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هرمن ؤساالت حرش فیدر

: تایاور و تایآ ( فلا
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. دینک صخشم ریز ینآرق یاهترابع اررد کرش و دیحوت عون

تیکلا ردم دیحوت «« « ... ضْرَأْلا يِف اَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم ِهَّلِلَو ( فلا

تیقلا ردخ دیحوت «« « ... ٍءْيَش ِّلُك َخُقِلا ُهَّللا ِلُق ب)

یلمع کرش «« « ... ُهاَوَه ُهَهَلِإ َذَخَّتا ِنَم َتْيَأَرَأ ج)

؟ دشابیم نسُح مادک رگنایب « ِهِلَمَع ْنِم ٌرْیَخ ِنِمْؤُمْلا «ُهَّیِن هفیرش ثیدح

یلعاف نسح

: دیهد خساپ وساالت هب ریز هفیرش هیآ رد تقد اب

« َنومَلظُي ال مُه َو اهَلثِم اّلِإ ىزجُي َفال ِةَئِّيَّسلا َءاجِب نَم َو اهِلا ثمَأ ُرشَع ُهَلَف ِةَنَسَحلا َءاجِب «نَم

یهلا بضغ رب یهلا تمحر تقبس تنس ؟ تسا یهلا تنس مادک رگنایب ( فلا

؟ دروخیم مقر یزیچ هچ ساسا رب ناسنا هدنیآ ، یهلا نوناق اب قباطم ب)

دنک. یم هک ییاه باختنا و شدوخ درکلمع ساسا رب
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: طلغ و حیحص ب)

غ⃝ ص⃝ . دراد دوجو لباقتم هطبار یعامتجا دعب و یلمع دیحوت یدرف دعب نایم

ص . تسا ناما رد ناطیش زا دهد ماجنا ادخ یارب هناصلا ارخ دوخ یاهراک زور لهچ سک ره

غ⃝ ⃝

غ ص⃝ . دربیمن یاهرهب رایتخا تردق زا لمع ،رد دنکیم راکنا ثحب اررد رایتخا هک یسک

⃝
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. دینک لماک ار خیلا یاج ج)
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و تمحر ، تردق ،..... تمکح ...... رگناشن و دنوادخ ... شخب یلجت .. شدوخ دح رد یدوجوم ره

. تسا یهلا تافص ریاس

نآ ندرک هدایپ و ارجا و تسادخ ملع.... وزا.. ادخ نآ زا اهیراکهزیر و تادوجوم همه اب ناهج هشقن

. تسادخ ... هدارا هب.... زین

هصغ و هودنا ندرک فرطرب و رمع ..... شیازفا ..... بجوم محر هلص

. دوشیم یگدنز ........... دوبهب ...... بجوم نارگید
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یگدنز و نید : سرد نومزآ
: نومزآ خیرات

هقیقد ۶۰ : نومزآ نامز

یلا عت همساب

ریدغ مایپ یتلود ریغ ناتسریبد
( ) هحفص

: یگداوناخ ومان مان
مهدزاود : هیاپ

( یناسنا ، یضایر )

: یلدنص هرامش



: طابترا د)

1/5

( تسا یفاضا دروم ؟(کی دراد طابترا پچ تمس دروم مادک اب تسار تمس دراوم زا کی ره

میمصت و رکفت -1 ۳«« ایب ادرف ار گنس ییوگ چیه - فلا

ادخ اب زاین و زار -2 ۱« منک نآ ای منک نیا ، ییوگ هک نیا ب-

یریذپ تیلوئسم -3 ۴« تسا لد دنوادخ هیبنت همه شنیرفآ ج-

ادخ هب تفرعم شیازفا -4
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: خساپ هاتوک هـ)

0/5 بلق یافص و یکاپ نتشاد لیلدب ؟ دنتسه رتقفوم ادخ تفرعم رد ناناوج و ناناوجون ارچ

، تسا قرب نایرج اب قرب دلوم هطبار هیبش یدح ؟ات تسیچ هیبش یدح ات ناهج اب دنوادخ هطبار

یم شوماخ مه نآ هب لصتم یاه والپم هدش عطق مه قرب نایرج دوش فقوتم دلوم هک نیمه

دنوش

تسانعم نیا ؟هب تسانعم هچ هب تسا هدرک یفرعم اهناسنا یلو (ص)ار مرکا ربمایپ دنوادخ هکنیا

هدنناسر و هطساو ) تسا هداد رارق دوخ والتی یارجم و ریسم صاررد مرکا ربمایپ ، دنوادخ هک

( دنتسه دنوادخ نامرف

اب زاین و .۲)زار دنوادخ هب تبسن تخانش و تفرعم شیازفا ؟۱) دیربب مان خاالصار تیوقت یاههار

تابجاو ماجنا یارب وتالش هانگ زا یرود وا.۳) زا نتساوخ کمک و دنوادخ

یرتشیب یهاگآ و تفرعم هکاب یتروص ؟رد تسا رتسدقم و رتدنمشزرا تروص هچ رد یلمع ره

دوش. ماجنا

اه۷ ناسنا دوخ لمع هجیتن ؟ دشابیم یزیچ هچ هجیتن جاردتسا ماالءو تنس هریاد رد نتفرگ رارق

. تسا
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: یحیرشت ؤساالت و)
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؟ تسا ناوتان دنوادخ یتسیچ و تاذ تخانش رد ناسنا ارچ هک دینک الل دتسا

کرد ییاناوت طقف ناسنا نهذ . تسا دودحمان دنوادخ تاذ و تسا دودحم ناسنا نهذ نوچ

. دنشاب دودحم یروما و دنک ادیپ هطاحا اهنآ هب دناوتب هک دراد ار یتاعوضوم
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. دیهد حیضوت ار تیبوبر رد کرش ، کرش بتارم زا

اررب تادوجوم روما ریبدت هک دنتسه زین ینارگید وا، رانک ورد دنوادخ رب عالهو هکنیا هب داقتعا

و دنک زاب هناگادج باسح تاقولخم ریاس ای دوخ یارب ، یهلا تیبوبر رانک رد یسک رگا . دنراد هدهع

. تسا هدش کرش راتفرگ دنک ریبدت ار روما ، دنوادخ زا لقتسم دناوت یم یسک هک دنک نامگ

؟ تسا یدیحوت ( یعامتجا ماظن ) هعماج کی تقو هچ و تسیچ هعماج کی نکر نیرتمهم

ساسا رب نآ مکاح هک تسا یدیحوت هعماج کی یتقو . تسا نآ تموکح هعماج کی نکر نیرتمهم

تسا هدرک نییعت مکاح یارب دنوادخ هک ار یطیارش نامه و دشاب هدیسر تموکح هب یهلا نیناوق

. دروآرد ارجا هب هعماج اررد یهلا نیناوق دشوکب و دشاب اراد

. دینک فیرعت ار یضرع للع

دننک، تکراشم رگیدکی یراکمه واب هعومجم تروص هب لماع دنچ تسا نکمم هدیدپ ره شیادیپ رد

نیا زا مادک دننک،ره یم اج واجهب دنریگ یم ار گرزب نادلگ کی یاه هتسد رفن ود یتقو ثمال

لماع ،ره یضرع للع دوش.رد یم نادلگ ییاجباج ثعاب هک دننک یم دراو ار یصاخ یورین رفنود

. دراذگ یم رثا هدیدپ یور رب یرگید زا لقتسم و میقتسم روطب

. دیسیونب ار یرشب ناحتما اب یهلا ناحتما قرف

ناحتما قیرط اتزا میشوک یم و میتسه ربخ یب دارفا نورد تقیقح زا امغابلا یرشب ناحتما رد

، تسین دارفا نورد زا ندش هاگآ یارب میلع دنوادخ ناحتما یلو ، میسرب المز یهاگآ هب اهنآ ندرک

. تسا دارفا ینورد الت یامت نداد ناشن و اهدادعتسا ندناسر روهظ وهب نداد دشر یارب هکلب

18

1/25

19

0/75

20

1

21

یهافش هرمن 4+ هرمن 16

2

3



4

5

6

7

8

9

10

مراب 20عمج


