب  هدوهیب ، ياههنیزه  هب  تبـسن  بیبط  کشزپ ، يوهـس  هابتـشا  تروص  رد  اـیآ 

هنوگ نیا  ربارب  رد  و  هتفرگ ، هزاجا  اهنآ  زا  رگا  باوج : روطچ ؟ دنکب  ار  دوخ  شالت  رثکا  ّدح  يو  هک  یتروص  رد  تسا ؟ لوئسم  ینامرد ،
ماکحا لاح  رد  و  دـشاب ، شوهیب  اًلماک  راـمیب ، رگا  قوف  لاؤس  ضرف  رد  لاؤس 429 - تسین . نماض  هدومن ، ّتیلوئسم  بلـس  دوخ  زا  روما 

تهج دـشاب ، يّدـج  رطخ  رد  رامیب  ناج  یفرط  زا  و  دنـشابن ، سرتسد  رد  زین  يو  نادـنواشیوخ  زا  کی  چـیه  رـضاح   168 ص : یکشزپ ،
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ّرثؤم ریغ  تامادقا  اب  رگا  داد ؟ ماجنا  هزاجا  نودب  ار  نکمم  مادقا  هنوگره  یکشزپ  هفیظو  قبط  ناوتیم  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  طرـش  هزاجا و 
مدع زا  فوخ  رطاخ  هب  رگا  دوب ؟ دهاوخ  جلاعم  کشزپ  ندرگ  رب  یتّیلوئـسم  دوش  هدیـشخب  عیرـست  رامیب  گرم  هب  يدمع  ریغ  تروص  هب 

: باوج دوب ؟ دهاوخ  لوئـسم  تروص  نیا  رد  دهدن ، ماجنا  يراک  چـیه  کشزپ  ندـش ، نویدـم  گرم و  عیرـست  هب  کمک  نامرد و  ریثأت 
لمع ّتقد  اب  هک  میهدیم  هزاجا  دراوم  هنوگ  نیا  يارب  ناکـشزپ  هب  ام  و  تسا . مزـال  راـک  نیا  دریگب ، هزاـجا  عرـش  مکاـح  زا  دـناوتب  رگا 

ار رامیب  دناوتیم  کشزپ  ایآ  دننکن ، لوبق  ار  طرـش  وا  ّیلو  ای  رامیب  رگا  قوف  لئاسم  ضرف  رد  لاؤس 430 - دننکن . اهر  ار  ضیرم  دننک و 
نارامیب کت  کت  اب  دـیاب  ایآ  قوف ، هلأسم  ضرف  رد  لاؤس 431 - دنک . اهر  ار  وا  دـناوتیم  تسین  رطخ  رد  رامیب  رگا  باوج : دـیامن ؟ اهر 

طیارش نیا  لوبق  رگناشن  نارامیب  هعجارم  هکنیا  رب  ینبم   ) ینامرد زکارم  رد  هّیعالّطا  بصن  ای  هطوبرم ، همانـشسرپ  ياضما  اب  و  دومن ، طرش 
عفر کـشزپ  زا  تسا ، طیارـش  نیا  هب  طوـنم  کـشزپ  دزن  امـش  هعجارم  هـک  یهورگ  ياـههناسر  قـیرط  زا  ندـناسر  عـالّطا  هـب  اـی  تـسا )

ندوب ّقفومان  هنوگره  تروص  رد  هک  دـشاب  یطیارـش  ياضما  هب  روبجم  راـمیب  یحاّرج ، لـمع  زا  لـبق  رگا  اًـلثم  دومن ؟ یعرـش  ّتیلوئـسم 
هک دش  یعّدم  ناوتیم  یحاّرج  رد  لالتخا  هنوگره  تروص  رد  ایآ  درادن ، ناتـسرامیب  حاّرج و  رب  یقوقح  ّقح و  هنوگ  چـیه  يو  یحاّرج 

نامض رظن  زا  ناکشزپ  لکشم  ّلح  يارب  هار  نیرتهب  باوج : دنرادن ؟ یعرش  تیلوئـسم  چیه  ینامرد  رداک  رامیب ، یلبق  ياضما  هب  هّجوت  اب 
ناکـشزپ هک  دوش  مالعا  یناـگمه ، ِنـالعا  ِرگید  ِقرط  یهورگ و  ياـههناسر  قیرط  زا   169 ص : یکـشزپ ، ماـکحا  هک  تسا  نیا  یعرش 

ملع ياهدوبمک  زا  ّمعا  فلتخم ، تاهج  هب  هّجوت  اب  یلو  دنریگیم ، راک  هب  نارامیب  نامرد  يارب  ار  دوخ  ّتقد  شـشوک و  یعـس و  تیاهن 
هتفهن یناسنا  ره  تعیبط  رد  هک  یلامتحا  ياهاطخ  و  نارامیب ، یحور  یمـسج و  عضو  فـالتخا  و  اـهیرامیب ، تخانـش  لـیاسو  یکـشزپ و 

ّتیلوئـسم عفر  نیا  لوبق  يانعم  هب  کشزپ  هب  هعجارم  و  دنتـسین ؛ لوئـسم  نآ  ربارب  رد  ناکـشزپ  دـیآ ، شیپ  یـضراوع  تسا  نکمم  تسا ،
نکمم نالعا  نیا  تسا . یقاب  دوخ  تّوق  هب  اهنآ  ّتیلوئسم  دوش ، لصاح  ریـصقت  يراگنالهـس و  رثا  رب  هک  یـضراوع  ربارب  رد  هّتبلا  تسا .
دروـم رد  و  ددرگ ، میهفت  نیعجارم  همه  هب  هک  يروـط  هب  دوـش ، بـصن  زین  اهناتـسرامیب  اـهبطم و  ماـمت  رد  ییولباـت  تروـص  هـب  تـسا 

، دسرب کشزپ  عالطا  هب  فشک  نامز  زا  رترید  یلیخ  دیدج  تاّیفشک  رگا  لاؤس 432 - دوش . هتفرگ  زین  یصوصخ  تئارب  مهم  ياهیحاّرج 
؟ تسا لوئـسم  هدـیافیب  ياهـشور  هدوهیب  ياههنیزه  ای  ضراوع  لابق  رد  کشزپ  ایآ  دوش ، لمع  یلبق  ياهـشور  نامه  هب  عالّطا  زا  لبق  و 

کشزپ هب  دیدج  تاعالطا  یناسر ، عالطا  یفاک  تاناکما  دوجو  مدع  رطاخ  هب  رگا  لاؤس 433 - تسا . قباس  هلأسم  باوج  دننام  باوج :
. تسا هلأسم 431  باوج  دننام  باوج : تسیک ؟ هدهع  رب  یلبق  ياهـشور  ندوب  هدـیاف  یب  ّتیلوئـسم  ددرگن ، علطم  هاگ  چـیه  يو  دـسرن و 

ّزیمم لفط  ّیلو  زا  نذا  اـیآ  . 1 دـییامرفب : دوشن ، بیبط  هّجوتم  نامـض  ات  تفرگ  نذا  دـیاب  رامیب  هجلاعم  يارب  هک  يدراوم  رد  لاؤس 434 -
ماکحا رامیب  ناسک  زا  کی  مادک  زا  شوهیب ، رامیب  يور  رب  یحاّرج  لمع  ماگنه  هب  . 2 دوش ؟ هتفرگ  نذا  مه  لفط  زا  دیاب  ای  تسا ، یفاک 

هک مودـصم ، ِریغـص  ِلفط  اـی  شوهیب  راـمیب  دروم  رد  . 3 تسا ؟ راـک  رد  یتـّیولوا  اـی  بیترت ، اـیآ  تفرگ ؟ نذا  دـیاب   170 ص : یکـشزپ ،
هجلاعم و  دنتسین ، رضاح  مه  لداع ) نانمؤم   ) نینمؤملا لودع  و  تسین ، مه  عرش  مکاح  هب  یسرتسد  و  درادن ، ای  دراد  ّیلو  تسین  صّخشم 

.1 باوج : دریگب ؟ نذا  اًلبق  قوف  هباشم  دراوم  ّلک  يارب  مالـسا  عرـش  مکاح  زا  دناوتیم  بیبط  ایآ  . 4 تسیچ ؟ فیلکت  دراد ، ّتیروـف  مه 
هزاجا ابطا  هب  ام  دراوم  هنوگنیا  رد  . 3 عرش . مکاح  زا  تشادن  یعرش  ّیلو  رگا  و  دریگب ، نذا  وا  یعرـش  ّیلو  زا  . 2 تسا . یفاک  یلو  نذا 
یعنام درادـن  یلو  اـی  تسین ، یلو  هب  یـسرتسد  هک  يدراوم  هب  تبـسن  . 4 دـنهد . ماجنا  ار  هفیظو  طاـیتحا  ّتقد و  تیاـعر  اـب  هک  میهدیم 

ياهبیـسآ هب  تبـسن  ار  یعرـش  ّتیلوئـسم  هنوگره  رامیب ، اب  هجلاعم  داد  رارق  داـقعنا  نمـض  دـناوتیم  کـشزپ  اـیآ  لاؤـس 435 - تسین .
: باوج دشابن ؟ شاهلقاع  ای  يو  هدهع  رب  ینامض  هنوگ  چیه  ات  دنک ، بلس  دوخ  زا  دیایب  شیپ  تسا  نکمم  هجلاعم  نمض  رد  هک  یلامتحا 

مولع دـیدج  تاّیفـشک  دروـم  رد  مهم  هتکن  لاؤس 436 - دنکنیهاتوک . دوخ  شـشوکوشالترد  بیبط  هکنیارب  طورـشم  درادنیلاکـشا ،
یکـشزپ مولع  فلتخم  ياههبنج  دروم  رد  يدـیدج  تاقیقحت  ای  تاّیفـشک و  هزور ، ره  یّتح  و  هام ، ره  لاس و  ره  هک  تسا  نیا  یکـشزپ 
اهیرامیب عاونا  يارب  دیدج  ّرثؤم  ییاذغ  ّداوم  ای  دیدج  توافتم و  ياهوراد  دیدج ، ینامرد  ای  یصیخشت  ياهـشور  قبط  هک  دوشیم  مالعا 
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رد کشزپ  ایآ  دوش . یمیفّرعم  هدـیاف  یب  ّرـضم و  ّرثؤم ، ریغ  اًلماک  یلبق ، داوم  ای  اـهوراد  اـی  اهـشور  یخرب  سکعرب ، و  دوشیم . داهنـشیپ 
، یکشزپ ماکحا  ای  رضم  اهنآ  هک  هتسنادیمن  یسک  اّما  هدوب ، حرطم  هتشذگ  رد  هک  ییاهشور  زا  یـشان  هدوهیب  ياههنیزه  ای  ضراوع  لابق 

ناـنچ رد  بیبـط  هب  ناراـمیب  هعجارم  باوج : تسا ؟ لوئـسم  دناهتخانـش  رـضم  اـی  هدـیاف  یب  ار  اـهنآ  هزورما  یلو  دـناهدیاف ، یب   171 ص :
. دنتسین نماض  نیاربانب  دوشیم ، بوسحم  ینمض  تئارب  یطیارش 

تسین نماض  کشزپ  هک  يدراوم  زا  یخرب  . 15

: دـیوگب ای  و  تسا » دـیفم  يرامیب  نالف  يارب  وراد  نیا  : » دـیوگب و  دـنک ، فیرعت  ار  ییوراد  اـی  یناـمرد  شور  کـشزپ  رگا  لاؤس 437 -
ای ریثأت  مدـع  تروص  رد  تلاح ، نیا  رد  ایآ  دـنک ، وراد  نآ  فرـصم  هب  راداو  ار  راـمیب  هکنآ  نودـب  تسوراد » نـالف  رب  ّبترتم  ناـمرد ، »

، هدرک تیلوئـسم  بلـس  روما  هنوگ  نیا  ربارب  رد  و  هتفرگ ، هزاـجا  اـهنآ  زا  رگا  باوج : تسا ؟ نویدـم  اـی  لوئـسم  کـشزپ  وراد ، ضراوع 
هنیزه هب  تبـسن  کشزپ  ایآ  دباین ، دوبهب  رامیب  یلو  دهد ، ماجنا  رامیب  ياوادـم  رد  ار  دوخ  یعـس  کشزپ  رگا  لاؤس 438 - تسین . نماض 

. درادن یتّیلوئـسم  دشاب ، هداد  ماجنا  طباوض  قبط  ار  دوخ  هفیظو  کشزپ  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ نویدم  هتخادرپ  رامیب  هک  ینامرد 
نماـض یـسک  هچ  تلاـح  نیا  رد  دوش . توف  هب  رجنم  یبـلق  تسیا  راـچد  شزرو  تست  ماـگنه  هب  یبـلق  راـمیب  تسا  نکمم  لاؤس 439 -

ای دوش ، یـضار  ضیرم  و  دـشاب ، شیپ  رد  تسا  نکمم  يرطخ  نینچ  هک  دوش  میهفت  ضیرم  هب  هلأسم  نیا  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟
کشزپ و  دوشیم ، لقتنم  ناتسرامیب  هب  یگتخوس  رثا  رد  یصخش  لاؤس 440 - تسین . نماض  بیبط  دشاب ، ردان  رایسب  یبلطم  نینچ  عوقو 

: دـنکیم مالعا  ینوناق   172 ص : یکـشزپ ، ماکحا  یکـشزپ  دنکیم . توف  مودصم  صخـش  دـنکیم و  یهاتوک  هجلاعم  ماجنا  رد  جـلاعم 
رتدوز رامیب  هک  هدـیدرگ  ثعاب  کشزپ  يراگنا  لهـس  دـنچره  هدـشیم ، توف  هب  یهتنم  تیاـهن  رد  هک  هدوب  يّدـح  هب  یگتخوس  نازیم  »
ماگنه هب  یمناـخ  لاؤس 441 - دوش . ریزعت  دـیاب  هدرک و  هاـنگ  کـشزپ  باوج : تسا ؟ نماـض  کـشزپ  لاؤس  ضرف  رد  اـیآ  دـنک » توـف 

رتکد صیخـشت  مدـع  ّتلع  هب  تسا . هدـش  عوفدـم  يرایتخایب  هجیتن  رد  دـعقم و  یگراپ  راچد  نینج ، جورخ  ناـمز  رد  یعیبط و  ناـمیاز 
ایآ دراد . يرایتخا  یب  دصرد  ات 50  رضاح 40  لاح  رد  و  هدشن ، میمرت  یبوخ  هب  روکذم  صقن  عقوم ، هب  ندشن  میمرت  هجیتن  رد  و  نامیاز ،

لوئـسم کشزپ  هب  ندادـن  عالطا  صیخـشت و  مدـع  ّتلع  هب  اـی  دزادرپب ؟ ار  هدـش  داـجیا  صقن  هید  یتسیاـب  تسا و  نماـض  ناـمیاز  رتکد 
لاؤس تسین . نماض  هدزن ، رـس  نامیاز ) رتکد   ) لـماع زا  یفـالخ  ناـمیاز  هلأـسم  رد  هک  یتروص  رد  باوج : دوشیم ؟ ریزعت  طـقف  تفیش ،
هدرک لمع  ار  یبرچ  هّدغ  کی  ردـپ  نذا  نودـب  هنتخ  لمع  رب  هوالع  رتکد  تسا . هدرب  ناتـسرامیب  هب  هنتخ  يارب  ار  شدـنزرف  يدرف  - 442
هّچب ردـپ  یلو  دـش » دـهاوخن  داجیا  یلکـشم  هّچب  يارب  مه  هدـنیآ  رد  و  هدوب ، مزال  روکذـم  لمع  : » هدومن مـالعا  ینوناـق  یکـشزپ  تسا .

بجوم وا  راک  هاگره  باوج : تسا ؟ نماض  رتکد  ایآ  متـسه » یکاش  نم  هدرک ، لمع  هب  مادـقا  نم  هزاـجا  نودـب  رتکد  نوچ  : » دـیوگیم
، هدرک عانتما  يرامیب  هجلاعم  زا  یکشزپ  لاؤس 443 - دنک . يراک  نینچ  دیابن  هزاجا  نودب  یلو  تسین ، نماض  هدشن  هّچب  نآ  يارب  یصقن 

173 ص : یکشزپ ، ماکحا  تسا . ریزعت  وا  تازاجم  باوج : تسیچ ؟ وا  تازاجم  تسا . هدومن  توف  رامیب  نآ  هجیتن  رد  و 

اهناتسرامیب ماکحا   18

نارامیب گرم  بجوم  تسا  نکمم  لیاسو ، زا  هدافتسا  يارب  ریگاپ  تسد و  تارّرقم  یخرب  و  اهناتسرامیب ، رد  نوخ  دوبمک  لاؤس 444 -
. دتفین رطخ  هب  لمع  قاتا  رد  مدرم  ناج  هک  دننک  يراک  تسا  بجاو  باوج : تسا ؟ بجاو  تارّرقم  نیا  حالـصا  ایآ  دوش . لمع  قاتا  رد 
ره اب  عرـش  ماکحا  يارجا  ایآ  تسا . تلود  يارب  يدایز  هنیزه  مزلتـسم  لماک ، روط  هب  اهناتـسرامیب  رد  لمع  قاتا  يزاسادج  لاؤس 445 -
زا يرایسب  رد  لاؤس 446 - تسا . مزال  راـک  نیا  دوشن ، جرح  رـسُع و  بجوم  تلود  يارب  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ بجاو  ياهنیزه 

هلأسم نیا  هب  تبسن  نیلوئسم  زا  یخرب  نکل  دراد . دوجو  رسپ  رتخد و  نایوجشناد  يزاسادج  ناکما  یکشزپ ، ینامرد و  یـشزومآ ، زکارم 
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ندوبن لاؤس 447 - تسا . مزال  کیکفت  دـشاب ، کیکفت  ناـکما  رگا  باوج : تسیچ ؟ هنیمز  نیا  رد  یلاـعبانج  رظن  دـننکیم . یهّجوت  یب 
رب باوج : تسا ؟ بجاو  لئاسو  نیا  هّیهت  ایآ  دوش . نارامیب  گرم  ثعاـب  تسا  نکمم  لـمع ، قاـتا  رد  نآ  ندوب  مک  اـی  یحاّرج ، لـئاسو 

ار يرامیب  هاگره  یـصوصخ ، ياهناتـسرامیب   174 ص : یکـشزپ ، ماکحا  نینچمه  دـنک . مهارف  ار  لـئاسو  تسا  مزـال  یمالـسا  تموکح 
ای نامرد  هنیزه  تخادرپ  رب  رداق  هک  دـننکیم  هعجارم  ناتـسرامیب  هب  یناراـمیب  لاؤس 448 - دنزاس . مهارف  ار  لئاسو  دیاب  دـننک ، شریذـپ 

ياهید وضع ، صقن  ای  توف  تروص  رد  تسه ؟ یمالسا  تموکح  ای  حاّرج  رتکد  ناتسرامیب ، هجوتم  یتیلوئـسم  ایآ  دنتـسین . یحاّرج  لمع 
دارفا نیا  لکـشم  هک  دشیدنیب ، يریبدت  روما  هنوگ  نیا  رد  تسا  بجاو  یمالـسا  تموکح  رب  باوج : دنکیم ؟ ادـیپ  رارقتـسا  اهنآ  هّمذ  رب 

رگم درادن ، یعنام  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  نانآ  یتشادهب  ینامرد و  تامدـخ  زا  هدافتـسا  باتک و  لها  نامرد  لاؤس 449 - دوش . لح 
175 ص : یکشزپ ، ماکحا  دننک . هدافتسا  ءوس  نیملسم  ّدض  رب  اهنآ  هک  يدراوم  رد 
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زیاج زاجم  ریغ  ياهوراد  شورف  دـیرخ و  باوج : تسا ؟ زیاج  هتـشذگ ، خـیرات  ای  زاجم ، ریغ  ياهوراد  شورف  دـیرخ و  اـیآ  لاؤس 450 -
یلاکـشا دوش  مالعا  فرط  هب  دـشاب و  هتـشاد  ار  دوخ  راثآ  زا  ياهظحـالم  لـباق  رادـقم  رگا  هتـشذگ ، نآ  خـیرات  هک  ییاـهوراد  و  تسین ؛

؟ دراد یمکح  هچ  یتراـظن  متـسیس  زا  جراـخ  یتلود ، ياـهوراد  شورف  دـیرخ و  لاؤس 451 - تسین . زیاـج  تروـص  نیا  ریغ  رد  درادـن ،
قیرزت اب  لاؤس 452 - تسین . زیاج  دوش ، یناـیز  ررـض و  أـشنم  اـی  دـشاب ، یمالـسا  يروهمج  تارّرقم  فـالخ  رب  هک  یتروص  رد  باوج :

فایش لکش  هب  هاگ  اهوراد  نیا  دوشیم ، طقس  تعاس  کی  زا  سپ  نینج  ًالومعم  یگلماح ، لوا  ههام  هس  رد  نیدوتسورپ »  » مان هب  یلوپمآ 
اب ًامتح  دیاب  یلو  درادن ، یلاکـشا  نآ  شورف  دـیرخ و  باوج : تسا ؟ زیاج  ییوراد  نینچ  شورف  دـیرخ و  ایآ  ددرگیم . هضرع  زین  لژ  ای 

تروص هب  روکذـم  يوراد  لاؤس 453 -  176 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دوشن . هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  ات  دـشاب ، دّـهعتم  کشزپ  هخـسن  هزاجا و 
نودـب نآ  شورف  دـیرخ و  زا  دـیاب  يرآ  باوج : درک ؟ يریگولج  نآ  شورف  دـیرخ و  زا  دـیاب  ایآ  دراد ، دوجو  روفو  هب  رازاـب  رد  قاـچاق 

. دوش يریگولج  میتفگ  الاب  رد  هک  یطرش 
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تساجن تراهط و  ماکحا  . 1

یکی یّبط  یتعنص و  لکلا  هدنهد  لیکشت  ّداوم  یمیـش ، هتـشر  نایوجـشناد  زا  یـضعب  لقن  هب  انب  لاؤس 454 - یتعنـص  یّبط و  لکلا  فلا )
عون ود  نیا  زا  هدافتـسا  مکح  ضرف ، نیا  اب  ددرگیم . هفاضا  نآ  هب  یگنر  ياهّدام  یتعنـص  لـکلا  ندـش  برـش  لـباق  ریغ  يارب  هک  تسا ،

بوسحم ّمس  یعون  و  تسین ، برـش  لـباق  یگنر ، هّداـم  زا  رظن  عطق  اـب  اریز  تسا ، كاـپ  یتعنـص  یّبـط و  لـکلا  باوـج : تسیچ ؟ لـکلا 
رگا باوج : تسا ؟ مارح  دـشاب  لکلا  نآ  رد  هک  ياهّداـم  ره  اـیآ  لاؤس 455 - ددرگیمن . نآ  لماش  عیام  رکـسم  ّهلدا  نیارباـنب ، دوشیم .

رایـسب رادقم  یعیبط  روط  هب  هک  ییاهرطع  ای  تاعیام ، ای  اهاذـغ  فرـصم  لاؤس 456 - درادن . یلاکـشا  دشابن  هدننک  تسم  رکـسم و  ًافرع 
لاؤس 457- درادـن . یلاکـشا  دـنکن  قدـص  نآرب  یلکلا  تابورـشم  هاـگره  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  هتفر ، راـک  هب  نآ  رد  لـکلا  یمک 

رگم تسا ، كاپ  باوج : تسا ؟ سجن   178 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دوریم ، راک  هب  تاقیرزت  زا  دعب  ندرک  ینوفع  ّدض  تهج  هک  یلکلا 
لکلا یتعنص و  لکلا  نیب  یتوافت  تراهط  رظن  زا  ایآ  فلا ) دییامرف : خساپ  ریز  تالاؤس  هب  ًافطل  لاؤس 458 - دوش . طولخم  نوخ  اب  هکنیا 

رد یّمـس  داوم  دنچره  تسین ، برـش  لباق  نآ  تظلغ  رطاخ  هب  تسالاب و  نآ  تظلغ  هجرد  هک  ییاهلکلا  مامت  باوج : دراد ؟ دوجو  یّبط 
لباق هک  تسا  يّدـح  رد  نآ  تظلغ  هجرد  هک  ییاهلکلا  اّما  تسین ؛ رظن  نیا  زا  یتعنـص  یّبط و  لکلا  نایم  یقرف  و  تسا . كاپ  دـشابن  نآ 
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یمکح هچ  یلکلا  نینچ  دروآ . تسد  هب  زین  یلکلا  تابورـشم  ریطقت  زا  ناوتیم  ار  لـکلا  ب ) دراد . لاکـشا  تراـهط  رظن  زا  تسا  برش 
تابورشم زا  ام ، هدافتسا  دروم  لکلا  مینادن  رگا  ج ) دراد . ار  مکح  نامه  دیآیم  تسد  هب  یلکلا  تابورشم  ریطقت  زا  هچنآ  باوج : دراد ؟

زا هدافتـسا  ایآ  د ) تسا . كاپ  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  یطیارـش  اب  باوج : تسا ؟ كاپ  یلکلا  نینچ  ایآ  رگید ، قیرط  زا  ای  هدش  هّیهت  یلکلا 
ه) تسا . كاپ  درادـن ، یلاکـشا  باوج : دوشیم ؟ تسوپ  تساجن  بجوم  هّچب ، فان  ای  تاقیرزت ، ّلـحم  ندرک  ینوفع  ّدـض  يارب  لـکلا 

ایآ دنـشابیم ؛ لکلا  يواح  يدـلج ، ياهشوج  هدـننک  فرطرب  ای  وم ، شزیر  زا  يریگولج  ياـهلولحم  ریظن  یتسوپ ، ياـهوراد  زا  یخرب 
، درادن یلاکـشا  هدش  هدافتـسا  نآ  رد  كاپ  ياهلکلا  زا  رگا  باوج : دوشیم ؟ ندب  تسوپ  وم و  تساجن  بجوم  اهلولحم  نیا  زا  هدافتـسا 

ظاحل زا  دنـشابیم  لـکلا  يواـح  هک  ییاـه  نلکدا  اـهرطع و  فرـصم  179 و ) ص : یکـشزپ ، ماکحا  میـشاب . هتـشاد  کـش  رگا  نینچمه 
یشیارآ و مزاول  ياههزاغم  رد  هک  تسا ) نآ  دننام  ییایلاتیا و  يوسنارف ،  ) یجراخ ياهنلکداو  اهرطع  روظنم  دراد ؟ یمکح  هچ  تراهط 

زین اهنآ  باوج : دراد ؟ تروص  هچ  اهنآ  زا  زّزعم  ّتیناحور  باّلط و  هدافتـسا  دراد ؟ لاکـشا  زامن  يارب  اـیآ  دـسریم . شورف  هب  یتشادـهب 
لثم  ) دراد وراد  مکح  لـکلا  هک  يدراوـم  رد  فـلا ) دـیهد : خـساپ  لـکلا  نوـماریپ  ریز  لاؤـس  ود  هـب  ًاـفطل  لاؤس 459 - درادن . یلاکـشا 

زا هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  لکلا  برُش  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دنکیم ، ادیپ  ترورض  نآ  ندروخ  و  لوناتم ) اب  ّتیمومسم 
ینیـشناج دوش و  بوسحم  درف  هب  رـصحنم  يوراد  هک  تسا  زیاج  یتقو  اهنت  دـشاب ، برـش  لباق  ياـهتظلغ  رد  هدـننک و  تسم  ياـهلکلا 

هچ اهوراد  هنوگ  نیا  فرصم  دنتسه . لکلا  يریداقم  يواح  نویسالومرف  لئاسم  لیلد  هب  یقیرزت  ياهوراد  زا  یهورگ  ب ) دشاب . هتـشادن 
لاؤس 460- درادن . یلاکشا  درادن ، رکسم  عیام  هبنج  یلعف  طیارش  رد  دوش و  هدافتسا  نآ  رد  یبط  ياهلکلا  زا  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح 
؟ درک زیهرپ  نآ  زا  دیاب  تسا و  سجن  دریگیم ، رارق  فرـصم  دروم  یکـشزپ  فراصم  يارب  تسا و  رکـسم  هک  صلاخ ، ِدیفـس  ِلکلا  ایآ 

سجن درک  قـیقر  ار  نآ  دـیاب  تسین و  برـش  لـباق  یلعف  تروـص  هب  هـک  ییاـهلکلا  باوـج : روـطچ ؟ دنتـسین  رکـسم  هـک  اـهلکلا  ریاـس 
. تسا كاپ  زین  نآ  دشاب  كوکشم  رگا  و  بجاو ) طایتحا  ربانب   ) تسا سجن  دشاب  برـش  لباق  شاینونک  تروص  هب  رگا  یلو  دشابیمن ؛

ییایمیـش ّداوم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـنربب ، راکب  یـشیارآ  داوم  اهنلکدا و  رد  ار  دیفـس  لـکلا  رگا  لاؤس 461 -  180 ص : یکـشزپ ، ماکحا 
: باوج دننتسه ؟ تراهط  هب  موکحم  دنرادن ، برش  ّتیلباق  یتعنص ، لکلا  لثم  هجیتن  رد  دننکیم و  هفاضا  اهالاک  هنوگ  نیا  هب  زین  يرگید 

ریداقم رگا  لاؤس 462 - بجاو .) طایتحا  ربانب   ) تسا سجن  دوشیم  بوسحم  هدننک  تسم  عیام  تسا و  برـش  لباق  داوم  نآ  نودـب  رگا 
. دـش مولعم  الاب  باوج  زا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دوش ، هفاضا  اهتبرـش  هب  ییوراد ، صاوخ  هدافتـسا و  روظنم  هب  دیفـس ، لـکلا  یمک 
ار چراق  تسا . زور  ات 15  هتفه  کی  نآ ، ریثکت  تّدم  دوشیم و  ریثکت  رکش  ياچ و  لولحم  رد  هک  تسا  یچراق  ایجوبماک » - » لاؤس 463
- تسا یندیـشون  کی  هک  ییوراد - فرـصم  هب  ار  هدـمآ  تسد  هب  لولحم  هتفه  کـی  زا  دـعب  دـنهدیم و  رارق  ياـچ  رکـش و  لولحم  رد 

لالح لولحم  نیا  ندیـشون  ایآ  تسا . لکلا  يواح 5 % لولحم  نیا  یلو  درک ؛ هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم  مه  يرامیب  نودب  هّتبلا  دـنناسریم ،
رـصحنم يوراد  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا ؛ مارح  دروایب ، فیفخ  یتسم  دنچره  دشاب ، هدوب  هدـننک  تسم  لولحم  نیا  رگا  باوج : تسا ؟

يارب هک  یبآ  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دوشیم ، هیـصوت  زین  اهیرامیب  زا  یخرب  يارب  هک  ریعـشلاءام ، ندیـشون  لاؤس 464 - دشاب . درف  هب 
هک یعیام  ایآ  لاؤس 465 - نوخ  ب ) تسا . لالح  كاپ و  تسین ، رکسم  ًادبا  و  دنیوگیم ، ریعـشلاءام »  » نآ هب  و  دنریگیم ، یّبط  ّصاوخ 

نیا تسا  نکمم  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  تـسا ؟ سجندوـشیم   181 ص : یکـشزپ ، ماکحا  جراخ  کـیتوینمآ ) عیاـم   ) نینج بآ  هسیک  زا 
هکنیا رگم  تسین ، سجن  نینج  بآ  هسیک  ياوتحم  باوج : ددرگ ؟ جراـخ  یلـسانت  يارجم  قـیرط  زا  دوـش و  هراـپ  ناـمیاز  زا  لـبق  هسیک 

غارفتسا باوج : دشابیم ؟ ناکدوک  نالاسگرزب و  غارفتـسا  نیب  یتوافت  ایآ  تسا ؟ سجن  غارفتـسا  ایآ  لاؤس 466 - دشاب . نوخ  هب  هدولآ 
هک ياهلس  لاؤس 467 - دـشابیمن . رـسپ  اـی  رتخد  گرزب ، هّچب و  نیب  یتواـفت  و  تسا . نآ  هارمه  ینوخ  دـینادب  هکنیا  رگم  تسین ، سجن 

؟ تشادرب ار  نآ  دیاب  لسغ  ماگنه  هب  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دوشیم ،) هتفگ  هملد  نآ  هب  هاگ  هک   ) درادن يزیرنوخ  و  ددنبیم ، مخز  يور 
لاؤس 468- دنکیم . لسغ  تلاح  نامه  هب  و  تسا ، كاپ  دوشیمن  لیاز  نتسش  اب  و  هدمآ ، نوریب  نوخ  تلاح  زا  هک  یتروص  رد  باوج :
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ناهد زا  نادـند  میمرت  ماگنه  هب  هک  یتاحّـشرت  ایآ  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . یـشک  هلول  بآ  هب  لـصتم  اـًلومعم  یکـشزپنادند  تینوی 
: باوج تسا ؟ كاـپ  هدرک ، تاـقالم  نوخ  تارطق  راـخب و  یکـشزپ و  نادـند  صوصخم  ّداوم  ناـهد و  بآ  اـب  ًاـبلاغ  و  دوشیم ، جراـخ 
. تسا كاپ  رگید ، زیچ  ای  تسا  بآ  نآ  زا  تاحّـشرت  دشابن  مولعم  و  دشاب ، یـشک  هلول  بآ  هب  لصّتم  دزیریم  ناهد  رد  هک  یبآ  هچنانچ 
زا دعب  ًاعبط  هک  دوش ، یعیبط  نادند  دوخ  ای  هدننک ، رپ  هّدام  ندش  سجن  هّجوتم  نادـند  ندرک  رپ  ماگنه  کشزپنادـند  هاگره  لاؤس 469 -

ياراد هک  ینارامیب  لاؤس 470 - دـنکیم . تیافک  يرآ  باوج : دـنکیم ؟ تیافک  نآ  رهاظ  ریهطت  اـیآ  تسا ، سجن  نآ  نطاـب  ندرک  رپ 
، ددرگیم طولخم  اذـغ  اب  جراخ و  اـهنآ  هثل  زا  نوخ  يرادـقم   182 ص : یکـشزپ ، ماکحا  اذغ  ندروخ  ماگنه  هب  دنـشابیم ، هثل  یتحاران 

بجاو طایتحا  اّما  تسا ، زیاج  دراد  ترورـض  هبنج  دوشیمن و  عطق  نوخ  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  اـهنآ  يارب  قوف  ياذـغ  ندروخ 
نوخ و زا  لّکـشتم  ًالومعم  و  دیآیم ، دوجو  هب  اهمخز  يور  هک  ياهتـسوپ  ایآ  لاؤس 471 - دـننک . نامرد  تسا  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ 
و تسین ، سجن  دشاب  هدش  نآ  هیبش  ای  ندب  تسوپ  هب  لیدبت  ینعی  ددرگ ، هلاحتسا  هاگره  باوج : تسا ؟ سجن  دشابیم ، مخز  تاحـشرت 
هچ باـتک  لـها  ییوراد  یکاروخ و  ّداوم  لاؤس 472 - باـتک  لـها  ج ) تسا . سجن  دوریم  نیب  زا  وشتـسش  اـب  تسا و  نوخ  ًاـعقاو  رگا 

نودـب یتالآ ، رازبا و  هلیـسو  هب  اـی  دـشاب ، هدـش  دـیلوت  اـههناخراک  هلیـسو  هب  دراد  لاـمتحا  هک  يّداوم  زا  هدافتـسا  باوج : دراد ؟ یمکح 
هدش حبذ  ياهتـشوگ  ندروخ  زا  یلو  درادن . یلاکـشا  دنـشاب  هدرک  هّیهت  شکتـسد  اب  هک  دراد  لامتحا  ای  دشاب ، هدش  هّیهت  تسد ، تلاخد 

: باوج تسا ؟ زیاج  نانآ  یتشادـهب  ینامرد و  تامدـخ  زا  هدافتـسا  و  باتک ، لها  نارامیب  نامرد  ایآ  لاؤس 473 - درک . زیهرپ  دـیاب  اهنآ 
كوخ ناوختسا  زا  هک  نیتالژ  مکح  لاؤس 474 - نیتالژ  د ) دننک . هدافتسا  ءوس  نیملـسم  ّدض  رب  اهنآ  هک  يدراوم  رد  رگم  درادن ، یعنام 

، یکـشزپ ماکحا  یخرب  رد  اهوراد  رتشیب  زین  و  دراد ، نیماتیو  هک  يّداوم  رتشیب  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسیچ ؟ دوشیم  هتفرگ  واـگ  اـی  و 
. درادن یعنام  ترورـض  دراوم  رد  نآ  زا  هدافتـسا  باوج : دوشیم . تسرد  هدام  نیا  زا  اهینیریـش  زا  یـضعب  یّتح  و  اهروشک ،  183 ص :
ای واگ ، تسوپ  ناوختـسا و  زا  یّـصاخ  دـنور  ّیط  ییایمیـش و  ّداوم  زا  یخرب  دیـسا و  ریثأت  زا  سپ  هک  تسا  ياهّدام  نیتـالژ  لاؤس 475 -
هب هک  درک  هیبشت  فایلا  عاونا  زا  هدش  هتفاب  ياهچراپ  هب  ار  تسوپ  ناوختسا و  ناوتیم  جارختـسا  هوحن  رظن  زا  ددرگیم . جارختـسا  كوخ 

رـضاح لاح  رد  و  دوشیم ، فرـصم  يزاسبسچ  يزاس و  ملیف  ییوراد ، ییاذـغ ، عیانـص  رد  هّدام  نیا  ددرگیم . ادـج  نآ  فایلا  یقیرط 
جارختـسا هوحن  هب  هّجوت  اب  فلا ) دییامرفب : ًافطل  دنهدیم ، شـشوپ  ار  ایند  فرـصم  رازاب  هدوب و  لوصحم  نیا  هدـنزاس  یبرغ ، ياهروشک 

ّتیلح و مکح  هدـش  هتفرگ  ياهّدام  هچ  زا  مینادیمن  هک  كوکـشم  دراوم  رد  باوج : تسناد ؟ هلاحتـسا  یعون  ار  نآ  ناوتیم  ایآ  نیتـالژ 
نیمأت یبرغ  ًاتدمع  یجراخ و  ياهروشک  زا  رـضاح  لاح  رد  روشک  زاین  هک  اجنآ  زا  ب ) تسین . مزال  وجتـسج  صحف و  و  تسا ، تراهط 

، دنکیمن قدص  هلاحتسا  هدش ، هتفرگ  سجن  مارح و  هّدام  زا  هک  میشاب  هتشاد  نیقی  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  نآ  فرصم  ددرگیم ،
فرع رظن  رد  عوضوم  رییغت  ببـس  هب  تساجن  باحـصتسا  نایرج  مدـع  هار  نآ  و   ) دراد دوجو  نآ  تراهط  ّتیلح و  يارب  يرگید  هار  اّما 

(. تسا

ساوسو ماکحا  . 2

هدش نغور  گنر  هک  راوید  هبل  يور  دوب  سجن  هک  ار  یلامتسد  اریز  دشابیم ، ماهّچب  نتسش  هناخ و  راوید  نم  یلصا  لکشم  لاؤس 476 -
نوچ و  تشاد . طاـبترا  راوید  اـب  لامتـسد  تبوطر  یلو  دـشن ، هتخیر  راوـید  يور  سجن   184 ص : یکـشزپ ، ماکحا  نیع  هّتبلا  متـشاذگ .
نیا و  مشکیم ، بآ  ار  شیاهتـسد  ّبترم  نم  دـنزیم ، اهراوید  هب  ّبترم  ار  شیاهتـسد  و  دوریم ، هار  اپ  تسد و  راهچ  یگزاـت  هب  ماهّچب 

منادیمن یلو  ماهدناوخ ، ار  تساجن  تیارس  ياههار  ( 1 مبای . تاجن  هَّللا  ءاش  نا  ات  دیهد ، خـساپ  ریز  ياهلاؤس  هب  ًافطل  دـهدیم . رازآ  ارم 
رگا و  دیاهدش ، ساوسو  راتفرگ  کش  یب  امش  باوج : دیهد . حیضوت  منکیم  شهاوخ  تسا ؟ ردقچ  يرسم  ریغ  مک و  تبوطر  زا  روظنم 

و امش ، ياهلاؤس  خساپ  ادتبا  دش . دهاوخ  دایز  امش  تالکشم  ّالا  و  تفای ، دیهاوخ  تاجن  يدوز  هب  دینک  لمع  میهدیم  هک  یتاروتـسد  هب 
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یناسآ هب  ناسنا  دراذگب ، بوطرم  ءیش  نآ  رب  کشخ  تسد  یتقو  هک  تسا  نیا  تیارـس  يارب  تبوطر  زا  روظنم  یّلک : روتـسد  کی  دعب 
هک یتروص  هب  هناـخ  ياـهراوید  باوـج : تسا ؟ سجن  هدـمآ  شیپ  هک  ياهلأـسم  رطاـخ  هب  هناـخ  ياـهراوید  اـیآ  ( 2 دـنیبب . ار  يرت  راـثآ 

ار رک  بآ  مکح  ایآ  دورن  رـس  رگا  یّتح  دوشیم ، هتـشاذگ  یـشک ) هلول  بآ  روظنم   ) ریـش ریز  هک  یفرظ  ( 3 تسا . كاپ  اًلماک  دیاهتـشون 
ای دـشاب ، رپ  دراد ؛ رک  بآ  مکح  تسا  یـشک  هلوـل  بآ  ریز  هک  یفرظ  باوـج : دیـشک ؟ بآ  نآ  رد  ار  سجن  ساـبل  ناوـتیم  اـیآ  دراد ؟

هتسد يدرس  باوج : ددرگیم ؟ لقتنم  نآ  هب  کشخ  تسد  اب  تساجن  ایآ  دوش ، ساسحا  نآ  يدرس  رد ، هتـسد  لثم  ییاج  رگا  ( 4 یلاخ .
: یّلک روتـسد  اّما  و  تسامـش . ندوب  یـساوسو  لیلد  لاؤس  نیا  و  دوشیمن ، لقتنم  نآ  هب  تساجن  و  درادـن ، تبوطر  هب  یطاـبترا  چـیه  رد 
. دیوشیم تحار  دـیریگب ،  185 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دای  تسرد ، ار  لـئاسم  رگا  تسا . لـئاسم  نتـسنادن  ّتلع  هب  امـش  ندوب  یـساوسو 

يداع دارفا  دینیبب  دیاب  رتحضاو ، ترابع  هب  و  تراهط ؛ كالم  هن  تسا ، تساجن  كالم  هن  یساوسو  نیقی  ملع و  هک  تسا  نیا  مهم  هلأسم 
هب دشن  یـضار  امـش  بلق  رگا  و  دینک ، تعانق  رادقم  نامه  هب  تراهط ، هب  ملع  عقوم  هچ  و  دننکیم ، ادیپ  تساجن  هب  ملع  عقوم  هچ  نّیدتم 

دوخ مشچ  اب  هک  یمادام  تلاوت  فک  یّتح  دـینکن ، انتعا  دـیدرت  کـش و  هب  دـیراذگب . اـم  هدـهع  هب  ار  نآ  تیلوئـسم  و  دـینکن ، اـنتعا  نآ 
ياهرد هتسد  اهیلدنـص و  یمومع ، ياهلیبموتا  تسا . كاپ  همه  اههزاغم  اهنابایخ ، اههچوک ، تسا ؛ كاپ  دییوگب  دینیبن  نآ  رد  یتساجن 

مسق دیناوتن  هک  یمادام  اهنآ  ياههّچب  اهناملسم و  مامت  تسا . كاپ  دشابن  نآ  رد  نیقی  هب  یـسجن  زیچ  هک  یمادام  ماّمح  تسا ، كاپ  اهنآ 
تبثم راثآ  هتفه  کی  زا  دعب  و  دینک ، لمع  میاهتفگ  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا  امـش  یعرـش  هفیظو  دنتـسه . كاپ  دیروخب  نآ  ندوب  سجن  هب 

. تسا هدـش  نم  یّقرت  عنام  يرامیب  نیا  مراد . ساوسو  تّدـش  هب  و  متـسه ، هلاـس  کـی  تسیب و  یناوج  لاؤس 477 - دید . دـیهاوخ  ار  نآ 
میاهدرک هیصوت  يرایسب  دارفا  هب  هک  میهدیم  ناشن  یهار  ام  : » دیداد باوج  هنوگ  نیا  امش  متشون و  همان  دروم  نیا  رد  امش  يارب  راب  کی 

تعانق رادقم  نامه  هب  دنشکیم ، بآ  ردقچ  اهنآ  دینیبب  یلومعم ، نّیدتم  دارفا  هب  دینک  هاگن  امـش  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رثؤم  رایـسب  و 
کی امش  زا  طقف  هک  مدوب  هدرک  دیق  همان  رد  نم  هک  یلاح  رد  میریذپیم ،» ًاعرش  ار  نآ  ّتیلوئـسم  ام  تسا و  كاپ  امـش  يارب  هّیقب  دینک .
موقرم ار  دش  رکذ  الاب  رد  هک  یباوج  امـش  یلو  دینادب ؛ كاپ  نم  رب  یتّدم  يارب  ار  سّجنتم  سجن و  ياهزیچ  هکنیا : نآ  مهاوخیم و  اوتف 

مکح میلست  دیاب  امش  باوج : منادب . كاپ  ار  سّجنتم  سجن و  ياهزیچ  نم  ات  دیهدب  ار  اوتف  نیا  متسه ، مفرح  يور  مه  زاب  نم  دیتشاد و 
تلاح دنچره  تسا ، كاپ »  » امـش يارب  هّیقب  دییوشب ؛ فراعتم   186 ص : یکـشزپ ، ماکحا  رادقم  هب  هک  تسا  نیا  ادخ  مکح  دیـشاب . ادخ 

رد هلأسم  دنچ  لاؤس 478 - دـناهدش . نامرد  قیرط  نیا  زا  يرایـسب  و  تسا ، هار  نیرتنشور  نیا  تسا ، سجن  دـیوگیم  امـش  هب  ساوسو 
هعلاطم سرد و  زا  دهدیم ، باذع  تّدـش  هب  ارم  هدرک و  لوغـشم  ارم  نهذ  رکف و  هراومه  هک  هدـمآ  شیپ  میارب  تساجن  تراهط و  دروم 

. دـیهد تاجن  ارم  مهدیم ، مسق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ماقم  هب  ار  امـش  دـناهدمآ . گنت  هب  نم  راتفر  زا  زین  ماهداوناخ  ماهداـتفا و 
ادـیپ تاجن  دـیریگب ، ندرگ  هب  ار  شهانگ  و  يوریم » مّنهج  هب  اـنتعا  تروص  رد  و  تسا ؛ مارح  دراوم  نیا  هب  اـنتعا  : » دـییامرفب امـش  رگا 

ام و  دـینک ، كرت  ار  نآ  دـیاب  دـشابیم و  مارح  تسا  ساوـسو  زا  هتـساوخرب  هک  يدراوـم  هب  امـش  ندرک  اـنتعا  نیقی  هب  باوـج : منکیم .
ای فرب  ًادـعب  دوشیم ، سجن  ینیمز  یهاـگ  فلا ) تسیچ ؟ ریز  دراوم  رد  نم  فیلکت  لاؤس 479 - میریگیم . ندرگ  هب  ار  نآ  ّتیلوئـسم 

، دجسم  ) دنوریم اج  همه  هب  دننکیم و  روبع  سجن  نیمز  نآ  يور  زا  هّیلقن  لیاسو  مدرم و  دوشیم ، سیخ  اهنیمز  مامت  دیآیم و  ناراب 
نآ همه  هب  ار  تساـجن  اـهنیمز  ندوب  سیخ  رطاـخ  هب  و  رازاـب و )...  هسردـم ، دـحاو ، تکرـش  سوـبوتا  لـخاد  یباّـصق ، ییاوناـن ، مرح ،
زین ار  اهناکم  اهنابایخ و  نآ  ياهكاخ  درگ و  هک  هنوگ  نامه  منادیم ، سجن  ار  اهناکم  نآ  تهج  نیمه  هب  دننکیم ، لقتنم  اهناکم 
ادیپ عطق  لاح  نیع  رد  دنکن ، حّشرت  لوب  ات  متسه  بظاوم  رایسب  ندرک  لوب  عقوم  رد  هکنیا  اب  موریم  تلاوت  نامز  ره  ب ) منادیم . سجن 

. موشیمن تحار  مشکن  بآ  ار  عضوم  نآ  ات  و  هدش ، لکـشم  میارب  نتفر  تلاوت  اذل  تسا ؛ هدرک  حّشرت  میاپ  راولـش و  هب  لوب  هک  منکیم 
، دنکیم دروخرب  ربز  ياهزیچ  ای  باتک و  هبل  ای  زیم و  هبل  هب  متسد  رگید  ياهاج  تشپ و  عقاوم  یـضعب  رد  187 ج ) ص : یکشزپ ، ماکحا 

ادج درد  یمک  ساسحا  اب  يزیچ  متـسد  رگید  ياهاج  اهنخان و  رانک  هشوگ و  زا  دـیایب ، نوریب  ینوخ  ای  دوش  مخز  متـسد  هکنیا  نودـب  و 

يزاریشمراکم یمظعلاهللاتیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  یکشزپ  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 89زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


زیچ اب  نتفرگ  سامت  ای  بیج و  لخاد  هب  تسد  ندرب  ورف  اب  هک  دراد  دوجو  يرصتخم  ياهتسوپ  متـسد  ياهتشگنا  يور  ای  و  دوشیم ،
راتفرگ امـش  کش  نودب  باوج : دـییامرف : نایب  ارم  فیلکت  دراوم  نیا  رد  ًافطل  دوشیم ، ادـج  متـسد  زا  درد  یمک  ساسحا  اب  اهنآ  رگید ،

ادیپ تساجن  هب  ملع  دننکیم و  انتعا  روما  نیا  هب  دح  هچ  رد  دینیبب  دینک و  هاگن  مدرم  ریاس  هب  هک  تسا  نیا  امـش  هفیظو  دـیتسه ؛ ساوسو 
یفیلکت هّیقب  هب  تبـسن  و  دیـشکب ، بآ  مه  امـش  دنـشکیم  بآ  دننکیم و  نیقی  اهنآ  هک  رادقم  نآ  تسا ) نّیدتم  رـشق  روظنم   ) دـننکیم

. دننکیمن ادیپ  تساجن  هب  نیقی  ملع و  يداع  نّیدتم  دارفا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اریز  تسا ؛ سجن  دیوگب  امش  هب  امـش  رکف  دنچره  دیرادن ؛
شزوس اهنآ  ّلحم  دـینکب و  راشف  اب  ار  اهنآ  امـش  هکنیا  رگم  تسا ، یکاپ  هب  موکحم  دوشیم  ادـج  ندـب  تسد و  زا  هک  ییاهتـسوپ  ًاـنمض 

، اهقاطا ياـهراوید  اـهبرد ، اهـشرف ، دراد ؛ لکـشم  تراـهط  رظن  زا  اـم  لزنم  لاؤس 480 - دـینک . طاـیتحا  تروـص  نیا  رد  هک  دـنک ، ادـیپ 
باـق اـهکشت ، باوختخر و  اـهتشلاب ، اـهباتک ، زا  یـضعب  اهدـمک ، یقرب ، وراـج  يراوید ، يراـخب  ینیمز ، يراـخب  اـههدرپ ، اـههرجنپ ،

( صوصخم هزاجا   ) صاخ ياوتف  نم  دروم  رد  هکلب  ات  مسیونب  امـش  يارب  ياهمان  متفگ  تسا ، سجن  ام  یگدـنز  مامت  هصالخ  اهسکع و 
سک همه  زیچ و  همه  ات  دـیزاس ، رادروخرب  هدـش  سجن  لاح  هب  ات  هک  ییاـهزیچ  دروم  رد  یـصوصخم  ّتیفاـعم  زا  ار  بناـجنیا  دـیهدب و 
يارب  188 ص : یکـشزپ ، ماکحا  ام  ياوتف  تسا . ییانتعا  یب  نآ  نامرد  اهنت  دیتسه و  ساوسو  راتفرگ  امـش  باوج : دشاب . رهاط  نم  يارب 
لاؤس تسا . كاپ  امـش  يارب  هیقب  دینک ؛ انتعا  هزادنا  نامه  هب  دننکیم ، انتعا  روما  نیا  هب  هزادنا  هچ  رگید  نانمؤم  دینیبب  هک  تسا  نیا  امش 

ساوسو لسغ  ریهطت و  دروم  رد  اًلثم  تسا . لّمحت  لباق  ریغ  دـیدش و  رایـسب  هنافّـسأتم  و  متـسه ، ساوسو  يرامیب  هب  التبم  بناجنیا  - 481
ماّمح زا  هدـش ، ریهطت  هب  قفوم  باتفآ  عولط  کـیدزن  موریم  ماّـمح  هب  بش  یتقو  تاـقوا  یهاـگ  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، دـیدش  یلیخ  نم 

ياـملع زا  یـضعب  دزن  هب  ناـمرد  يارب  ماهدرک ، فرـصم  بآ  لاـس  تسیب  هزادـنا  هب  لاـس  دـنچ  نیا  لوـط  رد  دـینک  رواـب  میآیم . نوریب 
رد مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تمدـخ  دـشن . عقاو  ّرثؤم  هک  دـنتفگ  نم  هب  يراکذا  متفر ، مق  عجارم  زا  یکی  نامرهش و 

يرامیب نیا  متفاین . افش  هنافّسأتم  یلو  مدرک  رایسب  عّرضت  اعد و  و  متشاد ، فّرـشت  ماگنه  رفـس و  رد  هک  ییاهیراتفرگ  هچ  اب  متفر ، دهـشم 
ار میاهتدابع  تسا  هدـش  ثعاب  هکلب  ماهتخادـنا ، تمحز  رد  نارگن و  زین  ار  هداوناخ  هک  دوخ  اـهنت  هن  دروآرد ، ياـپ  زا  ارم  تسا  کـیدزن 

زیچ چـیه  مه  رفـس  رد  هچرگا  مشاـب ، هتـشادن  نتفرگ  هزور  لکـشم  اـت  منکیم  رفـس  ار  ناـضمر  هاـم  تهج  نیا  يارب  مهد . ماـجنا  مناوتن 
دوخ زا  عقاو  رد  امـش  لکـشم  باوج : مدرگ ؟ هدوسآ  نایفارطا  ياهنابز  مخز  زا  و  هتفای ، تاجن  رابمغ  عضو  نیا  زا  ات  منک  هچ  مروخیمن .

. تسا هلأسم  نتسنادن  نآ  یلـصا  ّتلع  و  دوشیمن ، باجتـسم  مه  امـش  ياعد  لیلد  نیمه  هب  و  دیتسه ، ناتدوخ  یلـصا  رّـصقم  تسامش و 
هفیظو کی  ناونع  هب  امـش  رب  هچنآ  دـینک ، ادـیپ  نآ  دـننام  لـسغ و  تراـهط و  هب  نیقی  تسین  بجاو  امـش  رب  هک  تسا  نیا  یلـصا  هلأـسم 

ام و  دیـشاب ، هتـشاد  تراهط  لسغ و  رد  کش  دنچره  دینک ، تعانق  نامه  هب  دـیزیرب و  بآ  مدرم  ریاس  رادـقم  هب  هکنیا  تسا  مزال  یعرش 
هب  ) تبانج لاح  سجن و  ندب  اب  و  دینک ، تعانق  دیزیرب و  بآ  مدرم  رادقم  هب  طقف  زورما  زا  امش  میریذپیم . ار  راک  نیا  یعرش  ّتیلوئسم 

نیا هب  ام  و  تسا . حیحص  اًلماک  امش  هزور  زامن و  و  درادن ، مه  یلاکـشا  چیه  دیناوخب و  زامن  ناتدوخ ) نامگ   189 ص : یکشزپ ، ماکحا 
هّجوت قیفوت  امش  هب  هک  میهاوخیم  دنوادخ  زا  ام  تسا . هانگ  نآ  اب  تفلاخم  مینکیم و  تّجح  مامتا  یساوسو  دارفا  مامت  امش و  رب  هلیسو 

. مداتفا ساوسو  ماد  رد  روما  همه  رد  ًابیرقت  لـبق  یتّدـم  لاؤس 482 - دـینک . ادـیپ  تاجن  یناطیـش  ماد  زا  و  هدومن ، تیانع  ار  هلأسم  نیا  هب 
رارکت مه  یهاگ  و  هقیقد ) دودح 40  رد   ) لسغ ندیشک  لوط  مراد  زونه  هک  یلکشم  یلو  ماهدرک ، رود  دوخ  زا  ار  نآ  يدودح  ات  نونکا 
نارگید دینک  هظحالم  ینعی  تسا . نآ  هب  ییانتعایب  ساوسو ، كرت  يارب  هار  نیرتهب  باوج : دـینک . ییامنهار  ارم  ًافطل  تسا . زامن  ظافلا 

، دشن تسرد  تفگ  ناطیش  رگا  و  تعاس ، عبر  کی  رثکادح  ای  هقیقد  هد  اًلثم  دینک ، نینچ  مه  امش  دنوشیم ، لّطعم  لسغ  يارب  رادقم  هچ 
. میریگیم هدهع  رب  ار  نآ  ّتیلوئسم  ام  و  دیشابن ، نارگن  تسا و  حیحص  امش  لمع  دینکن و  انتعا 

وضو ماکحا  . 3
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رد باوـج : دریگب ؟ وـضو  هنوـگچ  دروـخیم ، ناـکت  راـیتخایب  و  تسا ، موادـم  هشعر  هزرل و  راـچد  شیاهتـسد  هـک  يدرف  لاؤس 483 -
ءزج تسا  نییاپ  هب  الاب  زا  هک  یتاکرح  هک  دشاب  نیا  شتّین  یلو  درادن ، لاکشا  نتفرگ  وضو  دهد ، تکرح  ار  شتـسد  دناوتب  هک  یتروص 

دناوتیمن هک  يروط  هب  تسا ، تکرح  ّسح و  دقاف  وا  تسد  ود  ره  هک  یصخش  لاؤس 484 - دشابن . وضو  ءزج  نآ  سکع  و  دشاب ، وضو 
زا باوج : دـنک ؟ لمع  دـیاب  هنوگچ  وضو  يارب  دـشابیمن ، زین  اهاپ  رـس و  حـسم  رب  رداق  و  دـشکب ، بآ  ار  تروص  اهتـسد و  وضو  ماگنه 

مّمیت یـسک  کمک  اب  تسا ، ّقاش   190 ص : یکـشزپ ، ماکحا  وا  يارب  نتفرگ  وضو  رگا  و  دـهد ، وضو  ار  وا  هک  دریگیم  کـمک  یـسک 
رد یگتـسکش ، ای  لمد  ای  مخز  هک  یـصخش  هفیظو  لاؤس 485 - دناوخیم . زامن  لاح  نامه  اب  دوبن ، یـسک  هب  یـسرتسد  رگا  و  دـنکیم .
ای اپ ، تشپ  زا  يزیچ  هاگره  باوج : تسیچ ؟ دراد ، ررـض  نآ  يور  نتخیر  بآ  و  تسا ، زاب  نآ  يور  دراد و  شیاهاپ  ای  رـس  حسم  لحم 

و دراذگیم ، نآ  رب  ياهریبج  دشابن ، رگا  و  دنکیم . حسم  نآ  رب  دشاب ، ملاس  تشگنا - کی  هزادـنا  هب  ولو  ندرک - حـسم  يارب  رـس  شیپ 
نآ ندروآ  نوریب  و  مشوپب ، یّبط  شفک  دیاب  ًامئاد  هک  هدش  بیـسآ  راچد  ياهنوگ  هب  میاهاپ  لاؤس 486 - « 1 . » دریگیم ياهریبج  يوضو 

. دینک حسم  شفک  يور  دیناوتیم  لاؤس  ضرف  رد  باوج : تسیچ ؟ ماهفیظو  دراد ، تّقشم  رایسب  لزنم ، زا  جراخ  صخالاب  اپ ، حسم  يارب 
لامعتسا اذلو  متسه ، تیزونیس  هب  التبم  بناجنیا  لاؤس 487 - دییامن . هفاضا  مه  ار  مّمیت  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیتفایمن  تمحز  هب  رگا  و 

يارب هک  تقو  ره  دـش . عقاو  مه  رـضم  هکلب  چـیه ، هک  دـشن  عقاو  ّرثوم  یلو  مدرک  یحاّرج  لمع  مه  راب  کی  هّتبلا  دراد ، ررـض  میارب  بآ 
ادا ار  میاهزامن  مّمیت  اب  مه  اًلعف  و  دـنکیم ، حـشرت  ماینیب  يارجم  زا  نوخ  هاگ  و  دوشیم ، رتشیب  مدرد  رـس  منکیم  هدافتـسا  بآ  زا  وضو 
؟) درادن يررـض  نم  يارب  مرگ  بآ  اب  وضو  دندقتعم  یـضعب  ًانمـض   ) مریگب وضو  ای  منک و  مّمیت  دیاب  ایآ  الاب  بلاطم  هب  هّجوت  اب  منکیم ،

تّدم دنچره  دینک و  مّمیت  تروص  نیا  ریغ  رد  دیریگب ، وضو  دیاب  تسا  نکمم  نآ  هّیهت  درادـن و  يررـض  مرگ  بآ  اب  وضو  رگا  باوج :
جراـخ عوفدـم  اـی  راردا  وا  زا  راـیتخایب  هک  تسا  یـصخش  لاؤـس 488 -  191 ص : یکـشزپ ، ماـکحا  تسین . ینارگن  ياـج  دـشکب  لوط 
بجاو نآ  ضیوعت  ایآ  دـشاب  هدولآ  هسیک  زامن  زا  لـبق  رگا  لاـح  دـنکیم ، يریگولج  ندـب  ریاـس  هب  نآ  تیارـس  زا  هسیک  اـب  و  دوشیم ،

ای لوب  هک  یـسک  باوج : تسیچ ؟ فیلکت  ددرگ ، جراخ  رایتخا  نودـب  لوب  ای  عوفدـم و  زاـمن  لاـح  رد  دـشاب و  كاـپ  هسیک  رگا  تسا ؟
دّهـشت هدجـس و  طایتحا و  زامن  ندروآ  اج  هب  يارب  و  دوش ، زامن  لوغـشم  ًاروف  وضو  ره  زا  دعب  دیاب  دوشیم  جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  طیاغ 

هـسیک لمح  زامن  لاح  رد  و  دزادـنین ، ياهلـصاف  اهراک  نیا  زامن و  ناـیم  هکنیا  طرـش  هب  تسین ، مزـال  رگید  نتفرگ  وضو  هدـش ، شومارف 
اب دوشیم ، جراـخ  راـیتخا  یب  وا  طـئاغ  لوب و  یگنج  تاـحارج  ّتلع  هب  هک  یـسک  لاؤس 489 - دـنکیمن . لطاب  ار  زامن  دوخ ، اـب  هدولآ 
رد باوج : دناوخب ؟ زامن  ود  وضو ، کی  اب  دناوتیم  ایآ  ددرگیم ، جراخ  عقوم  هچ  دمهفب  ات  درادـن  یـساسحا  هنوگ  چـیه  هکنیا  هب  هّجوت 

وـضو نتفرگ  زا  دـعب  هک  دـهدیم  لامتحا  رگا  و  دریگب . وضو  کی  زامن  ره  يارب  دوشیم ، جراخ  وا  زا  ًاـّبترم  عوفدـم  لوب و  هک  یتروص 
هّدـغ ّتلع  هب  شیپ  لاس  دـنچ  یـصخش  لاؤـس 490 - دـناوخب . نآ  اـب  ار  مّود  زاـمن  دـناوتیم  هدـشن ، جراـخ  وا  زا  يزیچ  لّوا  زاـمن  يارب 

، دادیم ماجنا  ار  دوخ  ینید  ضیارف  تشادـن و  یتحاران  هنوگچـیه  شیپ  مین  لاس و  کی  اـت  تفرگ ، رارق  یحاّرج  لـمع  تحت  تاتـسورپ 
هاـگ ره  باوج : تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسین ، ییوشتـسد  هب  ندیـسر  ناـکما  یّتح  هک  یلکـش  هب  دوشیم ، جراـخ  راردا  يو  زا  رّرکم  نونکا 
رگا و  دناوخب . زامن  هنوگ  نیا  دیاب  دراد ، هگن  كاپ  ار  سابل  ندب و  و  دنک ، ظفح  زامن  وضو و  هزادنا  هب  ار  دوخ  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاناوت 

راک نیا  رگا  و  دنک . نینچ  دـیاب  دریگب ، وضو  دراذـگب و  دوخ  رانک  رد  یبآ  فرظ  دـناوتیم  و  دـهدیم ، تسد  زامن  طسو  رد  تلاح  نیا 
زامن لاح  ناـمه  هب  دریگب و  وضو  کـی  زاـمن   192 ص : یکـشزپ ، ماکحا  يارب  دـناوتیم  دراد  دـیدش  تّقـشم  دـش  هتفگ  اًلبق  هچنآ  قبط 

داب راردا و  رّرکت  نآ  ياههناشن  زا  ماهدش ؛ یلخاد  يرامیب  راچد  لبق  یتّدم  زا  بناجنیا  لاؤس 491 - تسین . مزال  اضق  زین  ًادعب  و  دناوخب ،
کی رد  نتسشن  ای  ندناوخ و  زامن  ای  نتفرگ و  وضو  ماگنه  رد  طقف  دشاب ، هتـشاد  ساوسو  هبنج  دیاش  منکیم  رکف  یهاگ  دشابیم ، مکش 

رد طقف  هک  مّود  ساسحا  هب  ایآ  فلا ) دیهد : خساپ  ریز  لاؤس  ود  هب  قوف  تاحیـضوت  هب  هّجوت  اب  دوشن ؛ جراخ  نم  زا  يزیچ  هک  مدیّقم  اج 
انتعا ًادبا  دـشاب ، ساوسو  زا  یـشان  رگا  ًاصوصخم  کش ، دروم  رد  باوج : منکن ؟ انتعا  دـهدیم  تسد  نم  هب  زامن ) وضو و   ) صاخ عقاوم 

يزاریشمراکم یمظعلاهللاتیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  یکشزپ  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 89زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا باوج : دـییامرفیم ؟ يرگید  مکح  ای  منک ، انتعا  دوش  جراـخ  نم  زا  هقیقد  دـنچ  زا  دـعب  دراد  ناـکما  هک  یتارطق  هب  اـیآ  ب ) دـینکن .
وضو دیدجت  هچنانچ  تسا ، لوب  دیراد  نیقی  رگا  و  دینکن . انتعا  زاب  رگید ، زیچ  ای  تسا  لوب  هک  تسا  كوکشم  تارطق  دیاهدرک و  اربتسا 

. تسا یفاک  زامن  ره  يارب  وضو  راب  کی  دوشیم  دایز  تّقشم  هیام 

لسغ ماکحا  . 4

لـسغ بجوم  تروص  ره  هب  ینم  جورخ  باوـج : تسیچ ؟ دوـشیم  جراـخ  ینم  يو  زا  راـیتخایب  هک  یـسک  یعرـش  هفیظو  لاؤس 492 -
دهاوخن تبانج  بجوم  ددرگ ، کلهتسم  لوب  رد  ینم  تاّرذ  تاتسورپ  لمع  رطاخ  هب  هاگ  ره  و  دوش . لصاح  نیقی  هکنیا  طرـش  هب  تسا ،

بیان دـنروبجم  193 و  ص : یکـشزپ ، ماکحا  دـننک ، لسغ  دـنناوتیمن  رگید  للع  اـی  عاـخن  عطق  ّتلع  هب  هک  یناراـمیب  لاؤس 493 - دش .
لـسغ رد  ینعی  دـنهد . لسغ  ار  اهنآ  یـسامترا  ای  یبیترت  لسغ  بادآ  قبط  دـیاب  باوج : دـهد ؟ لسغ  ار  دارفا  نیا  هنوگچ  بیاـن  دـنریگب ،
لـسغ ّتین  اـهنآ  دوخ  هّتبلا  ار ، پچ  فرط  دـعب  و  دـنیوشب ، ار  تسار  فرط  سپـس  دـنزیرب ، اـهنآ  ندرگ  رـس و  يور  ار  بآ  لّوا  یبـیترت 
یمکح هچ  تاحّشرت  نیا  دوشیم . عفد  راردا  اب  هتفرگ و  رارق  هناثم  رد  ینم  لازنا  هلول  یحاّرج ، لمع  عقوم  رد  هاگ  لاؤس 494 - دننکیم .

هب ینم  رگا  یلو  دوشیمن ، تبانج  بجوم  دـیآ ، رد  ییادـیپان  زیچ  تروص  هب  ینعی  دوش ، کلهتـسم  راردا  رد  ینم  هاگ  ره  باوج : دراد ؟
لاؤس تسا . لّوا  مسق  لیبق  زا  ًالومعم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یلو  دیامن . مّمیت  دراد  تّقـشم  رگا  و  دنک ، لسغ  دـیاب  ددرگ  عفد  راکـشآ  روط 

هک دوش  جراخ  یماگنه  تبوطر  رگا  باوج : تسا ؟ لسغ  بجوم  یتروص  هچ  رد  دوشیم  جراخ  رامیب  زا  هک  یکوکـشم  تبوطر  - 495
اب ياهریبج  لسغ  ایآ  لاؤس 496 - دیآ . نوریب  نتسج  اب  تسین  مزال  و  دنک ، لسغ  دیاب  دراد و  ینم  مکح  هدیسر ، یـسنج  توهـش  جوا  هب 
اج هب  یبیترت  ار  لـسغ  دـیاب  تسا  نکمم  اـت  یلو  تسا ؛ ياهریبـج  يوضو  لـثم  ياهریبـج  لـسغ  باوج : دراد ؟ تواـفت  ياهریبـج  يوضو 

ناکـشزپ زا  یخرب  و  دـنیبیم ، یپ  رد  یپ  ياـههّکل  هک  تسا  هاـم  دـنچ  یمناـخ  لاؤس 497 - ضیح  لـسغ  بجاو . طاـیتحا  رب  اـنب  دروآ ،
مخز هب  طوبرم  نوخ  هک  دوش  تباث  رگا  باوج : تسیچ ؟ یـصخش  نینچ  هفیظو  دشاب . ینورد  ياهمخز  هب  طوبرم  هک  دـنهدیم  لامتحا 

هب طوبرم  نوخ  رگا  و  دناوخب . زامن  دریگب و  وضو  دیاب  لومعم  قبط  هکلب  درادن ،  194 ص : یکشزپ ، ماکحا  لسغ  تسا  محر  ای  لمد و  ای 
دیاب یلو  درادن ، لسغ  رـصتخم ، ياههّکل  ّدح  رد  دشاب ، مک  هچنانچ  تروص  نیا  رد  و  دوشیم ؛ بوسحم  هضاحتـسا  دشاب  محر  ضراوع 

، حبـص زامن  يارب  لسغ  کی   ) دوشیم بجاو  لسغ  دراد  نایرج  نوخ  رگا  و  دناوخب ، زامن  دیوشب و  ار  ندـب  دریگب و  وضو  زامن  ره  يارب 
هب دناوتیم  دراد  دیدش  تّقشم  ای  ررض  شیارب  لسغ  رگا  و  اشع ) برغم و  زامن  يارب  موس  لسغ  و  رـصع ، رهظ و  زامن  يارب  رگید  لسغ  و 

ّنـس رد  و  دناهتـشادرب ، ار  شمحر  هدرک و  یحاّرج  لمع  یمناخ  لاؤس 498 - ناوناب  ینورد  ياهمخز  نوخ  مکح  دـنک . مّمیت  نآ  ياـج 
لامتحا هک  یتروص  رد  هضاحتـسا ؟ ای  دراد  ضیح  مکح  دـنیبیم  هک  ینوخ  دـییامرفب : ًافطل  دـنوشیم . ضیح  ًاتداع  هک  تسا  ییاـهمناخ 

ای مخز  نوخ  دهد  لامتحا  ای  دشاب  هتشاد  نیقی  رگا  باوج : دراد ؟ تروص  هچ  تسا  یحاّرج  لمع  مخز و  زا  نوخ  هک  دنک  نیقی  ای  دهد ،
تروص رد  لاؤس 499 - تسین . بجاو  نآ  رطاخب  وضو  لسغو و  دـیوشیم  ار  دوخ  اهنت  دـنکیمن . داـجیا  وا  يارب  یفیلکت  تسا  یحاّرج 

رب هچنآ  زا  دـهد و  ماجنا  ار  تادابع  ینعی  دـنک ، طایتحا  دروم  نیا  رد  باوج : تسیچ ؟ نز  فیلکت  مخز  نوخ  ساـفن و  نوخ  نیب  کـش 
. دوش نشور  وا  عضو  ات  دنک  زیهرپ  تسا  مارح  ضئاح 

نارامیب مّمیت  ماکحا  . 5

یلو دراد  بآ  هاـگ  ره  باوج : درک ؟ مّمیت  دـیاب  يراـمیب  رطاـخ  هب  يدراوـم  هچ  رد  لاؤس 500 - راـمیب  يارب  مّمیت  بوجو  دراوم  فـلا )
تخـس نآ  هجلاعم  ای  دنک ، ادیپ  تّدش  ای  دماجنا ، لوط  هب   195 ص : یکـشزپ ، ماکحا  شیرامیب  ای  دوش ، رامیب  دریگب  وضو  رگا  دسرتیم 

مزال و  دنک . لسغ  ای  دریگب  وضو  مرگ  بآ  اب  دیاب  درادن  ررـض  شیارب  مرگ  بآ  اًلثم  رگا  یلو  دـنک . مّمیت  دـیاب  دراوم  نیا  مامت  رد  دوش ،
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یسک لاؤس 501 - دنک . مّمیت  دریگن و  وضو  هک  تسا  یفاک  دشاب  هتشاد  ررض  فوخ  هک  هزادنا  نیمه  دشاب ، هتـشاد  ررـض  هب  نیقی  تسین 
دریگب وضو  دیاب  دیوشب ، ار  مشچ  فارطا  دناوتب  رگا  باوج : تسیچ ؟ شاهفیظو  دراد ، ررـض  وا  يارب  بآ  تسا و  درد  مشچ  هب  التبم  هک 

هچ هتشادن  ررض  شیارب  بآ  هک  دمهفب  ًادعب  دنک و  مّمیت  هچنانچ  دراد ، ررض  وا  يارب  بآ  دنادیم  هک  یسک  لاؤس 502 - دنک . مّمیت  ّالاو 
بآ تشاد  نیقی  رگا  لاؤس 503 - دـنک . هداعا  بجاو  طایتحا  ربانب  هدـناوخ  زامن  نآ  اب  رگاو  تسا ، لطاب  وا  مّمیت  باوج : دراد ؟ یمکح 

نآ بجاو  طایتحا  باوج : تسیچ ؟ شاهفیظو  هتشاد ، ررض  شیارب  بآ  دیمهف  دعب  یلو  درک ، لسغ  تفرگ و  وضو  درادن و  ررض  شیارب 
وا عارذ  یلو  هدیدرگ ، عطق  وا  تسد  کی  هک  یـسک  لاؤس 504 - مّمیت  هقیرط  ب ) دیامن . هداعا  هدـناوخ  زامن  رگا  دـنک و  مّمیت  هک  تسا 

لاؤس 505- دهد . رارق  هدش  عطق  تسد  فک  ياج  هب  ار  عارذ  باوج : دـیامن ؟ مّمیت  هنوگچ  دـشابیم ، ملاس  شرگید  تسد  تسا و  یقاب 
ار یناشیپ  باوج : دیامن ؟ مّمیت  دیاب  هنوگچ  تسا ، هدنامن  یقاب  مه  وا  عارذ  یّتح  هک  هدـیدرگ  عطق  ياهنوگ  هب  شتـسد  ود  ره  هک  یـسک 

عطق شتـسد  ود  ره  هک  یـسک  لاؤس 506 -  196 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دـنک . حـسم  یفاص  گنـس  هعطق  ای  زیمت ، كاخ  يور  رب  هتـسهآ 
لاؤس دـنک . هدافتـسا  تسد  فک  ياـج  هب  عارذ  زا  باوـج : تسیچ ؟ مّمیت  رد  وا  هفیظو  تسا ، یقاـب  وا  تسد  ود  ره  عارذ  یلو  هدـیدرگ ،
مّمیت دـیاب  هنوگچ  تسا ، ملاـس  وا  رگید  تسد  هدـنامن و  یقاـب  مه  عارذ  هک  تسا  هدـش  عطق  ياهنوگ  هب  وا  تسد  کـی  هک  یـسک  - 507

. دنکیم حسم  كاخ  يور  هب  ار  تسد  تشپ  سپس  دنکیم ، حسم  ار  تروص  نآ  اب  دنزیم و  كاخ  يور  ار  ملاس  تسد  باوج : دیامن ؟
مرگ بآ  و  دنک ، هدافتسا  درـس  بآ  زا  دناوتیمن  لسغ ، وضو و  ماجنا  يارب  يرامیب ، ّتلع  هب  هک  یـصخش  لاؤس 508 - مّمیت  ماکحا  ج )

دـشاب تقو  لخاد  رگا  باوج : تسیچ ؟ زامن  زا  دعب  لبق و  مرگ ، بآ  نتفای  زا  دعب  وا  فیلکت  دیامن  مّمیت  هچنانچ  درادـن ، سرتسد  رد  زین 
زا لبق  رگا  هدش ، مّمیت  زا  ریزگان  يرامیب  رطاخ  هب  هک  یسک  لاؤس 509 - تسین . مزال  اضق  تسا  هتشذگ  تقو  رگا  و  دنک ، هداعا  ًاطایتحا 
هک یسک  لاؤس 510 - دروآ . اجب  لسغ  ای  وضو  تسا  مزال  باوج : تسیچ ؟ شفیلکت  دـنک ، لسغ  اـی  دریگب  وضو  دـناوتب  زاـمن  هب  عورش 

ار شلامعا  دـنک و  مّمیت  دـناوتیم  ایآ  درادـن ، زین  ندـش  بوخ  دـیما  و  دوشیم ، جراـخ  وا  يارجم  زا  مه  ینم  يازجا  راردا  عقوم  هراومه 
رد باوج : دراد . یمـسج  ناربج  لباق  ریغ  ناـیز  وا  يارب  یگـشیمه  تروص  هب  تباـنج  لـسغ  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  نوچ  دـهد ؟ ماـجنا 

دراد ررض  هک  يدراوم  رد  و  دنک ، لسغ   197 ص : یکشزپ ، ماکحا  درادن  ررض  هک  يرادقم  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم  ضرف 
دوش کلهتسم  رگا  یلو  دوشن ، کلهتسم  لوب  رد  ینم  تاّرذ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دریگب . ًاطایتحا  زین  ار  وضو  یلو  تسا ، زیاج  مّمیت 
عفد ناسنا  زا  ًانایحا  هک  رگید ، هدنبـسچ  ياهتبوطر  ای  تسا  ینم  تاّرذ  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  کـش  رگا  نینچمه  تسین . لـسغ  هب  جاـیتحا 
مه نتفرگ  وضو  و  دـنک ، يریگوـلج  داـب  جورخ  زا  دـناوتیمن  هک  تسا  یـضرم  هب  ـالتبم  هک  یـسک  لاؤس 511 - درادـن . لسغ  دوشیم ،

ار زامن  دنک و  مّمیت  دش  جراخ  وا  زا  يزیچ  هکنیا  زا  دعب  دناوتب  ات  دناوخب  زامن  گنـس ) يور  اًلثم   ) یلحم رد  دـیاب  ایآ  دراد ، ررـض  شیارب 
هکنیا رگم  تسا . مزال  راک  نیا  دروآ ، اجب  زامن  یفانم  هکنآ  یب  دشاب  رّـسیم  وا  يارب  زامن  طسو  رد  مّمیت  دیدجت  رگا  باوج : دـهد ؟ همادا 

. تسین بجاو  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ ، جرح  رسع و  ثعاب  نآ  رارکت 

زامن ماکحا  . 6

هراشا

اوه نوچ  متفر . دشابیم ، تروفکنارف »  » يرتمولیک رد 75  هک  ناملآ ،»  » ياهرهش زا  یکی  هب  هجلاعم  تهج  لاؤس 512 - زامن  تقو  فلا )
ادـیپ دوب ، هیکرت  نّنـست  لها  ناردارب  هب  طوبرم  هک  دجـسم  کی  تشادـن ، ناـکما  باـتفآ  بورغ  عولط و  صیخـشت  دوب ، دولآ  هم  يربا و 

نآ ریز  زور  ره  زامن  تاقوا  هک  يراوید  میوقت  ناشیا  مدرک . لاؤس  وا  زا  ار  یعرـش  تاقوا  دوبن ، اجنآ  رد  دجـسم  ماـما  زج  یـسک  مدومن .
ماجنا میوقت  نامز  زا  دعب  هقیقد  هد  ار  اشع  برغم و  زامن  یلو  مدروآ ، اجب  ار  رهظ  حبـص و  زامن  نآ  قباطم  داد ، نم  هب  ار  دوب  هدش  هتـشون 
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تاقوا دیسر . متسد  هب  هرامـش 811  روشک ، زا  جراخ  تاعالطا   198 ص : یکشزپ ، ماکحا  همانزور   76 / 6 خـیرات 13 / رد  هکنیا  ات  مداد ،
عولط تاعالّطا : همانزور  یعرـش  تاقوا  تشاد : ریز  حرـش  هب  یـشحاف  توافت  اهکرت  یعرـش  تاـقوا  اـب  دوب  هدـش  دـیق  نآ  رد  هک  یعرش 

تاقوا اّماو  دشیم .)! هدـهاشم  راوید  يور  باتفآ  مه  تعاس 45 و 19  هّتبلا  هک  ( ) 24 و 19  ) برغم 24 و 12 ،)  ) رهظ 45 و 5 ،)  ) باتفآ
همانزور قبط  مدروآ : اجب  حرش  نیدب  ار  اهزامن  خیرات  نآ  زا  10 و 20 )  ) برغم 39 و 13 ،)  ) رهظ 39 و 6 ،)  ) باتفآ عولط  اهکرت : یعرش 

ایآ و 20 ، تعاس 15  باـتفآ ، تیؤر  هب  هّجوت  اـب  ار ، برغم  زاـمن  و 13 و  تعاـس 40  رد  ار  رهظ  تعاس 5 ، رد  ار  حبـص  زامن  تاـعالّطا 
لمع دیاهدرک  لمع  هک  هدوب  ياهویش  نامه  تقو ، يارب  امـش  قیرط  نیرتنئمطم  اجنآ ، رد  هچنانچ  باوج : تسا ؟ هدوب  حیحـص  میاهزامن 

لاؤـس 513- هلبق  ب ) تسا . رتـهب  دوـشب ، ریخأـت  رد  طاـیتحا  يرادـقم  رگا  دراوـم  هنوـگنیا  رد  هّتبلا  تـسا . هدوـب  یفاـک  حیحـص و  اـمش 
؟ تسا ناسکی  نانآ  يارب  هلبق  ریغ  ياهتهج  ایآ  دـنناوخب ، زامن  هلبق  هبور  دـنناوتیمن  هجو  چـیه  هب  هک  ینارامیب  نالولعم و  ناـحورجم و 

شکرت ناشندـب  ياج  دـنچ  هک  یگنج  نیحورجم  زا  یـضعب  اـی  ناراـمیب  لاؤس 514 - رازگزاـمن  ساـبل  ج ) درادـن . مه  اـب  یقرف  باوـج :
زا دنناوتیم ، هک  رادـقم  نآ  باوج : تسیچ ؟ زامن  يارب  نازیزع  نیا  هفیظو  دـیآیم . نوخ  اهنآ  ندـب  زا  زور  هنابـش  لوط  رد  هاگ  هدروخ ،
هاگ ره  لاؤس 515 - تسا . حیحص  ناشزامن  درادن و  یعنام  هّیقب   199 ص : یکـشزپ ، ماکحا  و  دننکیم ، يریگولج  اضعا  ریاس  هب  تیارس 

زامن نالطب  بجوم  دـشاب  هدوب  ناهد  رد  نوخ  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  شزامن  دـیایب  نوخ  رامیب  رازگزاـمن  ناـهد  زاـمن  لاـح  رد 
دشکب و بآ  ار  ناهد  دـنک و  اهر  ار  زامن  دـیاب  دـشاب  هدیـسر  رتشیب  ای  تشگنا ) دـنب  کی   ) مهرد رادـقم  هب  بل  رهاظ  هب  رگا  یلو  تسین .

لاؤس دراد . لاکـشا  زامن  يارب  مه  نآ  ددرگ  جراخ  دوش و  هتخیمآ  ناهد  بآ  اب  دشاب و  مهرد  زا  رتمک  رگا  و  دـیامن . هداعا  ار  نآ  سپس 
ار زاـمن  دـناوتیم  دـنک  زیمت  ار  دوخ  ياهچراـپ  اـب  رگا  دـیوشب ، بآ  اـب  ار  لـحم  راردا  زا  سپ  دـناوتیمن  یللع  رب  اـنب  هک  يراـمیب  - 516

هّجوت اب  تسا ، يدارا  ریغ  يو  عوفدم  راردا و  هک  یسک  لاؤس 517 - درادن . یلاکشا  تسا  ترورض  هک  هلأسم  ضرف  رد  باوج : دناوخب ؟
تـسا سجن  تاقوا  رثکا  وا  سابل  نیتروع و  فارطا  هکنیا  رب  هوالع  ددرگ ، جراـخ  عوفدـم  اـی  راردا  وا  زا  دراد  ناـکما  هظحل  ره  هکنیا  هب 
قباطم نتفرگ  وضو  دروم  رد  و  دـناوخب ، زامن  لاح  نامه  اب  باوج : دـناوخب ؟ زاـمن  هنوگچ  دوشیم  سجن  ًاددـجم  دـنک  ضوع  رگا  یتح 

، هداد ماجنا  گرزب  هدور  یحاّرج  لمع  هک  یناـسک  لاؤس 518 - دنک . لمع  میاهداد  هلأسم 329  لئاسملا  حیضوت  هلاسر  رد  هک  يروتـسد 
رگا باوج : تسیچ ؟ زاـمن  عقوم  رد  اـهنآ  فیلکت  ددرگیم . يروآ  عمج  ياهسیک  طّـسوت  عوفدـم  و  دناهتـسب ، ار  عوفدـم  جورخ  لـحم  و 

رـسع و رگا  و  دـنیوشب ، ار  نآ  دـشابن  یجرح  رـسع و  هچناـنچ  دوش  هدولآ  ندـب  رگا  و  درادـن ، یلاکـشا  تسا  لوـمحم  تروـص  هب  هسیک 
هب ناتـسرامیب  رد  يرتسب  ناراـمیب  زا  یخرب  ندـب  لاؤس 519 -  200 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دـنناوخب . زامن  تلاـح  ناـمه  هب  تسا  یجرح 

سابل هب  یسرتسد  لسغ و  ناکما  هک  یتروص  رد  دنشابیم . سجن  سابل  ياراد  زین  یضعب  و  تسا ، سجن  نآ  دننام  يریگنوخ و  هطـساو 
مّمیت دـشاب ، هدـش  بجاو  اهنآ  رب  لسغ  رگا  و  دـنناوخیم ، زامن  لاح  نامه  اب  باوج : دـننک ؟ لمع  هنوگچ  زامن  يادا  يارب  دـشابن ، كاپ 

رد اهمخز  هک  یتروص  رد  باوج : دـناوخ ؟ زامن  ناوتیم  یجراـخ ، اـی  یلخاد  ریـساوب )  ) دـیئورومه نوخ  اـب  اـیآ  لاؤس 520 - دـننکیم .
زامن دـیآ ، نوریب  نوخ  دـشاب و  لخاد  مخز ، رگا  یلو  تسا ؛ حورج  حورق و  هب  قحلم  درادـن و  یعنام  ندـناوخ  زاـمن  دـشاب ، هدوب  جراـخ 

هک ینوخ ، هکل  سابل ، ای  ندب  ياج  ود  رد  رگا  لاؤس 521 - دشاب . هتشاد  جرح  رسع و  هک  يدراوم  رد  رگم  دراد ؛ لاکـشا  نآ  اب  ندناوخ 
ناکم د ) « 1 . » دراد لاکـشا  يرآ ، باوج : دراد ؟ لاکـشا  نآ  اب  ندـناوخ  زامن  ایآ  دـشاب . تسا ، مهرد  کی  ًادودـح  هزادـنا  هب  مادـک  ره 

لاؤس درادـن . یلاکـشا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  زامن  يارب  نارامیب ، ياـصع  اـی  رادـخرچ  یلدنـص  ندوب  سجن  لاؤس 522 - رازگزاـمن 
هدوب و ياهراجا  ای  هدش ، هرداصم  هاگداد  مکح  قبط  هک  ییاهناتسرامیب  نادنمراک  ناراتـسرپ و  ناکـشزپ و  نارامیب و  ندناوخ  زامن  - 523

دروـم رد  باوـج : دراد ؟ یمکح  هچ  تسین ، هراـجا  دـیدجت  هـب  رـضاح  کـلام  هدـش و  يرپـس   201 ص : یکـشزپ ، ماکحا  هراـجا  تّدـم 
ياهراجا نکاما  دروم  رد  و  دیناوخب ، زامن  نآ  رد  دیتسه  زاجم  هدش  هرداصم  یمالسا  تموکح  طّسوت  هاگ  ره  ياهرداصم  ياهناتـسرامیب 

تروص رد  و  دـیناوخب ، ار  دوخ  زامن  نوریب  رد  دیـشابن  روبجم  هچنانچ  تسین ، فّرـصت  همادا  هب  یـضار  شبحاص  مامت و  هراجا  تّدـم  هک 
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هکییاـجهب تساـجن  تیارـس  زا  يریگوـلج  رب  رداـق  تسا و  سجن  اـهنآ  ساـبل  ندـب و  هـک  یناراـمیب  لاؤس 524 - درادـن . یعنام  راـبجا 
؟ دنوش رـضاح  دجاسم  رد  ینید  مسارم  ریاس  رد  تکرـش  ای  ماکحا  يریگارف  ای  تعامج  زامن  هماقا  تهج  دنناوتیم  ایآ  دنتـسیندننیشنیم ،
هک یتروص  رد  لاؤس 525 - درادـن . یعنام  دـننکن  سجن  ار  دجـسم  هک  دـنزادنیب  ناشیاپریز  يزادـناریز  ای  شرف  هک  یتروص  رد  باوج :

نارامیب ای  دننیبیم ) سافن  نوخ  هک  ینانز  دننام   ) دنراد یعرش  رذع  هک  ینارامیب  هعجارم  دننک ، هاگنامرد  هب  لیدبت  ار  يدجسم  نیمزریز 
هک درک  هاگنامرد  هب  لیدـبت  ار  دجـسم  نیمز  ریز  ناوتیم  یتروص  رد  ًالّوا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  یهاـگنامرد  ناـنچ  هب  ناملـسم  ریغ 

روذعم نانز  ًایناث  و  دـننک . هدافتـسا  ندـناوخ  زامن  يارب  اجنآ  زا  دـنهاوخن  مدرم  و  دـشاب ، هتـشادن  نارازگزامن  يارب  یتمحازم  هنوگ  چـیه 
هاگنامرد هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  درادن . یعنام  دنوشن  اجنآ  ندش  هدولآ  ببس  رگا  ناناملسم  ریغ  و  دننک ، هعجارم  اجنآ  هب  دنناوتیمن 
ینارامیب لاؤس 526 - مایق  زامن 1 . تابجاو  ه ) درادن . یلکـشم  تسا  هدش  هاگنامرد  رب  فقو  اجنآ  لّوا  زا  رگا  اّما  دشاب . هدـش  داجیا  ًادـعب 

ای اپ و  یگتسخ  ّتلع  هب  هاگ  دنناوخیم ، هداتسیا   202 ص : یکشزپ ، ماکحا  ار  زامن  هلیسو  نیدب  دننکیم و  هدافتسا  یعونـصم  ياپ  زا  هک 
هراومه تسا  بجاو  دارفا  نیا  رب  ایآ  فلا ) دییامرفب : ًافطل  دنناوخیم . زامن  هتـسشن  هدروآ ، رد  ار  یعونـصم  ياپ  نآ ، ندـش  مخز  لامتحا 

اصع و رب  هیکت  اب  ولو  دنناوخب ، زامن  هداتـسیا  دشاب  هتـشادن  جرح  رـسع و  رگا  باوج : دنناوخب ؟ هداتـسیا  ار  زامن  یعونـصم  ياپ  کمک  هب 
رد هکییاهزامن  فیلکت  هدوب ، مزال  نداتـسیارگا  ب ) دنناوخب . زامن  هتـسشن  تسا  یتحاران  جرح و  رـسع و  بجوم  رگا  و  دشاب . نآ  دننام 

زامن هداتـسیا  هک  يراـمیب  لاؤس 527 - تسا . حیحـص  وا  ياـهزامن  هدوـب  رـصاق  لـهاج  هچناـنچ  باوـج : تسیچ ؟ هدـناوخ  هتـسشن  لاـح 
، درادن یعنام  باوج : دناوخب ؟ هدیباوخ  ای  هتسشن  تلاح  هب  ار  زامن  هیقب  دناوتیم  ایآ  دنکیم ، زجع  هجیگرس و  ساسحا  هاگانب  دراذگیم ،
رد عوکر  رادـقم  هب  دـناوتیمن  هک  يرامیب  فیلکت  لاؤس 528 - عوکر  . 2 تسا . هداعا  طایتحا  دـنک  ادـیپ  تردـق  تقو  رخآ  ات  رگا  یلو 

دناوتیم هک  رادـقم  نامه  باوج : تسیچ ؟ دـیوگب ) عوکر  تلاح  رد  دـناوتیم  ار  رکذ  زا  یتمـسق  اهنت  ینعی  ، ) دـنامب یقاب  عوکر  تلاح 
هدجـس عوکر و  رد  دـناوتیمن  تعامج  زامن  رد  تکرـش  ماگنه  هب  يرامیب  ّتلع  هب  نم  مناخ  لاؤس 529 - هَّللا . ناحبـس  کی  اًلثم  دیوگب ؛

زا رـس  ماما  زا  لبق  دـناوتیم  ایآ  دریگیم ، هجیگرـس  دـشاب  ماما  هارمه  عوکر  ای  هدجـس  رخآ  ات  رگا  اریز  دـنک ، ّتیعبت  ماما  زا  لماک  روطب 
ار دوخ  زامن  دراد ، لاکشا  تروص  نیا  هب  تعامج  زامن  رد  وا  ندرک  تکرـش  باوج : دنکن ؟ تکرـش  تعامج  زامن  رد  ای  درادرب ، عوکر 

يور ار  هدجس  هک  يرامیب  لاؤس 530 - هدجس  . 3 203 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دهدیم . يو  هب  ار  تعامج  باوث  دنوادخ  دـناوخب  يدارف 
. دروآ نوریب  ار  شفک  تسا  رتهب  یلو  درادن ، یلاکشا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دناوخب  زامن  شفک  اب  رگا  دروآیم ، اجب  یلدنص 

رفاسم زامن 

هچ تسین  صّخـشم  و  درذـگیم ، شندـش  يرتسب  زا  هام  کی  تّدـم  و  هدـش ، يرتسب  دوخ  نطو  زا  ریغ  يرهـش  رد  يراـمیب  لاؤس 531 -
مامت شاهزور  زامن و  هام ، کی  تشذگ  زا  دـعب  باوج : تسیچ ؟ شاهزور  زامن و  فیلکت  دیـشک . دـهاوخ  لوط  يو  نامرد  رگید  تّدـم 

. تسا

اضق زامن 

دـنوشیم و شوـهیب  کـشزپ  طّـسوت  یحاّرج  لـمع  ّیط  اـی  دــنوریم ، ءاـمغا  تلاـح  هـب  يراـمیب  رثا  رد  ناراـمیب  زا  یخرب  لاؤس 532 -
رب یصخش  لاؤس 533 - درادن . اضق  یـشوهیب  عقوم  رد  زامن  باوج : دننک ؟ اضق  دیاب  ار  تّدم  نیا  ياهزامن  ایآ  دنناوخب . زامن  دـنناوتیمن 

هنرگ و  هدناوخیم ، نآ  طیارش  نودب  ار  زامن  دندادیم  رّکذت  وا  هب  رگا  هک  ياهنوگ  هب  هتشادن ، یتسرد  ساوح  لاس  دنچ  يزغم  هتکس  رثا 
؟ تسا بجاو  رتگرزب  رـسپ  رب  وا  ياهزامن  ای  درادـن ، اضق  شزامن  هک  تسا  شوه  یب  صخـش  دـننام  يدرف  نینچ  اـیآ  تسا . هدـناوخیمن 

راتفرگ یلو  دراد ، یفاک  روعـش  لقع و  رگا  اّما  تسین . وا  دـنزرف  هدـهع  رب  نآ  ياضق  و  تسا ، طـقاس  وا  زا  زاـمن  هلأـسم  ضرف  رد  باوج :
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لاؤس دنک . اضق  ار  شیاهزامن  وا  توف  زا  دـعب  رتگرزب  دـنزرف  هک  تسا  نآ  بجاو   204 ص : یکشزپ ، ماکحا  طایتحا  دوشیم  یـشومارف 
بجاو وا  رب  امک  نامز  ياههزور  اـهزامن و  ياـضق  دوش  جراـخ  اـمک  زا  رگا  تسا ، اـمک  لاـح  رد  هک  تسا  هاـم  نیدـنچ  یـصخش  - 534

زین شرـسپ  رب  و  درادن . اضق  روکذم  ياهزامن  باوج : دـنک ؟ اضق  ار  اهنآ  دـیاب  شرتگرزب  رـسپ  دـنک ، توف  لکـش  نامه  هب  رگا  و  تسا ؟
تـصرف اجنیا  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  متـسه ، يرتسب  ناتـسرامیب  رد  يرامیب  رطاخ  هب  نونکا  لاؤس 535 - تسین . يزیچ  نامز  نآ  هب  تبـسن 

هتـسشن دـیاب  هکنیا  هب  هجوت  اب  مروآ ، اجب  ترجا ) ربارب  رد  ای  یناّجم  هچ   ) ار نارگید  ای  دوخ  ياضق  ياـهزامن  مناوتیم  اـیآ  مراد ، يداـیز 
يارب هاوخ  دراد ؛ لاکـشا  تلاح  نیا  رد  بجاو  ياهزامن  ياضق  باوج : درادـن ؟ دوجو  اهسابل  ای  ندـب  ریهطت  ناکما  هاگ  مناوخب و  زاـمن 

اب هک  یسک  لاؤس 536 - دیناوخب . یّبحتسم  ياهزامن  نارگید  زا  تباین  هب  ای  ناتدوخ  يارب  دیناوتیم  یلو  يرگید . زا  تباین  هب  ای  ناتدوخ 
: باوج دنک ؟ اضق  لاح  نیا  رد  هدـش ، توف  شایتمالـس  نامز  رد  هک  ار  ییاهزامن  دـناوتیم  ایآ  دـناوخیم ، زامن  ياهریبج  لسغ  ای  وضو 
و متـسین ، نآ  ماجنا  رب  رداق  مرامیب و  نونکا  هنافّـسأتم  یلو  تسا ، هدـش  توف  نم  زا  یناوارف  ياههزور  زاـمن و  لاؤس 537 - درادن . یعنام 
: باوج دروآ ؟ اـجب  نم  يوس  زا  ار  اـهنآ  هک  منک  ریجا  ار  یـصخش  تاـیح ، لاـح  رد  مناوتیم  اـیآ  تسین ، هدـنیآ  رد  يدوـبهب  هب  يدـیما 

. تسین زیاج  تایح  لاح  رد  یلو  دنهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  امش  زا  سپ  هک  دینک  ّتیصو  دیناوتیم 

تعامج زامن 

ماجنا ار  تعامج  ماما  هفیظو  دـناوتب  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  اهناتـسرامیب  رد  رامیب  تعامج  ماـما  هب  ادـتقا  لاؤس 538 -
: باوج دراد ؟ یمکح  هچ  دشابیم ، یـسیپ )  ) صرب ای  هروخ )  ) ماذـج يرامیب  هب  التبم  هک  یـسک  تماما  لاؤس 539 - درادن . یعنام  دـهد 

يرامیب رثا  رب  هک  یتعامج  ماما  هب  ناوتیم  اـیآ  لاؤس 540 - شدوخ . لثم  يارب  یّتح  دوش ؛ تعامج  ماما  دـناوتیمن  بجاو  طایتحا  رباـنب 
، دناوخیم زامن  هدیباوخ  ای  هتـسشن  هک  یـسک  هب  دناوتیمن  دناوخیم  زامن  هداتـسیا  هک  یـسک  باوج : درک ؟ ادتقا  دناوخیم ، زامن  هتـسشن 

ياهنوگ هب  تعامج  ماما  تسد  فلا ) دراد ؟ یمکح  هچ  ریز  ضورف  رد  نـالولعم  ناـحورجم و  تعاـمج  تماـما  لاؤس 541 - دنک . ادتقا 
اب ار  دوجـس  عوکر و  ج ) تسا . یعونـصم  تعاـمج  ماـما  تسد  ب ) دراذـگب . نیمز  يور  ار  دوخ  تسد  فک  ماـمت  دـناوتیمن  هک  تسا 

تعامج ماما  یصخش  لاؤس 542 - دراد . لاکـشا  موس  تروص  رد  و  تسا ، زیاج  مود  لّوا و  تروص  رد  باوج : دـهدیم . ماـجنا  هراـشا 
زورترآ يرامیب  هب  التبم  ًاریخا  یلو  هدیـسر ، مه  داهتجا  هجرد  هب  یّتح  و  هدوب ، اراد  ار  تعاـمج  تماـما  طیارـش  ماـمت  هک  تسا  يدجـسم 

« دیامن هدجـس  نآ  يور  سپـس  هدرک ، دنلب  يرادقم  ار  رهم  یتسیاب  زامن  ماگنه  هب  : » دنیوگیم يو  جـلاعم  ياّبطا  تسا . هدـش  وناز ) درد  )
دروم نیا  ایآ  دروآیم . اجب  یعیبط  تروص  هب  ار  زامن  هّیقب  یلو  دنک ، هدجس  دناوتیمن  یعیبط   206 ص : یکشزپ ، ماکحا  روط  هب  هصالخ 

تعامج ّهلدا  و  تسین ، زاوج  مدـع  رب  یلیلد  ام  رظن  زا  باوج : دـشابیمن ؟ زیاج  هک  تسا  هتـسشن  هب  هداتـسیا  صخـش  يادـتقا  قیداصم  زا 
دنروبجم نارامیب  زا  یخرب  لاؤس 543 - تسا . زیاج  یسک  نینچ  هب  ادتقا  نیاربانب ، دوشیم ؛ یصاخشا  نینچ  لماش  یماقم ) قالطا  هب  ولو  )

هب فوفص  لاّصتا  باوج : دوشیمن ؟ تعامج  زامن  ياهفص  لاّصتا  ندروخ  مه  هب  بجوم  رما  نیا  ایآ  دنناوخب ، زامن  رچلیو  ای  تخت  يور 
. دروخیمن مه 

هعمج زامن 

اجب تقو  لّوا  ار  هعمج  رهظ  زاـمن  میناوتیم  اـیآ  درادـن ، ناـکما  هعمج  زاـمن  رد  روضح  ناراـمیب  اـم  يارب  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  لاؤس 544 -
. دیروآ اجب  تقو  لّوا  رد  ار  رهظ  زامن  دیناوتیم  امش  باوج : مینک ؟ ربص  هعمج  زامن  تقو  نایاپ  ات  دیاب  ای  میروآ ،

زامن طوقس  يرامیب و 
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هدـهع رب  نآ  صیخـشت  دوشیم ؟ هزور  زامن و  ندـش  طقاس  ثعاـب  یناور ، یحور و  تـالالتخا  اـهيرامیب و  زا  دـح  هچ  اـت  لاؤس 545 -
طقاس وا  زا  زامن  دـهد ، صیخـشت  ار  زاـمن  تقو  دـناوتن  هکنیا  اـی  و  دـنیوگب ، نونجم  هناوید و  وا  هب  ًاـفرع  هک  یتروص  رد  باوج : تسیک ؟

یگدرسفا صیخشت  ناسانشناور  اهرتکد و  هک  یعون  زا  هکلب  دیدش ، یلیخ  عون  زا  هن  هّتبلا  دشاب ، هدرـسفا  ناسنا  رگا  لاؤس 546 - دوشیم .
ص: یکشزپ ، ماکحا  وا  تمحر  زا  و  دوش ، نامگدب  ادخ  هب  و  دریگن ، مه  هزور  هدومن و  كرت  ار  شزامن  ًادمع  تّدم  نیا  رد  و  دنهدیم ،

دنوادخ هب  هشیمه  دـیاب  ناسنا  باوج : تسیچ ؟ شمکح  تسا ، لقاع  هاگآ و  هک  یلاح  رد  دـیامن ، باجح  فشک  و  ددرگ ، سویأم   207
وا هعـساو  تمحر  زا  و  دهد ، ماجنا  ینید  فیاظو  ریاس  باجح و  هزور و  زامن و  زا  هداد  روتـسد  وا  ار  هچنآ  و  دشاب ، راودیما  نابرهم  رداق 

رگم دنک ؛ كرت  ار  دوخ  یعرـش  فیاظو  یگدرـسفا  هناهب  هب  درادن  قح  سک  چیه  و  تسا . هریبک  ناهانگ  زا  يدیما  ان  هک  دشابن ، سویأم 
. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  شوه  لقع و  یگدرسفا  رثا  رب  هکنیا 

هزور ماکحا  . 7

ماگنه هب  ناهد  رد  یکشزپنادند ) یکشزپ و  تانیاعم  لیاسو  دننام   ) یکاروخ ریغ  لیاسو  ندرب  ورف  ایآ  لاؤس 547 - هزور  تالطبم  فلا )
دروآ و نوریب  ار  نآ  دوش و  ناهد  بآ  هب  هدولآ  هکنیا  رگم  دوشیمن ، هزور  نالطب  بجوم  باوج : ددرگیم ؟ هزور  نالطب  ثعاـب  هزور ،
هب التبم  يدرف  لاؤس 548 - درب . ورف  ار  نآ  دوشن و  کلهتسم  ناهد  بآ  رد  هک  دشاب  يردق  هب  رازبا  نآ  تبوطر  دنک و  ناهد  دراو  سپس 
زا زاگ  ردوپ  تروص  هب  عیام  يوراد  نآ ، نزوس  نداد  راشف  اب  هک  دیامنیم  هدافتـسا  یّبط  هلیـسو  عون  کی  زا  و  تسا ، دیدش  یگنت  سفن 

دوجو اب  دـناوتیم  ایآ  ددرگیم ) رارکت  زور  رد  راب  نیدـنچ  لـمع  نیا   ) ددرگیم نیکـست  ثعاـب  دوشیم و  هدیـشاپ  اـههیر  هب  ناـهد  هار 
؟ دراد لّمحت  لباق  ریغ  یتّقـشم  نتفرگ  هزور  هاگتـسد  نیا  زا  هدافتـسا  نودـب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـشاب ، مه  رادهزور  هلیـسو  نیا  زا  هدافتـسا 

ياههنومن ام  و  تسا . حیحـص   208 ص : یکـشزپ ، ماکحا  شاهزور  درادـن و  یعنام  دوشیم  ندـب  دراو  قیقر  زاگ  تروص  هب  رگا  باوج :
ياضف هب  رگا  باوج : ددرگیم ؟ هزور  ندـش  لطاب  ثعاب  ولگ  كرچ  ندرب  ورف  اـیآ  لاؤس 549 - درادن . یلاکـشا  میاهدید  ار  نآ  لومعم 

: باوج دوشیم ؟ هزور  لاطبا  بجوم  هنیـس  طالخا  ندرب  ورف  اـیآ  لاؤس 550 - درادـن . یعنام  دور  ورف  رایتخا  نودـب  ای  دوشن  دراو  ناـهد 
؟ تسیچ ریز  ضورف  رد  دننکیم ، هدافتسا  وراد  زا  هک  ینارامیب  هزور  مکح  لاؤس 551 - تسین . لاطبا  بجوم  دسرن  ناهد  ياضف  هب  رگا 

هتـشاد یتیوقت  ینامرد و  هبنج  . 2 دشاب . هتـشاد  یتیوقت  هبنج  طقف  . 1 وراد : دوشیم و  ماـجنا  گر  قیرط  زا  مرـس  اـی  لوپمآ  قیرزت  فـلا )
. درادن یعنام  هلـضع  رد  قیرزت  یلو  دراد ؛ لاکـشا  رادهزور  يارب  روکذم  تاقیرزت  مامت  باوج : دشاب . هتـشاد  یتیوقت  ریغ  هبنج  . 3 دشاب .

دراو قلح  هب  رگا  باوـج : دراد ؟ یمکح  هچ  ینیب  اـی  شوـگ ، مشچ ، قـیرط  زا  وراد ، هب  تبـسن  قوـف  ضرف  هس  رد  هرطق ، زا  هدافتـسا  ب )
هدعم دراو  ینیب  ای  ناهد  قیرط  زا  هک  ياهلول   ) هدعم دـنوس  قیرط  زا  وراد  ندرک  دراو  ج ) درادـن . یلاکـشا  میـشاب ، هتـشاد  کش  ای  دوشن ،

ایآ لاؤس 552 - تسا . هزور  نالطب  بجوم  زین  نآ  هک  ترورـض  عقاوم  رد  رگم  تسین ؛ زیاـج  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دوشیم ) راـمیب 
تهج یتّیصاخ  چیه  هک  یتروص  رد  دوریم ، راک  هب  نآ  دننام  اهبورکیم و  راتـشک  درد ، شهاک  یـسحیب ، تهج  هک  ییاهلوپمآ  قیرزت 

ییوراد تاقیرزت  مامت  باوج : دنکیم ؟ لطاب  ار  هزور  دشاب ، هتـشادن  ندب  هب  ییاذغ  داّوم  ای  نیماتیو   209 ص : یکشزپ ، ماکحا  ندناسر 
لاؤس دوش . زیهرپ  ًاقلطم  گر  رد  قیرزت  زا  یلو  درادـن ، لاکـشا  رادهزور  يارب  دـشاب  هلـضع  رد  هاـگ  ره  نسکاو  یّـسحیب و  یتیوقت و  و 
لطبم دوریم  راک  هب  رامیب  مالآ  نیکـست  تهج  هکلب  دشاب ، هتـشادن  ییاذغ  هبنج  هجو  چـیه  هب  هک  یکاروخ  ياهوراد  ندروخ  ایآ  - 553
رامیب هزور  لاطبا  ثعاب  هدـعم ، دـنوس  قیرط  زا  هدـعم  يوشتـسش  ایآ  لاؤس 554 - تسا . هزور  لـطبم  کـش  نودـب  باوـج : تسا ؟ هزور 
نوریب هب  دـنوس  قیرط  زا  هدـش  دراو  عیام  سپـس  دریگیم ، ماـجنا  دـنوس  قیرط  زا  تاـعیام  اـب  هدـعم  يوشتـسش  هکنیا  حیـضوت  ( ؟ دوشیم

هزور لاؤس 555 - دـنک . اضق  ار  زور  نآ  هزور  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  ترورـض ، لاح  رد  رگم  تسین ، زیاج  باوج : دوشیم .) هدیـشک 
لطاب وا  هزور  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دوشیم ، دراو  هاگنمیـشن  هب  طقف  دـسریمن و  وا  مکـش  هب  عیاـم  اـما  دـنکیم ، هیقنت  هک  يراـمیب 
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فیلکت دـنک ، هیقنت  صلاخ  بآ  اب  نایم ، رد  زور  کی  اـی  زور ، ره  تسا  راـچان  هک  يراـمیب  لاؤس 556 - دسرن . مکـش  هب  دـنچ  ره  تسا ،
صیخـشت ب ) دنک . اضق  ار  هزور  دیاب  دناوتیمن ، رگا  و  دهد . ماجنا  بش  رد  ار  راک  نیا  دناوتیم ، رگا  باوج : دوشیم ؟ هچ  شیاههزور 

. درادن ررـض  شیارب  هزور  هک  دنادیم  وا  یلو  دـننکیم ، عنم  نتفرگ  هزور  زا  ار  يرامیب  صخـش  ناکـشزپ  لاؤس 557 - تسیک ؟ اـب  ررض 
نارامیب دروم  رد  ناکـشزپ  دراوم ، زا  یـضعب  رد  لاؤس 558 -  210 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دریگب . هزور  دـیاب  باوج : تسیچ ؟ شاهفیظو 

نیا اب  هک  يدارفا  یملع 80 % رامآ  قبط  هک  تسا  نیا  ناـشروظنم  و  تسا » ّرـضم  رامیب 80 % نالف  يارب  هزور  : » دـننکیم رظن  راهظا  نینچ 
رامآ قیبطت  رظن  زا  ار  دوخ  ّتیعضو  یلو  دشاب ، روآ  نیقی  ناسنا  يارب  رظن  راهظا  نیا  هچنانچ  دناهدش . ررض  راچد  دناهتفرگ  هزور  يرامیب 
ررض فوخ  بجوم  ًاعبط  دوش  هدینش  دهعتم  ياّبطا  زا  هک  یتروص  رد  ییاهرامآ  نینچ  باوج : تسیچ ؟ شاهزور  مکح  دنادن ، شدوخ  رب 
ندب ياضعا  تکرح  ای  هزور ، نتـشاد  ررـض  رب  ینبم  راتـسرپ ، کشزپ و  هیـصوت  ایآ  لاؤس 559 - تسین . بجاو  نآ  اـب  هزور  و  دوـشیم ،

؟ دوشیم بوسحم  یعرـش  زّوجم  نآ ، دـننام  هدجـس و  يارب  ندـش  مخ  ای  ندـناوخ ، زامن  هداتـسیا  ای  وضو ، يارب  بآ  لامعتـسا  ای  راـمیب ،
عنم نتفرگ  هزور  زا  ار  يرامیب  یبیبط ، هچنانچ  لاؤس 560 - دراد . یعرش  زّوجم  دشاب  ررض  فوخ  وا  روتـسد  تفلاخم  رد  هچنانچ  باوج :
رگا باوج : تسا ؟ لوبق  لباق  هنیمز  نیا  رد  وا  رظن  ایآ  دنتـسه ) عالّطا  یب  یعرـش  لئاسم  هب  تبـسن  اّبطا  زا  یخرب  هکنیا  هب  هّجوت  اـب   ) دـنک
هزور زا  ارم  کشزپ  تهج  نیدب  تسا . زاسگنـس  ماهیلک  هنافّـسأتم  لاؤس 561 - تسا . لوبق  لباق  شاهّیرظن  دـشاب  یناـنیمطا  دروم  بیبط 
رگا تسا ؟ عاّبتالا  مزال  دـشابیم ، نّیدـتم  يدرف  هک  ناشیا ، رظن  اـیآ  مشونب . بآ  ناویل  لقادـح 10  هنازور  هک  هداد  روتـسد  و  هدرک ، عنم 

بکترم ایآ  دوش ، لکـشم  راچد  کشزپ  ینیب  شیپ  قبط  ماهیلک  ناضمر ، هام  ياـههزور  رد  تاـعیام  برـش  مدـع  ّتلع  هب  و  مریگب ، هزور 
ماـکحا ناـتیارب  هزور  هک  دـینک  ادـیپ  ررـض  فوخ  دّـهعتم  قذاـح  بیبط  هتفگ  زا  هاـگ  ره  باوج : تسا ؟ لـطاب  ماهزور  هدـش و  تیـصعم 

رگا و  دـیروآ . اج  هب  ار  نآ  ياـضق  دـیتسناوت ، كراـبم  هاـم  زا  سپ  هچناـنچ  و  دـینکیم . راـطفا  ار  هزور  دراد ، ررـض   211 ص : یکـشزپ ،
هاجنپ دصتفه و   ) ماعط ّدم  کی  طقف  زور  ره  يارب  هکلب  تسین ؛ بجاو  امـش  رب  اضق  درک ، ادیپ  همادا  دعب  لاس  ناضمر  هام  ات  امـش  يرامیب 

رجا امـش  هب  هَّللا  ءاش  نا  دنوادخ  دـیراد ، نتفرگ  هزور  يارب  يدایز  قایتشا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  دـیزادرپیم . يریقف  هب  نآ ) دـننام  ای  مرگ ،
ثعاب هک  نادند ، هثل و  یحاّرج  لامعا  هنوگره  ای  نادند ، ندیـشک  لاؤس 562 - هزور  تاهورکم  ج ) درک . دـهاوخ  تیانع  ار  ناراد  هزور 

اهنآ رب  هزور  هک  یناراـمیب  د ) دـنکیمن . لـطاب  ار  هزور  یلو  تسا ، هورکم  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  هزور  لاـح  رد  دوشیم ، يزیرنوـخ 
دودـح 12  ) اههّچب یگراوخریـش  یگلماح و  نارود  رد  ماهدروآ . ایند  هب  هچب  شـش  هک  متـسه  هلاـس  ینز 63  لاؤـس 563 - تسین  بجاو 

هزور ناکشزپ  هیصوت  اب  و  هدش ، هدعم  يزیرنوخ  راچد  مریگب  هزور  متساوخ  تقو  ره  نونکات  زین  نآ  زا  سپ  مریگب ، هزور  متـسناوتن  لاس )
تردق رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دیتسین ، هزور  هب  فّلکم  امـش  رـضاح  لاح  رد  باوج : تسیچ ؟ هدـنب  فیلکت  نونکا  ماهتفرگن ،

هزور هک  هتـشذگ  ماـّیا  يارب  نینچمه  دـیهدب . يدـنمزاین  صخـش  هب  مدـنگ ) مرگ  . 750  ) ماـعط ّدـم  کـی  هزادـنا  هب  زور  ره  يارب  دـیراد 
دنچ ره  دیاب  کشزپ  روتـسد  قبط  یعاخن  عطق  ناردارب  زا  یـضعب  لاؤس 564 - دیاهتـشادن . هزور  رب  ییاناوت  مه  دعب  لاس  ات  و  دـیاهتفرگن ،

هک یتروص  رد  نآ ، ياـج  هب  و  تسا . طـقاس  اـهنآ  زا  هزور  باوج : تسیچ ؟ هزور  يارب  ناـنآ  هفیظو  دنـشونب . تاـعیام  يرادـقم  تعاـس 
يانثا رد  رامیب  هاـگره  لاؤس 565 - دنهدیم . هراّفک  ماعط  ّدـم  کی  زور  ره  يارب  دنـشاب  هتـشاد   212 ص : یکـشزپ ، ماکحا  یلام  تردق 

ار هزور  هک  يراک  و  دوش ، بوخ  رهظ  زا  شیپ  رگا  باوج : دـنک ؟ هزور  ّتین  دـیاب  تروص  هچ  رد  دوش ، بوخ  ناضمر  كرابم  هاـم  زور 
بجاو زور  نآ  هزور  دوش ، بوخ  رهظ  زا  دعب  رگا  یلو  دیامن . مه  اضق  ًاطایتحا  و  دنک ، هزور  ّتین  دیاب  دشاب ، هدادـن  ماجنا  دـنکیم  لطاب 

. دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب  طقف  تسین ،

نارامیب ّجح  ماکحا  . 8

جح هب  نم  نتفر  زا  یمالـسا  يروهمج  تارّرقم  قبط  تشادـهب  هرادا  متـسه ، داـتعم  هنافّـسأتم  هک  اـجنآ  زا  لاؤس 566 - تعاطتـسا  فلا )
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هب نتفر  رب  رداق  هدوب و  عیطتسم  اًلبق  رگا  باوج : تسیچ ؟ نس  لاس  ود  داتفه و  یلام و  تعاطتسا  دوجو  اب  نم  فیلکت  دنکیم . يریگولج 
اًلبق رگا  یلو  دـیریگب . بیان  دـیاب  دـیتسه  داـیتعا  كرت  زا  سویأـم  رگا  و  تسا ، هدـش  رقتـسم  امـش  رب  جـح  دـیاهتفرن ، دـیاهدوب و  زین  هّکم 

ب) دیورب . جح  هب  دیریگب و  هزاجا  دایتعا - كرت  اب  دنچ  ره  دیناوتب - هکنیا  رگم  دیتسین ؛ عیطتـسم  لاؤس  ضرف  رد  دیاهتـشادن ، تعاطتـسا 
. مراد هگن  كاپ  ار  دوخ  مارحا  سابل  ندب و  مناوتیمن  راردا و ...  لرتنک  مدـع  عاخن و  عطق  ّتلع  هب  بناجنیا  لاؤس 567 - مارحا  تامّرحم 
، یکـشزپ ماکحا  درادن . لاکـشا  تسا  جرح  ورـسع  بجوم  هچنآ  و  دـینک ، تظفاحم  دـیناوتیم  هک  رادـقم  نآ  باوج : تسیچ ؟ ماهفیظو 

يارب راک  نیا  باوج : تسیچ ؟ دنک  هدافتـسا  هدش  هتخود  سابل  زا  مارحا  لاح  رد  تسا  روبجم  هک  يرامیب  هفیظو  لاؤس 568 -  213 ص :
يارب دـیایب ، نوخ  هک  یتروص  رد  مارحا  لاح  رد  لوپمآ  قیرزت  لاؤس 569 - دهدب . هراّفک  کی  مارحا  ره  يارب  دـیاب  یلو  تسا ، زاجم  وا 

لاؤس 570- دیاین . ای  دـیایب  نوخ  هاوخ  تسین ، مارح  باوج : دراد ؟ یتروص  هچ  دوشیم ، قیرزت  وا  هب  هک  مرحم  صخـش  هدـننک و  قیرزت 
امدا ءزج  باوج : دـشابیم ؟ مزـال  نآ  زا  زیهرپ  مارحا  لاـح  رد  و  تسا ، مّرحم  ياـمدا  قیداـصم  زا  گنرـس ، اـب  ندـب  زا  نتفرگ  نوخ  اـیآ 

ًادیدش هک  ینادند  ناوتیم  مارحا  لاح  رد  ایآ  لاؤس 571 - مارح . هن  تسا ، هورکم  مِرُحم  يارب  امدا  اـم ، ياوتف  هب  یلو  دوشیم ، بوسحم 
لاح رد  ندب  زا  نوخ  ندرک  جراخ  باوج : دوش ؟ يزیرنوخ  ثعاب  دنچ  ره  دیشک ، ار  هدرک  نآ  ندیشک  هب  شرافس  کشزپ  و  دراد ، درد 

ندیـشک زا  روظنم  ایآ  لاؤـس 572 - تسا . هورکم  یلو  درادـن ، ياهراّـفک  تسین و  مارح  ترورـض ، ریغ  ترورـض و  لاـح  رد  هچ  مارحا ،
کـشزپنادند رگا  اًلثم  دوشیم ؟ مه  يرگید  نادند  لماش  ای  تسا ، مرحم  صخـش  نادـند  تسا - هورکم  يزیرنوخ  ضرف  رد  هک  نادـند -

لاؤس فاوط  ج ) دوشیمن . ریغ  نادـند  لماش  باوج : دراد ؟ تهارک  ایآ  دـشکب ، ار  یمرحم  ریغ  ای  مرحم  صخـش  نادـند  و  دـشاب ، مرحم 
ندـب تکرح  اب  مراد و  دوخ  هارمه   214 ص : یکـشزپ ، ماکحا  راردا  صوصخم  هسیک  هراومه  يراـمیب  ّتلع  هب  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  - 573
لاؤس تسا . یفاـک  زاـمن  يارب  وضو  کـی  فاوط و  يارب  وضو  کـی  باوج : منک ؟ هچ  فاوط  زاـمن  فاوط و  يارب  دوشیم ، جراـخ  لوب 
فاوط دنوشیم . فکمه  هقبط  رد  دننکیم ) فاوط  رچلیو  اب  هک   ) روذعم رامیب و  دارفا  یعسو  فاوط  عنام  يدوعس  نیرومأم  ًاریخا  - 574

و درادـن . یلاکـشا  الاب  هقبط  رد  اهنآ  فاوط  لاؤس  ضرف  رد  باوج : دراد ؟ تروص  هچ  الاب  هقبط  رد  يدارفا  نینچ  یعـسو  فاوط  زاـمن  و 
مه نآ  دراد ، جرح  رـسع و  تّقـشم و  یلو  دـنهدیم  هزاجا  ای  دریگ ، ماـجنا  نییاـپ  رد  دـنهدن  هزاـجا  رگا  یعـس ، فاوط و  زاـمن  دروم  رد 

فاوط ای  ینم  لامعا  ماجنا  رب  رداق  نآ  دـننام  يراـمیب و  رطاـخ  هب  هک  یـسک  هفیظو  لاؤس 575 - روصحم  دودصم و  د ) درادـن . یلاکـشا 
جح هداعا  زا  راک  نیا  دریگب  بیان  دناوتیم  رگا  یلو  تسا ، روصحم  مکح  رد  صخـش  نیا  باوج : تسیچ ؟ تسین  هّکم  لامعا  یعـسو و 

. دروآ اج  هب  ًادّدجم  ار  جح  هدنیآ  لاس  رد  تسین  مزال  و  دنکیم ، تیافک 

نارامیب تالماعم  ماکحا  . 9

ناتـسرامیب زا  و  هتفای ، تاجن  گرم  زا  یـشوهیب  زور  ود  زا  دعب  ناتـسرامیب ، رد  ندـش  يرتسب  يزغم و  هتکـس  زا  سپ  مردـپ  لاؤس 576 -
روطب شرتخد  رـسپ و  نیب  ار  دوخ  کلم  رفن ، کی  هیـصوت  هب  انب  دوبن  لماک  يرکف  یمـسج و  تّحـص  لاح  رد  هک  هدربماـن  دـش . صّخرم 
هتشون شورف  دیرخ و  تروص  هب  دانسا  تبث   215 ص : یکشزپ ، ماکحا  زا  يداع  دنس  تفایرد  رطاخ  هب  میسقت  نیا  و  درک ، میسقت  يواسم 

زا و  هتفرگن ، تروص  ياهلدابم  هنوگ  چیه  عقاو  رد  یلو  دنتسه ؛ نادنزرف  زا  کی  ره  رادیرخ  مردپ و  هدنشورف  هک  هنوگ  نیدب  تسا ، هدش 
: دیهد خساپ  ریز  ياهـشسرپ  هب  هراب  نیا  رد  ًافطل  تسا ، هتفرگن  تروص  یـضابقا  ضبق و  و  هدشن ، تخادرپ  یغلبم  چـیه  نارادـیرخ  فرط 

یلام لاقتنا  لقن و  هب  ًاصخش  دناوتیم  هداتفا ، راک  زا  شزغم  زا  یتمسق  يزغم  هتکـس  رثا  رد  هک  یلاح ، نینچ  اب  روکذم  صخـش  ایآ  فلا )
ندش جلف  و  درادن ، یلاکـشا  وا  تالاقتناو  لقن  دـشاب ، هدـشن  وا  لقع  رد  لالتخا  بجوم  يرامیب  زا  رادـقم  نیا  رگا  باوج : دـنزب ؟ تسد 
ًاعقاو هاگره  باوج : دراد ؟ رثا  لام  ثلث  هب  تبسن  ای  تسا ، ذفان  لام  مامت  رد  روبزم  میسقت  ایآ  ب ) درادن . يرکف  لالتخا  هب  یطابترا  ندب 

انب تسا  ذفان  لام  موس  کی  رد  اهنت  دشاب  هتشاد  ششخب  لکش  هک  وا  تافّرصت  هدش ، وا  گرم  ببـس  شايرامیب  ماجنارـس  و  هدوب ، رامیب 
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رد هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، زیاج  لماک  روطب  وا  تافّرـصت  دوشن  وا  گرم  ببـس  يرامیب  نآ  ای  دـشابن و  راـمیب  رگا  و  بجاو . طاـیتحا  رب 
: باوج تسا ؟ حیحـص  دانـسا ، لدب  ّدر و  ای  و  لام ، لاقتنا  لقن و  نودب  عیب  داد  رارق  نتـشون  ایآ  ج ) دهد . لیوحت  ار  نآ  شـشخب  تروص 
هک دـشاب  ینئارق  رگا  نینچمه  درادـن ، یعنام  دـشاب  هّمذ  رد  ای  دـنزادرپب  ًادـقن  ار  نآ  لوپ  دـننک و  اضما  دنـسیونب و  ار  هلماـعم  دادرارق  رگا 

ناموت رازه  ياراد 500  هک  یصخش ، لاؤس 577 - دهدب . فرط  لیوحت  ار  کلم  دیاب  یلو  درادـن ، یعنام  مه  نآ  تسا  هبه  عیب  زا  روظنم 
، هدش بوسحم  یعرش  هیفس  اًلمع  هک  يروطب  هدمآ ، شیپ  لالتخا  وا  ّساوح  رعاشم و  رد  نآ  رثا  رد  و  هدومن ، يزغم  هتکـس  هدوب  دقن  لوپ 

ّنـس رد  هک  يدنزرف  نیا  ات  دننک ، يرادیرخ  لوپ  نامه  اب  ياهناخ  دـنریگیم  میمـصت  وا  نادـنزرف  زا  یکی  رـسمه و  ددرگیم ؛ روجحم  و 
رـسمه و درادـن و  یّـصاخ  ّیلو  روجحم ، صخـش  هکنیا  هّجوـت  لـباق  دـیامن ؛ تنوکـس  نآ  رد  هدوـب  جاود  زا   216 ص : یکـشزپ ، ماکحا 

دـصق روکذم  دنزرف  ود  رـسمه و  زا  کی  چـیه  رگید ، فرط  زا  و  دنتـسین ، وا  مّیق  نوناق  مکح  هب  ای  عرـش  مکاح  فرط  زا  زین  وا  نادـنزرف 
نآ کلام  یـسک  هچ  ًاعرـش  فلا ) دییامرف : هب  ًافطل  دناهتـشادن ، زین  ار  لوپ  نتفرگ  ضرق  دصق  و  هتـشادن ، دوخ  يارب  هناخ  دیرخ  کّلمت و 
نآ یعرـش  مّیق  هکنیا  رگم  تسا ؛ لطاب  هلماعم  هدوب ، روجحم  نامز  نآ  رد  وا  دناهتفرگ و  ردپ  لوپ  اب  ار  هناخ  هچنانچ  باوج : تسا ؟ هناخ 

یجراخم تسوا ، مان  هب  دنـس  هدرک و  تنوکـس  هناخ  نآ  رد  هک  يدنزرف  ب ) دراد . ردپ  هب  ّقلعت  هناخ  تروص  نیا  رد  هک  دهد ، هزاجا  ار 
اب ای  دوش ؟ هداد  وا  هب  هدومن  جرخ  نامز  نآ  هک  ار  یغلبم  ناـمه  دـیاب  دوش ، هداد  وا  هب  جراـخم  دـشاب  رارق  رگا  تسا ، هدومن  لزنم  نآ  رد 

رگا یلو  تسا ، هتفر  وا  دوخ  هسیک  زا  هدرک  لزنم  نآ  رد  دـنزرف  نآ  هک  ییاـههنیزه  باوج : دوـش ؟ هبـساحم  زورما  خرن  دـیرخ و  تردـق 
. تسوا دوخ  هب  ّقلعتم  دشاب ، نآ  لاثما  تنیباک و  دننام  یلاقتنا ، لباق  ياهزیچ 
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يریگـشیپ هوحن  لاقتنا و  ياههار  دروم  رد  یّنـس  فلتخم  ياهورگ  شزومآ  ایآ  رذیا ، يرامیب  ندوب  راب  تبیـصم  هب  هّجوت  اب  لاؤس 578 -
. دوشن ّبترتم  نآ  رب  يرگید  هدسفم  ای  يزومآ  دـب  هک  دـشاب  یلکـش  هب  دـیاب  یلو  تسا ؛ زیاج  باوج : دـینادیم ؟ زیاج  ار  يرامیب  نیا  زا 

ياههدر رد  یشزیمآرادریگاو ، ياهيرامیب  زا  يریگشیپ  يارب  مودناک ، زا  هدافتسا  هب  هیـصوت  ایآ  لاؤس 579 -  217 ص : یکشزپ ، ماکحا 
رکذ هک  یتروص  هب  بلطم  نیا  تسا  نکمم  باوج : تسا ؟ زیاج  هدـنریگ  شزومآ  ندوب  لهأتم  ای  دّرجم  زا  عـالّطا  نودـب  یّنـس ، فلتخم 

لاؤس 580- تسین . زیاج  اذل  دهد ، هولج  يداع  هلأسم  کی  ار  یـسنج  تافارحنا  ریاس  ای  اشحف  هلأسم  و  دشاب ، يزومآ  دب  ببـس  دـیاهدرک 
؟ تسا زیاج  رادریگاو  ياهيرامیب  زورب  زا  يریگـشیپ  تهج  یقیرزت ، روآدایتعا  يوراد  ياج  هب  یکاروخ  روآ  داـیتعا  يوراد  زیوجت  اـیآ 

نیب گنرس  عیزوت  ایآ  لاؤس 581 - درادن . یعنام  ددرگ ، میهفتزین  فرط  هب  انعم  نیا  و  دشاب ، دایتعا  كرت  فدـه  هک  یتروص  رد  باوج :
داـجیا اـهنآ  داـیتعا  رد  يرییغت  شور  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ( ؟ تسازاـجم رادریگاو  ياـهيرامیب  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب  نیداـتعم ،

هب یگدولآ  زا  يریگولج  روظنم  هکلب  تسین ، اهنآ  دایتعا  هب  کـمک  فدـه  هک  دوش  میهفت  ناداـتعم  هب  هکیتروصرد  باوج : دـنکیمن ).
حیحـص یهاگآ  مدـع  هجیتن  ًاضعب  هک  عاـمتجا ، ینونک  تالـضعم  هب  هّجوت  اـب  لاؤس 582 - درادـن . یعنام  تسا ، كاـنرطخ  ياـهيرامیب 

میرح تیاعر  اب  رادریگاو ، ياهيرامیب  زا  يریگـشیپ  يارب  هعماـج ، رد  ار  یـسنج  لـئاسم  شزومآ  اـیآ  تسا ، یـسنج  لـئاسم  زا  ناـناوج 
هک هداد  ناشن  هبرجت  باوج : دـینادیم ؟ زاجم  بسانم ، یـشزومآ  نوتم  زا  هدافتـسا  اب  و  ناناوج ، ناناوجون و  ّنس  هب  هّجوت  اـب  و  هداوناـخ ،

. دهدیم سوکعم  هجیتن  تاقوا  زا  يرایسب  رد  و  دراد ، رب  رد  يدایز  دسافم  تسا ، حرطم  اًلعف  هک  یبرغ ، کبس  هب  یسنج  لئاسم  شزومآ 

سنجمه ریغ  کشزپ  هب  هعجارم  . 11

مزلتـسم طقف  هک  یتروص  رد  فلا ) دراد ؟ یتروص  هچ  ریز  تلاح  ود  زا  کی  ره  رد  سنجمه  ریغ  کـشزپ  هب  راـمیب  هعجارم  لاؤس 583 -
یـسرتسد هک  مادام  باوج : دـشاب . زین  تانیاعم  ریاس  سمل و  هب  زاین  هاگن ، رب  هوالع  هک  یتروص  رد  ب ) دـشاب . نیّفک  هجو و  ریغ  هب  هاگن 
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لاؤس درادـن . یفاک  ییاناوت  سنجمه  هک  ییاج  اـی  ترورـض  دراوم  رد  رگم  دـیامنن ، هعجارم  سنجمه  ریغ  هب  تسا  سنجمه  کـشزپ  هب 
سنجمه باوج : تسا ؟ سنج  مه  اب  ّتیولوا  ایآ  دـشاب ، تروع  سمل  ای  رظن  هب  طونم  نامـسناپ ، ای  یحاّرج ، لمع  هک  یتروص  رد  - 584

تروص ود  رد  درم  کشزپ  هب  نز  رامیب  هعجارم  دـشاب ، درم  کشزپ  مه  نز و  کشزپ  مه  يرهـش  رد  هچنانچ  لاؤس 585 - دراد . ّتیولوا 
دورب لامتحا  هک  یتروص  رد  ب ) درم ،) نز و   ) کشزپ ود  یـصّصخت  تراـهم  یملع و  يواـست  تروص  رد  فلا ) دراد ؟ یمکح  هچ  ریز 

. دـنک عوجر  نز  کشزپ  هب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  سمل  رظن و  یندـب و  هنیاـعم  هب  جاـیتحا  رگا  فلا ) باوج : تسا ؟ رتملاـع  درم  صّـصختم 
ار درم  کشزپ  دـناوتیم  دـشاب ، ّرثؤم  تارطخ  عفر  ای  وا  نامرد  رد  توافت  نیا  و  دـهدب ، ود  نآ  توافت  هب  يوق  لاـمتحا  رگا  ب ) باوج :

روما ماجنا  ترورـض  ناراتـسرپ ، يزاسادج  تهج  لنـسرپ  دوبمک  رب  ینبم  اهناتـسرامیب  نیلوؤسم  تاراهظا  ایآ  لاؤس 586 - درادب . مّدـقم 
، یکشزپ ماکحا  درادن . یلاکـشا  دنـشاب  دامتعا  دروم  هک  یتروص  رد  باوج : دیامنیم ؟ مهارف  ار  سنجمه  ریغ  ناراتـسرپ  طّسوت  نارامیب 

تروص اب  نانآ  تسد  سامت  و  دننکیم ، راک  یکیتسالپ  شکتسد  اب  هک  یناکشزپ  نادند  هب  مرحمان  نانز  هعجارم  لاؤس 587 -  219 ص :
هب نز  هعجارم  ایآ  لاؤس 588 - تسا . زیاج  دوشن ، تفاـی  سنجمه  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  تسا ، شکتـسد  هلیـسو  هب 

تراهم زا  رتدایز  هقباس  لیلد  هب  درم  ناکشزپ  ًالومعم  هکنیا  هب  هّجوت  اب   ) تسا زیاج  دبایب ، نز  کشزپ  دناوتب  هک  یتروص  رد  درم ، کشزپ 
هنیاـعم وا  زا  هک  تسا  ییاـج  رد  لاؤس  ضرف  دنتـسه ؟) رتقذاـح  رتّقفوم و  کـشزپ  ناوناـب  زا  تباـبط  رما  رد  و  هدوب ، رادروخرب  يرتشیب 

هب ّقفوم  نز  کشزپ  دورب  نآ  میب  هک  دشاب  يّدح  رد  ود  نآ  یهاگآ  توافت  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  باوج : دیآیم . لمع  هب  یمـسج 
درم رتکد  هب  هجلاعم  يارب  اهمناخزا  یـضعب  لاؤس 589 - دـتفا . ریخأت  هب  يدوبهب  ای  دوش ، دـیدشت  ای  دـبای ، همادا  يرامیب  و  دوشن ، هجلاعم 
لاؤس ضرف  رد  باوج : درک ؟ هجلاعم  ار  وا  ناوتیم  دنک ، هعجارم  نز  رتکد  هب  تسا  رداق  مناخ  نیا  هکنیا  هب  ملع  اب  ایآ  دـننکیم . هعجارم 
لاؤس دنادب . راچان  ار  دوخ  و  دشاب ، هتـشادن  نز  بیبط  هب  يداقتعا  ًاعقاو  نز  نآ  هکنیا  رگم  دـنک ؛ ییامنهار  نز  بیبط  هب  ار  وا  دـیاب  رتکد 

زیاج باوج : دنیامن ؟ ضیوعت  یـسررب و  ار  سنجمه  ریغ  ياهرامیب  نامـسناپ  دنناوتیم  ناراتـسرپ  ایآ  ترورـض ، مدع  تروص  رد  - 590
رد عضوم  نیا  و  تسا ، عضوم  ندش  نایرع  دنمزاین  اپ ، تسد و  قورع  ناتـسپ ، اههضیب ، لثم  مرن ، جوسن  یفارگونوس  لاؤس 591 - تسین .

یخرب رد  و  مک ، رایسب  نز ، فارگونوس  صّـصختم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دریگیم .  220 ص : یکـشزپ ، ماکحا  رارق  فارگونوس  دید  ضرعم 
رد لاؤس 592 - تسا . زیاج  نامرد  يارب  ترورـض  تروص  رد  اـهنت  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  نادرم  هب  عوجر  درادـن ، دوجو  اهرهـش  زا 
هچ دریگیم ، رارق  دید  ضرعم  رد  هک  فارطا ، ندرک  نایرع  دوشیم . نایرع  زین  نآ  فارطا  هنیاعم ، دروم  ّلحم  زا  ریغ  ًالومعم  قوف  دراوم 

رظن زا  اهمناخ ، ناتـسپ  ای  مکـش  زا  یفارگونوس  رد  ایآ  لاؤس 593 - دوش . نایرع  دـیاب  تسا  مزـال  هک  يرادـقم  هب  باوج : دراد ؟ یمکح 
نز کشزپ  دوجو  تروص  رد  لاؤس 594 - تسین . ود  نیا  نایم  یتوافت  باوج : دراد ؟ دوجو  یتوافت  سنجمه ، ریغ  کشزپ  هاگن  تمرح 

هعجارم مدع  رد  هک  یتروصرد  باوج : ندوب ؟ قذاح  ای  تسا  کشزپ  ندوب  سنجمه  نارامیب ، هعجارم  كالم  ایآ  یفاک ، دادعت  هب  درم  و 
رد هّتبلا  . ) تسا ندوب  سنجمه  رایعم  دشابن ، يرطخ  ررض و  میب  رگا  و  درمشب . مّدقم  ار  رتقذاح  دیاب  دشاب ، ررض  رطخ و  میب  رتقذاح ، هب 

؟ رگید عجارم  اـی  راـمیب  تسا ؟ یعجرم  هچ  هدـهع  هب  بیبـط  ندوـب  قذاـح  نییعت  لاؤس 595 - تسا .) مزـال  یندـب  تاـنیاعم  هک  يدراوم 
کشزپ هب  هعجارم  هب  ار  نارامیب  ناوتیم  ایآ  لاؤس 596 - دنهد . صیخـشت  دنناوتیم  هربخ  لها  اهنت  ار  ندوب  قذاح  تسا  یهیدب  باوج :
سنجمه ریغ  هب  هعجارم  زا  ریزگ  ان  ار  دوخ  رامیب  هک  یتروص  رد  باوج : درک ؟ مزلم  یعرش ، زّوجم  رارطـضا و  ياعّدا  اب  یّتح  سنج ، مه 

زیاج یّنـس  هچ  ات  سنجمه  ریغ  نارامیب  رظن  سمل و  لاؤس 597 -  221 ص : یکـشزپ ، ماکحا  تسا . زاجم  سنجمه  ریغ  هب  هعجارم  دنیبب ،
رگا غوـلب ، زا  لـبق  ندرک  هاـگن  دندیـسر  زیمت  ّدـح  هب  هک  یماـگنه  و  تسا . زیاـج  رظن  سمل و  دنـشابن ، ّزیمم  هک  یماداـم  باوـج : تسا ؟

، هدرک هعجارم  وا  هب  هک  سنجمه ، ریغ  رامیب  هنیاعم  زا  دـناوتیم  کـشزپ  اـیآ  لاؤس 598 - درادن . یلاکشا  دشاب ، هتـشادن  یّـصاخ  هدسفم 
لاؤس دیامن . هعجارم  وا  هب  دیاب  دنک ، لح  ار  دوخ  لکشم  سنجمه  بیبط  هلیـسو  هب  دناوتب  رامیب  هک  یتروص  رد  باوج : دنک ؟ يراددوخ 

ایآ دـنک ، هعجارم  تسا  درم  هک  هداتفا  رود  ياتـسور  کی  کشزپ  اهنت  هب  تسا  رطخ  رد  شناج  هک  يرامیب  مناخ  لاـثم ، روطب  رگا  - 599
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دـشابن مرحم  درم  ای  نز  بیبط  هب  یـسرتسد  رگا  باوج : دهد ؟ ماجنا  رامیب  دروم  رد  ار  يرورـض  هنیاعم  هنوگ  ره  تسا  زاجم  کشزپ  نیا 
رامیب مناخ  ایآ  دشاب ، طّسوتم  ای  فیفخ  يرامیب  کی  هکلب  دـشابن  رطخ  رد  رامیب  ناج  رگا  قوف ، لاؤس  ضرف  رد  لاؤس 600 - تسا . زیاج 
نامرد صیخـشت و  هب  مادقا  يرورـض ، تانیاعم  ماجنا  اب  تسا  زاجم  درم  کشزپ  ای  دنک ، هعجارم  رهـش  رد  سنجمه  کشزپ  هب  دیاب  ًامتح 

زیاج دـشاب  هتـشاد  بیبط  هب  هعجارم  هب  زاین  روبزم  رامیب  و  دـشاب ، جرح  رـسع و  بجوم  ّقاش و  يراـک  رهـش  هب  نتفر  رگا  باوج : دـیامن ؟
يور زا  رامیب  مناـخ  ندـب  سمل  دـشابن ، هچ  دـشاب  سرتسد  رد  سنجمه  کـشزپ  هچ  یّلک  روط  هب  موزل ، تروص  رد  لاؤس 601 - تسا .

يرورـض اجنیا  رد  یّمهم  هتکن  رکذ  لاؤس 602 - درادن . یعنام  یکـشزپ  دـصاقم  يارب  هلأسم  ضرف  رد  باوج : دراد ؟ یتروص  هچ  سابل ،
يزاسادج هب  ّقفوم  روشک ، حطـس  رد  میناوتب  مزال  تادیهمت  يرـس  کی  اب  رگا   222 ص : یکـشزپ ، ماکحا  هکنیا : نآ  و  دسریم ، رظن  هب 

عاونا و زا  رصتخم  دنچ  ره  دیاب  دوخ  ییوجشناد  نارود  لوط  رد  یکشزپ  ره  هکنیا  هب  هّجوت  اب  میوش ، ناردارب  زا  نارهاوخ  ینامرد  زکارم 
زا یهاگآ  لماک ، تانیاعم  ماجنا  زا  ّمعا  دـنیبب ، شزومآ  هتفای و  یهاگآ  اهمناخ  هچ  نایاقآ و  دروم  رد  هچ  اـهيرامیب  تـالالتخا و  ماـسقا 

یـشزومآ رتشیب  دراوم  نیا  نایوجـشناد ، دروم  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  نآ ، دـننام  ملاـس و  ناـمیاز  ماـجنا  یگنوگچ  و  ناـنز ، ياـهيرامیب 
رد هک   ) شزومآ نیا  هلیـسو  هب  اّما  دـشابن ، نامرد  نیا  هب  هتـسباو  نامز  نامه  رد  رامیب  ناج  تاجن  تسا  نکمم  ینعی  یناـمرد ، اـت  دنتـسه 

هدامآ دوب ، دهاوخ  وا  دوجو  هب  هتـسباو  نارامیب  یگدنز  هدنیآ  رد  هک  یلحارم  يارب  وجـشناد  دریگیم ) تروص  یـشزومآ  ياهناتـسرامیب 
هک ییاهناتسرامیب  رد   ) یسرد ياهدحاو  ندنارذگ  هب  روبجم  مزلم و  فلتخم ، ياههرود  رد  نایوجـشناد  زا  کی  ره  ور  نیا  زا  و  دوشیم .

تیاهن رد  دـنناوتب  ات  دنـشابیم ، هرود  ناـیاپ  رد  نداد  ناـحتما  لـئاسم و  ماـمت  يریگارف  و  دنـشابیم ،) نادرم  ناـنز و  زا  معا  نآ  ناراـمیب 
رطاخ هب  دـناوتیم  ایآ  تسیچ ؟ وجـشناد  هفیظو  فیلکت و  دـییامرفب  طیارـش ، نیا  یمامت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دنـشاب . یقّفوم  لیـصحتلاغراف 

رد ای  و  دشاب ، ّقفومان  مه  یسرد  ياهدحاو  ندنارذگ  رد  هجیتن  رد  و  درذگب ، لئاسم  زا  يرایسب  لماک  يریگارف  زا  یعرش  لئاسم  تیاعر 
ناوتیم هنوگچ  یلک ، روط  هب  و  دوشن ؟ لکشم  راچد  هدنیآ  رد  ات  دزادرپب ، شراک  حیحص  يریگارف  هب  دیاب  ياهلیسو  ره  اب  یطیارـش و  ره 

هفیظو اب  دیابن  ًاتعیبط  هک  یمالـسا  یعرـش و  هفیظو  و  هدـش ، دـیکأت  نآ  ماجنا  رب  یکـشزپ  بتک  رد  هک  ییوجـشناد  یکـشزپ و  هفیظو  نیب 
، یکشزپ ماکحا  اهشزومآ  هنوگ  نیا  رب  فّقوتم  هدنیآ ) رد  ولو   ) نیملسم تاجن  هچنانچ  باوج : درک ؟ عمج  دشاب  هتـشاد  ضقانت  یکـشزپ 

مولع ياهصّصخت  دیرضحتسم  هک  روط  نامه  لاؤس 603 - تسا . زیاج  دشاب  تادهاشم  تانیاعم و  نیا  هب  رـصحنم  هار  و  دشاب ،  223 ص :
اذلف دنشابیم ، مک  ردان و  ًالومعم  اههتشر  یخرب  رد  زج  هب  ناریا  رد  رضاح  لاح  رد  هتشر  ره  رد  مناخ  نیصّصختم  و  دایز ، رایسب  یکـشزپ 

هک روط  نامه  فازگ ، هنیزه  لیمحت  ای  کشزپ و  مک  دادـعت  ناراـمیب و  داـیز  دادـعت  رطاـخ  هب  دـیاب  زین  گرزب  کـچوک و  ياهرهـش  رد 
ای دـناوتب و  رگا  تسیچ ؟ هعجارم  دروم  کشزپ  هفیظو  تروص  نیا  رد  دـننک . هعجارم  درم  کشزپ  هب  رامیب  ياـهمناخ  تسا  عیاـش  رایـسب 

ماجنا ار  يراک  نینچ  تسا  فّلکم  دـنک  نامرد  دـهد و  صیخـشت  ار  يرامیب  يرورـض  فلتخم و  تانیاعم  اب  دـناوتیم  هک  دـهد  لاـمتحا 
رد ایآ  دنتـسین ، راک  نیا  هب  رداق  قوف  لیالد  هب  نارامیب ، زا  یلیخ  هک  یطیارـش  رد  دهد ؟ عاجرا  مناخ  کشزپ  کی  هب  ار  يو  دیاب  ای  دهد ،

لّلعت وا  نامرد  رد  دیابن  هلأسم  ضرف  رد  باوج : تسین ؟ لوؤسم  کشزپ  نیا  يو ، يرامیب  نامرد  صیخـشت و  رد  ریخأت  عاجرا و  تروص 
، رامیب مناخ  ياهوم  سمل  هدهاشم و  موزل ، تروص  رد  لاؤس 604 - تسا . لوؤسم  دزرو  لّلعت  رگا  و  تسا ، ترورض  یعون  نوچ  دزرو ،

هتـشاد ترورـض  يرامیب  صیخـشت  يارب  هدـهاشم  ای  سمل  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یتروص  هچ  درم  کشزپ  طـسوت  هنیاـعم  تهج 
کـشزپ هب  هعجارم  هب  راچان  رامیب  مناخ  سکعرب  ای  دوش ، رامیب  مناـخ  هنیاـعم  هب  روبجم  درم  کـشزپ  رگا  لاؤس 605 - تسا . زیاج  دـشاب 

زا %90 شیب  تفگ  ناوتب  دیاش  اهمناخ  لماک  هنیاعم  رد  یقالخا  یعرـش و  لئاسم  لماک  تیاعر  تروص  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ددرگ ، درم 
يو يرامیب  لماک ، ریغ  یحطـس و  هنیاعم  هنوگ  نیا  اب  رگا  دریگب . ماجنا  دـیابن  هدـش  دـیکأت  اهنآ  ماجنا  هب  یکـشزپ  بتک  رد  هک  تاـنیاعم 

هراـچ تسا  لوؤسم  رگا  تسا ؟ لوؤسم  کـشزپ  اـیآ  دریگن ، تروص  لـماک   224 ص : یکـشزپ ، ماکحا  نامرد  و  هدـشن ، هداد  صیخـشت 
هب جایتحا  نودب  بّرجم  صّصختم و  ناکـشزپ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رّکذت  دنک ؟ لمع  یعرـش  لئاسم  فالخ  رب  دیاب  ایآ  تسیچ ؟
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نامز هلحرم ، نیا  هب  ندیسر  ات  نایوجـشناد  برجمان و  دارفا  يارب  اّما  دننک ، نامرد  دنهد و  صیخـشت  دنناوتب  تسا  نکمم  لماک  تانیاعم 
قیرط زا  دـیاب  ًامتح  تاتـسورپ ، هداس  هنیاـعم  تهج  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  لاؤس 606 - تسا . قباس  هلأسم  دـننام  باوج : تسا . مزـال  يداـیز 
تلآ ياهیرامیب  زا  يرایـسب  رد  نینچمه  دوش ؛ هداد  تاتـسورپ  ياهیرامیب  یعطق  صیخـشت  اـت  داد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  يراـمیب  دـعقم ،

هنیاعم یعرـش  لاکـشا  نودب  ار  درم  رامیب  دناوتیم  درم  کشزپ  يدراوم  نینچ  رد  ایآ  تسا . يرورـض  نآ  سمل  هاگ  هدهاشم و  یلـسانت ،
اب ( ؟ تسا لوئسم  کشزپ  ایآ  دنک ، تفرـشیپ  ناطرـس - اًلثم  يرامیب - و  دهدن ، صیخـشت  ار  يرامیب  هنیاعم ، نیا  ماجنا  مدع  اب  رگا  دیامن ؟

نیا زا  و  دوش ، ماجنا  تسد  اب  لماک و  دید  اب  دیاب  زین  سمل  لمع  نمـض  رد  و  تسین ، ریذپناکما  هشیمه  هنییآ  زا  هدافتـسا  هکنیا  هب  هّجوت 
يرورض رما  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  لاؤس  زا  باوج : دوشیم .) ماجنا  ًامیقتـسم  هنیاعم  نیا  ینامرد  زکارم  یمامت  رد  رـضاح  لاح  رد  ور 

لاؤس 607- دراد . ّتیلوئـسم  دـنک  یهاتوک  کشزپ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رگا  و  درادـن . یلاکـشا  روبزم  تانیاعم  تروص  نیا  رد  و  تسا ،
تاـنیاعم ءزج  یلـسانت  يراردا - ياـهیرامیب  رد  صوصخ  هب  يراـمیب ، ره  رد  هزورما  هک  یتاـنیاعم  زا  یکی  ناکـشزپ ، مومع  تارظن  قـبط 

کی هک  تسا - لاتکر » هشوت   » مان هب  یلمع  دوشیم ، هحماسم  هناتخبشوخ  ای  هنافسأتم  نآ  ماجنا  رد  هچرگا  دیآیم ؛ رامـش  هب  هیلّوا  یلـصا 
هجرد نـییعت  ياهـشور  نیرتـقیقد  زا  یکی  یفرط  زا  و  دـشابیم ،  225 ص : یکـشزپ ، ماـکحا  دـعقم  قیرط  زا  یـسمل  يرظن و  هنیاـعم  عون 
یخرب ّدر  ای  صیخشت  تهج  رد  طایتحا  رطاخ  هب  هاگ  تانیاعم  نیا  هکنیا  و  قوف ، بلاطم  هب  هّجوت  اب  دشابیم . دعقم  قیرط  زا  درف  ترارح 

درم کشزپ  ایآ  دـیآیم . رظن  هب  ياهداس  جرخ و  مک  شور  ّرثؤم و  رایـسب  اـهیرامیب  یخرب  صیخـشت  رد  هاـگ  و  دوشیم ، ماـجنا  اـهیرامیب 
درم رامیب  دروم  رد  یعطق  ای  یلاـمتحا  صیخـشت  تهج  هچ  و  نایوجـشناد ) هلیـسو  هب   ) شزومآ تهج  هچ  ار  ياهنیاـعم  نینچ  تسا  زاـجم 

. تسا قباس  هلأسم  دـننام  ًاقیقد  باوج : تسین ؟ لوئـسم  ایآ  دوشن  يو  نامرد  هار  يرامیب و  هّجوتم  نآ ، ماجنا  مدـع  اب  رگا  و  دـهد ؟ ماـجنا 
. درادن یلاکشا  دوشن  ّبترتم  نآ  رب  یّصاخ  هدسفم  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  ناملسمریغ  صّصختم  رتکد  هب  هعجارم  لاؤس 608 -

هنایارگ سنج  مه  تالیامت  . 12

ییارگ سنجمه  تالیامت  ياراد  هک  دـنراد  دوجو  یناراـمیب  یکـشزپناور ، ياـهکینیلک  هب  هدـننک  هعجارم  ناراـمیب  نیب  رد  لاؤس 609 -
( کیناتـسیدوگا  ) اـهنآ هـب  ًاحالطـصا  هـک  لّوا ، هورگ  دـنکیم : میـسقت  هورگ  ود  هـب  ار  ناراـمیب  نـیا  زورما  یکـشزپناور  مـلع  دنـشابیم ،
و هتـسنادن ، ّقلعتم  دوخ  نورد  هب  ار  ساسحا  نیا  و  هدومن ، یتحاران  ساسحا  دنتـسه  ییارگسنجمه  تالیامت  ياراد  هکنیا  زا  دنیوگیم ،

نارامیب نیا  و  تسا . زیمآتیقفوم  نارامیب  نیا  رثکا  نامرد  و  هدومن ، اوادـم  ار  نارامیب  نیا  یکـشزپناور  ملع  دـنوش ، نامرد  دنتـسه  لـیام 
هب ًاحالطـصا  هک  مود  هورگ   226 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دـننک . جاودزا  دـنناوتیم  و  هدومن ، ادـیپ  هقالع  فلاخم  سنج  هب  نامرد ، زا  سپ 
نآ و  دنتسین ، تحاران  یتالیامت  نینچ  نتشاد  زا  اّما  دنتـسه ، هنایارگسنجمه  تالیامت  ياراد  دارفا  نیا  دنیوگیم ، کیناتنیـسوگا )  ) اهنآ

رازیب و فلاخم  سنج  زا  ًاـضعب  هکلب  دـنرادن ، یـششک  ساـسحا  فلاـخم  سنج  هب  تبـسن  و  دـننیبیم ، قباـطم  قفاوم و  دوخ  نورد  اـب  ار 
راچد دوخ  رـسمه  اب  دننک  جاودزا  ًاربج  هچنانچ  نارامیب  عون  نیا  تسا ، هتفاین  ینامرد  هتـسد  نیا  يارب  دـیدج  یکـشزپناور  ملع  دـنرّفنتم .
هّتبلا تسا .) هدیدرگ  هدهاشم  هک  نانچ   ) تسا ییادج  قالط و  ناشجاودزا  لصاح  ًالومعم  و  دنوشیم ، دوخ  یفطاع  یـسنج و  تالکـشم 

( فلا زا : دنترابع  هک  دراد  شقن  مّود  هورگ  رد  ییارگ  سنجمه  تلاح  داجیا  رد  مهم  لماع  هس  هک  تسا  هدـیدرگ  تباث  یکـشزپ  رظن  زا 
هیـصوت نارود . نیا  رد  ردام  ردـپ و  ریثأت  یکدوک و  رد  درف  تیبرت  هوحن  يرادراب ج ) نارود  یط  رد  ردام  ندـب  ياهنومروه  کیتنژ ب )

ریغ اب  جاودزا  هب  مادقا  زا  و  دـننک ، رارقرب  سنجمه  درف  کی  اب  ار  دوخ  یـسنج  هطبار  هک  تسا  نیا  مّود  هورگ  دارفا  هب  نیون  یکـشزپناور 
قـالط هب  اـهنآ  جاودزا  و  هدوبن ، فلاـخم  سنج  لّـمحت  هب  رداـق  دارفا  نیا  هک  هدـیدرگ  هدـهاشم  ًارارک  اریز  دـنیامن . يراددوخ  سنجمه 
هزاـجا هورگ  نیا  هب  ناوتیمن  مالـسا  عرـش  نیزاوم  رظن  زا  باوج : تسیچ ؟ مود  هورگ  ناـمرد  دروم  رد  یلاـع  ترـضح  رظن  دـماجنایم .
فلتخم قرط  زا  دیاب  هکلب  درمش ، ترورض  کی  ار  نآ  داد و  ییادتبا  یحطـس و  لحارم  رد  دنچ  ره  قفاوم  سنج  اب  هطبار  نتخاس  رارقرب 
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ياههیـصوت میلـست  دیابن  زگره  و  دوش . لح  ناشلکـشم  ات  درک  راک  نانآ  يور  تسا ، رثؤم  يوق و  رایـسب  هک  یبهذـم  فطاوع  ًاصوصخم 
دنـشوکب و نمؤم  ناکـشزپ  دیاب  هکلب  دننک ، لکـشم  نارگید  رب  ناسآ و  ناشدوخ  رب  ار  راک  دنهاوخیم  هک  دـش  ناکـشزپناور  زا  یـضعب 

. دننک نایب  ار  عورشم  لوقعم و  نامرد  قرط 

تّیصو ماکحا  . 13

رارق دنمزاین  نارامیب  رایتخا  رد  دنویپ  تهج  ار  شندـب  ياضعا  شگرم  زا  دـعب  هک  دـنک  ّتیـصو  تایح  لاح  رد  یـسک  رگا  لاؤس 610 -
اـضعا نآ  هک  یتروص  رد  و  درادن ، هلأسم  نیا  رد  يریثأت  هثرو  يریگولج  باوج : دنوش ؟ تیـصو  يارجا  عنام  دنناوتیم  هثرو  ایآ  دـنهد ،

لاؤس 611- دشاب . مزال  مشچ  دننام  یّمهم  وضع  تاجن  يارب  رگا  نینچمه  تسا ، زیاج  نآ  نتشادرب  دشاب  مزال  نارامیب  ناج  تاجن  يارب 
دنـشاب رادروخرب  یفاک  شوه  لقع و  زا  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ ذفان  ناشلاوما  زا  رادقم  هچ  رد  یطیارـش و  هچ  اب  نارامیب  ّتیـصو 

. تسین تمسق  نیا  رد  رامیب  ریغ  رامیب و  نیب  یقرف  و  تسا ، حیحص  ناشلاوما  رد 3 1  ملاس  دارفا  دننام  اهنآ  ّتیصو 

تاریزعت دودح و  ماکحا  . 14

کی نآ  اب  تشاذگ و  مه  رانک  رد  كزان  بوچ  داتشه  ناوتیم  ایآ  دوش ، بجاو  یضیرم  صخـش  رب  يّدح  هک  یتروص  رد  لاؤس 612 -
ار ریز  هلأسم  مکح  همّدقم  نیا  هب  هّجوت  اب  دراد ؟ ار  مکح  نیمه  مه  ریزعت  ایآ  دشاب ، تبثم  خساپ  هک  یتروص  رد  دز ؟ رامیب  ندب  رب  هبرض 
هب لمح  نارود  رد  هک  یلاح  رد  جاودزا  زا  سپ  نونکا  و  هدوب ، ریزعت  شمکح  هک  هدرک  يراک  ندوب  دّرجم  نامز  رد  ینز  دـییامرف : ناـیب 

تسا و رامیب  مه  رضاح  لاح  رد  نز  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا ، هدش  تباث  وا  مرج  هدوبن ، علّطم  وا  راک  نیا  زا  زین  شرهوش  دربیم و  رس 
228 ص : یکـشزپ ، ماکحا  قالط  ار  يو  تسا  نکمم  هتـشگ و  علّطم  يو  رهوش  دوش  ریزعت  رگا  مه  دنکیم و  يرپس  ار  لمح  نارود  مه 

نآ اب  ریزعت  ناونع  هب  تشاذـگ و  مه  رانک  كزان  هکرت  یـس  ناوتیم  اًلثم  يدراوم  نینچ  رد  ایآ  دوشیم ، داجیا  يرگید  دـسافم  ای  دـهد ،
نز دروم  رد  و  دز . وا  ندب  رب  دراذگ و  مه  يور  هبوچ  دح ، دادـعت  هب  ناوتیم  رامیب  دروم  رد  باوج : درک ؟ دراو  وا  ندـب  رب  هبرـض  کی 
هب رـصحنم  ریزعت  و  درک ، تعانق  مه  قاّلـش  دـنچ  ای  کی  هب  ناوتیم  ریزعت  دروم  رد  اّما  دوش . دـح  يارجا  لمح  عضو  زا  دـعب  دـیاب  لماح 

لاؤس 613- درک . تعانق  دشاب  نآ  رد  رثا  دیما  هکنیا  طرـش  هب  تحیـصن  ای  خـیبوت  هلیـسو  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ناوتیم  و  تسین ، قاّلش 
. دوشیم عرص  راچد  مینکیم  رضاح  ّدح  يارجا  يارب  ار  وا  هک  نامز  ره  و  هدش ، قالش  هب  موکحم  دراد  شغ )  ) عرص تلاح  هک  یصخش 
«1 « » خیرامش ثغض و   » زا دیاب  تسین  يدوبهب  دیما  رگا  و  دبای . يدوبهب  تلاح  نیا  زا  ات  درک ، فقوتم  ار  ّدح  دیاب  باوج : درک ؟ دیاب  هچ 
و دوشن ، یتسم  بجوم  هجو  چیه  هب  و  دشاب ، هجلاعم  يارب  طقف  طقف و  هک   ) مک رادـقم  هب  بارـش  ندروخ  ایآ  لاؤس 614 - درک . هدافتسا 
رد و  دـشاب ، ّرثؤم  دـح  نیا  ات  دـناوتن  ییوراد  چـیه  هک  يوحن  هب  دوش ، رّـسیم  قیرط  نیدـب  مه  هجلاـعم  و  دـشاب ، هارکا  رافغتـسا و  اـب  مأوت 

دنک و ادـیپ  یعطق  ترورـض  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  اهنت  باوج : تسا ؟ زاجم  ریغ ) الو  دـشاب  دوجو  ياقب  ناج و  ظفح  يارب  تقیقح 
رثا رد  هک  یـصخش  يدوبهب  ناـمرد و  هنیزه  لاؤس 615 - تسین . نینچ  ًابلاغ  و  دشاب ، هتـشادن  ینیـشناج  و  دـشاب ، درف  هب  رـصحنم  يوراد 

صخـش هک  یتروص  رد  باوج : موکحم ؟ ای  تسا  لاـملا  تیب  هدـهع  رب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياـضعا  زا  یکی  صاـصق ، اـی  ّدـح  يارجا 
عرش مکاح  تایاور  زا  یـضعب  قباطم  لاح  نیع  رد  تسوا .  229 ص : یکشزپ ، ماکحا  دوخ  هدهعرب  دشاب  هتـشاد  نامرد  ییاناوت  موکحم 

رد مه  دودـح و  رد  مه  نآ ، هنیزه  درادـن  نّکمت  رگا  یلو  دزادرپـب . ار  نآ  هـنیزه  و  هدرک ، قاـفرا  وا  هراـبرد  دـناوتیم  دودـح  دروـم  رد 
تاجلاعم ای  دراد  هّیلّوا  تاجلاعم  هب  صاصتخا  دشاب ، لاملا  تیب  رب  هنیزه  هک  یتروص  رد  لاؤس 616 - تسا . لاملا  تیب  هدهع  رب  صاصق 

دوشیم راد  هّچب  ناسنا  دنمهفب  هکنیا  يارب  اهناتسرامیب  زا  یضعب  رد  لاؤس 617 - دنکیمن . یتوافت  باوج : دوشیم ؟ لماش  زین  ار  يدعب 
یترورـض ات  باوج : تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  دهد ، رارق  هاگـشیامزآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  ینم  انمتـسا  لمع  اب  هک  دنهاوخیم  درم  زا  هن ، ای 
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ندنام یقاب  هک  یتروص  رد  انمتسا  هلیـسو  هب  ینم  ندرک  جراخ  لاؤس 618 - تسین . زیاج  دشابن ، نآ  هب  رـصحنم  هراچ  هار  دنکن و  باجیا 
. تسین مارح  دشاب  یترورض  ًاعقاو  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دشاب  هتشاد  ررض  ندب  رد  نآ 

صاصق ماکحا  . 15

رد دـیامن ؟ وفع  سفن  صاصق  زا  ار  یناج  دریمب  هکنآ  زا  لبق  دـناوتیم  هدـش ) عقاو  وا  رب  یتیانج  هک  یـسک   ) هیلعینجم اـیآ  لاؤس 619 -
دیعب وفع  زاوج  و  تسا ، فالتخا  اهقف  نایم  رد  سفن  صاصق  رد  یلو  تسا ، زیاج  وضع  صاصق  رد  باوج : روطچ ؟ وضع  صاصق  ضرف 
وضع ای  سفن  صاصق  زا  ار  یناج  گرم  زا  لبق  هیلع  ینجم  رگا  يدمع  حرجوبرض  رد  لاؤس 620 - تسا . هحلاصم  رد  طایتحا  تسین و 

مد ّیلو  هکنیا  اـی  دوشیم ، طـقاس  سفن  صاـصق  ّقح  اـیآ  دوش ، هیلع  ینجم  گرم  بجوـم  دـنک و  تیارـس  تیاـنج  ناـمه  و  دـنک ، وـفع 
رد  ) دوشیمن نوخ  صاصق  ششخب  بجوم  وضع  صاصق  ندیشخب  باوج : دنک ؟ هبلاطم  ار   230 ص : یکشزپ ، ماکحا  صاصق  دناوتیم 

(. دشاب هتشاد  لتق  دصق  یناج  ای  ددرگ  لتق  ببس  تحارج  هک  يدراوم 

تاید ماکحا  . 16

وا هب  ار  شدـنزرف  گرم  نیغورد  ربخ  نفلت  قیرط  زا  یخوش  دـصق  هب  شتـسود  تسا . هدوب  یبـلق  یتحاراـن  ياراد  یـصخش  لاؤس 621 -
، هدرک هتکـس  وا  نداد  ربخ  رثا  رب  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  باوج : تسیچ ؟ هلأسم  مکح  دریمیم . هدرک و  یبلق  هتکـس  مه  وا  دـهدیم ،

مکح تسین  دـیعب  تسا ، هدنـشک  ًاـبلاغ  یبلق  يراـمیب  يارب  يربخ  نینچ  دراد و  یبـلق  يراـمیب  هتـسنادیم  رگا  و  دزادرپـب . ار  وا  هید  دـیاب 
ًاعون هک  هدرک  هدولآ  يرامیب  نآ  هب  ياهنوگ  هب  ار  يرگید  نآ ، دننام  رذیا و  هب  التبم  صخش  لاؤس 622 - دوش . يراج  وا  هرابرد  صاصق 
هدراو تاراسخ  ای  هیلع و  ینجم  هید  دنک  توف  هیلع  ینجم  زا  رتدوز  لقان  هچنانچ  دش . دهاوخ  يو  گرم  ای  تامدص  ببس  یتّدم  زا  سپ 

ببس لقان  هاگره  باوج : تسا ؟ یسک  هچ  هدهع  رب  ضحم  ياطخ  دمع و  هبش  دمع و  ضورف  زا  مادک  ره  رد  یناج ، گرم  زا  سپ  وا  رب 
مودـصم ناـمرد  شریذـپ و  هب  فلکم  ناتـسرامیب  کـشزپ و  یتـلود  تاررقم  قـبط  لاؤـس 623 - دـنرادیم . رب  وا  لاوـما  زا  دـشاب  گرم 

ناتـسرامیب زا  دراد ) هژیو  ياهتبقارم  هب  زاین  هتـسنادیم  هکنآ  دوجو  اب   ) ار يو  مودـصم ، نامرد  مامتا  زا  لبق  یکـشزپ  هچناـنچ  دنـشابیم .
توف صیخرت  زا  سپ  زور  دـنچ  یلخاد ، يزیر  نوخ  و  نوخ ، دـنق  نتفر  الاب  رثا  رد  ینوناـق  یکـشزپ  رظن  قبط  مودـصم  و  دـنک ، صّخرم 

، دناهدرک يدب  رایسب  راک  باوج : دنتسه ؟ هید  تخادرپ  نماض   231 ص : یکشزپ ، ماکحا  لاؤس  ضرف  رد  ناتسرامیب  ای  کشزپ  ایآ  دنک ،
، یحاّرج لمع  رد  تراهم  مدـع  یطایتحایب و  لیلد  هب  دـش . هنتخ  کـشزپ  کـی  طّـسوت  مرـسپ  لاؤـس 624 - تسین . اـهنآ  رب  ياهید  یلو 

ندش جک  لوب و  يارجم  ندش  گنت  تلآ 3 . زا  یتمسق  عطق  تلآ 2 . يور  تسوپ  مامت  نتفر  نیب  زا  . 1 دش : دراو  ناشیارب  لیذ  تاراسخ 
لثم دیلوت  مدع  نآ  هجیتن  هک  لازنا ، مدع  و  تلآ ) يور  یعیبط  تسوپ  نادقف  لیلد  هب   ) یـسنج تّذل  تبراقم و  ناوت  نتفر  نیب  زا  تلآ 4 .

رد هک  یتاعیاض  هب  تبـسن  باوج : تسیچ ؟ قوف  تاعیاض  هید  دییامرفب : ًافطل  یکیتسالپ  میمرت  تلآ و  یحارج  لمع  . 5 تسا . يروراب  و 
رگا يروراب ، مدع  دروم  رد  و  دریگیم ، ّقلعت  شرا  سانـشراک  صیخـشت  قبط  هدـمآ ، دوجو  هب  ندـش  جـک  ارجم و  یگنت  تلآ و  تسوپ 

یگتخوس اـی  تحارج  میمرت  يارب  ار  ندـب  تسوپ  زا  يرادـقم  رتکد  لاؤس 625 - دراد . شرا  زین  نآ  دوشن  لـح  لکـشم  هجلاـعم  زا  سپ 
لاؤس تسین . یشرا  هید و  تمسق  نیا  يارب  باوج : دوشیم ؟ هتفرگ  رظن  رد  هناگادج  یـشرا  ای  هید  تمـسق  نیا  يارب  ایآ  تسا . هتـشادرب 
وراد هلیـسو  هب  طقـس  رد  نینج ) ردام  ردـپ و  هدـننک ، قیرزت  رادـیرخ ، هدنـشورف ، کشزپ ، هلمج  زا   ) يدایز دارفا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  - 626

قیرزت رگا  لاؤس 627 - دنکیم . فرصم  ار  اهوراد  هک  تسا  یسک  هدهع  رب  طقس  هید  باوج : تسیک ؟ هدهع  رب  طقـس  هید  دنراد ، شقن 
هک تسا  یسک  هدهع  رب  باوج : تسا ؟ یسک  هچ  هدهع   232 ص : یکشزپ ، ماکحا  رب  هید  دشابن ، ربخ  اب  نینج  طقس  يوراد  رثا  زا  هدننک 

. تسا هداد  وا  هب  ار  روتسد  نیا 
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ناج ظفح  ماکحا  . 17

؟ تسا زیاج  ناناملـسم  ناج  ظفح  يارب  نتفگ  غورد  ایآ  . 1 دیهد : خـساپ  ریز  تالاؤس  هب  نارگید  ناج  ظفح  دروم  رد  ًافطل  لاؤس 628 -
ناج نتخادنا  رطخ  هب  نتفگ و  غورد  اب  دناوتیم  ناسنا  هک  ییاج  رد  . 3 دراد ؟ یتروص  هچ  یّمذ  راّفک  ناج  ظفح  تهج  نتفگ  غورد  . 2
رگید صخش  ناج  نداتفا  رطخ  هب  تروص  رد  و  تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  دوش ، ناملـسم  دنچ  ناج  تاجن  بجوم  رگید ، صخـش  ای  دوخ 
نتفگ غورد  . 3 درادن . لاکشا  . 2 تسا . بجاو  هکلب  زیاج ، اهنت  هن  . 1 باوج : تسیک ؟ هدهع  رب  هید  ندـش ، فلت  و  ناسنا ) نیا  غورد  اب  )

ناج رگا  و  تسین . مزال  نارگید  ناج  ظـفح  يارب  يرگید  اـی  دوخ  ناـج  نتخادـنا  رطخ  هب  یلو  درادـن ، لاکـشا  دارفا  ناـج  تاـجن  يارب 
طیارـش مامت  تسا  مزال  ردام  رب  ایآ  تسا ؟ بجاو  محر  رد  نینج  زا  تظفاحم  اـیآ  لاؤس 629 - تسا . نماض  دزادـنیب  رطخ  هب  ار  يرگید 

هب ًافطل  لاؤس 630 - تسا . مزال  دوشن  جرح  رـسع و  هیام  هک  اجنآ  اـت  باوج : دـنک ؟ مهارف  نینج  یتمالـس  ناـج و  ظـفح  تهج  ار  مزـال 
هکنیا رب  طورـشم  درک ، هیده  وا  هب  ار  دوخ  ياضعا  زا  يوضع  ناوتیم  ناملـسم ، کی  ناج  تاجن  يارب  ایآ  . 1 دیهد : خساپ  ریز  تالاؤس 
يارب رگا  . 3 دیامن ؟ تفایرد  یلوپ  دناوتیم  وضع  هدنهد  ایآ  . 2 233 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دشابن ؟ وضع  هدنهد  هّجوتم  یناج  رطخ  چیه 
مادقا نیا  ایآ  دباییم ، تاجن  گرم  زا  یناملسم  راک  نیا  اب  یلو  دشاب ، هتشاد  دوجو  گرم  زا  رتمک  رطخ  بیـسآ و  لامتحا  وضع ، هدنهد 

نیا رتهب  یلو  تسا ، زیاج  . 2 دوش . بجاو  تسا  نکمم  هاگ  و  تسا ، بوخ  حجار و  هکلب  درادن ، یلاکـشا  اهنت  هن  . 1 باوج : تسا ؟ زیاج 
هب هک  یصخش  هب  تبـسن  لاؤس 631 - تسا . زیاج  . 3 وضع . دوخ  لباقم  رد  هن  دریگب ، وضع  نتـشادرب  هزاـجا  لـباقم  رد  ار  لوپ  هک  تسا 
زا تعنامم  رگا  . 2 تسا ؟ بجاو  نارگید  رب  يو  یـشکدوخ  زا  يریگولج  ایآ  . 1 دییامرفب : دیامن  یـشکدوخ  هب  مادقا  دهاوخیم  ياهنوگ 

صخش يرادزاب  رگا  . 3 تسیک ؟ هدهع  رب  نآ  تخادرپ  و  درک ؟ لّمحت  دیاب  یغلبم  هچ  ات  دشاب ، یجراخم  مزلتسم  صخش ، نآ  یشکدوخ 
لابقتسا رطخ  نیا  زا  دیاب  هزادنا  هچ  ات  دشاب ، هدنهد  تاجن  تمالس  نداتفا  رطخ  هب  ای  یناج  رطخ  زا  لابقتـسا  مزلتـسم  یـشکدوخ ، زا  قوف 

زا تعنامم  يارب  اـیآ  . 5 دراد ؟ دوـجو  یبرح  ریغ  رفاـک  یبرح و  رفاـک  ناملـسم ، نیب  یقرف  يدرف ، نینچ  ناـج  تاـجن  رد  اـیآ  . 4 دیامن ؟
مدـع تروص  رد  . 6 دراد ؟ ّتیلخدـم  هدـنهد ، تاجن  فیلکت  رد  تاجن - يارب  يو - تیاضر  مدـع  ای  تیاـضر  صخـش ، نآ  یـشکدوخ 
هدننک یشکدوخ  صخش  هب  مه  یبیسآ  نمض  رد  هک  داد  ماجنا  يو  تاجن  تهج  رد  یمادقا  یـسک  رگا  دوخ ، ناج  تاجن  يارب  تیاضر 

و تسا ، بجاو  یناملسم  ره  رب  یـشکدوخ  زا  يریگولج  ات 3 .  1 باوج : تسا ؟ نماض  یجنم  اـیآ   234 ص : یکـشزپ ، ماکحا  دش ، دراو 
صخش نآ  رب  دشاب ، یناج  رطخ  مزلتسم  ای  دشاب ، نیگنس  نآ  هنیزه  رگا  اّما  دزادرپب . هدنرادزاب  صخش  دیاب  دشاب  هتـشاد  یمک  هنیزه  رگا 

رفاک دروم  رد  و  تسین ، مزال  یبرح  رفاک  ناـج  تاـجن  . 4 دزادرپب . ار  نآ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ییاناوت  لاملا  تیب  هچنانچ  یلو  تسین ؛ مزال 
دسریم وا  هب  یبیسآ  هک  تسا  یهار  هب  رـصحنم  شتاجن  هک  یتروص  رد  . 6 تسین . مزال  وا  تیاضر  . 5 تسا . نداد  تاجن  طایتحا  یّمذ 

؟ دریمب ای  دوش ، رتدـب  وا  ّتیعـضو  رگا  یّتح  دـنک ، یچیپرـس  نامرد  زا  دراد  قح  رامیب  اـیآ  لاؤس 632 - تسین . نماض  درادـن و  یلاکـشا 
رازآ ناـمرد  و  دـسریم ، وا  هب  یّمهم  ررـض  هک  ییاـج  نینچمه  دـنک . عطق  ار  ناـمرد  دـناوتیمن  راـمیب  گرم ، رطخ  تروص  رد  باوـج :

ار دوخ  یتمالس  لقاال  ای  هتخادنا ، رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  و  هدومن ، اذغ  باصتعا  هک  یسک  هب  تبـسن  لاؤس 633 - دناسریمن . وا  هب  یّمهم 
يارب راک  نیا  اـیآ  . 1 دـییامرفب : دومن ، ظفح  یناج  رطخ  زا  ار  وا  ناوتیم  کشزپ  طّسوت  يرابجا  هیذـغت  اب  اـهنت  و  هدرک ، هرطاـخم  راـچد 
يارب دشاب ، هدننک  باصتعا  حرج  برـض و  هب  رـصحنم  نآ  هار  و  بجاو ، هیذغت  رگا  . 2 دنکن ؟ یمادقا  دـناوتیم  ای  تسا ، بجاو  کشزپ 

هید مزلتسم  و  يو ، تسوپ  گنر  رییغت  بجوم  یسک  نینچ  حرج  برـض و  رگا  . 3 تسا ؟ زاجم  وا  حرج  برـض و  رادقم  هچ  يو ، تاجن 
، اذغ باصتعا  اب  دنادیم  هک  ياهدننک  باصتعا  هب  تبـسن  قوف  مکح  ایآ  . 4 235 ص : یکـشزپ ، ماکحا  تسیک ؟ هدهع  رب  نآ  هید  ددرگ ،
رد بیبط  هفیظو  دراد ، قرف  رگا  دـنکیم ؟ قرف  تسا  ربخ  یب  شراک  بقاوع  زا  هک  یـصخش  اـب  دـهدیم ، رارق  گرم  ضرعم  رد  ار  دوخ 

باصتعا ناج  ظفح  تهج  هب  هن  دـنیامنب ، اذـغ  هدـننک  باصتعا  هب  تبـسن  يرابجا  هیذـغت  هب  روبجم  ار  کشزپ  رگا  . 5 تسیچ ؟ وا  دروـم 
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رد ناناملسم  ریاس  کشزپ و  يارب  راک  نیا  . 1 باوج : دراد ؟ یفیلکت  هچ  کشزپ  يرما ، هب  تبـسن  يو  زا  نتفرگ  رارقا  يارب  هکلب  هدننک ،
هید بوجو  دراوـم  رد  . 3 تسا . زیاج  اذـغ  هدـننک  باصتعا  يارب  رطخ  ساسحا  دراوم  رد  مزال  ّلقاّدـح  . 2 تسا . بجاو  بوجو ، دراوـم 

رد رگم  دنک ؛ ندروخ  اذـغ  هب  روبجم  ار  وا  دـناوتیمن  بیبط  دـشابن ، رطخ  رد  رامیب  ناج  هاگره  . 5 درادـن . یتوافت  بیبط  يارب  . 4 درادن .
. دشاب نایم  رد  یمالسا  هعماج  روشک و  ّمهم  حلاصم  هک  يدراوم 

رارطضا ترورض و  ماکحا  . 18

فلتخم دراوم  باوج : هربخ ؟ لـها  رظن و  بحاـص  دارفا  اـی  فّلکم ، صخـش  اـی  تسا ، فرع  هدـهع  رب  ترورـض  نییعت  اـیآ  لاؤس 634 -
لاـمتحا هک  يدروم  رد  اـیآ  لاؤس 635 - تسا . هربـخ  لـها  رظن  هب  هتـسب  هدـیچیپ  دراوـم  رد  و  فرع ، رظن  هب  هتـسب  هداـس  روـما  رد  تسا ؛

دراوم رد  یلو  دوش ؛ تباث  ترورـض  دـیاب  تسین ، یفاـک  ترورـض  لاـمتحا  باوج : دومن ؟ ترورـض  هلماـعم  ناوتیم  دوریم ، ترورض 
هب انب  رامیب  کی  رد  هک  یتروص  رد  لاؤس 636 - تسین . مزال  رطخ  هب  نیقی  و  تسا ، یفاک  رطخ  فوخ  رطخ ،  236 ص : یکشزپ ، ماکحا 

بیبط صیخـشت  قبط  ددرگ ) هجوز  يارب  یناج  رطخ  ثعاب  هک  ياهنیمز  اـهیرامیب ، نتـشاد  هقلخلاصقاـن ، نادـنزرف  قلخ  نوچمه   ) ياّهلدا
قیداصم زا  دروم  نیا  اـیآ  تسا . رظن  اـی  سمل  مزلتـسم  زین  اـبطا  يداهنـشیپ  شور  نیرتهب  یفرط  زا  و  دـشاب ، مزـال  یگلماـح  زا  يریگولج 

ءزج رامیب ، تقو  نانکراک و  مزاول ، یناکم ، تاـناکما  قیـض  اـیآ  لاؤس 637 - تسا . رارطـضا  قیداـصم  زا  يرآ  باوج : تسا ؟ رارطـضا 
ای تسا ، فلاخم  سنج  کشزپ  هب  رصحنم  هار  دوش  هداد  صیخـشت  هاگره  تسا ، یفرع  رما  کی  رارطـضا  باوج : تسا ؟ رارطـضا  دراوم 

تامدخ تفایرد  تهج  رامیب  ندش  لّطعم  ایآ  لاؤس 638 - دوشیم . بوسحم  ترورض  قادصم  دراد ، جرح  رسع و  تسین  رـصحنم  رگا 
. دش مولعم  الاب  باوج  زا  باوج : دوشیم ؟ هدرمش  رارطضا  ینامرد ،

زاجم ریغ  ياهیندروخ  . 19

« ًاـیرط ًاـمحل   » يّدـج قادـصم  و  تساهتـشوگ ، نیرتـهب  زا  نیـصّصختم  رظن  قبط  فدـص  لـخاد  تشوگ  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب  لاؤس 639 -
رایتخا و تروص  رد  نآ  زا  هدافتـسا  دـننکیم ، زیوجت  ضارما  زا  یـضعب  هجلاعم  يارب  ابطا  ًاضعب  و  دراد ، يرامـشیب  صاوخ  و  دـشابیم ،

تشوگ لاؤس 640 -  237 ص : یکشزپ ، ماکحا  تسا . لاکشا  یب  ترورض  تروص  رد  اهنت  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  هجلاعم  رارطضا و 
زا هدافتسا  راکـش و  درادن . یهقف  یملع و  ربتعم  دنـس  دنچ  ره  تسا ، ّرثؤم  ضارما  زا  یـضعب  هجلاعم  رد  تشوگ  مارح  تاناویح  زا  یخرب 

زیاج دـشابن ، جالع  هار  اهنت  نّیدـتم  بیبط  صیخـشت  قبط  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  تاناویح  هنوگنیا  نوخ  اـی  تشوگ 
نارامیب يارب  اهیندروخ  نیا  فرـصم  دراد ، ررـض  نارامیب  زا  یخرب  يارب  اهاذـغ  اههویم و  داوم ، زا  یـضعب  ندروخ  لاؤس 641 - تسین .

. تسا مارح  نآ  ندروخ  دشاب ، هتشاد  یّمهم  ررض  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ 

هقّرفتم . 20

کشزپ طّسوت  صّحفت  قیقحت و  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  نارگید  همیب  هچرتفد  زا  هدافتـسا  لاؤس 642 - نارگید  همیب  هچرتفد  زا  هدافتـسا  فلا )
مزال صّحفت  بیبط ، يارب  یلو  تسین ؛ زاـجم  ًاعرـش  دادرارق  تارّرقم و  فـالخ  رب  همیب  هچرتفد  زا  هدافتـسا  هنوگره  باوج : تسا ؟ مزـال 

هاگ هک  یلاح  رد  دراد ، یمکح  هچ  هجلاعم  يارب  نارگوداج  اهریگلاف و  هب  هعجارم  لاؤس 643 - رگوداج  ریگلاف و  هب  هعجارم  ب ) تسین .
، ناریا یتّنس  ياهتلاوت  لاؤس 644 - یگنرف  تلاوت  زا  هدافتسا  ج ) تسا . مارح  اهنآ  هب  عوجر  باوج : دننکیم ؟ هجلاعم  ار  یتخس  ضارما 
؟ تسا زاجم  یگنرف  تلاوت  زا  هدافتـسا  ایآ  تسا ، رـضم  یبلق  نارامیب   238 ص : یکـشزپ ، ماکحا  یـضعب  هلمج  زا  نارامیب  زا  یخرب  يارب 

دناوتیم رامیب  ایآ  لاؤس 645 - ینامرد  ياههمانرب  ندـنام  یفخم  ياـضاقت  د ) تسا . زاـجم  همه  يارب  یگنرف  تلاوت  زا  هدافتـسا  باوج :
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دراد ّقح  دنزب ، وا  هب  ياهمطل  نآ  ندش  اشفا  هک  یتروص  رد  باوج : دوش ؟ ماجنا  هنامرحم  وا  ینامرد  ياههمانرب  هیّلک  هک  دنک  تساوخرد 
كرت تروص  رد  قذاح  ياـبطا  صیخـشت  قبط  هک  يراـمیب  لاؤس 646 - نآ  كرت  ای  یحاّرج  لـمع  باـختنا  ه ) دـنک . یتساوخرد  نینچ 

جنر درد و  راچد  رمع  نایاپ  ات  یلو  دنامیم ، هدنز  يوق  لامتحا  هب  لمع  نیا  هب  مادـقا  تروص  رد  و  درم ، دـهاوخ  يدوز  هب  یحاّرج  لمع 
درد و راچد  دنامب ، هدنز  هک  یتروص  رد  یلو  تسین ، یفتنم  زین  تروص  نیا  رد  گرم  لامتحا  دنچره  دش و  دهاوخ  اسرفتقاط  دـیدش و 
لاؤس 647- دـنک . باختنا  ار  فرط  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  ّریخم  باوج : تسیچ ؟ شفیلکت  دـش ، دـهاوخ  اسرف  تقاـط  دـیدش و  جـنر 

لمع رگا  و  دنک ، لّمحت  ار  جنر  درد و  دیاب  و  هدش ، ریگنیمز  رمع  نایاپ  ات  دنکن ، یحاّرج  هچنانچ  تسا ، هتسکش  یصخش  ياپ  ناوختـسا 
لمع هچنانچ  . 2 دشابیم ؟ لمع  يارب  مادقا  يو  فیلکت  يدوبهب ، لامتحا  دصرد  دنچ  اب  . 1 دییامرفب : دوشیم ، هداد  يدوبهب  لامتحا  دنک 

: باوج دشابیم ؟ لمع  كرت  هفیظو  گرم  لامتحا  دصرد  دنچ  اب  دییامرفب  دشابن ، دیعب  مه  گرم  لامتحا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  طیارش  و 
لامتحا رگا  . 2 دـنکن . یهاتوک   239 ص : یکـشزپ ، ماکحا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب ، يدوبهب  يارب  ياهظحـالم  لـباق  لاـمتحا  رگا  . 1
دوشیم یگدیسر  دارفا  راک  هب  تبون  قبط  هک  يروما  رد  تبون  تاعارم  ایآ  لاؤس 648 - تبون  تاعارم  و ) تسا . زیاج  دشابن  دایز  گرم 

هک رـضاح  لاـح  رد  باوج : تسا ؟ مارح  نآ  زا  فّلخت  و  هدـش ، بوسحم  یعرـش  ییـالقع و  قح  کـی  ناکـشزپ ) تیزیو  تبوـن  دـننام  )
هب و  ددرگیم . بوسحم  ییالقع  قح  کی  رما  نیا  دوشیم  ماجنا  تبون  رد  نتفرگ  رارق  فص و  تروص  هب  عامتجا  رد  اهراک  زا  يرایـسب 
رد هک  مینادیم  و   ) تسا مدرم  قوقح  رب  يّدعت  ملظ و  تمرح  ّهلدا  لومـشم  دـیآیم و  باسح  هب  ملظ  یعون  نآ  ندرب  نیب  زا  رگید ، ریبعت 

انثتـسا القع  ِفرع  رد  هک  يدراوم  رد  يرآ  هعرتخم ) تاعوضوم  رد  زج  فرع ، زا  تاعوضوم  دوشیم و  هتفرگ  عرـش  زا  ماکحا  اـج  همه 
ییاهزور هچ  رد  لاؤس 649 - رامیب  زا  تدایع  نامز  ز ) درادن . یلاکـشا  نآ ، دـننام  رتکد و  بطم  رد  یـسناژروا  رامیب  کی  لثم  دوشیم ،

نایم رد  زور  کـی  هکلب  دـیورن ، ضیرم  تداـیع  هب  زور  همه  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  باوج : تفر ؟ راـمیب  تداـیع  هب  دـیابن  هتفه  زا 
( ددرگ وا  يدوبهب  تفرـشیپ  ای  رامیب  يداش  ثعاب  هک  رادقم  نآ  رگم   ) درادن یموزل  یپ  رد  یپ  تدایع  دوش  ینالوط  يرامیب  رگا  و  دشاب .

لاؤس نامرد  يارب  رفک  دالب  هب  رفـس  240 ج ) ص : یکـشزپ ، ماکحا  میتفاین . يربتعم  تیاور  تدایع  هلأسم  رد  هتفه  ماّیا  توافت  هراـبرد  و 
ای و  دوشن ، نکمم  یمالـسا  دالب  رد  نامرد  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  يرامیب  ناـمرد  روظنم  هب  رفک  دـالب  هب  رفـس  - 650

. درادن یعنام  دشاب  هتشاد  ینشور  حیجرت  دروم  نآ  رد  یمالسا  ریغ  دالب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 
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داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 
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يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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