
: لماش مهدزاود هفسلف هوزج

همانسرد ●

خساپ هارمه هب سورد یحیرشت وساالت ●

همانخساپ هارمه هب یتست وساالت ●

هدش باختنا هام و هرهم و نارواشم یاه باتک زا یتست وساالت )

( تسا

سدقم دهشم - دیعسوب هرهاط : میظنت و حارط



« یتسیچ و یتسه »1 سرد

« یتسیچ و یتسه » موهفم ود تبسن

. تسا « هفسلف هیلوا » لئاسم زا یکی -1

تساه ناسنا نایم میهافم نیرت درب راکرپ 2-زا

دنور یم راک هب مه رانک الرد ومعم -3

تیهام ← یتسیچ دوجو ← یتسه

دراد دوجو گنس دراد دوجو هوک دراد دوجو تخرد ثملا:

( یتسیچ و تیهام ) عوضوم ← گنس هوک، ، تخرد

( یتسه ) لومحم ← دراد دوجو

میراد یم رب مدق هس « یتسیچ و یتسه » موهفم نیب تبسن تخانش یارب

»ار ییاهزیچ » نامفارطا رد هراومه ) میوش یم هجوتم شیوخ یگدنز رد تقد اماب زا کی ره : لوا مدق

میا. هدرک هدافتسا اه نآ زا زاین بسح وهب هتفای

دوش: یم تشادرب لصا ود نتم نیا زا

و دراد دوجو ییاه تیعقاو جراخ »←ردعملا تسه یتیعقاو » لصا »ای نهذ زا لقتسم تیعقاو » لصا -1

. دنتسین یلا یخ

.« تفرعم و تخانش ناکما » دنتسه تخانش لباق یجراخ یاه تیعقاو -2

یم یگنسرگ عفر نآ ندروخ اب تسا اذغ نیا ای موش یم باریس نآ ندروخ اب نم و تسا بآ نیا ثمال:

منک

میا هدرب یپ دوخ هابتشا هب دعب یکدنا اما میا هتشادنپ دوجوم و یعقاو ار یزیچ مه یهاگ دعب:ام بلطم

هداج رد بارس ندید دننام

. دراد تخانش و تفرعم »رد اطخ » ناکما هب هراشا هتکن نیا

: تسخن مدق لا وس

؟ دوش یم تشادرب یفسلف یاه مایپ هچ ریز یاه ترابع 1-زا

« میا هدرک هدافتسا اه نآ زا زاین بسح ورب میا هتفای ار ییاه زیچ نامفارطا رد هراومه -«ام فلا

« میا هدرب یپ دوخ هابتشا هب دعب یکدنا اما میا هتشادنپ دوجوم و یعقاو ار یزیچ ام ب-«هاگ

.......................-3..................-2 ..............-1: خساپ

لا؟ وس



؟ تسا یفسلف مایپ هچ هدنراد رب رد اه ناسنا یلومعم و یعیبط راتفر

نآ ساسا رب لمع »و نهذ زا لقتسم تیعقاو » لصا شریذپ هدنهد ناشن ← خساپ

ندیشون اب نم و دراد تیعقاو دراد؛ثمالبآ دوجو ییاه تیعقاو نم فارطا یایندرد نهذ زا جراخ ینعی

. موش یم باریس نآ

: مود مدق

یم لا وس ناشندوب زیچ هچ »و«نآ»زا «نیا هملک زا هدافتسا دوخ،اب فارطا یاه زیچ هب هراشا اب یهاگ ام

« تسیچ مناد یمن اما تسه یزیچ مناد هک«یم تسا وساالتنآ نیا موهفم ؛ مینک

: سپ

نتشاد یتسیچ -2 ندوب دوجوم -1 میبای یم نآ رد تیثیح ود مینک یم هدهاشم هک یزیچ ره

. تساه نآ یصاصتخا هجو « تیهام و« تادوجوم کرتشم هجو « دوجو »

لا؟ وس

هجو کی مادک و دنتسه تیثیح دنچ یاراد ( نامفارطا یایشا ام( نهذ زا جراخ عملا یاه تیعقاو

؟ تساه نآ کرتشم هجو کی مادک و یصاصتخا

.................: خساپ

لا؟ وس

یصاصنخا هجو و کارتشا هجو ،« دراد دوجو هوک »،« دراد دوجو گنس »،« دراد دوجو تخرد »: یایاضق رد

. دینک صخشم ار

................ خساپ

لا؟ وس

؟ دراد یتیثیح هچ هب هراشا ام خساپ ،« گنس » دوش هداد خساپ ؟»و تسیچ «نیا دوش لا وس هاگ ره

................ خساپ

: موس مدق

تسا « تیهام اب دوجو تریاغم و زیامت اب« هطبار رد ثحب موس مدق رد

: هتکن

و دوب ساالیم هفسلف سسؤم « یباراف درک،« هراشا تیهام اب دوجو زیامت هب هک ناملسم فوسلیف نیلوا

داد. همادا ار وا هار انیس نبا وا زا سپ

نیا موهفم .حلا تسا نآ فلتخم هبنج ود یتسیچ و یتسه ،« تخرد » لثم فلتخم یاه تیعقاو دروم رد

دوجوم ود ای فلتخم قادصم ود مینک یم هدهاشم ار یتخرد یتقو جراخ ردعملا ام ینعی ؟ تسیچ ترابع

؟ یتسیچ یکی و یتسه یکی ، میبای یم فلتخم



»ود یتسیچ »و« یتسه » میئوگ یم یتقو هک: دنک یم نایب هنوگ نیا هلئسم نیا اب هطبار رد انیس نبا

توافت هکلب دنا، هدش بیکرت مه هکاب دنزیچ کی زجزا ود اه نآ هک تسین انعم نیا ،هب دنزیچ کی زا هبنج

»و دوجو » مان هب هناگادج زیچ ود جراخ واالرد تسا « موه فم » تهج »وزا نهذ رد« طقف ود نیا

. میرادن « تخرد »

هناگادج دوجوم ود هن دنا فلتخم موهفم ،ود دوجو و تخرد ← مهم هتکن

رد دعب و میرب یم شدوجو هب یپ مینیب یم ار یتخرد ( نهذ زا جراخ (عملا ناتسوب رد ام یتقو : حیضوت

.« دراد دوجو تخرد »: میئوگ یم و مینک یم لمح تخرد اررب دوجو یقطنم هیضق کی بلا ردق نهذ

، جراخ وردعملا قادصم رظن وزا تسا نهذ ورد موهفم رظن زا توافت نیا اما تسا تخرد زا ریغ دوجو

. تسین رتشیب زیچ کی

لا؟ وس

؟ تسانعم هچ ،هب دنزیچ کی زا هبنج »ود یتسه »و« یتسیچ » دییوگ یم انیس نبا یتقو

................: خساپ

دنرادن یهاگ و دنراد یجراخ قادصم یهاگ ینهذ میهافم : هتکن

... هوک لگ، : دننام .« یتسه » مه و دنراد یتسیچ » مه هک دنتسه یناوارف ایشا ام فارطا

( یتسیچ مه و یتسه هب نئمطم (مه

اه نآ یتسه طاالعامزا اما دنراد دربراک مولع رد یتح و تسا نشور ام یارب ناش یتسیچ روما یخرب

یسدنه لا کشا : لثم . تسین تقد نامه هب

یتسیچ هب نئمطم طقف

حور ، دنوادخ : لثم . میرادن اه نآ یتسیچ زا ینشور رظنزونه اما میراد ربخ روما یخرب یتسه زا

یتسه هب نئمطم طقف

. دنرادن دوجو نونک هکات میناد یم اما « مینک روصت نهذ رد«رد میناوت یم اهار یتسیچ یخرب

هویج یایرد ، سونقق ، لوغ : لثم

نونک ات یتسه مدع هب نئمطم مه و یتسیچ هب نئمطم مه

: رکفت

؟ دننک ادیپ مه یتسه ، یتسیچ ضرف هکاب دوبن ،المز تشادن یتوافت یتسه اب یتسیچ رگا امش رظن هب

نهذ زا جراخ ردعملا اما مینک روصت ،( یتسیچ ای تیهام ) لوغ میناوت یم نهذ رد ارچ سپ لوغ لثم

؟ تسین لوغ

؟ دوش یم روآ دای ار یفسلف لصا مادک بلطم نیا

: رکفت

دشاب دناوت یم مه نم،«لگ» هچغاب .ثمالرد مینک بلس ار دوجو میناوت یم اه تیهام زا یخرب هراب رد



حلا نیع دوب،ورد تیهام زا یئزج وای تیهام دوخ ینعی ، تیهام نیع » دوجو رگا امش رظن .هب دشابن مه

دشابن مه و دشاب مه ینعی ؟ دوبن ضقانت ، لوغ ثملا دننام ؟ تسین میئوگب میتسناوت یم

: رکفت

رد داد.ثمال یم دوجو یانعم دیاب میدرک یم شرارکت یتقو سپ دوب، دوجو یانعم هب یتیهام ره رگا

دوجو یانعم هدش رارکت لومحم ناونع هب یتقو تسا تیهام ای عوضوم هک هوک ،« تسا هوک هوک » هیضق

؟ تسین یرگید زیچ و تسا هوک نآ تیهام هکنیا ای دراد دوجو هوک هک تسا نیا هلمج ینعم ینعی ؟ دراد

لا؟ وس

؟ تسا یفسلف لصا مادک نیبم هدش رکذ تارکفت زا مادک ره امش رظن هب

نیا لصا نیا رگید مان »ای تیهام اب دوجو تریاغم لصا »← دشاب نیا دیاب امش تسرد خساپ

« نهذ رد تیهام رب دوجو تدلیز »← تسا

موهفم رظن زا هک تسانعم نادب نیا و جراخ و نیع رد هن تسا نهذ رد تیهام اب دوجو تدایز هجوت

قادصم هن دنتسه توافتم

: سرد همادا یارب همدقم کی

رد دیاب اه مادک ( هجرد علض-180 هس - هیواز - لکش ) میهافم نایم »زا تسیچ ثلثم » دوش هتفگ امش هب رگا

؟ دوش هدافتسا نآ فیرعت

هلب

میهافم نیا دوش، یمن فیرعت میهافم یان نودب ثلثم »و یعلض هس لکش » دییوگ یم ثلثم فیرعت رد امش

. دنوش یم هدیمان ثلثم « هدنزاس و ینورد میهافم » یتاذ ، دنتسه ثلثم هدنزاس هک

ورد تسا ناسنا یتاذ مادک ( دیفس - قطان - تماق دنلب - ناویح ابیز- ) میهافم نایمزا ناسنا فیرعت رد

؟ دراد دربراک ناسنا فیرعت

« قطان ناویح » هلب

تسا یکی قطان ناویح و ناسنا موهفم ینعی

. دییوگب ایاضق لومحم هب هجوت اراب ریز هیضق ود توافت حلا

هشیمه هدمآ تسد هب هیضق دروم مادک 2-رد ؟ تسا یرورض عوضوم رب لومحم لمح -1 هیضق مادک رد

هب لومحم دروم ماددک ؟4-رد دهاوخ یمن لیلد عضوم رب لومحم لمح هیضق مادک 3-رد ؟ تسا قداص

؟ تسا رت هدرتسگ طقف اما تسا عوضوم یانعم

تسا اشوک ناسنا ب- تسا قطان ناویح ناسنا – فلا

: خساپ

. دشاب یم « تسا قطان ناویح ناسنا » هیضق وساالت، مامت هب تسرد خساپ

کی هب ناسنا ینعی عوضوم –ج-اب تسین قداص هشیمه -ب- تسین یرورض - فلا ناسنا رب اشوک لمح اما

دراد لیلد هب زاین ود- تسین انعم



؟ ینف لا وس

؟ تسا هتسد مادک »،زا دراد دوجو ناسنا » هیضق ،رد ناسنا »رب دوجو » لمح امش رظن هب

یم مه ناسنا نوچ ) تسین یرورض مه اریز دشاب یم ،« تسا اشوک ناسنا » دننام تسا حیحص امش خساپ

اب مه و دراد زاین لیلد هب مه ،( تسا یرورض ناسنا یارب ندوب قطان ناویح اما دشابن مه دشاب دناوت

. تسین انعم کی هب ناسنا

: میزومایب دیدج الح طصا ود سپ

قطان ناویح و ناسنا موهفم : دننام ؛ دشاب یکی لومحم و عوضوم موهفم هاگ ←ره یتاذ یلوا لمح -1

دوجو و ناسنا موهفم دننام ؛ دشاب عوضوم موهفم زا ریغ لومحم موهفم هاگ ←ره یعانص عیاش لمح -2

لا؟ وس

؟ دینزب ثملا رگید یعانص عیاش و یتاذ یلوا لمح ود دیناوت یم ایآ

: دیوگ یم انیس نبا

ناویح لمح اب ناسنا رب دوجو لمح ،« تسا دوجوم ناسنا »و« تسا قطان ناویح ناسنا » هرازگ ود 1-رد

دیناد یم ار نآ لیلد یبوخ هب امش نونکا . تسا توافتم ال ماک قطان

: تسا « قطان ناویح ناسنا » ترابع رد انیس نبا حیضوت

ناسنا »رب قطان » لمح -3 دنریذپان ییادج رگیدکی زا موهفم ود نیا -2 هدمآ ناسنا فیرعت رد لومحم -1

ناسنا »اررب قطان ناویح » ارچ دییوگب دیناوت یمن ینعی درادن زاین لیلد 4-هب تسا یرورض لمح کی

تسا رت» هدرتسگ » ناسنا زا قطان ناویح طقف . دیدرک لمح

تسین ناسنا یارب « دوجوم » لومحم رد اه یوژیگ نیا اما

مهم: سپ

. تسا « لیلد » دنمزاین ، ناسنا هلمج »زا یتسیچ ره« »رب دوجو » لمح

لا؟ وس

؟ دشاب تسا نکمم ییاه تروص هچ »،هب یتسیچ «ره دوجو رب لیلد

: خساپ

تسا نکمم و مینیب یم جراخ ردعملا »،هک دراد دوجو «لگ لثم دشاب « یبرجت و یسح » تسا نکمم

دنوادخ دوجو رب لیلد دننام دشاب « ضحم یلقع »

لا؟ وس

ارچ؟ تسا لیلد دنمزاین عوضوم اههب لومحم زا کی مادک لمح ریز یاه ه رازگ رد

تسا قولخم ناسنا -3 تسا ناویح ناسنا -2 تسا ریش ناسنا -1

تسا یعلض هس ثلثم -4



..................-4...................-3...............-2.............-1 خساپ

تیهام اب دوجو تریاغم لصا ←. تسین « یتسیچ و تیهام » یانعم »هب دوجو و یتسه » سپ

↓« تیهام اب دوجو تریاغم » هلئسم یخیرات ریس

دنک. یم ادج تیهامزا ار دوجو « هعیبطلا دعبام » باتک رد وطسرا و هدوب حرطم ناتساب نانوی » هرود 1-زا

. تسا هتشاد یوژه» هجوت » نآ هب ساالیم هفسلف سسؤم یباراف -2

هک: یا هنوگ هب دراد قیقد نایب نآ هراب رد انیس نبا -3

تفرگرارق یدیدج ثحابم حرط همدقم - فلا

تفرگ رارق ساالیم رکفت رد یفسلف دیاقع و ءارآ نیرت یساسا زا یکی ب-

تفرگ رارق « ناکما و بوجو » ناهرب ینعی ادخ دوجو تابثا رد انیس نبا یاه ناهرب زا یکی هیاپ ج-

: دوب انشآ انیس نبا هفسلف »هکاب سانیئوکآ ساموت » اپورا نافوسلیف 4-زا

داد شرتسگ اپورا اررد رظن نیا - فلا

ای یساموت » هفسلف راذگ هیاپ و داد رارق دوخ یسانشادخ ناهرب هیاپ انیس نبا دننام ار لصا نیا ب-

دش. اپورا »رد مسیموت

. دنتشاد سانیووکآ ساموت هب کیدزن یرظن زین نکیب رجار و ریبک تربلآ -5

وساالت:

هتشاد هجوت « تیهام اب دوجو تریاغم » هلئسم هب اپورا و ناملسم ، نانوی هفس فال نایمزا هفس فال مادک -1

دنا؟

..................: خساپ

؟ تسا هداد رارق یزیچ هچ تابثا ورد دوخ ناهرب مادک هیاپ ار تیهام اب دوجو تریاغم لصا انیس نبا -2

................: خساپ

شرتسگ اپورا »رد تیهام اب دوجو تریاغم » لصا اب هطبار اررد انیس نبا رظن ییاپورا فوسلیف مادک -3

دش؟ یا هفسلف هچ راذگ هیاپ و داد

.......................: خساپ

فوسلیف مادک زا رثأتم و داد رارق یسانش ادخ رد دوخ یاه ناهرب یانبم ار لصا مادک سانیئوکآ ساموت -4

؟ دوب ناملسم

..................: خساپ

؟ دنتشاد سانیئوکآ ساموت هب کیدزن یرظن ییاپورا هفس فال مادک -5



....................: خساپ

: ناملسم و برغ هفس ربفال انیس نبا هاگدید ریثات

: حیضوت

↓ برغ هفس فال

اسنر ات یطسو نورق »رد دشر «نبا یدودح «وات انیس «نبا یاه هاگدید اب ییاپورا هفس فال ییانشآ هجیتن

انشآ ییوطسرا هفسلف »اب ًاددجم » دشر نباو انیس نبا قیرط زا برغ هفس اتفال دروآ مهارف یتصرف ، سن

( وطسرا هفسلف اب هطبار رد دشر نبا و انیس نبا راثآ هعلا طم اب شرگن رییغت ). دنوش

↓ ناملسم هفس فال

هکدش مهارف یفسلف مهم یاه وگتفگ هنیمز و تفرگ رارق زین ناملسم هفس فال هجوت دروم انیس نبارظن نیا

تسا هتفای همادا مه زورما وات اردص مال رصع ات

؟ دوب هنوگچ وطسرا هفسلف اب برغ هفس فال ددجم ییانشآ -6

..................: خساپ

دش؟ ارگ هبرجت و ارگ سح یاه هفسلف یریگ لکش ثعاب یلماع هچ -7

برغ رد ییارگ هبرجت دشر : خساپ

تست وساالت

دنا هدرک ثحب نآ هراب رد لصفم روط هب اشم یامکح هک تسا یثحابم زا ءاشم تمکح ینابم زا کیمادک -1

؟

تسه یتیعقاو لصا -2 تیهام و دوجو تریاغم -1

دوجو میسقت -4 ایاضق داوم -3

هک............. میوش یم هجوتم ،« تسه نامسآ »و« تسه هوک »، دننام یایاضق رد لمأت و تقد 2-اب

دنک یم قدص نآ عوضوم رب اعطق ایاضق مامت لومحم -1

دراد تلا دراد،صا هک یتیهام زا رظن فرص تیعقاو -2

میا هتخاس هناگی لومحم و فلتخم تاعوضوم اب ییایاضق ناهج تایعقاو هب تبسن شیوخ کرد 3-امزا

تسا ءزج هس یاراد هک میهد یم رارق ییایاضق بلا ردق یقطنم هویش ارهب تیعقاو -4

هطبار هچ اهنآ نیب و تسیچ بیترت هب دریگ یم رارق « لومحم »و« عوضوم هچ« نآ یقطنم یایاضق 3-رد

؟ تسا مکاح یا

تریاغم - تیهام - دوجو -2 تریاغم – دوجو - تیهام -1

تینیع - تیهام – دوجو -4 تیتیع - دوجو – تیهام -3



؟ دوش یم میسقت شخب ود امهب نهذ رد یتروص هچ ،رد ناهج رد هناگی تیعقاو 4-ره

مینک یم ناعذا یش نآ تیعقاو هب یتقو -1

دریگ یم رارق ام تخانش و کاردا عوضوم یتقو -2

میهد یم رارق یقطنم هیضق کی بلا ارردق ینهذ میهافم یتقو -3

دوش یم لمح رگید زج رب زج کی یقطنم هیضق کی رد یتقو -4

یم یا هجیتن هچ ،هب یقطنم هیضق کی بلا ردق تیهام و دوجو ینهذ شخب ود لا صتا اب ناسنا نهذ -5

؟ دسر

دنک یم ادج مه ارزا ینهذ شخب ود 1-نآ

دهد یم رارق دوخ ییاسانش عوضوم ار تیعقاو -2

دنک یم قیدصت ار یش نآ تیعقاو -3

دنیب یم رگیدکی هب لصتم ار ینهذ شخب ود 4-نآ

دنک؟ یم قدص ریز دراوم زا کی مادک هب بیترت »هب ددعتم میهافم »و« دحاو تیعقاو »-6

ناسنا - رهوج -4 ناویح – ناسنا -3 ناسنا - تیهام -2 تیهام - دوجو -1

زا............ بکرم هک میزاس یم ییایاضق ناهج یاه تیعقاو هب تبسن شیوخ تاکارردا 7-امزا

تسا هناگی یلومحم و فلتخم تاعوضوم -1

هناگی لومحم و تاعوضوم -2

فلتخم یلومحم و ناسکی تاعوضوم -3

توافتم یلومحم و ناسکی تایهام -4

یم یشان زا........... ..........هک ینعی نیا و تسادج مه رد...........زا ایشا دوجو و تیهام -8

(91 یرسارس دوش.(

دوجو تلا صا - اهنآ موهفم تریاغم - تیعقاو -1

عازتنا هوق ود- نآ موهفم تریاغم - نهذ -2

دوجو تلا صا - تیهام ندوب یرابتعا - نهذ -3

یرگید ندوب یرابتعا و یکی تلا صا ود- نآ تریاغم - تیعقاو -4

(66 یرسارس ؟( تسا حیحص تیهام اب دوجو تریاغم دروم رد هنیزگ مادک -9

تسا تیهام رب ضراع جراخ رد دوجو -1

تسین تیهام ریاغم نهذ رد دوجو -2



دنرگیدکی ریاغم نهذ رد تیهام و دوجو -3

دنزیچ ود جراخ رد تیهام و دوجو -4

مادک دیؤم ، تسین نآ لومحم امزا روصت نیع عوضوم امزا روصت ،« تسا دوجوم دنوامد » هیضق 10-رد

(75 یرسارس ؟( تسا یفسلف هلئسم

ایاضق ثالثرد داوم -2 تیهام تیرابتعا و دوجو تلا صا -1

تیهام اب دوجو ندوب ادج -4 نهذ و نیع تریاغم -3

، بیترت »هب تیهام اب دوجو تریاغم »و« تیهام رب دوجو تدایز »،« تیهام و دوجو موهفم تینیع »-11

(90 یرسارس ؟( دوش یم یفصو هچ هب فوصوم

لوبقم - لوبقم - ددودرم -2 لوبقم - دودرم - لوبقم -1

دودرم - لوبقم - دودرم -4 دودرم - لوبقم - لوبقم -3

، تسین ناسکی ،« تسا دوجوم ناسنا » هیضق »اب تسا ناسنا ناسنا » هیضق امزا مهف هکنیا هب هجوت 12-اب

(80 یرسارس ؟( تسا حیحص یفسلف یریگ هجیتن مادک

جراخ رد تیهام اب دوجو تریاغم -1

نهذ رد تیهام رب دوجو تدایز -2

نهذ رد تیهام اب دوجو 3-تالمز

جراخ رد تیهام رب دوجو مدقت -4

لصا و هلئسم مادک ،« تسین یفاک تیهام نآ دوجو تابثا یارب یتیهام ره روصت » هکنیا هب هجوت 13-اب

(76 یرساس ؟( دوش یم هدافتسا یفسلف

دوجو موهفم تهادب -2 تیهام موهفم یظفل کارتشا -1

نیع رد تیهام اب دوجو تریاغم -4 نهذ رد تیهام رب دوجو موهفم تدایز -3

(94 یرسارس ؟( دوب دهاوخ تسرد ترابع مادک دشاب تیهام موهفم ءزج دوجو موهفم هکنیا ضرف 14-اب

تشاد دنهاوخ دوجو اعقاو یلا یخ روما -1

دوب دنهاوخ هتخانشان و مهبم تایهام -2

تشاد دهاوخن دوجو اعقاو یزیچ چیه -3

دوب دنهاوخ رگیدکی نیع تایهام همه -4

همانخساپ

-8 کی هنیزگ -7 کی هنیزگ -6 هس هنیزگ -5 راهچ هنیزگ -4 کی هنیزگ -3 هس هنیزگ -2 کی هنیزگ -1

کی هنیزگ -14 هس هنیزگ -13 ود هنیزگ -12 ود هنیزگ -11 راهچ هنیزگ -103 هنیزگ -9 ود هنیزگ



2 سرد

« تانکمم ناهج »

لا؟ وس

؟ دنشابن دنا هتسناوت یم ، یهانتمان هچ و یهانتم هچ ناهج نیا تادوجوم ایآ

هاگدید یخرب و میوش انشآ ناهج نیا ترورض و ناکما هراب رد نافوسلیف رظن اب میهاوخیم سرد نیا رد ام

. مینک هسیاقم مه اراب لا وس نیا هراب رد اه

: دینک تقد ریز یایاضق دوش؛هب هجوت هطباار عون هس هب یرورض قوف لا وس هب خساپ یارب

« تسا هریاد ثلثم ج-« « تسا ینیریش هویم هزبرخ ب-« « تسا جوز راهچ ددع »- فلا

: دیهد خساپ هداس وساالت نیا هب هدش رکذ یایاضق رد

؟ تسه امتح کیمادک -1

؟ تسین امتح کیمادک -2

؟ دشابن دناوت یم دشاب دناوت یم کیمادک -3

: خساپ

تسا جوز یراهچ وره تسه ًاترورض و امتح فلا هیضق

دشابن تسا نکمم دشاب نیریش تسا نکمم ب هیضق

تسین امتح ج هیضق

دراد؛ دوجو ایاضق عوضوم و لومحم نیب هطبار عون هس : نیاربانب

تسا یمتح و یرورض عوضوم یارب لومحم : یرورض هطبار -1

تسا نکمم عوضوم یارب لومحم : یناکما هطبار -2

تسا نکمم ریغ عوضوم یارب لومحم یعانتما هطبار -3

: دینک صخشم ار ریز یایاضق نایم هطبار حلا

« تسا درف 8 ددع ج-« « تسا یعلض هس ثلثم ب-« « تسا وبشوخ لگ »- فلا

: هتکن

ای: عوضوم اب لومحم نیب هطبار ، دشاب « دوجو » لومحم رگا

تسا « یرورض و یمتح » عوضوم یارب لومحم ،هک تسا دوجولا بجاو - فلا

تسا د وجوم دنوادخ : دننام



عملا یاه تیعقاو همه دننام ؛ تسا « نکمم »، عوضوم اب لومحم هطبار : دوجولا نکمم ب-

« تسا دوجوم :«لگ دننام

« تسادوجوم دنوادخ کیرش »: دننام ؛ تسا « نکمم ریغ »، عوضوم اب لومحم هطبار دوجولا عنتمم ج-

↓ رگید تامیسقت

ریغلا ب دوجولا بجاو -2 تاذلا ب دوجولا بجاو -1 تسا مسق ود رب دوجولا بجاو

تسا تاذلا ب طقف دوجولا نکمم

ریغلا ب دوجولا عنتمم -2 تاذلا ب دوجولا عنتمم -1: تسا مسق ود رب دوجولا عنتمم

یواست تلا ح یتسین و یتسه اب ینعی دراد یناکما تلا ،ح دوجو هب تبسن هک تسا یتیهام دوجولا نکمم

رد دنک؛ثمالام جراخ یواست تلا ارزاح نآ هک هک دراد یتلع هب زاین دوش « تسه » دهاوخب رگا و دراد

کاخ وشد،(بآ، رضاح لگ شیادیپ للع رگا میشاب هتشادن ای میشاب هتشاد لگ میناوت یم دوخ لزنم هچغاب

هچغاب رد هک یلگ هب تروص نیا رد دوشیم یرورض شدوجو و دیآ یم دوجو هب لگ ( تبقارم و باتفآ ،رذب،

ب دوجولا بجاو دوش یم ، هدوبن شدوخ هیحان زا دوجو نوچ اما دنیوگ یم دوجولا بجاو هدیئور

. تسا ( همات تلع نامه ریغ ) ریغلا

رما کی هیحان زا هن تسا تاذ نآ دوخ هیحان زا شیارب دوجو ترورض هک تسا نآ تاذلا ب دوجولا بجاو اما

.( تلع ) ینوریب

. درادن تلع هب زاین دوخ و تسا للعلا تلع دنوادخ اریز دنمان یم تاذلا ب دوجولا بجاو ار دنوادخ امکح

و باتفآ رذب، کاخ، (بآ، دشابن رضاح لگ شیادیپ یاه تلع زا یکی یتح رگا لگ، نامه هراب رد حلا

نوچ اما ، دوجولا عنتمم دوش یم هتفگ الاحً طصا و دبای یمن دوجو ترورض ، تروص نیا )،رد تبقارم

ریغلا ب دوجولا عنتمم نآ ،هب تسا ریغ) ) تلع ندشن رضاح رطاخ هب هکلب تسین شدوخ هیحان زا عانتما نیا

دوش. یم هتفگ

یم هتفگ تاذلا ب دوجولا عنتمم نآ هب تروص نیا ،رد تسا یلقع لا حم ، یزیچ یارب دوجو ضرف یهاگ اما

( درادن قادصم دوجولا عنتمم هجوت ) نیضیقن عامتجا –ای یرابلا کیرش دننام دوش.

. دنمان یم دوجولا نکمم ار جراخ ناهج یاه تیعقاو مامت امکح

ریغلا ب دوجولا عنتمم و هداد یتسه نآ هب شتلع هک تسا یتاذلا ب دوجولا نکمم ، ریغلا ب دوجولا بجاو : سپ

. تسین رضاح شتلع شزونه هک تسا یتاذلا ب دوجولا نکمم

نازومآ شناد امش رارکت رپ لا وس کی رد تقد

دو؟ جولا نکمم مه دشاب دوجولا بجاو مه دناوت یم یتیهام ایآ

نوچ حلا نیع ورد تسا « تاذلا ب دوجولا نکمم » ثیح نیا زا هدوب دوجولا نکمم ًاتاذ نوچ هلب : خساپ

. تسه زین « ریغلا ب دوجولا بجاو هدش،« تسه شتلع روضح لیلد هب نونکا

یم ینعی ؛ تسا یناکما هناخ راوید اب ندوب دیفس هطبار « تسا دیفس ام هناخ راوید »: دینک هجوت ثملا هب

ترورض راوید یارب ندوب دیفس رگید دش»، دیفس ام هناخ راوید » میتفگ رگا ؛اما دشابن ای دشاب دیفسدناوت

ریغلا ب دوجولا بجاو اما هدش بجاو و هدرک ادیپ



ریغلا ب دوجولا بجاو حلا نیع ورد دوجولا نکمم ًاتاذ

↓11 هحفص باتک نتم وساالت

یموهفم هچ حیضوت رد ثحب نیا وزا هدرک « نییبت یبوخ ار«هب تیهام و دوجو تریاغم » یسک هچ -1

دنک؟ یم هدافتسا

: خساپ

دنک. یم هدافتسا دوجولا نکمم حیضوت ورد انیس نبا

؟ دندوب هدرک هراشا « تیهام و دوجو تریاغم هب« هفس فال مادک انیس نبا زا شیپ -2

یباراف و وطسرا : خساپ

دنک؟ یم فیرعت هنوگچ ار دوجولا نکمم انیس نبا -3

: خساپ

نیا نایم هک مینیب یم ، مینک یم هاگن دوخ نوماریپ ایشا تیهام »و تاذ هب« یتقو دیوگ یم انیس نبا

ًامتح هک تسین یا هنوگ هب ایشا تیهام و تاذ ینعی ؛ تسا رارقرب « یناکما » هطبار کی دوجو و تایهام

ای دنشاب دنناوت یم « ًاتاذ » ایشا نیا . دشاب لا حم اه نآ ندوب هک تسین یا هنوگ هب نینچمه . دشاب دیاب

. دندوجولا نکمم ایشا نیا ، رگید ریبعت .هب دنشابن

؟ دوش جراخ یناکما تلا زاح دوخ هب دوخ و تلع نودب دناوت یم ، تاذلا ب دوجولا نکمم 4-ایآ

زا دوخ هب دوخ دناوت یمن ، دراد یناکما تلا ح دوجو هب تبسن ًاتاذ هک یزیچ : دیوگ یم انیس نبا ریخ : خساپ

دوجولا بجاو ،ات دندوجولا نکمم ًاتاذ هک ایشا نیا رگید ترابع دوش.هب دوجوم ودوش جراخ یناکما تلا ح

دوجو اه نآ هب دیاب رگید یلماع ، دنتسین دوجولا بجاو ًاتاذ و اتیهام نوچ و دنوش یمن دوجوم ، دنوشن

. دشخبب

حجرم نودب یواست تلا زاح ندش جراخ ینعی )« تسا لا حم حجرم بال حیجرت دوش:« یم هتفگ الًاح طصا

( ینوریب لماع ای

جراخ ناکما تلا زاح هنوگچ ، دنتسه تاذلا ب دوجولا نکم و...) ناویح هایگ، ، ناسنا ) عملا نیا ایشا رگا -5

تابثا رد انیس نبا ناهرب ). دیسیونب ار انیس نبا خساپ ( دنوش یم ریغلا ب دوجولا بجاو ینعی ؟( دنوش یم

( تاذلا ب دوجولا بجاو

هک تروص نیا هب دوش حرطم زین رگید یا هنوگ هب لا وس نیا تسا نکمم : هجوت

. دیسیونب دنوادخ دوجو تابثا )اررد ناکما و بوجو ) انیس نبا ناهرب

تسا کرتشم لا وسود ِره خساپ

: خساپ

دوجولا بجاو ،هب دندوجولا نکمم ًاتاذ نوچ ، دودحمان هچ و دودحم هچ ناهج « ایشا »: دیوگ یم انیس نبا

و یرورض اه نآ یارب ار دوجو و دنک جراخ یناکما تلا ،زاح دوجو هب تبسن اهار نآ هک دنراد زاین یتاذلا ب

دوجولا بجاو هب« زاین ندش « تسه » یارب »هک دنریغلا ب دوجولا بجاو » ناهج ایشا نیا ربانب ؛ دیامن بجاو

. دنراد « تاذلا ب



تاذلا ب دوجولا بجاو تابثا ورد« تسا هدیمان « نیقیدص » ناهرب ار دوخ ناهرب نیا انیس نبا : هتکن

( یسانشادخ ناهرب ). تسا «

؟ تسیچ تاذلا ب دوجولا بجاو -6

هیحان زا هن تسا شدوخ هیحان زا ترورض نیا و دراد ترورض شیارب دوجو هک تسا یتاذ نامه : خساپ

. ینوریب رما کی

زا انیس نبا ؟ دزاس یم فرطرب ار تاذلا ب دوجولا بجاو هب ناشزاین ، ناهج ایشا دادعت ندش تیاهن یب 7-ایآ

؟ دریگ یم یا هجیتن هچ نآ

. دراد یم هگن دنمزاین نانچمه اهار نآ هکلب ریخ : خساپ

: تسا مسق ود رب دوجولا بجاو هک دریگ یم هجیتن انیس نبا

ریغلا ب دوجولا بجاو -2 تاذلا ب دوجولا بجاو ا-

؟ تسیچ ناهج تادوجوم هراب رد وا ناوریپ و انیس نبا یلصا مایپ -8

بجاو ، دندوجوم نونکا هک ثیح نیا زا اما دندوجولا نکمم دوخ تاذ بسح رب ناهج تادوجوم : خساپ

دنا. هتفرگ شنأت « تاذلا ب دوجولا بجاو زا« ینعی ؛ دنریغلا ب دوجولا

؟ تسیچ تاذلا ب دوجولا بجاو ت ابثا رد انیس نبا ناهرب هراب رد انیس نبا زا دعب هفس فال رظن -9

: خساپ

رایسب یناهرب ار دوجولا بجاو تابثا رد یو نایب ، اپورا رد مه ساالمو ناهج رد مه انیس نبا دعب هفس فال

دنا. هدیمان « ناکما و بوجو » ناهرب ار ونآ دنا هتسناد دنوادخ دوجو تابثا یارب یوق

؟ دوب هچ نآ هجیتن و درک حرطم ار انیس نبا ناهرب فوسلیف مادک اپورا 10-رد

نیا ، تسا هدرک یم تیعبت انیس نبا »زا تیهام اب دوجو تریاغم » ثحب رد هک سانیئوکآ ساموت : خساپ

. تفرگ رارق یرایسب لوبق دروم هک داد شرتسگ اپورا اررد ناهرب

؟ دندرک هدافتسا انیس نبا ناهرب زا یناسک هچ ساالم ناهج 11-رد

: خساپ

. دندرک هدافتسا ناهرب نیا زا داماد ریم و ییاهب خیش ، یسوط نیدلا ریصن هجاوخ

؟ دوب هچ انیس نبا ناکما و بوجو اب هطبار رد نایئاردص و اردص مال ششوک -12

دندیشخب ء» اقترا ار« ناهرب نیا نایئاردص و اردص -مال فلا

دندرب هرهب ، تشاد یراگزاس اردص مال یفسلف هاگتسد هکاب یرت یوق نایب زا نایب نیمه رب ب-عالهو

؟ دراد انیس نبا ناهرب اب یتوافت هچ و تسیچ تاذلا ب دوجولا بجاو دوجو تابثا رد اردص مال ناهرب -13

مدع، و دوجو هب تبسن یناکما تلا ح هدهاشم و تیهام هب ندرک هاگن یاج هب دیوگ یم اردص :مال خساپ

لصا ، تیهام هب ندرک هاگن یاج هب اردص -مال توافت ) دنزاین و یگتسباو نیع ، تایعقاو نیا هک مینیب یم

هب یگتسباو هک تفای ار یدوجوم ناوت یمن تادوجوم نیا نایم )رد مینک یم یسررب ار یتسه و دوجو



ناکما »ار« یدوجو رقف »و« یگتسباو » نیا یو ؛ دشاب هتفرگن ارف ار شدوجو رسارس یدنمزاین و ریغ

دنک. ادج درک، یم نایب انیس نبا »هک یوهام » ناکما ارزا نآ ات دیمان « یرقف

دوجوم ندوب ریغلا ب بجاو ← دوجوم یوهام ناکما ← انیس نبا

بجاو هب یگتسباو و زاین نیع ← دوجوم یرقف ناکما ← اردص مال

. دیسیونب تاذلا ب دوجولا بجاو تابثا ردار اردص »مال یدوجو رقف »ای« یرقف ناکما » ناهرب -14

دشاب لصتم یعبنم هب دیاب مینک یم هدهاشم تادوجوم رد هک یتاذ زاین و رقف : دیوگ یم اردص :مال خساپ

تادوجوم همه هک تسا لا عتم دنوادخ نامه تاذلا ب یانغ ،نآ تسارادروخرب یزاین ویب یتلذ یانغ زا هک

دنا. هتسباو وا هب

؟ تسا هنوگ دنچ »رب دوجو » اردص مال رظن 15-زا

: تسا هنوگ ود رب دوجو اردص مال رظن :زا خساپ

هتسباو و دنمزاین دوجو -2 هتسباو ریغ و زاین یب دوجو -1

؟ تسا هنوگچ « یدوجو رقف »ای« یرقف ناکما » هیرظن قبط یتسه ناهج ریوصت -16

تسا یهلا تاذ هب قلعت و زاین هچراپکی یتسه ناهج ،« یدوجو رقف »ای« یرقف ناکما » هیرظن قبط : خساپ

دندرگ یم دوبان تادوجوم ،لک دریگ زاب ار شیوخ تیانع ینآ یهلا تاذ رگا ؛ درادن الیل قتسا چیه دوخ وزا

دوش. یم شوماخ اه نآ رونو

؟ تسا یمایپ هچ هدنرادرب ورد تسیک زا ریز تایبا -17

تسا یغارچ نشور وا زغم نورد تسا یعار و غاب رد یا هناد اج ره هب

رون یب تسین هرذ چیه هنرگو روک ولد مشچ ار نامرحمان دوب

تارذ هلمج یبای دیشروخ نوچ هک تاومسلا رون هیآ وت ناوخب

کاپ ناز هتشگ نابات تسا یرون یکی کاخ هرذ ره رد هک یناد هکات

یهلا تاذ رگا ؛ درادن الیل قتسا چیه دوخ وزا تسا یهلا تاذ هب قلعت و زاین هچراپکی یتسه ناهج : خساپ

دوش. یم شوماخ اه نآ رونو دندرگ یم دوبان تادوجوم ،لک دریگ زاب ار شیوخ تیانع ینآ

2 سرد یاه تست

........ لقع هک تسا یا هطبار یناکما هطبار -1

دراد ابا نآ دوخ لوبق 2-زا دراد ابا شف خال لوبق 1-زا

شف خال لوبق زا هن دراد ابا نآ دوخ لوبق زا 3-هن

شف خال مه و دراد ابا نآ دوخ لوبق زا مه -4

ندوب ءاضتقا وال تسا رد.......... روصحم یلقع راصحنا هب یلمح یایاضق رد عوضوم اب لومحم طابترا -2



. دزاس یم ققحم ی.........ار هلئسم عوضوم یارب لومحم

ناکما - فیک ومکو بلس و باجیا -1

عانتما - فیک ومکو بلس و باجیا -2

ناکما - عانتما و ناکما و بوجو -3

عانتما - عانتما و ناکما و بوجو -4

؟ تسا مادک نتشاد دق رتم وهد ناسنا نایم مکاح ی هطبار یساالیم، هفسلف ی ثالهث داوم ثحب 3-رد

ترورض -4 عانتما -3 ناکما -2 لا متحا -1

لولعم زا ریغ هب دحاو تلع »،«زا دراد یتلع یلولعم «ره یایاضق رد لومحم و عوضوم ی هطبار 4-هب

دنک؟ یم قدص هطبار مادک « دوش یمن رداص دحاو

ترورض - ترورض -4 ناکما - ترورض -3 عانتما - ناکما -2 ناکما - ناکما -1

؟ تسا تسردان ترابع مادک ( دوجو تامیسقت ثالث( داوم ثحب هب هجوت 5-اب

تسا دوجولا نکمم یتیهام 1-ره

تسین دوجولا عنتمم یتیعقاو چیه -2

درادن رتشیب قادصم کی دوجولا بجاو دننام دوجولا عنتمم -3

دوجولا بجاو ای دندوجولا نکمم ای ًاتاذ تایعقاو همه -4

2 سرد

رارقرب یرورض هطبار یفسلف قعالین لوصا (رد راهچ هنیزگ -4 ود هنیزگ -3 هس هنیزگ -2 هس هنیزگ -1

( درادن قادصم دوجولا عنتمم هس( هنیزگ -5( تسا



3 سرد

« یلولعم و یلع ناهج »

. تسایشا « ییارچ و یتسیچ » لا بند وهب دراد یرگشسرپ هیحور « یکدوک زا« ناسنا

تسا هدوب اه هدیدپ للع نتفای لا بند روهظ یادتبا زا ناسنا

تیلع هطبار

تسا یفسلف لئاسم نیرت نهک زا یکی -1

تسا هدرک هجوتم دوخ ارهب رشب رکف هک تسا یا هلئسم نیتسخن « دیاش »-2

وساالت

. دیسیونب ثملا ؟اب تسیچ لولعم و تلع -1

ینعی دیآ یمن دیدپ مه لولعم دشابن نآ وات تسا نآ رب فقوتم لولعم دوجو هک تسا یزیچ : تلع : خساپ

تسا دنمزاین نآ هب دوخ دوجو رد

دنمزاین دوخ دوجو رد ینعی ؛ دریگ یم تسا تلع نامه -هک رگید زیچ ارزا شدوجو هک تسا یزیچ : لولعم

تسا یرگید

لولعم ← بآ ندیشوج تلع ← هجرد 100 ترارح « دشوج یم ترارح هجرد رد100 ثملا:«بآ

و دیآ یمن شوج هب بآ دشابن ترارح هجرد وات100 تسا ترارح دنمزاین بآ ندیشوج ثملا نیا رد

. تسا شوج بآ هدنروآ دوجو وهب تلع زین ترارح و تسا ترارح هب هتسباو شدوجو



؟ تسا یدوجو هطبار کی تیلع هطبار ارچ -2

: خساپ

دهد یم دوجو ،( لولعم ) رگید فرط ،هب دشاب تلع نامه هک فرط کی اریز

. تسا ی رگید هب هتسباو شدوجو یکی دیآ.ای یمن دوجو هب لولعم دشابن تلع : رگید ترابع هب

؟ تسا تیلع هطبار هناشن و باتزاب لا وس مادک -3

ارچ» لا« وس : خساپ

: هتکن

فرط )هب تلع ) فرط کی تیلع هطبار رد هک تسا نآ رگید طباور )اب تیلع ) یدوجو هطبار توافت

مادکچیه و دریگ یم لکش فرط ود دوجو زا دعب هطبار ، طباور ریاس رد اما دهد یم دوجو ،( لولعم ) ریگد

. درادن یشقن یرگید دوجو رد

ادن هتشادن یشقن ی رگید یتسه و دوجو رد مادک چیه ، تسا میلعت هطبار هک درگاش و داتسا هطبار ثمالرد

دنا. هدوبن هدنهد دوجو الح طصا وهب

ریغ و تیلع ). تسین یدوجو طباور مادک و تسا یدوجو طباور مادک دینک صخشم ریز اهی ثملا رد

( تیلع

نآ یور یایشا و نیمز هطبار -1

تازلف طاسبن وا ترارح هطبار -2

رگراک و امرف راک هطبار -3

تعاس کی یازجا هطبار -4

تیلع ای یدوجو هطبار -2 یدوجو ریغ هطبار -1: خساپ

یدوجو ریغ هطبار -4 یدوجو ریغ هطبار -3

« تیلع هطبار کرد یگنوگچ » هراب رد فلتخم یاه هاگدید

: تسا هدش حرطم وساالت نیا هب خساپ رد اه هاگدید نیا عقاو رد

؟ دراد دوجو تیلع هطبار مان هب یزیچ 1-ایآ

؟ یباستکا ای تسا یداز ردام تیلع هطبار کرد 2-ایآ

(... سح - لقع ؟( دوش یم کرد یرازبا هچ اب تیلع هطبار -2

. تسا هدش حرطم ناملسم هفس وفال ییاپورا نافوسلیف هاگدید سرد نیا رد

: ییاپورا نافوسلیف هاگدید - فلا

ومه دنشاب هتفریذپ ار لقع مه وای3- ارگ سح ای2- دنشاب ارگ لقع -1 هکنیا هب هجوت اب ییاپورا نافوسلیف

. دنراد یتوافتم یاه هاگدید « تیلع لصا » هراب ،رد دننادب ربتعم تخانش اررد یرازبا هچ هکنیا و سح



ارگ: لقع هفس 1-فال

: تراکد

؟ دوش یم کرد هنوگچ تیلع لصا تراکد رظن لا؟هب وس

: تیلع لصا هک دوب دقتعم تراکد

( درادن لیلد هب زاین ) تسا یهیدب و هیلوا میهافم زج ب- دیآ یم تسد هب هبرجت تلا خد نودب - فلا

دراد یرطف کرد نآ زا ناسنا ج-

: نایارگ هبرجت -2

مویه دیوید رظن یسررب ارگ هبرجت نافوسلیف اه)-زا تسیرپمآ ) رظن یسررب

لا؟ وس

؟ تسیچ تیلع لصا هراب رد اه تسیرپمآ رظن

: خساپ

قیرط زا ناسنا هک دندقتعم دننک، یم لیلحت هبرجت و سح ساسا اررب ییزیچ ره نوچ اه تسیرپمآ

دهن. یم انب ار تیلع هطبار و درب یم اه»یپ هدیدپ یلا وت «هب سح

مینیب یم ام یتقو ینعی ؛ ندمآ رگیدکی یپ رد ینعی یلا :وت حیضوت رگید هدیدپ لا بند هب هدیدپ کی ( سح )

مینک یم تلع عتیبرهب یرگید یارب یکی زا دتفا یم قافتا .

هجوتم ، کیرات نآ ندش دیدپان واب هدش نشور نیمز دیشروخ ندمآ اب هشیمه هک هدید ناسنا نوچ ثمال:

ار هطبار نیا مسا و دوش یمن نشور نیمز دیاین دیشروخ ات هتسناد و هدش هدیدپ ود نیا نایم یا هطبار

تسا هتشاذگ « تیلع ».

لا وس و هجوت

؟ تسیچ تیلع هطبار کرد اشنم اب هطبار رد اه تسیرپمآ و تراکد هاگدید توافت

خساپ :

یلا ووت جراخ ارردعملا کرد اشنم اه تسیرپمآ اما تسا یرطف و ینورد تیلع کرد اشنم تراکد رظن هب

دنیوج یم اه هدیدپ .

تیلع لصا هراب ارگ)رد هبرجت ) مویه هاگدید :

دراد هنیمز نیا رد یصاخ رظن تسارگ هبرجت ًاساسا هک مویه :

لا؟ وس

؟ تسیچ تیلع لصا هراب رد مویه هاگدید

دنک یم اردر هبرجت نودب و یلقع الل دتسا قیرط »ارزا تیلع کرد و تفرعم ناکما » -وا فلا

و تسا سح زا رتارف اریز تسین نکمم مه هبرجت و سح قیرط زا تیلع لصا تسا دقتعم اما ب-



دوش کرد سح اتاب تسین سوسحم

دناد اه»یم هدیدپ یلا وت زا یشان یناور رما » ینعی « ینهذ تداع » کی ار تیلع هب داقتعا اشنم ج-وا

لا؟ وس

دیهد حیضوت ار مویه نخس .نیا تساه هدیدپ یلا وت زا یشان یناور رما کی تیلع هب داقتعا اشنم ».»

ام نهذ میا، هدرک هدهاشم رگید هدیدپ لا بند ارهب هدیدپ کی ام هراومه نوچ تسا نیا مویه روظنم : خساپ

ود ندمآ مه لا بند هب زج یا هطبار هک یتروص رد لولعم ار یرگید و دمانب تلع ار هکییک هدرک تداع

تسین « یلا «وت هدیدپ .

لا بند هب هراومه هدیدپ ود نیا نوچ دنک،و یم تکرح تخرد هخاش هک مینیب یم دیآ، یم داب یتقو ثمالً

دنک تیلع هب ریبعت نآ زا هک هدرک تداع نهذ ، دنیآ یم رگیدکی .

سح زا رتارف دیوگ یم هکلب هدرکن راکنا ار تیلع لصا ًامیقتسم مویه : تست وساالت رد تقد لباق هتکن

زا نآ کرد هک ار تیلع لصا ، دناد یم سح ار تخانش رایعم نوچ و تسین تخانش لباق سح واب تسا

تسین ارگ لقع نوچ . دریذپ یمن « یلقع » لصا کی ناونع هب تسین نکمم سح قیرط

لا؟ وس

؟ تسیچ تیلع کرد اب هطبار رد مویه اهاب تسیرپمآ هاگدید توافت

ندمآ مه رس تشپ اه( هدیدپ یلا وت کرد اب دناوت یم ناسنا دندقتعم اه تسیرپمآ : خساپ ) سح هار ،زا

دهد یم تداع ار نهذ هک تسا یناور رما کی هدیدپ یلا وت تسا دقتعم مویه دهن؛اما انب »ار تیلع لصا »

عقاو .رد تسین هدیدپ ود ندمآ مه رس تشپ و یلا وت زج یزیچ هک یتروص رد دنک تیلع تشادرب نآ زا

یلا «وت قیرط زا دندقتعم اه تسیرپمآ » »ام یلا «وت تسا دقتعم مویه اما داهن انب ار تیلع لصا ناوت یم

دناسر یمن تیلع لصا .ارهب

3 سح مه و لقع مه -: تناک )):

لا؟ وس

هچ تالش نیا یارب وا لیلد و دنک ظفح ار تیلع لصا هاگیاج ات دمآرب ددص رد یسک هچ ریثأت تحت تناک

؟ دوب

وتالش تفرگ رارق ریثأت تحت تخس درک هدهاشم ار تیلع لصا اب هطبار رد مویه رظن یتقو تناک : خساپ

دنک ظفح ار تیلع لصا هاگیاج درک تسناد یم وا اریز :

تسا لصا نیا هب یکتم رشب شناد - فلا

دنیآ یم رب ثداوح للع یوج و تسج ،رد لصا نیا ینمض شریذپ اب یعیبط مولع نادنمشناد ب-

لا؟ وس

؟ تسیچ تیلع کرد ابمأشن هطبار رد تناک هاگید

زجء « لولعم و تلع هطبار »و« تیلع موهفم هک« دسر یم هجیتن نیا هب ناوارف الت مأت زا دعب تناک : خساپ

نهذ راتخاس » ینعی ؛ تسا هدشن بسک ییاج وزا هدوب نهذ رد شدوخ و تسا « نهذ یا هیاپ » میهافم

رگید ترابع .هب دراد دوخ دزن ار لولعم و تلع موهفم هلمج ،زا میهافم یخرب هک تسا یا هنوگ »هب رشب ،



تسا ( ویتک ژ بوس ) ینهذ یرما ، لولعم و تلع تروص هب ایشا ندید .

دنک یم عولط دیشروخ دنیب یم ناسنا هک یماگنه :ثمال: حیضوت هدیدپ نیا دوش،رد یم نشور نیمز و

ماگنه نیا »،ورد لولعم » بلا ردق نیمز ندش نشور و دریگ یم رارق « تلع » بلا ردق دیشروخ عولط

دوش یم کرد ود نآ نیب تیلع هطبار

هجوت :

تسا ینیع رما هب طوبرم ویتک وباژ ینهذ رما هب طوبرم ویتک ژ بوس

لا؟ وس

؟ تسیچ تیلع لصا اب هطبار رد اه تسیرپمآ اب تناک هاگدید توافت

یرما ار نآ تناک و تسا سح هب یکتم هک تسا ویتک وباژ ینیع یرما تیلع اه تسیرپمآ رظن :زا خساپ

دناد یم نهذ هب طوبرم و ویتک ژ بوس .

تیلع کرد اشنم اب هطبار رد ناملسم نافوسلیف هاگدید :ب-

لا؟ وس

ارچ؟ ؟ تسیچ تیلع لصا هراب رد ناملسم نافوسلیف هاگدید

دیآ یمن تسد هب هبرجت وزا تسا « یلقع » هدعاق و لصا کی تیلع لصا دنیوگ یم ناملسم هفس :فال خساپ

تسا هدعاق نیا رب ینتبم دوخ یبرجت هداد رهاریز ؛

یاه هداد هکنیا یارب ). تس ا یبرجت مولع یفسلف ینابم و لوصا نیرت مهم زا لصا نیا ینعی : حیضوت

لکش رگید هدیدپ لا بند هب هدیدپ نیا « هشیمه » تفگ ناوتب ات دنوش حرطم یملع نوناق لکش هب یبرجت

دریگ .یم

لا؟ وس

؟ تسیچ تیلع هطبار کرد و یریگ لکش شنمأ هراب رد ناملسم هفس فال هاگدید

هب داقتعا شنمأ هفس فال نیا : خساپ دنناد یم « نیضیقن عامتجا عانتما » لصا ار، تیلع .

دبای یم دش،رد « نیضیقن عامتجا عانتما » لصا هجوتم و تفرگ لکش ناسنا نهذ هک نیمه : دنیوگ یم نانآ

یانعم ،هب دهدب دوجو شدوخ هب شدوخ یزیچ هک «نیا اریز ؛ دنیآ یمن دوجو هب دوخ هب دوخ اه هدیدپ هک

نامه نیا ودشاب ، تسین هک یزیچ هک، تسا »نآ نیضیقن عامتجا » تسا لا حم هک تسا .

رتشیب حیضوت :

و دهد یتسه وا هب یتلع ای لعاف دیاب ندش تسه یارب ، دشابن یزیچ رگا : دنیوگ یم ناملسم هفس فال

تسه یتلع چیه نودب تسین هک یزیچ ینعی . دیایب دوجو هب دناوت یمن دوخ هب دوخ و تلع نودب ، شدوخ

یزیچ ندش دوجوم یارب سپ دشاب یم لا حم و تسا ( تسه مه تسین (مه ضیقن ود عمج نیا هک دوش

تسا تلع هب زاین امتح .

ترارح نودب اما دیناسرب شوج هطقن ارهب یبآ دیراد دصق امش ،ثمال نیا هک دیآ شوج هب بآ ناهگان

تسا لا .حم



لا؟ وس

تیلع هراب رد مویه هاگدید انیس نبا اه»ایآ هدیدپ یلا وت رد ینهذ تداع زا یشان یناور ؟«رما دریذپ یم ار

خساپ :

دیوگ یم انیس وت:نبا سح قیرط امزا اریز ؛ تسین ریذپ ناکما هبرجت قیرط زا تیلع هطبار کرد یرآ

یانعم هب هثداح ود ندمآ مه لا بند هب اما میبای یم اهار هدیدپ یخرب ندمآ مه لا بند هب طقف هبرج

تسا ارگ هبرجت ًافرص هک یسک هک تسا یعیبط .اذل تسین « تیلع »، عناق نییبت تیلع لصا زا دناوت یمن

دشاب هتشاد یا هدننک .

دناد یم قعالین یلص ارا تیلع لصا انیس نبا : هتکن

هاگدید توافت عملا نآ عوقو لحم »هک یعیبط ثداوح » تخانش هطبار رد نایارگ هبرجت اب ناملسم هفس فال

هک تسا نیا ، تسا تعیبط و» سح زا دیاب ، مینادب ار یعیبط ثداوح تلع هکنیا یارب ،« تیلع کرد زا دعب

مینک هدافتسا دوخ هبرجت

روما همه هن دریگ یم تروص هبرجت و سح هار )زا هدام »(عملا یعیبط » للع فشک

تیلع لصا اب هطبار رد اه هاگدید هسیاقم :خالهص

هورگ هس ییا پورا هفس -زافال فلا 1 دناد یم یرطف یرما و یبرجت و یسح ریغ تراکد ) ارگ لقع -)

2 کرد هب یلا وت اهوزا هدیدپ ندمآ مه رس تشپ و یلا وت هب یپ سح قیرط اهزا تسیرپمآ ) ارگ سح -

میسر یم تیلع هطبار )

یرما تیلع هب داقتعا اشنم و میسر یمن تیلع هب یلا وت قیرط وزا تسا یسح ارف تیلع ارگ، سح مویه )

تسا ینهذ تداع زا یشان و یناور .

3 تسا ینهذ یمیهافم زج تیلع لصا تناک ) لقع مه و سح هب دقتعم مه -)

4 تسا نیضیقن عامتجا عانتما ) لصا کرد نآ، کرد اشنم و تسا یلقع یلصا ناملسم نافوسلیف -)

لولعم و تلع تیخنس

: دینک هچوت ریز ثملا هب لصا نیا فیرعت زا شیپ

دییوگب هک تسا هدش ؛ایآ دیور یم لا چخی غارس درس بآ هیهت یارب و زاگ غارس شوج بآ هیهت یارب امش

؟ مرادرب شوج بآ لا چخی زا مهاوخ یم

سرد ینامسج تردق نتفای یارب و منک شزرو ندش داوساب یارب مهاوخ یم دیوگب هک تسا هدش ایآ

؟ مناوخب

ره هن تفر یوژه»نآ و صاخ تلع » غارس ابدی یزیچ ره یارب دیدقتعم امش و تسا یفنم امتح خساپ

؛ یتلع

ره هن دیآ یم دوجو هب دوخ صاخ تلع زا یلولعم وره دراد لا بند ارهب دوخ صاخ لولعم یتلع ره ینعی

هثداح (ره تیلع لصا شریذپ زا سپ ام هک دنیوگ یم « لولعم و تلع تیخنس لصا »، لصا نیا ؛هب یتلع



. مینک یم ن اعذا تیخنس لصا )،هب دراد یتلع

شخب نیا وساالت

؟ دیهد حیضوت تسیچ تیخنس لصا -1

ره زا یلولعم ره هک دنک یم ک ،رد دهاو خ یم یتلع یا هثداح ره دنک یم کرد هکنیا رب عالهو ناسنا : خساپ

ار لصا نیا نافوسلیف دیآ. یم دیدپ ودوش یم رداص صاخ یتلع زا یلولعم ره هکلب دیآ یمن دیدپ یتلع

. دنمان یم « لولعم و تلع نایم تیخنس »

؟ دننک یم « راتفر » لصا ادکم قباطم مدرم ، نافوسلیف رظن 2-هب

یارب ؛ثمالً دننک یم راتفر « لولعم و تلع تیخنس » لصا قبط مدرم همه دنیوگ یم نافوسلیف : خساپ

نتب و نهآ زا نامتخاس ماکحتسا یارب و دننک یم شزرو یتم سال یارب و دنناوخ یم سرد ندش داوساب

. دننک یم هدافتسا

؟ یبرجت ای دنناد یم یلقع ار لصا نیا نافوسلیف 3-ابآ

کی « تیلع » لصا دوخ دننام زین لصا نیا هک دنیوگ یم ارگ- هبرجت نافوسلیف زج -هب نافوسلیف : خساپ

.( دوش یم کرد لقع قیرط .(زا تسا یلقع لصا

؟ تسیچ نآ همز وال تسا مادک تیخنس لصا جیاتن زا یکی -4

« شدوخ اب بسانتم راثآ راظتنا » راظتنا یزیچ ره زا ناسنا هک تسا نآ تیخنس لصا جیاتن زا یکی : خساپ

ات دربب یپ رگید ایشا اب نآ یاه توافت وهب دسانشب ار یش ره یاه ژیگ یودشوک یم ببس نیمه دراد؛هب ار

دنک. ییاسانش ار یوژهنآ راثآ دناوتب رتهب

؟ میریگب کمک میناوت یم تخانش رازبا مادک دراد،زا یصاخ لولعم هچ یتلع ره مینادب هکنیا یارب -5

ییاسانش ار یتلع ره یاه لولعم و راثآ ، یبرجت فلتخم قرط وزا میریگب کمک هبرجت زا میناوت یم : خساپ

. مینک

دنک؟ یم ادیپ یلقع هناوتشپ ناهج قیقد مظن ، لصا مادک شریذپ 6-اب

لولعم و تلع تیخنس لصا : خساپ

؟ تسیچ یعیبط مولع نادنمشناد یارب تیخنس لصا تیمها -5

: خساپ

هجاوم یا هدیدپ اب یتقو نانآ دننک؛ یم یریگیپ ار دوخ یملع تاقیقحت ، لصا نیمه رب هیکت اب نادنمشناد

ودراد هدیدپ نآ اب یرتشیب بسانت هک دنور یم یلماوع غارس ،هب دنبایب ار نآ تلع دنهاوخ یم و دنوش یم

. دنبای تسد یوژه» تلع اتهب« دننک یم وجتسج لماوع نآ نایم اررد هدیدپ نآ تلع

یلولعم و یلع بوجو لصا

. میهد حیضوت ثملا کی اراب لصا نیا

(بآ- هلمج زا تسا یفلتخم لماوع هب زاین لگ شیادیپ یارب ؛ دیراکب لگ لزنم هچغاب رد دیراد دصق امش

دیآ. یمن دوجو هب ،لگ دشابن لماوع نیا زا یکی رگا ( تبقارم و بسانم رذب - باتفآ - کاخ



هصقان تلع ، دنتسین یفاک اما دنتسه هکالمز ییاهنت هب مادک وره همات تلع همه اب لماوع همه : هجوت

. تسا

یرورض » ینعی « دیاب » نیا »؛ دیئور یم حلا اتهب دیاب »: دیئوگ یم امش دیورن ولگ دشاب لماوع همه رگا اما

دیآ. دوجو هب مه لولعم هک تسا یرورض و بجاو دوشرضاح زیچ کی همات تلع رگا ینعی ؛ تسا « بجاو و

.( یلولعم ویّلع بوجو ) لصا قبط

لبق: بلا طم یروآ دای

،ح ندوبن وای ندوب هب تبسن ینعی دنتسه « تلذلا ب دوجولا نکمم »، نهذ زا جراخ عملا ایشا هک میتخومآ

تلع هب زاین ندش تسه یارب و دنراد یواست تلا

لا؟ وس

؟ دوش یم یرورض « تاذلا ب دوجولا نکمم » یارب دوجو هنوگچ انیس نبا رظن هب

ناکما تلع نودب لولعم ؛ تسا « تلع دهد،« یم دوجو ترورض لولعم هب هچنآ تفگ یم انیس نبا : خساپ

دوجو تلع ندمآ واب دراد یواست تلا ح یتسین و یتسه هب تبسن نآ تیهام و تاذ ینعی ؛ دراد یتاذ

. دوشیم دوجوم و دبای یم « ترورض » لولعم

طسو ،ت تساراد ار ندش دوجوم ناکما طقف و تسا دوجولا نکمم دوخ تاذ رد هک لولعم : رگید ترابع هب

« ریغلا ب دوجولا بجاو ار؛« یدوجولا بجاو نینچ دبای، یم دوجو و دوش یم « دوجولا بجاو »( ریغ ) تلع

. دنمان یم

لا؟ وس

؟ دوش یم هیبشت یزیچ هچ هب تسا دوجولا نکمم ًاتاذ هک لولعم کی تلا ح

)المز تلع ) ینوریب لماع کی اجنیار ود تسا یواسم نآ هفک ود هک درک هیبشت ییوزارت هب ناوت یم : خساپ

دوش. رت نیگنس یرگید اهزا هفک زا یکی هک تسا

دوش رت نیگنس ی رگید زا ینوریب لماع چیه نودب هفک کی هک تسا لا حم قعال

«. تسا تلع نامه ، دوجولا نکمم یش هراب رد ینوریب لماع «نیا

اه هاگدید خالهص

تساه هدیدپ یلا وت لصاح تیلع ← نایارگ هبرجت

تسا نهذ راتخاس زج تیلع ← تناک

دراد تلع هب زاین ، تسا نکمم یتاذ تهج زا ناسنا نوچ ← وا ناوریپ و انیس نبا

دراد تلع هب ،زاین تسا ریقف یدوجو تهج زا ناسنا نوچ ← وا ناوریپ و اردص مال

دراد تلع هب زاین دراد، هتسباو یدوجو ناسنا نوچ ← وا ناوریپ و اردص مال

تسا یبرجت لصا کی تیلع لصا ← نایارگ هبرجت

تسا یلقع الً ماک لصا کی تیلع لصا ← ناملسم نافوسلیف و نایارگ لقع



تست وساالت

؟ تسا تسرد هنیزگ مادک « زومآ شناد اب ملعم » هطبار اب طابترا رد

تسا فرط ود ره رب مئاق هطبار -2 تسا فرط ود دوجو رب عرف هطبار -1

تسا یلولعم و یّلع طباور خنس زا هطبار -4 تسا رارقرب ود نآ دوجو رد یا هطبار -3

دنک؟ یم تبحص ناسنا لقع رد تیلع لصا ندوب یرطف زا فوسلیف مادک -2

اردص 4-مال مویه -3 انیس نبا -2 تراکد -1

. تسا ............، مینک یم کاردا هبرجت و سح قیرط امزا هچنآ : دیوگ یم تیّلع هراب رد مویه دیوید -3

ینهذ یعادت -4 تیلع هطبار -3 اه هدیدپ یلا 2-وت یناور تداع -1

. تسا .............. لولعم و تلع تروص هب ایشا کرد تناک رظن 4-زا

ینهذ یعادت -4 ینهذ یرما -3 ینیع یرما -2 ینهذ تاداع -1

؟ تسیچ بیترت ،هب ویتک ژ بوس و ویتک باژ زا روظنم -5

ینهذ - ینیع -4 یبرجت - یّلع -3 لولعم - تلع -2 ینیع - ینهذ -1

؟ تسا یلصا هچ رگنایب ، تسا « ینیعم یاه لولعم ار نیعم للع » هلمج -6

تیّلع هدعاق -2 حجرم بال حیجرت عانتما -1

یلولعم و یّلع بوجو -4 لولعم و تلع تیخنس -3

دیآ. یم تسد ..................هب لصا »زا حجرم بال حیجرت عانتما » لصا ناملسم نافوسلیف رظن 7-زا

لولعم و تلع تیخنس -2 ضیقن ود عافترا و عامتجا عانتما -1

لولعم و تلع -4 تیهام و دوجو تریاغم -3

؟ دهد یم ناشن ار تیلع لصا هراب رد نایارگ هبرجت هاگدید هنیزگ مادک -8

تساه هدیدپ یلا وت لصاح تیلع -2 تسا نهذ راتخاس زج تیلع -1

تسا ویتک ژ بوس یرما تیلع -4 تسا قعالین یلصا تیلع لصا -3

؟ تسیچ امرفراک و رگراک دننام هطبار اب تیلع هطبار توافت -9

تسا هطبار دوجو زا شیپ ، تیلع رد هطبار فرط ود دوجو -1

تسا هطبار فرط ود زا شیپ ، تیلع رد هطبار دوجو -2

تسا نامز مه هطبار فرط ود دوجو اب هطبار دوجو تیلع 3-رد

دندوجوم نانچمه فرط ود هطبار نتفر نیب ابزا تیلع 4-رد

؟ دوش یمن بوسحم تیلع هطبار هنیزگ مادک -10



دبای یم ققحت تیّلع اب لولعم تیعقاو زا یشخب و یتسه مامت -1

دوش یمن دتس و داد دوجو یرگید هطبار چیه رد ًاقلطم -2

دشاب هتشاد دوجو دناوت یمن مه لولعم دشابن تلع 3-رگا

تسا دوخ یتسه رد تلع هب لولعم یدنمزاین هطبار نیا -4

.............. تفگ یم اریز ، تسناد .............یم یرما ار تیلع لصا تناک -11

دراد دوخ دزن ار تیلع تسا یا هنوگ امهب نهذ راتخاس - ینیع -1

میزاس یم نهذ اررد تلع موهفم هک تسا هبرجت قیرط -زا ینهذ -2

دراد دوخ دزن ار تیلع هک تسا یا هنوگ امهب نهذ راتخاس - ینهذ -3

میزاس یم نهذ اررد تیلع موهفم هک تسا هبرجت قیرط -زا ینیع -4

؟ دهد یم ناشن یتسرد هب تیلع لصا هراب اررد ناملسم نافوسلیف هاگدید هنیزگ مادک -12

درک ییاسانش یبرجت یاه هدیدپ اررد نآ ناوتب هک تسین یزیچ تیلع -1

دروآ تسد هب یبرجت تخانش قیرط ارزا تیلع لصا ناوت یمن هجو چیه 2-هب

دوش یم هتخانش اه هدیدپ یلا وت قیرط زا هک تسا یلقع یا هدعاق تیلع -3

دوش یم هتخانش هبرجت و لقع طسوت هک تسا یرطف یا هدعاق تیلع لصا -4

هثداح ره هک دننک یم تابثا « حجرم بال حیجرت عانتما » لصا زا هدافتسا اب ناملسم نافوسلیف هک نیا -13

؟ تسیچ رگنایب ، تسا تلع دنمزاین

اه نآ طسوت لولعم و تلع تیخنس هدعاق شریذپ -1

هبرجت هب یگتسباو مدع و تیلع لصا ندوب 2-قعالین

یفسلف دعاوق نایم یلولعم و یلع طباور دوجو -3

سح و هبرجت هطیحر د تیلع لصا دربراک مدع -4

بسانت فوسلیف مادک هاگدید دراد،اب زاین تلع ،هب تسا ریقف یدوجو رظن زا نوچ ناسنا » ترابع -14

؟ دراد یرتشیب

3 سرد اردص 4-مال داماد ریم -3 راینمهب -2 انیس نبا -1

هنیزگ -8 کی هنیزگ -7 هس هنیزگ -6 راهچ هنیزگ -5 هس هنیزگ -4 ود هنیزگ -3 کی هنیزگ -2 کی هنیزگ -1

راهچ هنیزگ -13 ود هنیزگ -12 هس هنیزگ -11 کی هنیزگ -10 هس هنیزگ ود9-

« ناهج زا ریوصت مادک »4 سرد

« قافتا موهفم یسررب »

( یلولعم و یلع بوجو ،و یلولعم و یلع تیخنس نآ( عورف زل یکی ای تیلع لصا ربارب الرد ومعم قافتا



. دریگ یم رارق

. دننک یم هدافتسا « سناش الح« طصا زا قافتا یاج هب مدرم زا یخرب یهاگ

لا؟ وس

(24 هحفص ؟( تسیچ میهافم نیا اب دروخرب ربارب رد نافوسلیف رثؤم تامادقا و شقن

نآ رد لمأت و قیمعت ج- حیحصت و دقن ب- هنایماع میهافم رد تقد - فلا : خساپ

ربارب »رد قافتا هک« ار نآ مزاول ای عورف و تیلع لصا جیاتن رگید راب کی قافتا یناعم هب نتخادرپ زا لبق

(25 هحفص ). مینک یسررب ، دریگ یم رارق نآ

تیلع لصا لوبق 1-اب

و میرب یم یپ ناهج یازجا « یگتسویپ و طابترا -هب« فلا

میتسه نآ شیادیپ لماع و أشنم فشک یپ رد یا هدیدپ ره اب هجاوم ب-اب

لولعم هب تلع یشخب بوجو لصا لوبق 2-اب

یتسه ماظن »رد تیمتح و« یریذپان فلخت - فلا

ققحت درک، ادیپ ققحت ( همات تلع ) دوخ تقیقح مامت اب تلع رگا هک تسا « یرورض » یا هطبار عبات ناهج ب-

دوش یم یرورض و یمتح لولعم

و بسانم رذب کاخ،رون، بآ، دننام ؛ دنشاب رضاح ، هدنروآ دیدپ لماوع یمامت رگا ( تقیقح مامت ): همات تلع

( تسا لگ ینعی لولعم ندمآ دوجو هب یارب یفاک لگ(المزو کی شیادیپ یارب ، تبقارم

المز طقف لگ( یارب کاخ و بآ دننام ؛ دشاب رضاح یش ندمآ دیدپ ِلماع دنچ ای کی اهنت رگا : هصقان تلع

( تسین یفاک اما لولعم ققحت یارب

ار هصقان تلع هورگ نیا ؛ دباین ققحت لولعم و دشاب دوجوم دناوت یم تلع دننک یم رکف یخرب : حیضوت

دوجو هب ییاهنت وهب تسین یفاک اما تسا المز لولعم ندمآ دوجو هب یارب هک دنریگ یم همات تلع یاج هب

دوب. دهاوخن هدنروآ

لولعم و تلع نایم تیخنس لصا -3

اه هدیدپ نایم یدنم نوناق و مظن - فلا

صاخ یاه لولعم ، صاخ یاه تلع – صاخ یمظن و صاخ طابترا ب-

: هجوت لباق هتکن

تیلع لصا ← یگتسویپ و طابترا

لولعم هب تلع یشخب بوجو لصا ← یرورض و یمتح یگتسویپ و طابترا

لولعم و تلع تیخنس لصا ← نیعم و صاخ یگتسویپ و طابترا

دریگ یم رارق قوف لوصا لباقم »رد قافتا » یناعم



« قافتا » دربراک یارب هنومن دنچ

یراگزاس انعم مادک اب دییوگب و هداد قیبطت مادک ره اهاراب هنومن نیا « قافتا » یناعم یریگارف زا دعب ●

. دراد یرتشیب

زیر تارذ اهو متا ، ناهج هدنهد لیکشت هیلوا هدام : ناتساب نانوی فوسلیف ← سوتیرکومد : لوا هنومن

اه »نآ یقافتا » دروخرب ، دنتسه هدنکارپ یهانتم ریغ یاضف رد هک دنتسه یمیسقت لباق ریغ و ریذپان هیزجت

. تسا ناهج رد یلعف ایشا و رصانع شیادیپ ببس

و دنا هدمآ دیدپ یرامشیب نارادناج نیمز رمع لوط رد دندقتعم ← سانش تسیز نادنمشناد :زا مود هنومن

همادا دوخ دشر هب تسا هدوب طیحم اب راگزاس « ًاقافتا » ناش یمادنا تارییغت هک ینارادناج زا هتسد نآ اهنت

. تسا هدوب « یقافتا » هداد خر یلماکت نایم نیا رد رگا و هداد

نیا ینعی ام ینونک ناهج هک دنیوگ یم نادنمشناد زا یخرب ← گرزب راجفنا ای گنب گنیب : موس هنومن

. تسا هتفای شرتسگ جیردت وهب هدش زاغآ ( گنب گنیب ) گرزب راجفنا کی اب ناشکهک اه درایلیم

قافتا یناعم یسررب

: قافتا لوا یانعم

زا هک لولعم هب تلع یشخب بوجو لصا راکنا ). درادن دوجو « تیمتح » هطبار نآ لولعم و تلع نایم - فلا

لماوع همه ؛ثمالً دیاین دیدپ نآ نآ لولعم اما دوش دوجوم تلع کی اسب هچ .( تسا تیلع لصا عورف

. دیاین ناراب ،اما دنشاب دوجوم ناراب شیادیپ

( تیلع لصا راکنا دوش.( ادیپ « تلع دوجو نودب » لولعم کی اسب هچ ب-و

. دراد یتلع ، یلولعم ای هثداح ←ره تیلع لصا

: قافتا مود یانعم

( لولعم و تلع تیخنس لصا راکنا دیآ.( دیدپ یلولعم ره یتلع ره زا تسا نکمم

. دشابن لولعم و تلع نایم یتیخنس ینعی دوش؛ یکیرات ببس باتفآ و بآ نتسب خی ببس ترارح ثمالً

: قافتا موس یانعم

( ییاغ لصا راکنا ). ناهج مظن و تاکرح رد صاخ فده و تیاغ ندوبن

دور. یمن شیپ هب ینیعم فده و تیاغ تمس اههب ماظن و تاکرح نیا هک ینعی

دناد یمن یقافتا دتفا یم قافتا ناهج رد هک ار یثداوح ، تسا لئاق فده ناهج یارب هک یسک : حیضوت

، تسین لئاق یفده ناهج یارب هک یسک اما دور یم نآ یوس هب تیاهن رد هک تسا لیاق یفده نآ یارب هکلب

. دناد یم یقافتا ار ثداوح

: قافتا مراهچ یانعم

. تسا « هدشن ینیب شیپ هثداح » نداد ،خر تسین « تیلع » لصا اب طابترا یب هک مراهچ یانعم



زورما نم : دیوگ یم دعب و دنیب یم رازاب اررد شتسود و دور یم رازاب هب دیرخ یارب یصخش کً ثمال

. مدید ار متسود یقافتا

قافتا یناعم یسررب

: قافتا فلتخم یناعم هراب رد نافوسلیف رظن

قفاوم قافتا لوا یانعم اب نشور و حیرص روط هب هک دوش یمن تفای یفوسلیف - فلا ← قافتا لوا یانعم -1

دشاب

دننک یم راکنا ار یقافتا نینچ نافوسلیف همه ب-

وع اردص ،مال انیس نبا هلمج »زا هفس زافال یرایسب » رظن زا انعم نیا هب قافتا - فلا ← قافتا مود یانعم -2

. تسین ریذپ ناکما ییاپورا نافوسلیف »زا یخرب و« ییابطابط الهم

درک. دهاوخن مادقا یراک چیه دنک،هب راکنا ار تیخنس لصا یدج روط هب یسک رگا ب-

و دنک نییبت ار تعیبط رد یگنهامه و مظن دناوت یمن دنک؛ راکنا ار لولعم و تلع تیخنس لصا یسک رگا ج-

. دروآ تسد ارهب نآ لیلد

دراد لا بند ارهب ناهج رد جرم و جره و مولع مامت یرابتعا یب تیخنس لصا راکنا د-

دنوش یم میسقت هتسد ود هب نافوسلیف قافتا موس یانعم ربارب ←رد قافتا موس یانعم -3

یتسه عومحم یارب و دندقتعم « للعلا تلع »هب« تیلع لصا » مزاول رب هکعالهو هفس زافال هتسد -نآ فلا

یفده تعیبط رد یلوحت و ریس وره یعیبط دنیارف ره دنیوگ یم ودنتسه لئاق ( دنوادخ ) یقیقح تلع کی

دنریذپ یمن ار قافتا موس یانعم نیا ربانب دنک؛ یم بیقعت ار ساخ

و دننک یم راکنا ار ثداوح هریجنز یدنمتیاغ ، دنتسین دقتعم للعلا تلع هب هک ینافوسلیف زا هتسد ب-نآ

. دنروآ یم باسح هب یقافتا یرما ار ناهج رد یلماکت یاه دنیآرف یخرب دوجو

؛رد تسا تیخنس و ترورض تیلع لصا هس لوبق یانبم رب قافتا مراهچ یانعم ← قافتا مراهچ یانعم -4

اجنآ ،زا جراخ رد تیلع راکنا هن ددرگ یم رب روما هب تبسن ناسنا شناد صقن هب قافتا یانعم نیا تقیقح

و هدرکن ینیب شیپ ار هبقرتم ریغ ثداوح دراد یکدنا رایسب طاالع دوخ نوماریپ روما هب تبسن ناسنا هک

. دشاب حیحص دناوت یم قافتا یانع م نیا سپ . دناد یم یقافتا

یحیرشت وساالت

؟ دنناد یم یقافتا ار روما مامت وایآ دراد دربراک للم و ماوقا مادک دزن »رد قافتا »-1

: خساپ

ارهن یخرب و دنناد یم « یقافتا ار« روما « یخرب » مدرم و دراد دربراک للم و ماوقا « همه » دزن رد

؟ دننک یم هدافتسا « قافتا اوژه« زا زین نافوسلیف 2-ایآ

یم ریذپلن هیزچت و هدنکارپ تارذ یقافتا دروخرب لصاح ار ناهج ایشا هک سوتیرک ومد دننام هلب : خساپ

. تسا « تیلع لصا راکنا و« لوا یانعم هب قافتا یو، نخس نیا .و دناد

قافتا یانعم مادک واب تسیچ هدش حرطم ریخا یاه هرود رد هک تادوجوم « یقافتا لماکت » هیرظن -3



؟ تسا راگزاس

ناش یمادنا تارییغت هک ینارادناج زا هتسد نآ طقف دندقتعم سانش تسیز نادنمشناد یخرب : خساپ

خر « یلماکت » نایم نیا رد رگا و دنا هدرک دشر و هداد همادا تایح هب تسا هدوب طیحم اب راگزاس « اقافتا »

. تسا هدوب « یقافتا »، هداد

. تسا ناهج یدنمتیاغ و یدنمفده و ییاغ لصا یفن هک تسا راگزاس موس یانعم هب قافتا اب

؟ تسا راگزاس قافتا یانعم مادک واب تسیچ « کناب »ای«هم گنب گنیب » هیرظن -4

کی اب ناشکهک درایلیم نیا ینعی ام، ینونک ناهج هک دنیوگ یم نادنمشناد زا یخرب « هزورما »: خساپ

. تسا هتفای شرتسک جیردت وهب هدش زاغآ « گنب گنیب » گرزب راجفنا

. تسا راگزاس « تیلع » لصا راکنا ینعی قافتا لوا یانعم اب زین هیرظن نیا

؟ دور یم راک هب قافتا اباوژه لداعم ، مدرم نیب اوژهرد مادک -5

« سناش :اوژه« خساپ

هدوب هچ مدرم فرط زا میهافم نیا دربراک و هدافتسا ربارب رد نافوسلیف رثؤم تامادقا 6-زاتالشاهو

( دینزب ؟(ثملا تسا

رد قیمعت ج- نآ حیحصت و دقن ب- هنایماع میهافمرد تقد - فلا نافوسلیف مهم و رثؤم تامادقا :زا خساپ

. تسا هدوب اه نآ

هتفگ نخس « سناش » هراب رد مه »و قافتا » هراب رد مه افش» » تایهلا شخب دوخ یفسلف باتک رد انیس نبا

دنک. حیحصت میهافم نیا دروم اررد مدرم رظن هدرک وتالش

؟ تسیچ تیلع لصا شریذپ هجیتن -7

و رگیدکی اب ناهج یازجا « طابترا »،هب« دراد یتلع هثداح هک«ره تقیقح نیا لوبق -اب فلا : خساپ

میرب یم یپ ناش « یگتسویپ »

. مییآ یم رب نآ شیادیپ لماع و أشنم فشک یپ رد یا هدیدپ ره اب ههجاوم ب-اب

. تسا ناهج یازجا ........و......... تیلع لصا شریذپ هجیتن -8

یگتسویپ - طابترا : خساپ

؟ تسیچ لولعم هب تلع یشخب بوجو لصا شریذپ هجیتن -9

دوخ تقیقح مامت اب تلع رگا هک یا هنوگ دهد،هب یم ناشن یمتح و یرورض یا هطبار عبات ار ناهج : خساپ

دوش. یم یمتح و یرورض زین لولعم ققحت هک دنک یم ادیپ نیقی ، تفای ققحت

یم تیاده ولج ارهب شیوردوخ هدننار و دنک یم یرایبآ و دراک یم رذب نابغاب لصا مادک ساسا 10-رب

دنک؟

لولعم هب تلع یشخب بوجو لصا : خساپ

؟ تسیچ تیخنس لصا شریذپ هجیتن -11



دشاب یزیچ ره أشنم دناوت یمن یزیچ وره تسا رارقرب ناهج »رد یصاخ مظن »- فلا : خساپ

. دراد لا بند هب صاخ یاه لولعم صاخ یاه تلع ب-

. تسا .............. لصا شریذپ هجیتن صاخ مظن -12

لولعم و تلع تیخنس : خساپ

. دیهد طابترا پچ تمس دراوم ارهب تسار تمس دراوم -13

اه هدیدپ نایم یدنمنوناق و مظن - فلا تیلع لصا -1

یگتسویپ و طابترا ب- لولعم هب تلع یشخب بوجو لصا -2

یتسه ماظن تیمتح و یریذپان فلخت ج- لولعم و تلع نایم تیخنس لصا -3

فلا -3 2-ج :ا-ب خساپ

؟ تسیچ نآ هراب رد نافوسلیف هاگدید و تسیچ قافتا لوا یانعم -14

اسب هچ ، درادن دوجو « تیمتح هطبار » نآ لولعم و تلع نایم هک تسا نیا قافتا لوا یانعم : خساپ - فلا

. دیاین دیدپ نآ لولعم اما دوش دوجوم تلع کی

دیآ دوجو هب تلع نودب لولعم کی اسب هچ ب-ای

نودب دناوت یمن و دراد زاین تلع هب یلولعم ره دنیوگ یم و دننک یم راکنا ار یقافتا نینچ نافوسلیف همه

. دشاب تلع

؟ تسیچ نآ اب هطبار رد نافوسلیف هاگدید و تسیچ قافتا مود یانعم -15

نایم یتیخنس ینعی دیآ؛ دیدپ یلولعم ره یتلع ره زا تسا نکمم هک تسا نیا قافتا مود یانعم : خساپ

دیآ. دیدپ امرس زا شوج وبآ امرگ زا .ثمالخی دشابن لولعم و تلع

راکنا ار نآ ییاپورا نافوسلیف زا یخرب و ییابطابط وعالهم اردص ،مال انیس نبا هلمج زا هفس زافال یرایسب

دناوت یمن - بدرک دهاوخن مادقا یراک چیه هب یسک - فلا دوش، راکنا تیخنس لصا رگا دندقتعم و دننک یم

همه یرابتعا یب د- دنک توعد اه هدیدپ للع فشک ارهب نادنمشناد دناوت یمن ج- دنک نییبت ار تعیبط مظن

دراد لا بند ارهب جرم و جره و مولع

؟ تسا ................ لصا راکنا هجیتن مولع همه یرابتعا یب -16

لولعم و تلع تیخنس لصا : خساپ

؟ تسیچ نآ هراب رد نافوسلیف هاگدید و تسیچ قافتا موس یانعم -16

اههب ماظن و تاکرح نیا هک انعم نیدب ؛ تسا ناهج مظن و تاکرح رد صاخ یفده و تیاغ ندوبن : خساپ

دور. یمن شیپ هب صخشم فده و تیاغ تمس

دنا: هتسد ود رب قافتا موس یانعم ربارب رد نافوسلیف

دنریذپ یمن ار قافتا موس یانعم سپ : لوا هتسد



. دننک یم راکنا ار ثداوح هریجنز یدنمتیاغ دنتسین دندقتعم للعلا تلع ،هب مود هتسد

. دیسیونب لیلد ؟اب تسا حیحص قافتا یانعم نیا وایآ تسیچ قافتا مراهچ یانعم -17

تسا هدشن ینیب شیپ هثداح نداد خر قافتا مراهچ یانعم خساپ

مدید ار متسود نابایخ رد زورما اقاقتا نم ثمال

هب قافتا یانعم نیا عقاو .رد تسا تیخنس و ترورض ، تیلع لصا هس لوبق یانبم رب قافتا مراهچ یانعم

روما هب تبسن ناسنا هک اجنآ وزا جراخ رد تیلع راکنا هن ددرگ یم »زاب روما هب تبسن ناسنا شناد صقن »

، هدرکن ینیب شیپ بقالً هک ار هبقرتم ریغ ثداوح دراد، یدودحم و کدنا رایسب طاالع دوخ نوماریپ

دنک. یم دادملق یقافتا

. تسا حیحص قافتا یانعم نیا

؟ تسیچ هصقان و همات تلع -18

دنا،« لولعم نآ ندمآ دیدپ تلع مه، یور هک تسا « لماع دنچ هعومجم زا« یشان لولعم هک اجنآ : خساپ

. دنمان یم « همات تلع »ار« لماوع هعومجم »و« هصقان تلع »ار« لماوع زا کی ره

ییاهنت )هب تبقارم و باتفآ - بوغرم رذب - کاخ – (بآ لثم فلتخم لماوع زا کی ره لگ شیادیپ یارب ثمال

. تسا همات تلع مه اهاب نآ عومجم و هصقان تلع

. تسا لولعم ندمآ دیدپ یارب یفاک المزو طرش همات تلع المزو طرش هصقان تلع

تست وساالت

، دزادنا ¬ یم رکفت یارجم اررد وا هک یلماع نیرت مهم ، تسا « ندرک رکف » دادعتسا یاراد هک یناسنا یارب -1

¬دنک؟ یم هجوتم هلئسم مادک ارهب ناسنا نهذ ارچ، موهفم و تسا یفسلف لصا مادک کاردا

یناث ترطف - لولعم و تلع -2 تیلع - یناث ترطف -1

یناث ترطف - یناث ترطف -4 تیلع - لولعمو تلع -3

؟ تسیچ تلع فیرعت -2

دوش ¬ یمن ادج نآ زا لولعم دوجو هک یزیچ -1

تسا دنمزاین نآ هب دوخ یتسه و نایک رد لولعم هک یزیچ -2

تسا یراج و یراس لولعم یتسهو نایک رد هک یزیچ -3

تسا دنمزاین رگید زیچ هب دوخ یتسه و نایک رد هک یزیچ -4

،اب تّیلع لصا لوبق و تسا لولعم و تّلع ............. ءاّشم تمکح ینابم ،رد لولعم و تلع نیب ¬ی هطبار -3

. دراد یگنهامه ............ یفن

فداصت - دوجو رب عرف -2 فداصت - دوجو دوخ 1-رد

سفن رب ءیش مدقت - دوجو رب عرف -4 سفن رب ءیش مدقت - دوجو دوخ 3-رد



؟ تسیچ مزلتسم هفدص هب داقتعا -4

ناهج راک رد هدعاق و مظن مدع -2 تادوجوم یگتسویپ و طابترا -1

یتسه ناهج یدنمنوناق و ماظن -4 تادوجوم نایم طباور رب مکاح ماظن -3

هب ¬دیآ یمن دیدپ ، قافتا »و هفدص » یور وزا دوخ هب دوخ ناهج رد زیچ چیه دوش، هتفگ 5-رگا

میا. هدیشک طبالن طخ ، تسا ............ یانبم .............هک یفن

مولع مامت - تیلع لصا -2 مولع مامت - مظن نوناق -1

تمکح و هفسلف - تیلع لصا -4 تمکح و هفسلف - مظن نوناق -3

¬دنک؟ یم نایب ار تیلع لصا موهفم هنیزگ مادک -6

تسا ءازج اال طبترم و هتسویپ مه ¬یهب هعومجم ناهج -1

تسا دنمنوناق و مظنم یتسه ناهج -2

تسا راپسهر دصقم کی یوس هب دوخ یلماکت ریس رد ناهج ¬ی هعومجم -3

تسا ریذپان فلخت و یمتح و یرورض ماظن کی یتسه ماظن -4

تسا نیا ترابع نیا یانعم « تسا یبوجو و یعطق یماظن ، یتسه ماظن دوش:« ¬ یم هتفگ 7-رگا

بترم و مظنم یهاگتسد تروص ارهب ناهج ماظن هک اج ونآ تسا رب............. مدقم هک..............

؟ تسا مکاح ............. لولعم و تّلع نیب هک تسا تهج نادب میبای ¬ یم

ینامز مه - بوجو - دوجو -2 تّیخنس - بوجو - دوجو -1

تّیخنس - دوجو - بوجو -4 ینامز مه - دوجو - بوجو -2

؟ تسا یلصا هچ رگنایب « تسا ینیعم یاه لولعم ار نیعم للع ¬ی« هلمج -8

لولعم و تلع تیخنس -2 للع لسلست عانتما -1

ییاغ تلع -4 تیلع -3

؟ تسا مادک دوجو ماظن ندوب فلختی وال ترورض یانعم -9

تسین جراخ ناکما ،و عانتما ، ترورض حلا هس زا دوجو و تیهام نایم ¬ی هطبار االرم سفن 1-رد

یرورض ، تلع ندوبن ¬ی هطساو وایهب دوجولا یرورض ، ٌتلع ندوب ¬ی هطساو هب ءیش االرم، سفن 2-رد

تسا مدعلا

تسا یمتح مه ادخ یوس هب ناسنا تشگزاب و یرورض ادخ و ناسنا ¬ی هطبار رما عقاو 3-رد

تسین جراخ ناکما و عانتما ، ترورض حلا، هس زا عملا تادوجوم نایم ¬ی هطبار رما عقاو 4-رد

هب دزاس ¬ یم مولعم ار طباور رب مکاح ماظن و عملا تادوجوم یگتسویپ و طابترا سفن هک یلصا 10-ود

دنا؟ مادک بیترت

تیلع - تیخنس -2 تیلع - ضقانت عانتما -1



تیخنس - تیلع -4 ضقانت عانتما - تیلع -3

¬دنک؟ یم )دالتل تیخنس لص »0ا( دحاولا ¬ی« هدعاق نومضم رب رت حیرص تایبا زا کی مادک -11

یاپارس عملا همه دبای للخ / یاج زا یریگ اررب هرذ کی 1-رگا

یتسایشا خقلا مه یتساتکی دحاو / یتساتمه یب هک یتاذ دزس ار دح یب دمح -2

داتفا ماج رد هک تسا یقاس خر غورف /کی دومن هک نیراگن شقن و یم سکع همه 3-نیا

داتفا ماهوا ¬ی هنییآ رد شقن همه نیا / درک هنیآ رد هک هولج کی هب وت یور نسُح -4

؟ دننک ¬ یم نیعم لوصا مادک بیترت ارهب یگتسویپ و طابترا سفن و عملا تادوجوم رب مکاح ماظن -12

لولعم و تلع تیخنس - تیلع -2 تیلع - لولعم و تلع تیخنس -1

ترورض - لولعم و تلع تیخنس -4 تیلع - یلولعم و یّلع ترورض -3

هجیتن ................هک لصا رب ندوب یکتم لیلد ،هب تسا ............. ناهرب ، ناهرب نیرت شخب نانیمطا -13

. تسا ............. شا

یتسه نیعم ماظن - لولعم و تلع تیخنس - یّمل -1

یتسه نیعم ماظن - لولعم و تلع تیخنس - یّنا -2

یتسه ماظن تیمتح و یریذپان فلخت - لولعم یقّلعت تیوه - یّمل -3

یتسه ماظن تیمتح و یریذپان فلخت - لولعم یقّلعت تیوه - یّنا -4

مظنم یهاگتسد تروص ¬یامهب هشیدنا ورد دبای ¬ یم ماظتنا ناهج ماظن ، هدعاق و لصا مادک وترپ 14-رد

؟ دراد یصوصخ هب هاگیاج نآ ءزج ره هک ¬دیآ یم رد بترم و

دجوی مل بجی اممل ُءیشلا - لولعم و تلع تیخنس -1

دحاولا هنعاالّ ردصی ال دحاولا - لولعم و تلع تیخنس -2

دجوی مل بجی اممل ُءیشلا - لولعم و تلع ترورض -3

دحاولا هنعاالّ ردصی ال دحاولا - لولعم و تلع ترورض -4

یانعم هب هجوت ً»اب ال یوحت هللا تنسل دجت ًونل ال یدبت هللا تنسل دجت نلف ¬ی« هفیرش ¬ی 15-هیآ

؟ تسا یفسلف لصا مادک دیؤم زیچ ره زا شیب « تنس »

تیعقاو -4 ترورض -3 تیلع -2 تیخنس -1

هب هاگیاج نآ ءزج ره ،هک تسا یمظنم هاگتسد یتسه ناهج هکنیا اهو تلع نیب طباور رب مکاح ماظن -16

؟ تسا لصا مادک رگنایب دراد، صوصخ

بوجو رب دوجو مدقت -2 دوجو رب بوجو مدقت -1

لولعمو تلع ترورض -4 لولعم و تلع تیخنس -3



یگتسویپ و تسا نآ.............. زا مدقت « بوجو و دوجو » موهفم ود نیب « تیلع » نوناق مهف 17-رد

نیا هب ونآ ¬دنز یم مقر ............ار لصا ¬دنک، یم ادیپ ماظتنا ناهج نآ وترپ رد »هک لولعم و تلع » نیب

هک............ تسا ینعم

دراد همات تلع کی هب زاین یلولعم -ره یلولعم و یّلع بوجو - بوجو -1

دراد همات تلع کی هب زاین یلولعم -ره یلولعم و یّلع بوجو - دوجو -2

دوش ¬ یم هجیتن صاخ لولعم صاخ تلع -زا لولعم و تلع تیخنس - بوجو -3

دوش ¬ یم هجیتن صاخ لولعم صاخ تلع -زا لولعم و تلع تیخنس - دوجو -4

ریز: تیب ود هب هجوت 18-اب

تسوکین شیوخ یاج هب یزیچ ره /هک تسوربا و مشچ و وخلا طخ نوچ ناهج

یاپ ارس عملا همه دبای للخ / یاج زا یریگ اررب هرذ کی رگا

؟ دبای ¬ یم شریذپ ¬ی هنیمز ، یفسلف موهفم مادک

دوش ¬ یم رداص صاخ یاه لولعم صاخ یاه تلع زا هک ینعم نیا ،هب لولعم و تلع تیخنس لصا -1

تاذ هب مئاق تلع کی هب شیاهتنا مدع و لولعم و تلع رارمتسا هک ینعم نیا للع،هب لسلست طبالن لصا -2

تسا لا حم ،

ترورض ¬ی هلحرم اتهب دوجو ) دجوی مل بجی اممل دوجولا هک ینعم نیا ،هب دوجو رب بوجو مدقت لصا -3

¬دنک یمن ادیپ دوجو ، دسرن

و قلعتم ، تسا نآ ¬یهب هدنهد بوجو هک یتلع هب نکمم رما ره هک ینعم نیا ،هب تیلولعم و تیلع لصا -4

تسا دنمزاین و هتسباو

« تسا لا حم حّجرم بال حیجرت ¬ی« هدعاق و دوش ¬ یم حرطم اجک « یلولعم و یّلع بوجو الح« طصا -19

؟ دراد یمایپ هچ

شخب یتسه ینوریب لماع کی هب دنمزاین مدع، و دوجو یواست تلا زاح جورخ - یتاذ ناکما نییبت 1-رد

تسا

شخب یتسه ینورد لماع کی هب دنمزاین مدع، و دوجو یواست تلا زاح جورخ - یتاذ ناکما نییبت 2-رد

تسا

ینوریب لماع کی هب دنمزاین مدع، و دوجو یواست تلا زاح جورخ - دوجولا نکمم و دوجولا بجاو مهف 3-رد

تسا شخب یتسه

ینورد لماع کی هب دنمزاین مدع و دوجو یواست تلا زاح جورخ - دوجولا نکمم و دوجولا بجاو مهف 4-رد

تسا شخب یتسه

هجیتن مادک بیترت »هب تّیلع لصا »و« تیخنس لصا »،« یلولعم و یّلع ترورض لصا هب« هجوت 20-اب

؟ دوش ¬ یم جارختسا

ناهج تادوجوم یگتسویپ و طابترا - یتسه ماظن تیمتح و یریذپان فلخت - یتسه نیعم ماظن -1



یتسه نیعم ماظن - تیمتح و یریذپان فلخت - ناهج تادوجوم یگتسویپ و طابترا -2

یتسه نیعم ماظن - ناهج تادوجوم یگتسویپ و طابترا - یتسه ماظن تیمتح و یریذپان فلخت -3

ناهج تادوجوم یگتسویپ و طابترا - یتسه نیعم ماظن یتسه ماظن تیمتح و یریذپان فلخت -4

مهارف ار نآ وسالتم دشر یارب المز طیارش و مینک ¬ یم یگدیسر تهج ره زا هنلا کی هب یتقو -21

؟ تسیچ ¬ی هدنهد ناشن راظتنا نیا ، میراد ار هنلا نیا دشر و یباداش راظتنا ًاموزل ، مینک ¬ یم

تسا تادوجوم یعطق یگتسویپ ثعاب هک یّلع ترورض لصا زین و لولعم و تلع نایم تیخنس لصا -1

تسا فلختی وال یعظق ماظن رگنایب و تیلع لصا عورف زا هک یّلع ترورض لصا -2

تادوجوم نایم یگتسویپ و لولعم و تلع نایم تیخنس لصا هب ناسنا یعطق رواب -3

تسا تیلع لصا عورف زا هک یّلع ترورض لصا هب ناسنا هاگآ دوخان و یناگمه رواب -4

تمکح رد یلقع لصا مادک هب هجوت اب بیترت »،هب طابترا »و« ترورض »،« تیلک » میهافم زا کی 22-ره

؟ ددرگ ¬ یم تابثا ءاّشم

تیلع - یلولعم و یّلع بوجو - لولعم و تلع تیخنس -1

تیلع - لولعم و تلع تیخنس - یلولعم و یّلع بوجو -2

لولعم و تلع تیخنس - یلولعم و یّلع بوجو - تیلع -3

یلولعم و یّلع بوجو - لولعم و تلع تیخنس - تیلع -4

؟ تسا هنوگچ داجیا و باجیا ¬ی هطبار ، یفسلف دعاوق قباطم -23

دراد داجیا تیثیح رب ینامز مدقت باجیا تیثیح -1

دراد داجیا تیثیح رب یتاذ مدقت باجیا تیثیح -2

دراد باجیا تیثیح رب یتاذ مدقت داجیا تیثیح -3

دراد باجیا تیثیح رب ینامز مدقت داجیا تیثیح -4

؟ تسا حیحص رظن مادک ، لولعم و تلع ثحابم هب هجوت 24-اب

تسا دوجو رب مدقم بوجو -2 دنرگید کی موزلم المزو دوجو و بوجو -1

دنلولعم ود ره بوجو و دوجو -4 تسا بوجو رب مدقم دوجو -3

؟ تسا لولعم و تلع باب رد لصا مادک رگنایب « دجوی مل بجی اممل ُءیشلا » یفسلف ¬ی هدعاق -25

داجیا رب مدقم دوجو -2 دوجو رب مدقم بوجو -1

یلولعم و یّلع تیخنس -4 یلولعم و یّلع ترورض -3

اب مدقت قح ، بوجو و دوجو ¬ی هصرع ورد دوش ¬ یم ققحم زیچ هچ روضح ،اب یلولعم و یّلع بوجو -26

؟ تسیچ زا هتساخ رب ناهج ماظتنا و تسیچ



یلولعم و یّلع بوجو - بوجو - هصقان تلع -1

یلولعم و یّلع بوجو - دوجو - هصقان تلع -2

لولعم و تلع تیخنس - بوجو - همات تلع -3

لولعم و تلع تیخنس - دوجو - همات تلع -4

همانخساپ

ود هنیزگ -8 راهچ هنیزگ -7 کی هنیزگ -6 ود هنیزگ -5 ود هنیزگ -4 کی هنیزگ -3 ود هنیزگ -2 هس هنیزگ -1

16 کی هنیزگ -15 ود هنیزگ -14 کی هنیزگ -13 کی هنیزگ -12 کی هنیزگ -11 راهچ هنیزگ -10 ود هنیزگ -9

23 کی هنیزگ -22 راهچ هنیزگ -21 راهچ هنیزگ -20 کی هنیزگ -19 کی هنیزگ -18 هس هنیزگ -17 هس هنیزگ -

هس هنیزگ -26 هس هنیزگ -25 ود هنیزگ -24 ود هنیزگ -

5 سرد

(1) هفسلف رد ادخ

هراب رد وگتفگ و ثحب ( یفسلف رکفت و هفسلف یریگ لکش یادتبا نامه هک«زا دهد یم ناشن هفسلف خیرات

نیا دنا.رد هدرک یسررب نافوسلیف هک هتشاد رارق یلئاسم ردص رد عوضوم نیا و هدوب نایرج رد ادخ

دوش. یم هتخادرپ ادخ هراب رد نافوسلیف هاگدید هب دعب سرد و سرد

دوش: یم میسقت شخب 4 هب ادخ هراب رد نافوسلیف هاگدید

ناتساب ناریا هرورد : لوا شخب

طارقس ب- نوط –فاال فلا : ناتساب نانوی هرود مود شخب

ارگ) لقع ) تناک ج- ارگ) سح ) مویه دیوید ب- ارگ) لقع ) تراکد - فلا : اپورا دیدج هرود : موس شخب

تناک زا سپ ییاپورا هفس فال هاگدید د-

ناملسم هفس :فال مراهچ شخب

: ناتساب ناریا هفس فال هاگدید لوا شخب

دننام ینافوسلیف رظن ب- هدیسر ام تسد هب هک ینیدامن و یا هروطسا یاه شرازگ - فلا ساسا رب

: نامز نآ رد امکح هکدهد یم ناشن ، یدرورهس

دنا هتشاد یتسه أدبم زا نشور یتخانش -1

دزاس یم رهاظ اهار هدیدپ دوخ قارشا و وترپ هکاب دنتسناد یم یتسه رون ار ادخ -2

دنا هتفگ نخس « نمهب » قولخم و وترپ نیتسخن 3-زا

دنا هتسناد یم میکح یدنوادخ قولخم ار ناهج -4

: ناتساب نانوی هفس فال هاگدید مود شخب



تقیقح کی أشنم و ادبم ار مادک وره دنتشاد داقتعا ددعتم نایادخ هب : مدرم - فلا ناتساب نانوی هعماج رد

دندرمش یم ناهج رد

دنک تفلا خم ناشدولآ کرش هشیدنا اب یسک دنداد یمن هزاجا : ناتساب نانوی هعماج ناگرزب و نامکاح ب-

↓ یطیارش نینچ رد

یم نخس دیدج ییادخ وزا دنک یم راکنا دندقتعم اه نآ هب همه هک ار ینایادخ هک دش مهتم : طارقس

. دیوگ

دیامن الح صا اراه رادنپ نکدو تبحص ادخ هراب رد الیل دتسا و یفسلف یتقد اب تفرگ میمصت : نوط افال

« تسا یفسلف یسانشادخ هدننک عادبا نوط :«فاال رولیت

: نوط فاال رظن زا

تسا نشور یاه یوژیگ اب نیعم یادخ کی نوط فاال دزن ادخ -2 تسا راد فده دنوادخ راک -1

« هناهاگآ تقلخ » ییادخ دنچ رد اریز تسا توافتم نانوی ییادخ دنچ اب ادخ هراب رد نوط فاال هاگدید -3

تسا ییادخ ویب رفک زا یرگید لکش ودرادن انعم

: دنوادخ زا نوط فاال فیصوت

هن وده یم هار دوخ ارهب یرگید زیچ 3-هن دور یم نایم زا وهن دیاز یم 2-هن تسا تباث هتسویپ -1

-5( یدام ریغ ) تسا ینتفایرد ساوح قیرط زا وهن تسا یندید 4-هن دوش یم ورف یرگید زیچ هب دوخ

دش. دنم هرهب وا وزا تفای تسد وا هب ناوت یم « لقعت و رکفت اب« طقف

: وطسرا رظن زا

دنک. هئارا ناهج نیتسخن أدبم و ادخ دوجو رب ییاه ناهرب درک تالش وطسرا

: وطسرا لوا الل دتسا

تسه ینیرتهب و نیرت بوخ دراد دوجو رتهب و بوخ کی هک اج :ره لوا همدقم

دنرگید یخرب زا رتهب رتو بوخ یخرب تادوجوم نایم :رد مود همدقم

. تسا « یهلا تیعقاو هک« دراد دوجو تسا نیرتهب و نیرت بوخ هک یتقیقح : هجیتن

: وطسرا مود الل دتسا

تسا مکاح ماظتنا و مظن ناهج :رب لوا همدقم

تسین نکمم هدام زا رترب و نادیواج یدوجوم نودب مظن : مود همدقم

« تسا دنوادخ «هک دراد هدام زا رتربو نادیواج یمظان ناهج سپ : هجیتن

: اپورا دیدج هرود موس شخب

ارگ): لقع ) تراکد الل دتسا



هدش قلخ وا هلیسو هب یرگید زیچ وره نم دوخ هک ریدق و میلع و یهانتمان یتقیقح زا نم : لوا همدقم

مراد یروصت ، میا

ما یهانتم یدوجوم نم اریز ؛ دشاب مدوخ زا دناوت یمن روصت نیا : مود همدقم

« دنوادخ » تسا یهانتمان دوجو زا هکلب تسین یرگید یهانتم دوجوم وره نم زا روصت نیا سپ : هجیتن

. دهدب نم هب یکاردا نینچ دناوت یم هک تسوا

ارگ): سح ) مویه دیوید هاگدید

: دیوگ یم و تسا لقع قیرط زا دنوادخ ت ابثا رکنم

درادن هبرجت و سح از لقتسم کاردا ًاساسا لقع اریز تسا دودرم یلقع افرص -داللی فلا

ییاناوت زین ناهرب نیا اما هدش هتفرگ هبرجت زا هک تسا « مظن ناهرب » یهلا نافوسلیف ناهرب نیرت مهم ب-

درادن ار یهانتمان و یدبا و یلزا دوجو کی تابثا

هب دیناوت یمن اما دینک تابثا ار ربدم و مظان کی دیناوت یم رثکادح امش ، ناهج دوجوم مظن ساسا ج–رب

. دیسرب تاذلا ب دوجولا بجاو و یهانتمان خقلا کی

ارگ): لقع ) تناک هاگدید

درک. تابثا خاالیق» لوصا «خاالقو قیرط ارزا دنوادخ تناک

: تناک تاحیضوت

دیآ یم شیپ جرم و جره و تسین ریذپ ناکما اه نآ تیاعر و خاالیق لوصا نودب یگدنز -1

دراد انعم « رایتخا یاراد » ناسنا زا اهنت خاالق تیاعر و یریذپ تیلوئسم -2

ریذپان وانف یدامریغ یسفن یوژیگ دیاب هکلب تسا یدام هکدشاب ندب یوژیگ دناوت یمن رایتخا نیا -3

دشاب

هنادواج یدوجوم نوچ ، تسا خاالیق لوصا تیاعر و تلیضف بسک رد شتداعس هک سفن و حور نیا -4

دراد زاین ام یایند یاروام یناهج هب دوخ یمئاد تداعس یارب ، تسا

تسا یهانتم وان نادواج ییادخ دوجو هب طورشم یناهج نینچ -5

تناک زا سپ نافوسلیف هاگدید

وای تسین ییادخ ،ای میرادن هبرجت و سح زج یرازبا نوچ هک دندوب نآ رب تنک و مویه دننام هتسد کی -1

مینک تابثا ار نآ میناوت یمن

دندرک هدافتسا ادخ ت ابثا یارب نافرع و قشع و ینورد یاه هبرجت زا رگید هتسد -2

: زمیج مایلیو

« تسا هتفهن ام ینورد یصخش یاه هبرجت رد ًاتدمع دنوادخ دوجو لیلد هک مدقتعم «نم



یراد انعم و ادخ هب داقتعا » نایم هطبار هک دندرک روهظ ینافوسلیف کی و تسیب و تسیب نرق 3-رد

. دندرک هجوت « یگدنز

: روگکرک

نامیا وا وهب دنیزگ یم اررب نمؤم ناسنا ادخ دنک؛ یم اطع ناسنا هب دنوادخ هک تسا یا هیده نامیا »

« درک دهاوخ یرپس ار یکیرات یگدنز ، دوشن ششخب نیا هتسیاش یسک رگا و دنک یم هیده

: ماهگنیتاک

ار دیما نیا و دزاس یم تیعقاو نیرت شزرااب ار نآ هک دهد یم رارق یرتسب اماررد یگدنز دنوادخ لوبق »

تیاهن رد یرما چیه نآ رد هک میا هداتفا یا هناگیب ناهج رد مینک ساسحا هک نیا یاج هب هک دهد یم

« میبایب یهاگهانپ و نمأم میناوت یم ، درادن تیمها

5 سرد وساالت

دش؟ حرطم یفسلف رکفت و هفسلف رد ینامز هچ زا ادخ هراب رد وگ تفگ و ثحب -1

رد وگتفگ و ثحب ، یفسلف رکفت و هفسلف یریگ لکش یادتبا نامه زا هک دهد یم ناشن هفسلف خیرات : خساپ

. تسا هتفرگرارق یفسلف لئاسم ردص ورد هدوب نایرج رد ادخ هراب

؟ تسا هدوب هچ ادخ هراب رد ناتساب ناریا یامکح هاگدید -2

هب یدرورهس دننام ینافوسلیف رظن زین و ناتساب ناریا زا هک ینیدامن و یا هروطسا یاه شرازگ : خساپ

: دهد یم ناشن ، تسا هدیسر تسد

دنا هتشاد یتسه أدبم زا ینشور تخانش نامز نآ رد امکح -1

دنک یم قلخ ودزاس یم رهاظ اهار هدیدپ دوخ وترپ هکاب دنتسناد یم یتسه رون ار ادخ -2

دنتسناد یم میکح دنوادخ قولخم ار ناهج -3

دنا. هتفگ نخس ( نمهب ) دنوادخ قولخم و وترپ نیتسخن 4-زا

دنا. هدیمان ار............. ووا هتفگ نخس ادخ قولخم نیتسخن زا امکح -3

نمهب : خساپ

؟ دنتشاد یداقتعا هچ ادخ هراب رد ناتساب نانوی نامکاح و مدرم -4

دندرمش یم تقیقح کی أشنم و أدبم ار ادخ ب-ره دنتشاد داقتعا ددعتم نایادخ -هب فلا مدرم : ←خساپ

ار ناج نداد تسد زا هاگ و نانوی هعماج زا درط اه نآ راکنا هک دوب قیمع نانچ نایادخ نیا هب داقتعا ج-

. تشاد لا بند هب

دنک تفلا خم ناشدولآ کرش هشیدنا اب یسک دنداد یمن هزاجا ← نامکاح

یتقیقح هب طوبرم کی ره مدرم رظن زا هک دیسیونب و هدرب مان ار ناتساب نانوی نایادخ زا هنومن دنچ -5

دنا. هدوب

یادخ : سیمترآ -3 یقیسوم و رنه و دیشروخ یادخ : نولوپآ -2 ناراب انو مسآ یادخ : سوئز -1: خساپ



یراد نتشیوخ و تفع

؟ تشاد لوبق نایادخ هراب اررد ناتساب نانوی نامکاح و مدرم هاگدید طارقس 6-ایآ

وزا دنک یم راکنا دندقتعم اه نآ هب همه هک ار ینایادخ هک«وا دوب نیا طارقس یلصا ماهت اریخ : خساپ

.« دیوگ یم نخس دیدج ییادخ

؟ دمآ رب ادخ هراب رد اهرادنپ الح صا ددصرد هنوگچ نوط 7-فاال

الیل دتسا شور هب نخس و یفسلف تقد :اب خساپ

. دناد یم یفسلف یسانش ادخ هدننک عادبا ........ار رولیت -8

نوط :فاال خساپ

؟ تسا توافتم ، دندوب دقتعم ناتساب نانوی مدرم هچنآاب دنوادخ ارچ نوط فاال رظن 9-هب

. تسا راد» فده » دنوادخ راک نوط فاال رظن زا اریز : خساپ

توافت نانوی ییادخ دنچ واب تسا نشور یاه یوژیگ اب نیعم یادخ نوط فاال دزن ادخ رتهب ترابع هب

ییادخ ویب رفک زا یرگید لکش ییادخ دنچ ب- درادن انعم هناهاگآ تقلخ - فلا : ییادخ دنچ رد اریز دراد

. تسا

دنک؟ یم فیصوت هنوگچ ار دنوادخ نوط 10-فاال

ار یزیچ 3-هن دور یم نایم زا وهن دیاز یم )2-هن درادن لوحت و رییغت ) تسا تباث هتسویپ -1: خساپ

ینتفایرد ساوح قیرط زا وهن تسا یندید 4-هن دوش یم ورف یرگید زیچ رد وهن دهد یم هار دوخ هب

. تفای تسد وا هب ناوت یم ( یلقع الل دتسا ) لقعت و رکفت اب طقف -5 تسا

؟ دمآ رب ادخ دوجو تابثا ددص رد یقیرط هچ زا وطسرا -11

و ادخ دوجو رب ییاه ناهرب درک دوب،تالش رادروخرب یوق قطنم اللو دتسا تردق زا هک وطسرا : خساپ

دهد هئارا ناهج نیتسخن أدبم

؟ دوب هچ ادخ دوجو تابثا رد وطسرا یاه الل دتسا تیمها -12

هنیمز ب- دنرادروخرب یصاخ ماکحتسا -زا فلا اما: دنا هدوب هیلوا یاه مدق هچرگ اللاه دتسا نیا : خساپ

. دننک یم مهارف ار دعب یاه مدق

؟ دیسیونب ادخ دوجو تابثا رب وطسرا اللزا دتسا 13-ود

: خساپ

: وطسرا لوا الل دتسا

تسه ینیرتهب و نیرت بوخ دراد دوجو رتهب و بوخ کی هک اج :ره لوا همدقم

دنرگید یخرب زا رتهب رتو بوخ یخرب تادوجوم نایم :رد مود همدقم

. تسا « یهلا تیعقاو هک« دراد دوجو تسا نیرتهب و نیرت بوخ هک یتقیقح : هجیتن



: وطسرا مود الل دتسا

تسا مکاح ماظتنا و مظن ناهج :رب لوا همدقم

تسین نکمم هدام زا رترب و نادیواج یدوجوم نودب مظن : مود همدقم

« تسا دنوادخ «هک دراد هدام زا رتربو نادیواج یمظان ناهج سپ : هجیتن

ریثأت ادخ هراب رد نافوسلیف رواب رب هک ینایرج وود تفرگ لکش ییاه نرق هچ زا اپورا دیدج هرود -14

؟ دندوب ییاه نایرج هچ دوب، راذگ

هفسلف ردارگ هبرجت / ارگ سح و ارگ لقع نایرج ود شیادیپ و مهدزناپ و مهدراهچ یاه نرق :زا خساپ

. دیسیونب ادخ دوجو تابثا ،رد مهدفه نرق یارگ لقع فوسلیف تراکد اللزا دتسا کی -15

ارگ): لقع ) تراکد الل دتسا : خساپ

هدش قلخ وا هلیسو هب یرگید زیچ وره نم دوخ هک ریدق و میلع و یهانتمان یتقیقح زا نم : لوا همدقم

مراد یروصت ، میا

ما یهانتم یدوجوم نم اریز ؛ دشاب مدوخ زا دناوت یمن روصت نیا : مود همدقم

« دنوادخ » تسا یهانتمان دوجو زا هکلب تسین یرگید یهانتم دوجوم وره نم زا روصت نیا سپ : هجیتن

. دهدب نم هب یکاردا نینچ دناوت یم هک تسوا

؟ دریذپ یم ار تراکد نوچمه ینافوسلیف وایآداللی تسیچ ادخ هراب رد مویه هاگدید -16

وا: داقتعا هب اریز دناد یم دقن لباق زین ار ناگتشذگ داللی هکلب ، تراکد داللی اهنت هن ریخ : خساپ

درادن هبرجت و سح از لقتسم کاردا ًاساسا لقع اریز تسا دودرم یلقع افرص -داللی فلا

ییاناوت زین ناهرب نیا اما هدش هتفرگ هبرجت زا هک تسا « مظن ناهرب » یهلا نافوسلیف ناهرب نیرت مهم ب-

درادن ار یهانتمان و یدبا و یلزا دوجو کی تابثا

هب دیناوت یمن اما دینک تابثا ار ربدم و مظان کیدیناوت یم رثکادح امش ، ناهج دوجوم مظن ساسا ج–رب

. دیسرب تاذلا ب دوجولا بجاو و یهانتمان خقلا کی

رارق .............. هاگدید لباقم مویه رظن نیا و دناد یم دودرم لقع هلیسو ارهب ادخ دوجو تابثا مویه -17

. دریگ یم

تراکد : خساپ

؟ دوب هچ ادخ دوجو شریذپ یارب نیشیپ یارگ لقع نافوسلیف ارگ)اب لقع ) تناک قرف -18

ارزا ادخ دوجو ترورض ، ناکما و بوجو وای تیلع ناهرب قیرط زا ادخ دوجو تابثا یاج هب تناک : خساپ

درک. تابثا خاالیق فیاظو خاالقو قیرط

. دیسیونب ار خاالیق لوصا خاالقو قیرط زا ادخ دوجو تابثا رب تناک تاحیضوت -18

: خساپ



دیآ یم شیپ جرم و جره و تسین ریذپ ناکما اه نآ تیاعر و خاالیق لوصا نودب یگدنز -1

دراد انعم « رایتخا یاراد » ناسنا زا اهنت خاالق تیاعر و یریذپ تیلوئسم -2

ریذپان وانف یدامریغ یسفن یوژیگ دیاب هکلب تسا یدام هکدشاب ندب یوژیگ دناوت یمن رایتخا نیا -3

دشاب

هنادواج یدوجوم نوچ ، تسا خاالیق لوصا تیاعر و تلیضف بسک رد شتداعس هک سفن و حور نیا -4

دراد زاین ام یایند یاروام یناهج هب دوخ یمئاد تداعس یارب ، تسا

تسا یهانتم وان نادواج ییادخ دوجو هب طورشم یناهج نینچ -5

. تسا ...........و.................... بسک رد شتداعس درجم سفنو حور تناک رظن 19-هب

خاالیق لوصا تیاعر - تلیضف : خساپ

؟ تسیچ یمئاد تداعس هب ناسنا ندیسر همز ،ال تناک رظن 20-هب

. تسا یهانتمان و نادواج یادخ دوجو هب طورشم زین یناهج نینچ هک ایند یاروام یناهج : خساپ

هچ هرود نیا نافوسلیف ارچ؟و داد یم لکش ییاه نایرج هچ ار اپورا بلا ق نایرج تناک زا دعب -21

؟ دنتشاد ادخ هراب رد یهاگدید

یلقع ناهرب زا دنتسناوت یمن ( هبرجت و سح ) دوخ یانبم هب هکنیا هب هجوت اب ارگ هبرجت و ارگ سح : خساپ

: دندش میسقت هتسد ود دننک،هب هدافتسا ضحم

تخانش یارب هبرجت و سح زج یرازبا نوچ هک دندوب نآ رب تنک تسوگوا و مویه دننام هتسد کی -1

. مینک ت ابثا ار نآ میناوت یمن ب-ای تسین ییادخ -ای فلا دندوب دقتعم ، دنتشادن

دنوادخ هک دنناد یم رظن دح نیا رد یخرب اریز ، دندوبن ادخ دوجو رکنم اقلطم ارگ سح نایرج سپ : هجوت

. تسین تابثا لباق سح اب

ادخ تابثا یارب نافرع و قشع و ینورد یونعم یاه هبرجت ،زا نوسگرب جمیزو مایلیو دننام رگید هتسد -2

. دندرک هدافتسا

. دندرک هدافتسا ادخ دوجو تابثا یارب زا.............. نوسگرب و زمیج ملیلیو -22

( تسا دوهش روظنم ) نافرع و قشع و ینورد و یونعم یاه هبرجت : خساپ

ادخ دوجو تابثا هراب ،رد دنوادخ هب خسار داقتعا نیع رد نافوسلیف رظن اپورا رد مکی و تسیب نرق 23-رد

؟ دوب هچ

و هدرک هجوت « یگدنز یراد انعم و ادخ هب داقتعا نایم هطبار ادخ،« دوجو تابثا داللی رکذ یاج :هب خساپ

خأل راچد ، تسا ناسنارب رظان و ییابیز و ریخ اشنم هک ییادخ هب داقتعا نودب یگدنز هک دنداد ناشن

دوش. یم یا هدنهد رازآ یچوپ و ییانعم

؟ تسا مادک یگدنز نینچ نتشاد هجیتن و تسیچ راد انعم یگدنز -24

هدنیآ ارهب ناسنا - فلا هک تسا « خاالیق یاه شزرا زا راشرس و فده و تیاغ » یاراد یگدنز کی خساپ

. دهد یم وا هب رترب یشمارآ ب- دنک یم نئمطم



؟ تسیچ دنوادخ هراب رد روگکرک رظن -25

: روگکرک : خساپ

نامیا وا وهب دنیزگ یم اررب نمؤم ناسنا ادخ دنک؛ یم اطع ناسنا هب دنوادخ هک تسا یا هیده نامیا »

« درک دهاوخ یرپس ار یکیرات یگدنز ، دوشن ششخب نیا هتسیاش یسک رگا و دنک یم هیده

؟ تسیچ ادخ هراب رد ماهگنیتاک رظن -26

نیا و دزاس یم تیعقاو نیرت شزرااب ار نآ هک دهد یم رارق یرتسب اماررد یگدنز دنوادخ لوبق »: خساپ

رد یرما چیه نآ رد هک میا هداتفا یا هناگیب ناهج رد مینک ساسحا هک نیا یاج هب هک دهد یم ار دیما

« میبایب یهاگهانپ و نمأم میناوت یم ، درادن تیمها تیاهن

دش حرطم دنوادخ دوجو تابثا »رد رشب یگدنز هب یشخب انعم » لماع ینامز هچ زا ماهگنیتاک رظن 27-هب

؟

اپورا رد یفسلف و یلقع یاه الل دتسا یلوزن ریس زا سپ هک دیسیون یم دوخ باتک رد فوسلیف نیا : خساپ

هب یشخب انعم یلصا لماع ادخ هک د ندرک تکرح تمس نیا هب نافوسلیف یخرب ادخ، دوجو تابثا رب

. تسا یگدنز

تست وساالت

؟ تسناد یفسلف یسانشادخ هدننک عادبا ناوت یم ار فوسلیف مادک -1

وطسرا -4 تراکد -3 نوط 2-فاال طارقس -1

دنک؟ یم تابثا یقیرط هچ ارزا ادخ تراکد -2

میراد نهذ رد وا امزا هک یروصت -2 ناهج رد دوجوم مظن -1

خاالیق لوصا تنامض -4 ناسنا ینورد یاه هبرجت -3

دنک. تابثا ............... یانبم رب الیل دتسا قیرط ارزا دنوادخ دوجو ات دنک یم یعس تناک -3

خاالیق فیاظو 2-خاالقو یهانتمان یناهج دوجو -1

یناسنا هعماج رد دوجوم مظن -4 یهانتمان دوجو کی روصت -3

؟ دوشی من بوسحم نوط فاال هفسلف رد دنوادخ فاصوا زا هنیزگ مادک -4

نتفای لماکت -4 ندوب نادواج -3 ندوب سوسحمان -2 ندوب تباث -1



؟ تسیچ دنک یم ادج یسانشادخ ثحابم رد وا زا شیپ نافوسلیف ارزا نوط فاال هچنآ -5

الیل دتسا و یفسلف یتقد اب ادخ زا تبحص -2 نیعم و هناگی ییادخ هب نوط فاال داقتعا -1

رترب یتسه یگنادواج هب وا داقتعا -4 دنوادخ نتسنا درجم و یدام ریغ -3

ادخ دوجو تابثا یارب تراکد ناهرب تفگ ناوت یم تیلع هطباار هب طوبرم یفسلف دعاوق ساسا 6-رب

. تسا راوتسا رب...............

قافتا یفن -4 دوجو رب بوجو مدقت -3 یلولعم و یلع بوجو -2 لولعم و تلع تیخنس -1

؟ تسیچ تناک یادخ تابثا ناهرب هب دقن نیرت مهم -7

تسا هتفرگ ضرف شیپ ار تاذلا ب دوجولا بجاو کی دوجو -1

تسا راوتسا یهانتمان دوجوم کی ینهذ روصت یانبم 2-رب

ار وا دوجو هن دنک یم تابثا ار ادخ دوجو هب ناسنا زاین -3

ار ادخ دوجو هن دنک یم تابثا خاالقار تیاعر هب ناسنا مازلا -4

؟ تسیچ راد» انعم » یگدنز زا رصاعم نافوسلیف قیقد روظنم -8

یونعم و ینافرع یاه هبرجت زا راشرس یگدنز -2 یهلا تاروتسد و نیمارف ساسا رب یگدنز -1

یفسلف رکفت اب هارمه و هرمزور ریغ یگدنز -4 ساالیم یاه شزرا و فده یاراد یگدنز -3

؟ دنتشاد مان هچ بیترت هب ناتساب نانوی رد یرادنتشیوخ و ناراب رنه، نایادخ -9

سوئز - سیمترآ - نولوپآ -2 سیمترآ - نولوپآ - سوئز -1

سیمترآ - سوئز - نولوپآ -4 نولوپآ - سوئز - سیمترآ -3

؟ تسا تسردان ناتساب ناریا یامکح داقتعا صوصخ رد دروم مادک -10

دنا هدرک تیاعر ار قولخم و ردخقلا تیخنس لصا -1

تسا دوجو رسارس و درادن یتیهام چیه تسا درجم نمهب هک اج نآ 2-زا

دزاس یم رهاظ اهار هدیدپ دوخ قارشا اب دنوادخ -3

دنک یم قلخ اهار هدیدپ دوخ قارشا اب دنوادخ -4

همانخساپ

-8 هس هنیزگ -7 کی هنیزگ -6 ود هنیزگ -5 راهچ هنیزگ -4 ود هنیزگ -3 ود هنیزگ -2 ود هنیزگ -1

ود هنیزگ -10 راهچ هنیزگ -9 کی هنیزگ



6 سرد

«2 فسلف رد ادخ »

هراب رد اپورا دیدج هرود هفس فال نینچمه و ناتساب نانوی و ناریا هفس فال تارظن زا یرصتخم لبق سرد رد

دش. هداد ادخ

دوش. یم نایب ادخ هراب رد ساالیم هفس فال تارظن سرد نیا رد

مهم: هتکن

هک: تسا یفسلف یتقو ات یرگید کلسم ره وریپ هاوخ و یحیسم هاوخ ناملسم هاوخ ، فوسلیف ثحب

دنکن زواجت « ضحم یلقع الل دتسا » شور 1-زا

دیامن هضرع ( یلقع الل دتسا الیل( دتسا تروص ارهب دوخ رکفت جیاتن فوسلیف -2

زا یفسلف دعاوق ب-واب هتفریذپ ار یا هدیقع یفسلف دعاوق ساسا -رب فلا هک: تسا یسک فوسلیف : سپ

دنک. عافد دوخ هدیقع



: هتکن

دنک. یم عافد ادخ زا قیرط نیمه وزا هدرک ادیپ داقتعا ادخ الل»هب دتسا » قیر زاط ادخ هب دقتعم فوسلیف

تفایرد ،هک تسا « یفسلف تفایرد »، یفسلف رکفت هلحرم نیرخآ هک میتخومآ مهدزای هفسلف :رد رکذت

. یروایب لیلد یا هتفریذپ هک هچنآ یارب هکنیا ینعی یفسلف

الل دتسا و لقع قیرط زا ادخدوجو تابثا

درک؛ تابثا لقع قیرط ارزا ادخ دوجو ناوت یم هک دندوب هدیسر هجیتن نیا »هب یخرب » ییاپورا هفس زافال

تابثا هک دندقتعم ( ناملسم هفس فال مومع )، رصاعم هفس وفال اردص اتمال یباراف زا ناملسم هفس فال اما

. تسا ریذپ ناکما « یلقع الل دتسا » قیرط زا ادخ دوجو

ادخ: دوجو تابثا رب ناملسم هفس فال یاه الل دتسا

یباراف الل دتسا

: تسا نینچ ادخ دوجو تابثا یارب یباراف نایب

دنرگید یاه زیچ لولعم و تسین ناشدوخ زا ناشدوچو هک دنتسه ییایشا ام نوماریپ ناهج -رد فلا

رب تلع مدقت لصا ) تسا تلع دوجو رب طورشم لولعم دوجو و تسا مدقم لولعم ِدوجو رب تلع ِدوجو ب-

( لولعم

راچان ،هب دشاب لولعم شدوخ مه تلع نآ هک دشاب هتشاد یتلع « تسا دوجوم نونکا هک« یلولعم رگا ج-

یموس تلع هب ندش دوجوم یارب ، دشاب لولعم مه مود تلع نیا رگا ،حلا دراد یرگید تلع مه لولعم نیا

دوخ هک دوشن یتلع هب یهتنم و دور شیپ تیاهن یب ات دهاوخب اه تلع نیا هریجنز رگا نونکا ، تسا زاین

: اریز تسا لا حم یلسلست نینچ و دیآ یم شیپ « یهانتمان للع لسلست »، دشابن یرگید لولعم

یور شیپ نونکا مه «هک یلولعم هب تبون ال ،صا دورب بقع هب تیاهن یب ات دهاوخب اه تلع هلسلس رگا

؛ دسر یمن « تسام

. تسا نکمم ریغ و ضقانتم دوخ ، تیاهن یب هلسلس نتشاد ادتبا ، رگید ترابع هب

: هچوت

. دنک یم تابثا زین ار للع لسلست طبالن هنوگنیا یباراف

: حیضوت

هب دوخ هب دوخ دناوت یمن لولعم نیا ، دراد دوجو ، تسام یور شیپ نونکا ثمال«لگ»هک لولعم نیا

مه ات دشاب هتشادن زاین یرگید تلع هب ندش دوجوم یارب دیاب نآ ییاهن تلع اما ( تلع نودب ) دیآ دوجو

، تفگ دیاب راچان هب تروص نیا ریغ ؛رد دروآ دوجو ارهب دوخ لبق یاه تلع هریجنز مامت مه و دشاب دوخ

ضقانت نیا )و دوش عمج زیچ کی رد دحاو نآ رد یتسین و یتسه ) دوش تسه حلا نیع رد تسین هک یزیچ

. تسا

باتک هب مود باتک و هدرک هیکت مود باتک هب لوا باتک ، دیروآ رظن اررد هناخباتک کی یاه باتک ثملا:

، دشاب هدرک هیکت ییاج رب هکنیا نودب بتک نیرخ آ دوش یم ایآ ...حلا مراهچ باتک هب موس باتک و موس

، تساه باتک مامت ندوب مئاق تلع )هک هسفق هراوید ) رخآ لماع نآ اما تسا یفنم خساپ ؟ دشاب هداتسیا



وهب درک دهاوخ ادیپ همادا هریجنز نیا تروص نیا ریغ رد دشاب هتشاد هیکت یرگید یاج هب دیابن دوخ

. دیسر دهاوخن ییاج

: یباراف ناهرب هجیتن

ینعی ؛ تسین یرگید هب هتسباو شدوجو هک دراد دوجو یتلع اه لولعم اهو تلع هلسلس یادتبا رد سپ

. تسا دنوادخ للعلا تلع نآ »هک تسا رگید تادوجوم « للعلا ةلع و« دوجولا بجاو شدوخ

: هجوت

« لولعم رب تلع ِمدقت » تسا نیا لصا ونآ تسا هدرک هدافتسا یهیدب لصا کی زا دوخ ناهرب رد یباراف

لولعم رب تلع مدقت : یباراف مولعم ؟ دراد للعلا ةلع ناهج :ایآ یباراف لوهجم

( ناکما و بوجو ناهرب ادخ( دوجو تابثا رد انیس نبا ناهرب

؟ دراد دوجو ، تاذلا ب دوجولا بجاو انیس:ایآ نبا لوهجم

( تسه یتیعقاو ) یمدآ نهذ زا لقتسم تیعقاو لصا انیس: نبا مولعم

انیس: نبا ناهرب خالهص

و دوجو هب تبسن دوخ تاذ رد تادوجوم نیا مینیب یم ؛حلا دنتسه جراخ ردعملا یتادوجوم -1

( تاذلا ب دوجولا نکمم ) دنشابن دنناوت یم مه و دنشاب دنناوت یم مه دنا؛ یواسم ( ندوبن و ندوب ) مدع

تاذلا ب دوجولا بجاو هب زاین دوش، تسه و هدش جراخ یواست تلا زاح هکنیا یارب تاذلا ب دوجولا نکمم -2

.( دشاب وا یتاذ دوجو هک یدوجوم دراد؛(

و هدرک جراخ ینلکما تلا اهارزاح نآ هک دنا هتسباو تاذلا ب دوجولا بجاو هب ناهج نیا تادوجوم سپ -3

.( تسادخ تاذلا ب دوجولا بجاو .(نآ دروآ دیدپ

: تایح یراد انعم و ادخ هراب رد ناملسم هفس فال هاگدید

ینامسج تایح رد نآ شقن و بآ دوجو هب هیبش ار یناسنا تایح رد نآ ریثأت و ادخ دوجو ناملسم هفس فال

؛ دنناد یم رشب

یم یعقاو رما کی ار ونآ درب یم یپ بآ دوجو هب ساوح قیرط زا ادتبا رشب هک دنیوگ یم نانآ : حیضوت

. دزاس یم باریس و دنک یم فرطرب ار وا زاین هک تسا « یعقاو » بآ دشون یم ار نآ هاگنآ دبای؛

هک دهد یم ار ناکما نیا فوسلیف هب دراد هک یتافص اب دنوادخ دوجو شریذپ ، یهلا فوسلیف کی رظن زا

. دروآ تسد ارهب راد انعم یگدنز کی یاه رایعم دناوتب

یهلا فوسلیف کی رظن زا راد انعم یگنز کی یاه رایعم

دهد حیضوت ار نآو دبایب دنمتیاغ ار ناهج -1



دنک صخشم ار فده نیا و دسانشب دنمفده یدوجوم ار ناسنا -2

دوش لئاق یعقاو ءازاابام و لداعم ییابیز و ریخ هب ناسنا یرطف شیارگ یارب -3

دنادب تسرد و ربتعم ار یدام یگدنز زا رتارف و سدقم یاه نامرآ -4

دشاب هتشاد تیلوئسم و دهعت ساسحا رترب و یلا عتم دوجو کی ربارب 5-رد

یم تسد ارزا قوف هرازگ جنپ شریذپ ناکما دنک، تابثا ار ییادخ نینچ دوجو دناوتن یفوسلیف رگا : هجوت

. دهد

: لمأت و رکذت

ارابداللی دنوادخ دوجو و تسا هدش هجوت یلقع الل دتسا شور هب انیس نبا هفسلف رد هچ رگا

هئارا ناسنا و ناهج ادخ، هطبار »زا قشع رب« ینتبم یفیصوت حلا نیع دنک،رد یم تابثا ( یلقع ) یفسلف

. دشاب راد انعم یگدنز یاه رایعم زا یخرب هدنراد رب رد دناوت یم هک دهد یم

:« قشع » هراب رد یا هلا سر رد هناگجنپ یاه رایعم اب انیس نبا نخس قیبطت

بسح ورب تسا تاریخ مکاالتو قاتشم هشیمه ، شیوخ دوجو تقیقح هطساو هب تانکمم زا کی -ره فلا

(3 رایعم ): تسا نازیرگ اه یدب زا دوخ ترطف

(3-2-1 رایعم ). میمان یم « قشع »، تسا تانکمم یاقب ببس هک یرطف قوذ و یتاذ قایتشا نیمه ب-

و هنک رد هکدوش یم یشان یهلا قشع هبذاج زا ناهج و ناسنا نایم تبحم و قشع هک تسا دقتعم انیس نبا

.(5-2-1 یاه رایعم ). تسا هدش هداهن تعیدو هب یتسه ناهج تاذ

یحیرشت وساالت

( تسا دروم ود خساپ ؟( تسا یفسلف ماگنه هچ ات ادخ هراب رد ثحب -1

ارهب دوخ رکفت جیاتن ب- دنکن زواجت ضحم یلقع الل دتسا شور -زا فلا فوسلیف هک یتقو :ات خساپ

دنک. هضرع الیل» دتسا » تروص

؟ تسا یسک هچ فوشسلیف و تسا مادک هنافوسلیف راک ادخ، دوجو تابثا اب هطبار 2-رد

: خساپ

هتفریذپ ار یا هدیقع ( ضحم یلقع الل دتسا ) سفسلف دعاوق ساسا رب هک تسا یسک - فلا

دنک عافد دوخ هدیقع زا یفسلف دعاوق ب-اب

زا مه قیرط نیمه وزا تسا هدرک ادیپ داقتعا ادخ اللهب دتسا قیرط ادخ،زا هب دقتعم فوسلیف : ینعی

دنک. یم عافد ادخ

هقس وفال ییاپورا هفس فال هاگدید ؟ دراد دوجو یلقع الل دتسا و لقع قیرط زا ادخ تابثا « ناکما » 3-ایآ

؟ تسیچ هنیمز نیا رد ناملسم

، رصاعم هفس وفال اردص اتمال یباراف زا ناملسم هفس »فال مومع و« ییاپورا هفس »زافال یخرب »: خساپ



. تسا ریذپ ناکما یلقع الل دتسا قیرط زا ادخ دوجو تابثا هک تسا نیا رب ناشرظن

؟ تسا راوتسا یلصا هچ رب ادخ دوجو تابثا رب یباراف الل دتسا -4

« لولعم رب تلع مدقت لصا »: خساپ

( مهم ). دیسیونب ادخ دوجو تابثا اررد یباراف ناهرب اللو دتسا -5

: خساپ

: تسا نینچ ادخ دوجو تابثا یارب یباراف نایب

دنرگید یاه زیچ لولعم و تسین ناشدوخ زا ناشدوچو هک دنتسه ییایشا ام نوماریپ ناهج -رد فلا

رب تلع مدقت لصا ) تسا تلع دوجو رب طورشم لولعم دوجو و تسا مدقم لولعم ِدوجو رب تلع ِدوجو ب-

( لولعم

راچان ،هب دشاب لولعم شدوخ مه تلع نآ هک دشاب هتشاد یتلع « تسا دوجوم نونکا هک« یلولعم رگا ج-

یموس تلع هب ندش دوجوم یارب ، دشاب لولعم مه مود تلع نیا رگا ،حلا دراد یرگید تلع مه لولعم نیا

دوخ هک دوشن یتلع هب یهتنم و دور شیپ تیاهن یب ات دهاوخب اه تلع نیا هریجنز رگا نونکا ، تسا زاین

: اریز تسا لا حم یلسلست نینچ و دیآ یم شیپ « یهانتمان للع لسلست »، دشابن یرگید لولعم

یور شیپ نونکا مه «هک یلولعم هب تبون ال ،صا دورب بقع هب تیاهن یب ات دهاوخب اه تلع هلسلس رگا

، دسر یمن « تسام

. تسا نکمم ریغ و ضقانتم دوخ ، تیاهن یب هلسلس نتشاد ادتبا ، رگید ترابع هب

؟ دورب شیپ تیاهن یب ات دناوت یمن اه تلع هلسلس ارچ یباراف ناهرب هب هجوت 6-اب

: خساپ

، دشابن یرگید لولعم هک دوشن یتلع هب یهتنم ینعی ، دورب شیپ یاهن یب ات دهاوخب اه تلع هلسلس رگا

یب ات دهاوخب اه تلع هلسلس رگا اریز ؛ تسا لا حم یلسلست نینچ و دیآ یم شیپ « یهانتمان للع لسلست »

رگید ترابع .هب دسر یمن ، تسام یور شیپ نونکا مه هک یلولعم هب تبون الً ،صا دورب بقع هب تیاهن

تلع نودب هک تسا نیا نآ همز ال اریز ). تسا نکمم ریغ و ضقانتم دوخ ، تیاهن یب هلسلس نتشاد ادتبا

.( تسا یلقع لا حم نیا و دوش تسه

؟ تسیچ یباراف ناهرب هجیتن -7

: خساپ

شدوخ ینعی ؛ تسین یرگید هب هتسباو شدوجو هک دراد دوجو یتلع اه لولعم اهو تلع هلسلس یادتبا رد

. تسا رگید تادوجوم « للعلا ةلع و« دوجولا بجاو

. تسا ................. تابثا یارب انیس نبا ناهرب -8

تاذلا ب دوجولا بجاو : خساپ

. تسا ................ ناهرب انیس نبا ناهرب رگید مان -9



ناکما و بوجو ناهرب : خساپ

دنک؟ یم هراشا یفسلف لصا مادک هب دوخ ناهرب یادتبا رد انیس نبا -10

هاگن ناهج نیا تادوجوم هب یتقو )« تسه یتیعقاو » لصا »ای یمدآ نهذ زا لقتسم تیعقاو » لصا : خساپ

.( تسین چیه رد چیه ناهج و دنتسه جراخ ردعملا مه ام نهذ زا یادج یتادوجوم ینعی ، مینک یم

( مهم ). دیسیونب ادخ دوجو تابثا اررد انیس نبا ناهرب اللای دتسا -11

: خساپ

، مدع و دوجو هب تبسن دوخ تاذ رد تادوجوم نیا مینیب یم ؛حلا دنتسه جراخ ردعملا یتادوجوم -1

( تاذلا ب دوجولا نکمم ) دنشابن دنناوت یم مه و دنشاب دنناوت یم مه دنا؛ یواسم ( ندوبن و ندوب )

تاذلا ب دوجولا بجاو هب زاین دوش، تسه و هدش جراخ یواست تلا زاح هکنیا یارب تاذلا ب دوجولا نکمم -2

.( دشاب وا یتاذ دوجو هک یدوجوم دراد؛(

و هدرک جراخ ینلکما تلا اهارزاح نآ هک دنا هتسباو تاذلا ب دوجولا بجاو هب ناهج نیا تادوجوم سپ -3

.( تسادخ تاذلا ب دوجولا بجاو .(نآ دروآ دیدپ

ثملا ؟(اب دننک یم حرطم ار یرگید ثحب هچ ،« ادخ دوجو تابثا » ثحب رانک رد ناملسم هفس 12-فال

( دیهد حیضوت

. یرشب تایح هب یشخب انعم رد نآ شقن و ناسنا یگدنز رد ادخ هب داقتعا ریثأت ثحب : خساپ

ینامسج تایح رد نآ شقن و بآ دوجو هب هیبش ار یناسنا تایح رد نآ ریثأت وو ادخ دوجو نانآ :ً ثمال

. دنناد یم رشب

هاگنآ دبای؛ یم یعقاو رما کی ار ونآ درب یم یپ بآ دوجو هب ساوح قیرط زا ادتبا رشب هک دنیوگ یم نانآ

. دزاس یم شباریس و دنک یم فرط اررب وا زاین هک تسا یعقاو بآ نیا ؛ دشون یم ار یعقاو بآ نیا

هک دهد یم ار ناکما نیا فوسلیف ،هب دراد هک یتافص اب دنوادخ دوجو شریذپ ؛ تسا هنوگ نیمه زین ادخ

. دروآ تسد ارهب راد انعم یگدنز کی یاه رایعم دناوتب

؟ تسا مادک ناملسم فوسلیف کی رظن زا راد انعم یگدنز کی یاه رایعم -13

: خساپ

دهد حیضوت ار نآو دبایب دنمتیاغ ار ناهج -1

دنک صخشم ار فده نیا و دسانشب دنمفده یدوجوم ار ناسنا -2

دوش لئاق یعقاو ءازا وبامه لداعم ییابیز و ریخ هب ناسنا یرطف شیارگ یارب -3

دنادب تسرد و ربتعم ار یدام یگدنز زا رتارف و سدقم یاه نامرآ -4

دشاب هتشاد تیلوئسم و دهعت ساسحا رترب و یلا عتم دوجو کی ربارب 5-رد

نیا تسا تبثم خساپ رگا ؟ دراد ادخ زا زین یرگید یفیصوت ، یفسلف ربداللی عالهو انیس نبا 14-ایآ

؟ تسا یا هیاپ هچ رب فیصوت



رب ینتبم یفیصوت حلا نیع ،رد تسا هدرک تابثا یفسلف ارابداللی دنوادخ دوجو هک انیس نبا هلب : خساپ

یگدنز یاه رایعم زا یخرب هدنرادرب رد دناوت یم هک دهد یم هئارا ناسنا و ناهج و ادخ هطبار »زا قشع »

. دشاب راد انعم

. دناد ار..............یم تانکمم یاقب ببس انیس نبا -15

قشع : خساپ

( دیسیونب ار انیس نبا نخس ؟( دناد یم هچ ار تانکمم یاقب ببس انیس نبا -16

مکاالتو قاتشم هشیمه ( یرطف شیارگ 3 رایعم )، شدوجو تقیقح هطساو هب تانکمم زا کی :ره خساپ

یاقب ببس هک یرطف قوذ و یتاذ قایتشا نیمه ، نازیرگ اه یدب زا دوخ ترطف بسح ورب تسا تاریخ

. میمان یم « قشع »، تسا (4-3-2-1 رایعم ) تانکمم

تقیقح هب لیم -2 شتسرپ هب لیم -1: هلمج زا تسا یفلتخم داعبا یاراد ناسنا یداد ادخ ترطف : حیضوت

یدب زا زیرگ و یکین هب لیم -4 ییابیز هب لیم -3 ییوج

. تسا کرتشم اه ناسنا مامت نایم ترطف نیا

؟ تسیچ زا یشان ناهج و ناسنا نایم تبحم و قشع انیس نبا داقتعا 15-هب

هک دوش یم یشان یهلا قشع هبذاج ،زا ناهج و ناسنا نایم تبحم و قشع هک تسا دقتعم انیس نبا : خساپ

. تسا هدش هداهن تعیدو هب یتسه ناهج تاذ و هنک رد

. دیسیونب ار یوجنگ یماظن زا ریز راعشا مایپ -16

درادن یبآ ، قشع کاخ یب ناهج درادن یبارحم قشع زج کلف

تسا هدرم قشع دوب،یب ناج دص شرگ تسهدرسف دش، خیلا قشع زک یسک

دنناوخ قشع ار ششک نیا نامیکح دنرادن یراک ششک زج عیابط

شنیرفآ هداتسیا تسا قشع هب شنیب هار زا ینک هشیدنا رگ

: مایپ

هب یتسه ناهج تاذ و هنک رد هک دوش یم یشان یهلا قشع هبذاج زا ناهج و ناس انا نایم تبحم و قشع

. تسا هدش هداهن تعیدو

تست وساالت

درک؟ هیکت یهانتمان للع لسلست ندوب لطاب هب ادخ دوجو تابثا یارب دوخ الل دتسا رد فوسلیف مادک -1

یباراف -4 انیس نبا -3 یدرورهس -2 اردص 1-مال

؟ دوب هداد ماجنا انیس نبا هک دوب یراک لیمکت رد اردص مال کمک هنیزگ مادک -2

تیهام و دوجو تریاغم -4 دوجو تقیقح لصا -3 دوجو تدحو -2 دوجو تلا صا -1

؟ تسین راد انعم یگدنز یاه رایعم زا هنیزگ مادک -3



یلا عتم دوجوم کی ربارب رد دهعت ساسحا -2 ناهج و ناسنا نتسناد دنمتیاغ -1

یدام یگدنز زا رتارف یاه نامرآ یارب ندش لئاق زایتما -3

یناسنا ترطف ساسا رب لمحت -4

؟ تسا تسرد ادخ دوجو تابثا رد سیئرلا خیش و یباراف ناهرب دروم ردریز دراوم زا دادعت هچ -4

درااد هراشا ناهج تادوجوم تیهام ندوب دوجولا نکمم هب ناهرب ود ره لوا همدقم - فلا

حجرم بال حیجرت عانتما لصا ضقن اب تسا ربارب انیس نبا مود همدقم ضقن ب-

تسا سکعلا ب یرگید ریسم و لولعم هب تلع زا نیهارب نیا زا یکی ریسم ج-

هس -4 3-ود کی -2 رفص -1

دیآ؟ یم شیپ لکشم مادک ، دشابن تاذلا ب دوجولا بجاو و للعلا ةلع رگا -5

دشاب للعلا ةلع دناوت یمن سپ ، دشاب هتشاد یتلع دیاب زین دوخ تروص نیا 1-رد

درادن ار رگید تادوجوم هب ندیشخب دوجو ناکما یدوجوم نینچ -2

دوش یم داجیا رود للع ریس رود،رد طبالن مغر یلع -3

دور یم لا وس ریز نآ ندوب دوجولا بجاو وا، دوجو مغر یلع -4

؟ دوش نایب فوسلیف کی زا دیابن ریز مجالت زا کی مادک -6

متفای دوخ ینورد یصخش یاه هبرجت اررد دنوادخ دوجو لیلد نم -1

درک تابثا ناوت یمن ار دنوادخ تسا دودحم ام لقع هک اجنآ 2-زا

درادن تابثا تیلباق و تسا یهیدب نیضیقن عمج ندوب لا حم -3

دنک یم تیعبت دوخ تاروصت زا هراومه ناسنا لقع -4

دوجو تابثا یارب یباراف الل دتسا رد هدش هتفریذپ دعاوق ای لوصا ءزج ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -7

؟ تسین دنوادخ

لولعم دوجو رب تلع دوجو مدقت لصا -2 یهانتمان للع لسلست 1-طبالن

قافتا و هفدص لوبق مدع و تیلع لصا -4 نهذ زا جراخ ناهج تیعقاو لصا -3

؟ تسا رت بسانم لسلست حرش یارب هرازگ مادک -8

اه لولعم مامت رب باالرت یتلع دوجو -1

تسا هلسلس رس هک ریغلا ب دوجولا بجاو دوجو -2

ناهج یارب دوجولا بجاو ای للعلا ةلع دوجو -3

خقلا دوجو هطساو هب ناهج یدنمتیاغ -4



. تسا .......... بسح ورب تسا ........... هشیمه ........ هطساو هب تانکمم زا کی 9-ره

نازیرگ اه یدب دوخ-زا ترطف - تاریخ مکاالتو قاتشم - شدوجو تقیقح -1

تاریخ مکاالتو هب قاتشم - شدوجو تقیقح - نازیرگ اه یدب -زا ترطف -2

نازیرگ اه یدب -زا شدوجو تقیقح - تاریخ مکاالتو هب قاتشم دوخ- ترطف -4

؟ دراد انتبا یفسلف لصا مادک رب للع لسلست یفن رد یباراف ناهرب -10

لولعم و تلع تیخنس -2 یلولعم و یّلع بوجو -1

لولعم بوجو ندوب طورشم -4 تلع رب لولعم یدوجو رخأت -3

؟ تسین راد انعم یگدنز یاه رایعم زا کی مادک نویهلا هاگدید قبط 11-رب

ییابیز و ریخ یارب یعقاو یازا امهب دوجو -1

یتسه ناهج یدنمتیاغ -2

یدام یگدنز زا رتارف یاه نامرآ یرابتعا یب -3

یلا عتم رما ربارب رد تیلوئسم سح -4

هلئسم هچ »هب تس هدرم قشع دوب،یب ناج دص شرگ / تسدرسف دش خیلا قشع زک یسک » تیب -12

؟ دراد هراشا یفسلف

ناهج تادوجوم اب ناسنا هطبار -1

ناهج و ناسنا نایم تبحم و قشع -2

ناهج هنک رد یهلا قشع هبذاج -3

مکاالت هب ناسنا یتاذ قایتشا -4

؟ دراد مه اب یتهابش هچ ادخ تابثا رد یباراف و انیس نبا ناهرب همدقم نیلوا -13

دوش یم عورش دوجو زا نآ زیامت و تیهام فیرعت وداب 1-ره

دننک یم عورش بوجو و ناکما یانعم وداب 2-ره

دننک یم عورش ناهج یاه هدیدپ و ایشا هب رظن وداب 3-ره

دننک یم عورش تادوجوم یناکما تاذ نتفرگ رظن رد وداب 4-ره

همانخساپ

1 راهچ هنیزگ -2 هس هنیزگ -3 راهچ هنیزگ -4 بجاو ای للعلا ةلع هب لولعم زا ریس ود هس(ره هنیزگ -

( دیوگ یم تاذلا ب دوجولا بجاو انیس نبا و للعلا ةلع یباراف . تسا تاذلا ب دوجولا 5 کی هنیزگ -6 هنیزگ -

دشاب ضحم یلقعت شور هب هک تسا یفسلف ینامز دنوادخ هراب رد ثحب ) طبالن7(کی یباراف کی( هنیزگ -

(. دریگ یمن راک هب هدش هتفریذپ دعاوق زج ار ونآ دنک یم تابثا ار للع لسلست 8 کی هنیزگ -9 کی هنیزگ -

10 هس هنیزگ هس11- هنیزگ ود12- هنیزگ هس13- هنیزگ -



سرد 7

(1) هفسلف رد لقع

وزا تسا الیل» دتسا »ای« یلقعت » هفسلف شور و تسا هدروخ هرگ « تین »و«قعال لقع اب« هفسلف موهفم

. تسا هدش دای لقع ناعفادم نیرت مهم ناونع هب زین نافوسلیف

ناسنا فیرعت رد قطان زا وطسرا روظنم و دنناد یم لقع ار تادوجوم ریاس زا ناسنا زیامت هجو نافوسلیف

. تسا « لقاع » نامه « قطان ناویح هب«

: مینادب میهاوخ یم سرد نیا رد

؟ تسیچ لقع زا نافوسلیف دوصقم -1

؟ تسا هدش خیرات لوط رد الیت وحت هچ ببس و تسا هزادنا هچ لقع « ورملق و هدودحم »-2

؟ دراد هفسلف رد یهاگیاج هچ لقع هزورما -3

هفس: فال تارظن سرد نیا رد

تارظن هب دعب سرد ورد دوش یم یسررب ییاپورا نافوسلیف وج- ناتساب نانوی ب- ناتساب ناریا - فلا

دوش. یم هتخادرپ هنیمز نیا رد ناملسم نافوسلیف

لقع فیرعت

تسد یقیاقح اهو شناد هب قیرط نیا 2-زا مینک یم الل دتسا نآ:1- کمک هب هک تسا یدنمناوت لقع

( لقع اهزا فیرعت نیرت عماج ). میبای یم

زیچ هچ و تسه ییاه زیچ هچ هک دبایرد دناوت یم و دنک یم الل دتسا دوخ لقع اب ناسنا : رگید ترابع هب

تسا دب راک مادک و دهد ماجنا دیاب و تسا بوخ راک مادک هک دمهفب دناوت یم )و یرظن لقع ) تسین ییاه

( یلمع لقع ) دهد ماجنا دیابن و

و تیبرت ؛اب تسا هوقلا ب تروص هب کدوک رد یدنمناوت نیا اریز تسا توافتم اه ناسنا یلقع تردق : هتکن

یرتمک یلقع تردق یخرب و رتشیب یلقع تردق دارفا یخرب ؛ دوش یم تیوقت ودسر یم تیلعف هب نیرمت

. دنراد

یرظن لقع هزوح رد یقوقح و -خاالیق یهقف -کالیم- یفسلف - یضایر - یبرجت زا معا اللاه: دتسا مومع ●

شناد » دوش یم هک دنک یم ثحب ، تسه هچنآ هراب رد یبرجت یاه الل دتسا .ثمالً دنریگ یم رارق یلمع و

.« یلمع شناد » دوش یم دنک، یم ثحب خاالیق یاه دیابنو اه دیاب هراب رد خاالقهک ملع »و یرظن

( لقع یدوجو قادصم ): هفسلف »رد لقع » رگید دربراک اما

( ناگتشرف ) دندرجم مسج و هدام زا هک تسا یتادوجوم یارب هفسلف رد لقع رگید دربراک

( ناگتشرف ): تادوجوم نیا یاه یوژیگ



دنتسین ناکم و نامز دیق ورد دنتسه یدام ریغ و درجم -1

دنرادن زاین یدام رازبا هب دوخ لا عفا 2-رد

دنتسه لقع هبعملا طوبرم -3

دنوش یمن تفایرد و کرد یرهاظ ساوح 4-اب

دوش یم تابثا ناهرب و لیلد اهاب نآ دوجو -5

یموهفم الل دتسا و میهافم هب یزاین و تسین میهافم نداد رارق مه رانک اللو دتسا قیرط اهزا نآ ملع -6

دنرادن

. دننک یم « دوهش ار« ایشا قیاقح اه 7-نآ

. دراد »ار دوهش » هبترم هب ندیسر دادعتسا « یناسنا ره حور »: دندقتعم یهلا نافوسلیف

: حیضوت

هک حلا نیع ورد دشاب درجم مسج و هدام الًزا ماک هک دسرب یا هبترم هب سفن بیذهت اب دناوت یم ینعی

دنک. « دوهش ار« قیاقح زا یرایسب لوقع نوچمه ، تسا رادروخرب الل دتسا هوق زا

: سپ

نتخاس رد رشب ییاناوت و یناسنا لقع نییاپ و لزان هبترم الل» دتسا تردق » یهلا نافوسلیف رظن قبط

. تسه یناسنا ره دوجو رد هک تسا لقع نامه زا ییوترپ دوخ « یلک میهافم »

الل دتسا ← یلک یایاضق ← یلک میهافم ← یئزج میهافم

ثمالً

دشوج یم ترارح هجرد رد100 بآ

یئزج ← بآ نیا ندیشوج

یئزج ← ترارح نیا

( یلک موهفم ) تلع ← ترارح سپ

( یلک موهفم ) لولعم ← بآ ندیشوج

دراد تلع هب زاین یلولعم ره تسا لولعم بآ ندیشوج الل← دتسا

دراد تلع هب زاین بآ ندیشوج : سپ

: ناتساب ناریا یامکح دزن لقع

تسا ییارگ درخ و ییارگ لقع « هیلوا » یاه نوناک زا یکی ناریا ●

دنراد ترهش یگنازرف و یزرو درخ هب نآ نادنمشیدنا ●

نآ هب طوبرم بوتکم راثآ و یخیرات یاه لقن یخرب -2 همانهاش رد یسودرف شرازگ طاالعام:1- عبانم ●



هرود

دنا؛ هتشاد لوبق ار لقع یانعم ود ●ره

ناهرب و یزرو درخ و لقعت ب- درجم و ینارون دوجو - فلا : ینعی

ادخ هراب رد ناتساب ناریا نادنمشیدنا هاگدید

تسا هناگی و دحتم راگدیرفآ دوجو اب درخ ●

دنک یم یربهر لقع و درخ اراب ناهج ●لک

تسا هدیرفآ اهار درخ )و یناسنا سوفن اه( نادجو و نایناهج دوخ هشیدنا واب درخ ساسا ●رب

تسوا رهظم و وترپ ناسنا لقع و درخ دسر یم رظن ●هب

( درذگن رب هشیدنا رترب نیزک / درخ و ناج دنوادخ مان ←(هب یسودرف همانهاش زا دهاش

ناتساب نانوی رد لقع

سوتیلکاره -1

قطن -2 لقع -1: دراد انعم ود هک هتفگ نخس logos« سوگول » مان هب یتقیقح ●زا

الل) دتسا هوق و درخ ورکفت ← قطن درجم دوجوم ← لقع ) هتشاد هجوت لقع یانعم ود ره هب سپ ●

دنوش یم بوسحم وا تاملک ← دنتسه درجم لقع تمکح و ملع نایب ناهج یایشا ●

نخس و تاملک -2 ایشا و ناهج -1: دناد یم رهظم ود یاراد ار لقع ●

سدینمراپ -2

یانعم ود ره سپ ) دوش لصتم نآ هب دیاب روما مهف یارب ناسنا لقع هک تسا یدرجم لقع هب دقتعم ●

الل) دتساو درخ ب- درجم دوجوم - فلا ینعی دریذپ یم ار لقع

دناد یمن ربتعم ار سح -2 دریذپ یمن ار رییغت و تکرح -1 سدینمراپ میتخومآ نیا زا شیپ : حیضوت

دناد یم ربتعم تخانش رازبا اهنت ار لقع -3

نوط 3-افال

دمان یم لک» لقع »ای« یناهج لقع و« دریذپ یم تسا لئاق سدینمراپ هک ار یلقع نامه ●

یاراد زین ناسنا الل( دتسا و رکفت هوق -2 درجم دوجوم ← لک لقع -1: دریذپ یم ار لقع یانعم ود ●ره

( تسا لقع زا یبتارم

وطسرا -4

دراد یوژهیا هجوت الل دتسا هوق ناونع هب لقع ●هب

یرظن لقع ساسا ورب دنک یم میسقت یلمع و یرظن لقع »هب دهد یم ماجنا هک یراک » ساسا اررب لقع ●

دنک یم میسقت « یلمع »و« یرظن » مسق ود هب زین ار رشب شناد یلمع و



و هدرک ادج ضحم یلقع الل دتسا ارزا یبرجت الل دتسا ) درک نیودت دوخ قطنم اللاررد دتسا عاونا ●

( تخاس صخشم ار مادک ره دربراک

( رکفتم ) دیمان قطان ناویح ار ناسنا ●

تسناد یم ناسنا یتاذ ار لقع ●

درک هضرع لقع »زا یرت نشور » ریوصت ●

ییاپورا نافوسلیف دزن لقع

درک: یسررب هرود هس رد دیاب ار لقعروطت و لوحت لحارمو هاگیاج ، اپورا رد

( اسیلک تیمکاح لوا هرود 3ات9 نرق دودح ) یطسو نورق نارود -1

دنتسناد یم نامیا فیعضت لماع ار لقع ندرک ارچ و نوچ و تلا خد اسیلک ناگرزب ●

دنداتسیا یم یلقع یاه الل دتسا لباقم ورد دنتسناد یم « یناطیش » یرما ار لقع نانآ زا یخرب ●

دنامب راوتسا دوخ نامیا ورد دتسیاب لقع یاه ههبش ربارب رد هک دنتسناد یم یناسک نآ ارزا یوق نامیا ●

11ات13) یاه نرق دودح ) اسیلک تیمکاح مود هرود نافوسلیف -2

درک رییغت لقع ربارب رد نانآ عضوم دشر نبا و انیس نبا راثآ هعلا طم ●اب

( لقع هزوح و ورملق ) دندرک قعالین نییبت ار نید لئاسم و هدروآ یور لقع ●هب

دش نید لباقم رد لقع تیمکاح هب رجنم ، اسیلک ینابم اب یراگزاسان لیلد هب لقع هب هجوت ●نیا

درخ) رصع زاغآ ) سناسنر هرود -3

، دروخ یم مقر اسیلک تیمکاح اب لباقت الًرد ومعم یرکف و یعامت التاج وحت هک سناسنر یادتبا ●رد

درک ادیپ یوژهیا هاگیاج لقع

دش یم یقلت دیاقع و راکفا یتسردان و یتسرد عجرم هناگی لقع ●

دنار هیشاح اههب ناسنا یگدنز زا یا هشوگ اررد نید و تفرگ ار نید یاج لقع ●

هک یا هنوگ هب درک دشر دشو زاغآ هفس فال نایم یتاف ال تخا اپورا رد لقع هب هجوت یادتبا نامه ●رد

دندش میسقت ارگ هبرجت -2 ارگ لقع -1 هتسد ود هب ییاپورا نافوسلیف

« لقع » هراب رد سناسنر هرود هفس فال تارظن و هاگدید

ارگ) هبرجت ) نکیب سیسنارف -1

تسا « رشب یگدنز تفرشیپ » یارب شور نیرتهب « یبرجت » شور ●

دنا هتخاس اهار نآ وطسرا دننام میدق هفس هکفال دناد یم « ار«تب یلقع یاه الل دتسا ●

دیآ یم تسد هب هبرجت قیرط زا هچنآ وهب دنراد رب تسد یلقع یاه الل دتسا زا دهاوخ یم نافوسلیف ●زا

( دریذپ یمن ار لقع یناعم زا مادک چیه ) دنک هیکت



ارگ) لقع ) تراکد -2

و سح یراکمه هک یبرجت تخانش -و ضحم یلقع یاه الل دتسا - یلقع تایهیدب ) لقع یاه ییاناوت همه ●

دریذپ یم )ار تسا لقع

درک تابثا ار ناسنا رایتخا ج- ناسنا درجم سفن ب- ادخ دوجو - فلا ناوت یم الل دتسا و لقع ●اب

داقتعا ناملسم نافوسلیف هک هنوگ نآ ناسنا و ناهج رد یلا عتم و رترب تقیقح کی یانعم هب لقع ●هب

تشادن یا هدیقع ، دنتشاد

تسناد یم الل دتسا یقطنم هاگتسد کی ً افرص ار لقع ●

ارگ) لقع ) تناک -3

ادخ- دننام یروما دناوت یمن لقع هک ار نایارگ هبرجت رظن زا شخب نیا ، هبرجت و لقع نایم یرواد ●رد

.( نایارگ هبرجت اب تهابش ) تفریذپ دنک تابثا ار رایتخا و سفن

( نایارگ هبرجت الفاب تخا (خاالق)←( درک نایب اه نآ تابثا یارب یتوافتم هار اما درکن راکنا ار روما نیا ●

و تسناد یم ینهذ یاه بلا »،ق تیلع »و« ناکما »،« ترورض »،« دوجو »: دننام یفسلف میهافم هراب ●رد

اه بلا ق نیا اررد یجراخ یایشا نهذ و لقع دوب دقتعم و تسناد یم تابثا لباق ینهذ راتخاس ساسا رب

دننک یم کرد

ناونع هب لقع درک راک رد میظع یلوحت ینهذ میهافم بلا ردق ایشا تخانش هوحن هراب رد تناک نایب ●نیا

دش. یم ییاسانش زین ینهذ میهافم نآ نمض رد هک دروآ دوجو »هب یجراخ تایعقاو تخانش رازبا »

: حیضوت

: یفسلف میهافم هراب رد هتشذگ نافوسلیف اب تناک هاگید توافت

« تیعقاو ارزا« یفسلف میهافم نیا « لقع هک« دنتشاد هدیقع انیس نبا و وطسرا دننام هتشذگ نافوسلیف

ژ بوس ) دنتسه ناسنا نهذ راتخاس میهافم نیا دوب دقتعم تناک اما ( ویتک (باژ تسا هدرک عازتنا و هتفرگ

دنک. یم کرد راتخاس نیا اررد یجراخ زایشا « نهذ و لقع )و« ویتک

ارگ) هبرجت ) تنک تسوگوا -4

دوب تناک ریثأت تحت ●

الت ومأت نهذ هتخاس و تسین تایعقاو رب رظان هک دناوخ رابتعا ویب ینهذ الً ماک »ار یفسلف لقع »●

تسا هفس فال ینهذ

و یسح شور هب هک هاگ نآ تسا دقتعم و دناد یم هبرجت و سح رب ینتبم الل دتسا هوق طقفار لقع ●

. دسر یم « ملع وهب« دبای یم تسد تیعقاو هب دوش لمع دراو یبرجت

یحیرشت وساالت

هب هفسلف موهفم دای............و.............و هب نافرع موهفم دای.......... امراهب نید موهفم -1

. دزادنا ..............و.............یم موهفم

تین –قعال لقع - قشع - دوهش - نامیا : خساپ



. دننک یم ...........دای ناعفادم نیرت مهم ناونع هب نافوسلیف 2-زا

لقع : خساپ

. دنناد ار............یم ناویح زا ناسنا زیامت هجو نافوسلیف -3

لقع : خساپ

. تسا هدوب ...........،« قطان ناویح هب« ناسنا فیرعت رد قطان زا وطسرا روظنم -4

لقاع : خساپ

»..............اب هدودحم »و« انعم الت« وحت و دراد ینتسسگان یدنویپ ............. خیرات اب هفسلف خیرات -5

. تسا هدروخ هرگ هفسلف الت وحت

لقع - لقع خیرات : خساپ

. دیسیونب ار لقع فیرعت -6

اهو شناد اللهب دتسا قیرط ب-زا مینک یم الل» دتسا » نآ کمک هب هک تسا یدنمناوت لقع - فلا : خساپ

. میسر یم یقیاقح

؟ دبای یم اررد یروما هچ دوخ الل دتسا اب ناسنا لقع -7

دناوت یم )ب- یرظن لقع ) تسین ییاه زیچ هچ و تسه ییاه زیچ هچ - فلا هک: دبای رد دناوت یم : خساپ

نخس مادک ای دهد ماجنا دیابن و تسا دب راک مادک و دهد ماجنا دیاب و تسا بوخ راک مادک هک دمهفب

( یلمع لقع ). تسا دنسپان راتفر مادک و هدیدنسپ راتفر مادک و تسردان نخس مادک و تسرد

؟ تسا توافتم رگیدکی اب دارفا « یلقع » تردق ارچ -8

»هب نیرمت و تیبرت ؛اب« تسا «بلاقهو» تروص هب کدوک رد یدنمناوت نیا فوسلیف رظن :زا خساپ

دوش یم تیوقت و دسر یم ( روهظ )« تیلعف »، فلتخم دارفا رد ببس نیمه هب دارفا یخرب . تسا توافتم

دنراد یرتمک یلقع تردق یخرب و رتشیب یلقع تردق .

9- دنشاب ..............یم لقع یدوجو قادصم .

ناگتشرف : خساپ

؟10 دراد یرگید دربراک هچ لقع الل، دتسا هوق زا ریغ -

ناکم و نامز دیق ورد دندرجم مسج و هدام زا هک تسا ی تادوجوم یارب هفسلف رد لقع رگید دربراک : خساپ

رد »هک ناگتشرف زا« یرایسب دنیوگ یم وناف سلیف و دنرادن زاین یرازبا هب مه دوخ لا عفا ورد دنتسین

دنا قعالین تادوجوم نیمه تسا هدش دای نانآ زا ینامسآ یاه باتک .

؟11 تسیچ ( ناگتشرف ) قعالین تادوجوم یاه یوژیگ -

خساپ :

1 دنتسین ناکم و نامز دیق ورد دنتسه یدام ریغ و درجم -

2 دنرادن زاین یدام رازبا هب دوخ لا عفا -رد



3 دنتسه لقع هبعملا طوبرم -

4 دنوش یمن تفایرد و کرد یرهاظ ساوح -اب

5 دوش یم تابثا ناهرب و لیلد اهاب نآ دوجو -

6 تسین میهافم نداد رارق مه رانک اللو دتسا قیرط اهزا نآ ملع - یموهفم الل دتسا و میهافم هب یزاین و

دنرادن

7 دننک یم « دوهش ار« ایشا قیاقح اه -نآ

تسا ( ناگتشرف قعالین( تادوجوم و یناسنا حور نیب یطابترا هچ یهلا نافوسلیف رظن -12؟هب

خساپ :

ال ماک سفن بیذهت هکاب دنراد ار لقع زا یا هبترم هب ندیسر دادعتسا یناسنا حور دندقتعم نافوسلیف نیا

زا یرایسب لوقع نوچمه ، تسا رادروخ اللرب دتسا هوق زا هک حلا نیع ورد دشاب ادج هدام و مسج ًزا

دنک « دوهش ار« قیاقح .

13 دنناد یم نآ عیلا هبترم و.......... لقع ............. هبترم اللار دتسا هوق یهلا نافوسلیف -.

دوهش - نییاپ و لزان : خساپ

؟14 دنناد یم سزیچ هچ زا یشان یلک میهافم نتخاس اررد رشب ییاناوت نافوسلیف - دیهد حیضوت ))

یلک میهافم نتخاس رد رشب ییاناوت دنیوگ یم : خساپ ره، دوجو رد هک تسا لقع نامه زا ییوترپ دوخ

تسه یناسنا .

؟15 تسیچ لقع طسوت یلک میهافم نتخاس تیمها -

و دنک یم ادیپ الل»ار دتسا یدنب تروص » ییاناوت ناسنا هک تسا یلک میهافم نتفرگ لکش زا سپ : خساپ

دزاس یم هدش، هتفگ قطنم رد هک هنوگ نآ ار یفلتخم یاه سایق .

؟16 تسا هدوب هنوگچ ناتساب هرود رد لقع هب طوبرم ثحابم حرط دودحم و هزوح -

نافوسلیف نییبت و لیلحت و لقع هراب رد ییاه شرازگ ، اپورا رد ومر نانوی ات ایسآ قرش رد نیچ :زا خساپ

دراد دوجو .

17 تسا هدوب ناتساب ......... یزرو درخ و ییارگ لقع ......... یاه نوناک زا یکی -.

ناریا - هیلوا : خساپ

دنا؟18 هداد شرازگ ناتساب ناریا رد ییارگ درخ زا عبانم مادک -

: خساپ و1 همانهاش رد یسودرف شرازگ -2 هرود نآ هب طوبرم بوتکم راثآ و یخیرات یاه لقن یخرب -

دنا؟19 هتشاد هجوت لقع یناعم مادک وهب تسیچ لقع هراب رد ناتساب ناریا یامکح هاگدید -

خساپ :

دنا؛● هتشاد لوبق ار لقع یانعم ود ره



ناهرب و یزرو درخ و لقعت ب- درجم و ینارون دوجو - فلا : ینعی

؟20 تسا راگدیرفآ دوجو و درخ نیب یطابترا هچ ناتساب ناریا نامیکح هشیدنا -رد

خساپ :● تسا هناگی و دحتم راگدیرفآ دوجو اب درخ

● دنک یم یربهر لقع و درخ اراب ناهج لک

اه● نادجو و نایناهج دوخ هشیدنا واب درخ ساسا رب تسا هدیرفآ اهار درخ )و یناسنا سوفن )

● تسوا رهظم و وترپ ناسنا لقع و درخ دسر یم رظن هب

یسودرف همانهاش زا دهاش ← درخ و ناج دنوادخ مان (هب درذگن رب هشیدنا رترب نیزک /)

؟21 دریذپ یم ار لقع یناعم زا کی مادک و تسیچ لقع هراب رد ناتساب نانوی هفس زافال سوتیلکاره رظن -

خساپ :

● سوگول » مان :logos«هب دراد انعم ود هک هتفگ نخس یتقیقح زا سوتیلکاره 1 لقع -2 قطن -

● هتشاد هجوت لقع یانعم ود ره هب سپ لقع )← قطن درجم دوجوم الل← دتسا هوق و درخ ورکفت )

● دنتسه درجم لقع تمکح و ملع نایب ناهج یایشا ← دنوش یم بوسحم وا تاملک

●: دناد یم رهظم ود یاراد ار لقع 1 ایشا و ناهج -2 نخس و تاملک -

22 تسا ...........و............. یانعم ود هب سوتیلکاره دزن رد سوگول -.

قطن - لقع : خساپ

؟23 تسا هتشاد هجوت نآ یناعم مادک وهب تسیچ لقع هراب رد سدینمراپ رظن -

خساپ :

● دوش لصتم نآ هب دیاب روما مهف یارب ناسنا لقع هک تسا یدرجم لقع هب دقتعم یانعم ود ره سپ )

الل دتساو درخ ب- درجم دوجوم - فلا ینعی دریذپ یم ار لقع )

سدینمراپ میتخومآ نیا زا شیپ : حیضوت 1 دریذپ یمن ار رییغت و تکرح -2 دناد یمن ربتعم ار سح -

3 دناد یم ربتعم تخانش رازبا اهنت ار لقع -

؟24 درریذپ یم ار لقع یناعم مادک و تسا هدوب هچ لقع هراب رد نوط فاال رظن -

خساپ :

● دمان یم لک» لقع »ای« یناهج لقع و« دریذپ یم تسا لئاق سدینمراپ هک ار یلقع نامه

●: دریذپ یم ار لقع یانعم ود لک1ره لقع -← درجم دوجوم الل-2 دتسا و رکفت هوق یاراد زین ناسنا )

تسا لقع زا یبتارم ).

؟25 دراد رظن دم ار نآ یانعم مادک و تسیچ لقع هراب رد وطسرا رظن -



خساپ :

یوژه● هجوت الل دتسا هوق ناونع هب لقع هب دراد یا

● یرظن لقع ساسا ورب دنک یم میسقت یلمع و یرظن لقع »هب دهد یم ماجنا هک یراک » ساسا اررب لقع

دنک یم میسقت یلمع و یرظن مسق ود هب زین ار رشب شناد یلمع و

● درک نیودت دوخ قطنم اللاررد دتسا عاونا و هدرک ادج ضحم یلقع الل دتسا ارزا یبرجت الل دتسا )

تخاس صخشم ار مادک ره دربراک )

● رکفتم ) دیمان قطان ناویح ار ناسنا )

● تسناد یم ناسنا یتاذ ار لقع

● درک هضرع لقع »زا یرت نشور » ریوصت

26 تسا هتشاد یوژهیا هجوت هوق........... ناونع هب لقع هب وطسرا -.

الل دتسا : خساپ

27 دوش یم میسقت یلمع و یرظن لقع ..............هب ساسا رب لقع هوق وطسرا داقتعا .-هب

دهد یم ماجنا هک یراک : خساپ

ار28 کی ره دربراک و هدرک ادج ضحم یلقع الل دتسا ارزا یبرجت الل دتسا دوخ .......... شخب رد وطسرا -

دهد یم ناشن .

قطنم : خساپ

29 ...........دوب نامه قطن زا دوصقم نآرد هک درک فیرعت « قطان ناویح » موهفم اراب ناسنا وطسرا -.

رکفت : خساپ

30- یسررب ار نآو هراشا لقع ییانعم لوحت هب ناوت یم هرود دنچر ،د اپورا رد لقع الت وحت هب هجوت اب

دیسیونب ار هرود ره یاه یوژیگ درک؟( ).

خساپ :

درک یسررب هرود هس رد دیاب ار لقعروطت و لوحت لحارمو هاگیاج ، اپورا :رد

1 نرق دودح ) یطسو نورق نارود 9ات3- اسیلک تیمکاح لوا هرود )

● دنتسناد یم نامیا فیعضت لماع ار لقع ندرک ارچ و نوچ و تلا خد اسیلک ناگرزب

● دنداتسیا یم یلقع یاه الل دتسا لباقم ورد دنتسناد یم « یناطیش » یرما ار لقع نانآ زا یخرب

● دنامب راوتسا دوخ نامیا ورد دتسیاب لقع یاه ههبش ربارب رد هک دنتسناد یم یناسک نآ ارزا یوق لقع

2 یاه نرق دودح ) اسیلک تیمکاح مود هرود نافوسلیف (13ات11-

● درک رییغت لقع ربارب رد نانآ عضوم دشر نبا و انیس نبا راثآ هعلا طم اب



● لقع هزوح و ورملق ) دندرک قعالین نییبت ار نید لئاسم و هدروآ یور لقع (هب

دش● نید لباقم رد لقع تیمکاح هب رجنم ، اسیلک ینابم اب یراگزاسان لیلد هب لقع هب هجوت نیا

3 درخ رصع زاغآ ) سناسنر هرود -)

● دروخ یم مقر اسیلک تیمکاح اب لباقت الًرد ومعم یرکف و یعامت التاج وحت هک سناسنر یادتبا ،رد

درک ادیپ یوژهیا هاگیاج لقع

دش● یم یقلت دیاقع و راکفا یتسردان و یتسرد عجرم هناگی لقع

● دنار هیشاح اههب ناسنا یگدنز زا یا هشوگ اررد نید و تفرگ ار نید یاج لقع

دش31 یم هتشادنپ ........... یرما لقع اسیلک تیمکاح لوا هرود .-رد

یناطیش : خساپ

32 دندروآ یور ینید لئاسم هب.......... یحیسم نامیکح و نافوسلیف اسیلک تیمکاح مود هرود .-رد

نید قعالین نییبت : خساپ

33 ............دوب دیاقع یتسردان و یتسرد عجرم هناگی سناسنر هرود .-رد

لقع : خساپ

؟34 تفرگ لکش ییاه نایرج هچ اپورا رد لقع هب هجوت یادتبا -رد

خساپ : هب درک دشر جیردت دشوهب زاغآ هفس فال نایم الیف تخا ، اپورا رد لقع هب هجوت یادتبا نامه رد

دندش میسقت ارگ» هبرجت ارگ»و« لقع » هتسد ود هب اپورا نافوسلیف هک یا هنوگ .

؟35 تفریذپ یم ار نآ یانعم مادک و دوب هچ لقع هراب ارگ»رد هبرجت » نکیب سیسنارف هاگدید -

خساپ :

● تسا « رشب یگدنز تفرشیپ » یارب شور نیرتهب « یبرجت » شور

● دنا هتخاس اهار نآ وطسرا دننام میدق هفس هکفال دناد یم تب ار یلقع یاه الل دتسا

● دیآ یم تسد هب هبرجت قیرط زا هچنآ وهب دنراد رب تسد یلقع یاه الل دتسا زا دهاوخ یم نافوسلیف زا

دریذپ یمن ار لقع یناعم زا مادک چیه دنک( هیکت )

36 دنک یم ............دای ناونع هب یلقع یاه الل دتسا زا نکیب -.

اه تب : خساپ

؟37 دریذپ یم ار نآ یناعم مادک و تسیچ لقع هراب ارگ»رد لقع » تراکد هاگدید -

خساپ :

● لقع یاه ییاناوت همه و سح یراکمه هک یبرجت تخانش -و ضحم یلقع یاه الل دتسا - یلقع تایهیدب )

دریذپ یم )ار تسا لقع



● درک تابثا ار ناسنا رایتخا ج- ناسنا درجم سفن ب- ادخ دوجو - فلا ناوت یم الل دتسا و لقع اب

● داقتعا ناملسم نافوسلیف هک هنوگ نآ ناسنا و ناهج رد یلا عتم و رترب تقیقح کی یانعم هب لقع هب

تشادن یا هدیقع ، دنتشاد

● تسناد یم الل دتسا یقطنم هاگتسد کی افرص ار لقع

38 تسناد .........یم یقطنم هاگتسد کی افرص ار لقع تراکد -.

الل دتسا : خساپ

؟39 تسیچ لقع هراب رد تناک هاگدید -

خساپ :

تناک :

و● سفن ادخ- دننام یروما دناوت یمن لقع هک ار نایارگ هبرجت رظن زا شخب نیا هبرجت لقع نایم یرواد رد

تفریذپ دنک تابثا ار رایتخا نایارگ هبرجت اب تهابش )).

درک(خاالق● نایب اه نآ تابثا یارب یتوافتم هار اما درکن راکنا ار روما نیا )← نایارگ هبرجت الفاب تخا

و● تسناد یم ینهذ یاه بلا »،ق تیلع »و« ناکما »،« ترورض »،« دوجو »: دننام یفسلف میهافم هراب رد

اه بلا ق نیا اررد یجراخ یایشا نهذ و لقع دوب دقتعم و تسناد یم تابثا لباق ینهذ راتخاس ساسا رب

دننک یم کرد

● هب لقع » درک راک رد میظع یلوحت ینهذ میهافم بلا ردق ایشا تخانش هوحن هراب رد تناک نایب نیا

یجراخ تایعقاو تخانش رازبا ناونع » دش یم ییاسانش زین ینهذ میهافم نآ نمض رد هک دروآ دوجو .هب

؟40 تسیچ یفسلف میهافم هراب رد هتشذگ نافوسلیف اب تناک هاگدید توافت -

ارزا یفسلف میهافم نیا « لقع هک« دنتشاد هدیقع انیس نبا و وطسرا دننام هتشذگ نافوسلیف : خساپ

لقع و« دنتسه ناسنا نهذ راتخاس میهافم نیا دوب دقتعم تناک اما تسا هدرک عازتنا و هتفرگ « تیعقاو »

دنک یم کرد راتخاس نیا اررد یجراخ زایشا « نهذ .و

؟41 تسیچ لقع طسوت ینهذ میهافم بلا ردق یجراخ یایشا کرد هراب رد تناک نخس تیمها -

تخانش رازبا » ناونع ارهب لقع و دروآ دوجو هب لقع درکراک رد میظع یلوحت تناک نایب نیا : خساپ

میهافم هک درک لدب یرما »،هب تیعقاو « دنک یم ییاسانش »ار ینهذ .

41 هچ لقع هراب رد وا هاگدید و درک نایبار دوخ رظن لقع هراب رد فوسلیف مادک ریثأت تحت تنک تسوگوا -

؟ دوب

خساپ :

● دوب تناک ریثأت تحت

الت● ومأت نهذ هتخاس و تسین تایعقاو رب رظان اریز دناوخ رابتعا ویب ینهذ الً ماک »ار یفسلف لقع »

تسا هفس فال ینهذ



و● یسح شور هب هک هاگ نآ تسا دقتعم و دناد یم هبرجت و سح رب ینتبم الل دتسا هوق طقفار لقع

دسر یم « ملع وهب« دبای یم تسد تیعقاو هب دوش لمع دراو یبرجت .

42 دوش لیان تیعقاو تخانش هب دناوت ............یم قیرط زا لقع طقف تنک رظن .-زا

یبرجت ملع : خساپ

43 تنک هاگدید ؟- تشاذگ ریثأت یلئاسم هچ رد جیردت هب

: خساپ 1 نید و لقع تبسن -2 هعیبطلا ءاروام تابثا رد لقع ییاناوت -3 ناهج و دوخ هب ناسنا هاگن -

؟44 تسا تخانش رد لقع رکنم یلک هب ارگ هبرجت تنک تسوگوا تفگ ناوت یم -ایآ

دبای تسد تیعقاو تخانش هب یبرجت ملع قیرط زا دناوت یم لقع تسا دقتعم وا هکلب ریخ : خساپ .

تست وساالت

؟1 دننک یم انعم هنوگچ ار ونآ تسیچ لقع زا نافوسلیف دوصقم -

1 دننک یم دوهش ار ایشا قیاقح هک دنتسه مسج و هدام زا درجم تادوجوم نامه لقع -

2 تسا ناسنا راتفر و لا معا رب مکاح هک تسا سفن یانعم نامه هب لقع -

3 دشک یم دنب ارهب ناسنا نورد یناطیش یاهاوه و تاوهش هک تسا ینطاب یورین لقع -

4 میسر یم قیاقح اهو شناد وهب مینک یم الل دتسا نآ کمک هب هک تسا یدنمناوت لقع -

؟2 تسا تسردان هنیزگ مادک لقع یدوجو قادصم هراب -رد

1 دنتسه ناکم و نامز ویب یدام ریغ و درجم یتادوجوم -

2 دنتسه یدام رازبا زا زاین یب دوخ لا عفا رد هک دنتسه یتادوجوم -

3 دنتسه نیهارب و لقع قیرط زا تابثا لباق و لوقعم یتادوجوم -

4 دننک یم دوهش ار ونآ دنبای یم تسد عملا قیاقح اللهب دتسا قیرط زا لوقع -

3- یم یمتح لقع یارب ار ریز یاوق زا کیمادک اه نآ یگمه ، لقع صوصخ رد هفس فال یارآ هب هجوت اب

؟ دنتسه کرتشم نآ ورد دنناد

1 تیلذر و تلیضف یانعم هب حبُق و نسُح کیکفت -

2 ایاضق دنمنوناق بیکرت اللو دتسا هوق -

3 سح کمک هب روصت و قیدصت هوق -

4 سمخ تایلک نوچمه یلک میهافم نتخاس ییاناوت -

د؟4 رادن هراشا لوقع الحعملا طصا رد لقع و ناسنا رد الیل دتسا لقع توافت هب دروم مادک -



1 لقع نیا اب دیاب هک دنتسه یقیاقح دوخ لوقع عملا یلو تسا قیاقح کرد ییاناوت و هوق الیل دتسا لقع -

دنوش کرد

2 تسین کرد لباق ساوح هکاب تسا تادرجم عملا لوقع -عملا

3 دوش یم مهارف تسرد وحن هب نداد رارق مه رانک اللو دتسا قیرط زا ناسنا لقع ربخالف لوقع عملا

4 یموهفم الل دتسا اب ناسنا یلو دنبای یم اررد ایشا قیاقح ، دوهش قیرط زا لوقع -

؟5 تسین لقع هب تبسن ناتساب ناریا رد جیار یاه هشیدنا زج هنیزگ مادک -

1 دوش لصتم یلک لقع کی هب دیاب روما مهف یارب ناسنا -

2- تسا هدوب تقلخ رد ادخ ساسا لقع

3 تسا درجم یدوجو انعم، کی رد لقع -

4 دراد تدحو لا عتم دنوادخ دوجو اب لقع دوجو -

6 تشاد هجوت دشوهب.........و............ نایب ........... طسوت سوگول -.

1 قطن - لقع - ستیلکاره -2 هبرجت - سح - ساروگاتورپ -

3 لدج - ثحب - سایگرگ -4 رکفت - لُثم - نوط -فاال

دنک؟7 یم نایب لقع باب اررد سدینمراپ اب ستیلکاره درکیور توافت هنیزگ مادک -

1 یاراد ایشا هک تسا یناهج لقع سدینمراپ لقع ، دوش یم تاملک و ایشا روهظ ببس ستیلکاره لقع -

دنتسه نآ زا یا هبترم

2 ناسنا مهف رد هطساو دوجو سدینمراپ لقع ، تسا لقع تمکح و ملع رهظم عملا ایشا ستیلکاره رظن -زا

تسا

3 تسوا ملع نایب ایشا هک دناد یم هملک ار لقع ستیلکاره -، یم ناسنا روما مهف ببس ار لقع سدینمراپ

دناد

4 لقع دوش،رد یم لصتم نآ هب تفایرد و مهف یارب ناسنا هک دنک یم هراشا یلقع تقیقح هب ستیلکاره -

دوش یم بوسحم لقع زا یا هبترم ناسا سدینمراپ

؟8 دنتسه یناسک هچ هدافتسا دروم الح طصا بیترت هب سوگول و یلک لقع -

1 هستوئ -ال نوط 2-فاال هستوئ -ال سدینمراپ -3 ستیلکاره - نوط 4-فاال ستیلکاره - سدینمراپ -

9 هدارا اب نآ زا شخب مادک و دراد راک یرابتعا میهافم اب لقع هوق زا شخب مادک بیترت هب وطسرا رظن -زا

؟ تسا نیجع یمدآ رایتخا و

1 یلمع لقع - یرظن لقع -2 یرظن لقع - یرظن لقع -

3 یلمع لقع -– یلمع لقع 4 یرظن لقع - یلمع لقع -

؟-10 تسا هدوب یعوضوم هچ لوح رتشیب اپورا دیدج هرود رد لقع تاروطت التو وحت



1 لوقع یدنب میسقت -2 رتشیب یرو هرهب -3 ییاناوت دودح -4 هنماد هرتسگ -

؟11 تسین لقع دروم رد اسیلک یابآ دیاقع زا هنیزگ مادک -

1 دنتسناد یم یناطیش یرما ار لقع -

2 دراد یم زاب نامیا ارزا ناسنا لقع -

3 تسا لقع اب نارگ زیتس دزن ، یوق نامیا -

4 دوش هدافتسا نید دییأت تهج رد دیاب لقع -

؟12 تسا هدش حرطم یتسرد هب هنیزگ مادک ،رد سناسنر هرود و یطسو نورق رد لقع و نید هطبار -

1 دنتخادرپ یم لئاسم تخانش هب رگیدکی رانک رد نید و لقع یطسو نورق -رد

2 تفریذپ ار نید تیعبات لقع یطسو نورق ربخالف سناسنر هرود -رد

3 تخاس دوخ عبات ار ونآ داتسیا لقع لباقم رد نید یطسو نورق -رد

4 دنتخادرپ لئاسم تخانش هب رگیدکی رانک ورد تفریذپ ار نید شقن لقع سناسنر هرود -رد

؟-13 دریگ یمن رظن رد لقع یارب یرگید قادصم یناسنا لقع زج هب فوسلیف مادک

1 تراکد -2 ستیلکاره -3 نوط 4-فاال انیس نبا -

؟14 تسا هدش نایب یتسرد هب هنیزگ مادک رد تناک و تراکد رظن توافت -

1 یم تیعقاو زا هتفرگ اررب نآ تناک دنا،اما ناسنا نهذ راتخاس یفسلف میهافم هک دوب دقتعم تراکد -

تسناد

2 نیا رکنم تناک اما دنک تابثا الل دتسا اراب ناسنا درجم سفن و ادخ دوجو دناوت یم لقع تراکد رظن -زا

دوب رما

3 ییاسانش یارب یرازبا ار نآ تناک اما تسناد یم یلا وعت رترب تقیقح کی ناونع ارهب لقع ترکد -

تسناد یم ینهذ میهافم

4 ملع قیرط زا هک تسا یرازبا اهنت تناک دزن رد اما تسا تایهیدب نتخانش هب رداق تراکد دزن رد لقع -

دوش یم لیان تیعقاو تخانش هب یبرجت

؟15 دناد یم ینیع و یجراخ تیعقاو تخانش یارب یرازبا ناونع ارهب ناسنا لقع فوسلیف مادک -

1 تناک -2 تنک -3 تراکد -4 نکیب -

؟16 تسین حیحص تنک صوصخ رد هاگدید مادک -

1 دناوخ ینهذ الً ماک ار هفسلف سیسأت رد لقع راک و یفسلف لقع یلک روط هب -وا

2 تشادن لوبق ار فرص یلقع الل دتسا و تسناد یم تسرد ار یبرجت الل دتسا اهنت -وا

3 درک یمن بوسحم ملع ار هفسلف و تسا یبرجت ملع نیمه هب رصحنم وطسرا رظن زا ملع -



4 تشادن یهاگیاج لقع شا هفسلف ورد درب لا وس ریز ار لقع یلک هب -وا

17 دنک ار.........و............یم یفسلف میهافم لقع ، بیترت هب تراکد و انیس نبا هاگن .-رد

1 عازتنا - عادبا -2 عارتخا - فشک -3 فشک - عازتنا -4 عادبا - فشک -

همانخساپ

1 راهچ هنیزگ -2 راهچ هنیزگ -3 ود هنیزگ -4 هس هنیزگ -5 کی هنیزگ -6 کی هنیزگ ود-7- هنیزگ 8 هنیزگ -

9هس هحفص یقرواپ هس(رد هنیزگ -53)10 هس هنیزگ -11 راهچ هنیزگ -12 هس هنیزگ -13- کی هنیزگ 14-

ود هنیزگ 15 کی هنیزگ -16 راهچ هنیزگ هس17- هنیزگ -

سرد 8

هفسلف رد لقع )2) لقع هراب رد ناملسم هفس فال هاگدید

زا یخرب هاگدید زین و ناتساب نانوی و ناریا هفس وفال نامیکح هاگدید و لقع تیهام و انعم لبق سرد رد

اب نآ هسیاقم و لقع هراب رد ناملسم هفس فال تارظن اب سرد نیا دش؛رد نایب لقع هراب رد ییاپورا هفس فال

دوش یم هتخادرپ ییاپورا هفس فال تارظن .

رد تین وقعال لقع هب هجوت مهم لماوع زا یکی ؛ تسا یوژهیا هجوت تین وقعال لقع ساالمهب ناهج رد

تسا ناشیا یمارگ ترتع (ص)و مرکا ربمایپ نانخس و یهلا مایپ ساالم، ناهج .

ناناملسم دزن لقع هاگیاج

● دشاب هدرک زیتس لقع وایاب هتفگن نخس لقع تشادگرزب رد هک تسا یسک رتمک

● هاگیاج ناناملسم یمومع گنهرف رد دراد یوژهیا و زاتمم

● تسا هدش دای لیلجت هب لقع زا هراومه

● تسا هدش شناد و ملع یوس هب ناناملسم یمومع تکر ح ببس ناناملسم یارب لقع یوژه هاگیاج

درک روهظ هدمع لکش ود هب هک دندرک تفلا خم لقع اب ساالیم یرکف یاه نایرج زا یخرب : هتکن :

نآ شریذپ نیع رد لقع یدمآ راک و رابتعا هدودحم ندرک گنت : لوا لکش

دنهد ناشن دندیشوک یم اه نایرج نیا لکش نیا :رد

1 درادن یدربراک نید لئاسم رد یلقع یاه شور یخرب -

2 دننک هدافتسا اه شور نیا زا هک یناسک -، دنوش یم اطخ بکترم

مود لکش ساالیم: ریغ و ینانوی یدرواتسد ناونع هب قطنم و هفسلف اب تفلا خم

مود لکش رد ساالیم یاه نایرج رظن رب هفس فال دقن

● دراد یراگزاس ساالیم یاه هزومآ اب وطسرا و نوط وفاال طارقس دننام ینافوسلیف ءارآ زا یرایسب



● لئاسم هراب ،رد دوش نآ دراو دناوت یم یتیلم ره زا یدرف وره تسا تفرعم زا یا هخاش و شناد هفسلف

هب طوبرم هک »نآ تسایشا تقیقح و یتسه » دنک شناد دیلوت و دشیدنیب

● ناغمرا هب یشناد و دشدنیب اه هدیدپ تقیقح »و یتسه وه «امب یتسه هراب رد دناوتب ناسنا لقع رگا

شناد ،نآ دروآ « هفسلف » تسا

● ینیچ ای یناریا ای ینانوی هن دنک یم یرواد هک تسا الل» دتسا » طقف شناد کی یتسرد ونا یتسرد رد

نآ ندوب

ناملسم نافوسلیف دزن لقع قادصم ود

دنا: هتشون باتک نآ هراب ردو هتفریذپ ار ونآ هتفگ نخس لقع قادصم ود زا ناملسم نافوسلیف مامت

یتسه رد یلا عتم و رترب یدوجو ناونع هب لقع -1

تخانش اللو دتسا هوق ناونع هب لقع -2

یتسه رد رترب یدوجو ناونع هب لقع هراب رد هفس فال رظن - فلا

تسا دنوادخ قولخم نیلوا ●

تسا یدام ریغو یناحور الً ماک ●

( تسا هدش هراشا لقع هد هب اشم تمکح دنا(رد هدمآ دوجو هب نآ زا بیترت هب زین یرگید لوقع ●

دنتسه تعیبط عملا قوف ●

دسر یم رگید ملا وع اههب نآ قیرط زا ادخ ضیف ●

و هطساو یب ملع ؛( دنراد « یروضح ملع » دوخ رتزا نییاپ تاقولخم هب مه و دوخ خقلا مه دوخ هب مه ●

( میقتسم

دنتسه دوخ رتزا نییاپ تاقولخم هب یناسر ضیف و هرادا راک رد مد ●ره

تسا لوقع عملا نامه زا ییوترپ تسا ناسنا رد هک یلقع ●

« تسامس بابسا ریبدت نادب /هک تساه لقع ار قح وت لقع نیا ریغ » تیب رد

تسا یلا عتم و رترب دوجو نامه مود لقع و ندیشیدنا تردق لوا لقع تیب نیا رد

هک: دراد مان عفلا لقع لوقع نیا زا یکی

زا هک تسا دنوادخ ضیف ،ف روما مهف رد ناسنا تردق ینعی ) تساه ناسنا لقع هب یناسر ضیف لماع -1

(. دسر یم ناسنا اههب نآ قیرط

هب روما مهف یارب اه ناسنا لقع هک هدوب یلقع هب لئاق هک تسا سدینمراپ هاگید هیبش هاگدید نیا : هجوت

. تسا لصتم نآ

تسا مشچ هب باتفآ تبسن دننام ناسنا هب عفلا لقع تلزنم و ماقم و تبسن -2

: تخانش اللو دتسا هوق ناونع هب لقع ب-



– تایهیدب ) لقع یاه درکراک همه دندقتعمو دنراد لقع هراب رد یکرتشم یانبم ناملسم هفس فال مومع ●

یاه ناهرب و لیثمت - یبرجت یاه الل دتسا اللاه( دتسا عاونا )و ضحم یلقع تخانش - یبرجت تخانش

. دنتسه تخانش بسک یارب تسرد یشور دوخ هاگیاج )رد ضحم یلقع

: رتشیب حیضوت

: لقع یاه درکراک

یرگید رازبا چیه نودب ضحم یلقع الل دتسا قیرط زا یلقع تخانش -1

لا حم نیضیقن عامتجا »: دننام ؛ دنرادن لیلد هب زاین و دنتسه نشور دوخ هب دوخ ) یلقع هیلوا تایهیدب -2

( تسا

( لقع و سح یراکمه / یبرجت و یسح یاه هداد یلقع لیلحت ) یبرجت تخانش -3

( هطساو ویب ضحم قعالین دوهش ) یروضح ملع -4

اللاه: دتسا عاونا

( ییارقتسا ) یبرجت یاه الل دتسا -1

یلیثمت ییارقتسا -2

یسایق ای یناهرب یاه الل دتسا -3

دنتسه یفسلف و یملع رظن ره در ای لوبق هیلوا رایعم یلقع یاه الل دتسا ●

هدش جراخ یناسنا تقیقح زا دریذپب لیلد نودب ار ینخس هدرک تداع سک :ره دیوگ یم انیس ●نبا

( میتسه لیلد نادنزرف (ام تسا

: دندقتعم ناناملسم مومع کرتشم یانبم نیا هب هجوت اب

هناوتشپ هک« تسا دنمشزرا ینامیا نیا ربانب ؛ تسا یلقع الل دتسا دنمزاین ینییآ و داقتعا ره شریذپ -1

دناشک یم طلغ یاهراک ارهب ناسنا تروص نیا ریغ رددشاب هتشاد قعلی»

دنناد یم تفرعم رازبا زا یکی ( بلق و سح ) رانک اررد لقع ناملسم هفس 2-فال

دننک یم یفرعم نید فراعم و ماکحا بسک عبانم زا یکی ( تنس و نآرق ) رانک اررد لقع ناملسم هفس 3-فال

لقع -4 عامجا -3 تنس -2 نآرق -1: تفرعم عبانم

ینید تفرعم بسک رازبا -2 ینید تفرعم عبنم -1 نید رد لقع هاگیاج

رد واذل دنناسر یم تقیقح امارهب هس ره یحو و دوهش و یلقع الل دتسا ناملسم نافوسلیف رظن 4-زا

دوب دنهاوخ رگیدکی دیؤم و دیسر دنهاوخ هجیتن کی هب ًامتح کرتشم تاعوضوم

د ینیقی تفرعم و شناد اب یهلا شور و قح نید نیناوق و ماکحا درادن ناکما : دیوگ یم اردص 5-مال

دشاب ضراعتر



یحیرشت وساالت

؟ تسیچ ساالم ناهج رد تین وقعال لقع هب هجوت مهم لماوع زا یکی -1

ناشیا ترتع نانخس (ص)و- مرکا ربمایپ نانخس - یهلا مایپ : خساپ

؟ تسیچ ناملسم یاه تیصخش و هفس فال دزن رد لقع هاگیاج -2

: خساپ

دشاب هتفگن نخس لقع هراب رد هک تسا یتیصخش رتمک - فلا

دشاب هدرک زیتس لقع هکاب تسا یتیصخش رتمک ب-

هب ناناملسم یمومع تکرح ببس یوژه هاگیاج نیا هک دراد یوژهیا هاگیاج ناناملسم گنهرف رد لقع ج-

تسا هدش فلتخم یاه هزوح رد شنتاد و ملع یوس

؟ تسیچ لقع اب ناملسم یرکف یاه نایرج زا یخرب تفلا خم هدمع لکش 3-ود

: خساپ

نآ شریذپ نیع رد لقع یدمآ راکو رابتعا هدودحم ندرک گنت -1

ساالیم ریغ و ینانوی یدرواتسد ناونع تحت ، قطنم و هفسلف اب تفلا خم -2

؟ تسیچ لقع اب تفلا خم لیلد ، لوا لکش 4-رد

: خساپ

هک یناسک ب- دنرادن یدربراک نید رد یلقع یاه شور یخرب - فلا : دنهد ناشن دنا هدیشوک اه نایرج نیا

دنوش یم اطخ بکترم ، دننک یم هدافتسا اه شور نیا زا

؟ تسا دراو اهیساالیم نایرج یخرب فرط زا لقع اب تفلا خم مود لکش رب ییاه دقن هچ -5

: خساپ

دراد یراگزاس ساالیم یاه هزومآ اب وطسرا و نوط وفاال طارقس دننام ینافوسلیف ءارآ زا یرایسب -1

شناد زا هخاش نیا دراو دناوت یم یتلم ره زا یدرف ره هک تسا « تفرعم زا« یا وشاهخ شناد هفسلف -2

دنک شناد دیلوت و دشیدنیب ، تسایشا تقیقح و یتسه هب طوبرم هک نآ لئاسم هراب ورد دوش

دش شناد نیا تفرشیپ ثعاب ناوت یم اه نآ یسررب و دقن و نارکفتم تارظن زا یریگ هرهب و هدافتسا 3-اب

هب یشناد و دشیدنیب اه هدیدپ تقیقح »و یتسه وه «امب یتسه هراب رد دناوت یم لقع میریذپب ام رگا -4

تسا هفسلف شناد نیا ، دروآ ناغمرا

یصاخ تیلم هن دنک یم یرواد هک تسا الل» دتسا » طقف شناد کی یتسردان و یتسرد 5-رد

. تسا هب...........و............. طوبرم هفسلف لئاسم -6

ایشا تقیقح – یتسه : خساپ



؟ دنتسه قفاوم لقع قادصم مادک اب ناملسم نافوسیف -7

ود ره هراب ،رد رضاح رصع نافوسلیف ریاس و ییابطابط اتعالهم یباراف زا ناملسم نافوسلیف : خساپ

دنا. هتشون باتک ود ره نوماریپ و دنا هتفگ نخس لقع قادصم

؟ تسا مادک ناملسم نافوسلیف دزن لقع قادصم 8-ود

تخانش اللو دتسا هوق ناونع هب لقع -2 یتسه رد یلا عتم و رترب یدوجو ناونع هب لقع -1: خساپ

تقیقح هک ار تادوجوم زا یا هبترم رتزا...........و.............. قیقد رتو نشور ، ناملسم نافوسلیف -9

دنا. هدرک تابثا ، تسا یلقع ناشدوجو

نوط -فاال سوتیلکاره : خساپ

؟ تسیچ ناملسم نافوسلیف رظن )زا یتسه رد یلا عتم و رترب تادوجوم ) لوقع یاه یوژیگ -10

: خساپ

تسا دنوادخ قولخم نیلوا ●

تسا یدام ریغو یناحور الً ماک ●

( تسا هدش هراشا لقع هد هب اشم تمکح (رد دنا هدمآ دوجو هب نآ زا بیترت هب زین یرگید لوقع ●

دنتسه تعیبط عملا قوف ●

دسر یم رگید ملا وع اههب نآ قیرط زا ادخ ضیف ●

و هطساو یب ملع ؛( دنراد « یروضح ملع » دوخ رتزا نییاپ تاقولخم هب مه و دوخ خقلا مه دوخ هب مه ●

( میقتسم

دنتسه دوخ رتزا نییاپ تاقولخم هب یناسر ضیف و هرادا راک رد مد ●ره

تسا لوقع عملا نامه زا ییوترپ تسا ناسنا رد هک یلقع ●

. دیسیونب ار تیب نیا مایپ -11

« تسامس باب سا ریبدت نادب /هک تساه لقع ار قح وت لقع نیا ریغ »

دراد هراشا رترب یدوجو ناونع هب لقع اللهب دتسا هوق ناونع هب لقع رب -عالهو فلا : خساپ

تسا رگ ریبدت و درجم لوقع هدنهد ناشن ب-

تسا هتسناد قولخم نیتسخن ار لقع تیب نیا رد یولوم ج-

؟ تسا لوقع وعملا ناسنا لقع نیب یطابترا هچ ناملسم نافوسلیف رظن 12-زا

ع نامه زا ییوترپ زین دهد یم ندیشیدنا یدنمناوت وا وهب تسه ناسنا رد هک یلقع دنیوگ یم نانآ : خساپ

هک هنوگ نآ ار قیاقح دناوت یم ، ندرک الل دتسا رب دنک،عالهو دشر و دوش تیبرت رگا هک تسا لوقع ملا

. دنک هدهاشم و دبایب ، دننک یم کرد لوقع

ارج؟ تسا یتبسن هچ دننام ناسنا هب نآ تبسن و تساه ناسنا لقع هب یناسر ضیف لماع لقع مادک -13



عفلا لقع : خساپ

ینشور باتفآ هک روط نامه اریز ؛ مشچ هب تسا باتفآ دننام ، ناسنا هب تبسن عفلا لقع تلزنم و ماقم

یمدآ لقع هوق رد یزیچ تسخن زین عفلا لقع دوش، لعفلا ب یانیب و دنیبب ناسنا مشچ ات دنک یم یشخب

تیلا عف هب عورش لقع هجیتن ورد دوش یم نکمم ناسنا یارب یلقع تیلا عف هک یروط دنک،هب یم هضافا

دوش. یم لیان قیاقح کاردا وهب دنک یم

هب................ تسا ............. تبسن دننام یمدآ لقع هب عفلا لقع تبسن -14

مشچ - باتفآ خساپ

. تسا .............. یمدآ لقع طسوت قیاقح کاردا و تیلا عف ببس -15

عفلا لقع : خساپ

درک؟ میسقت ارگ» هبرجت ارگ»و« لقع » هورگ ود هب ناوت یمن ار ناملسم نافوسلیف ارچ -16

یاه الل دتسا هلمج اللاهزا دتسا عاونا و لقع یاه درک راک همه هک دنراد هدیقع نانآ مومع اریز : خساپ

هب شناد بسک یارب تسرد یشور دوخ هاگیاج رد مادک ،ره ضحم یلقع یاه ناهرب و لیثمت ، یبرجت

. دنیآ یم باسح

؟ تسیچ لقع یاه درکراک -17

: خساپ

یرگید رازبا چیه نودب ضحم یلقع الل دتسا قیرط زا یلقع تخانش -1

لا حم نیضیقن عامتجا »: دننام ؛ دنرادن لیلد هب زاین و دنتسه نشور دوخ هب دوخ ) یلقع هیلوا تایهیدب -2

( تسا

( لقع و سح یراکمه / یبرجت و یسح یاه هداد یلقع لیلحت ) یبرجت تخانش -3

( هطساو ویب ضحم قعالین دوهش ) یروضح ملع -4

؟ تسا مادک الل دتسا عاونا -18

: خساپ

( ییارقتسا ) یبرجت یاه الل دتسا -1

یلیثمت یارقتسا -2

یسایق ای یناهرب یاه الل دتسا -3

؟ تسیچ یفسلف و یملع رظن وره مکح ره در ای لوبق « هیلوا » رایعم ناملسم نافوسلیف رظن 19-زا

: خساپ

یلقع یاه الل دتسا

؟ دیوگ یم هچ هنیمز نیا رد انیس نبا و میتسه لیلد نادنزرف :«ام دنیوگ یم ناملسم نافوسلیف ارچ -20



هب تسا یا هدیقع و مکح ره در ای لوبق هیلوا رایعم یلقع یاه الل دتسا ، ناملسم نافوسلیف رظن :زا خساپ

.« میتسه لیلد نادنزرف «ام دنا هتفگ لیلد نیمه

هدش جراخ یناسنا تقیقح ،زا دریذپب لیلد نودب ار ینخس هدرک تداع هک سک :«ره دیوگ یم انیس نبا

«. تسا

الل دتسا » یرظن ای نخس ره شریذپ درای یارب ساالیم هفس فال مامت ک رتشم یانبم هکنیا هب هجوت 21-اب

( نید رد لقع تیمها ). دیسیونب ار نید رد لقع دربراک هراب رد هفس فال داقتعا ،« تسا یلقع

: خساپ

هناوتشپ هک تسا دنمشزرا ینامیا نیا ربانب و تسا یلقع الل دتسا دنمزاین ینییآ و داقتعا ره شریذپ -1

. دشاب هتشاد یلقع

امهب دندقتعم و دنناد یم تفرعم بسک « رازبا زا« یکی ( بلق و سح ) رانک اررد لقع ناملسم هفس 2-فال

. میروآ تسد ارهب نآ فراعم و ماکحا و میشیدنیب ماکحا و تایآ رد میناوت یم رازبا نیا کمک

نید فرعم و ماکحا بسک « عبانم زا« یکی ،( تنس و نآرق ) رانک اررد لقع ناملسم نافوسلیف نینچمه -3

. دنربب هرهب نید قیاقح هب ندیسر یارب عبنم نیا زا دنهاوخ یم نادهتجم و ناققحم وزا دننک یم یفرعم

واذل دنناسر یم تقیقح امارهب هس »،ره یحو »و« دوهش »،« یلقع الل دتسا »، ناملسم نافوسلیف رظن 4-زا

. دنرگیدکی دیؤم و دیسر دنهاوخ هجیتن کی هب فلتخم تاعوضوم رد

؟ تسا هزادنا کی »هب یلقع الل دتسا رد« دارفا ییاناوت 22-ایآ

تردق و ناوت هزادنا هب سک ره لیلد و تجح و تسا توافتم هعماج فلتخم حوطس یارب هکلب ریخ : خساپ

. تسوا یرکف

؟ تسیچ نید رد لقع هاگیاج -23

تفرعم بسک « رازبا » ناونع هب لقع -2 ینید تفرعم « عبنم » ناونع هب لقع -1: خساپ

موهفم هب ینییآ و داقتعا ره ودر شریذپ رایعم ناونع »هب یلقع الل دتسا » نداد رارق « ساسا » 24-ایآ

( دیسیونب لیلد ؟(اب تسا رازبا نیا رد تفرعم بسک هار ندرک رصحنم

اب دندرک یم تالش نانآ زا یخرب - فلا : لیلد ؛ دنناد یم ربتعم مه »ار دوهش و سح اه« نآ هکلب ریخ : خساپ

دوهش هبترم نیرت ارعیلا یحو نینچمه نانآ ؛ب- دنبای تسد یدوهش تفرعم هب سفن بیذهت و دوخ تیبرت

فراعم اهو شناد نیرت هبعیلا قیرط نیا زا یهلا یایبنا و دراد صاصتخا یهلا ناربمایپ هب هک دنرامش یم

. دنهد یم رارق رگید یاه ناسنا رایتخا ورد دنبای یم تسد

. دنناد هب..............یم صتخم و دوهش هبترم نیرت ...........ارعیلا ناملسم نافوسلیف -25

ناربمایپ - یحو : خساپ

ام هفیظو عقاوم نیا ورد دراد دوجو الف تخا و ضراعت یحو و لقع نیب مینک یم ساسحا یهاگ ارچ -26

؟ تسیچ

یلقع الل دتسا زا تسا نکمم ، میراد « یتوافتم »و« دودحم » یلقع یاه یدنم ناوت نوچ اه ناسنا :ام خساپ

یحو و لقع نیب مینک ساسحا و میسرب هابتشا و تسردان یاه هجیتن وهب مینکن هدافتسا یتسرد هب



. دراد دوجو ضراعت

هک: تسا نآ یعقاوم نینچ رد ام هفیظو

میهد شیازفا ار دوخ یملع 1-تالش

میهاکب یرهاظ یاه ضراعت وزا میربب هرهب نارگید شناد 2-زا

؟ دیوگ یم هچ اه نآ نیب ضراعت مدع و یح و لقع یراگزاس اب هطبار رد اردص 27-مال

و ینیقی » تفرعمو شناد ،اب یهلا نشور و قح نید نیناوق و ماکحا هک درادن ناکما »: دیوگ یم : خساپ

نآ واب دشاب داضتم و فلا خم تنس و نآرق اب شننیناوق هک یا هفسلف نآ رب نیرفن و دشاب لباقت »رد یعطق

«. دنکن تقباطم اه

تست وساالت

؟ دسر یم فلتخم ملا وع هب یقیرط هچ زا دنوادخ ضیف -1

ناسنا -4 نامسآ -3 سفن -2 لقع -1

؟ تسا تسردان ساالم رد لقع هاگیاج هراب رد هنیزگ مادک -2

تسا ساالم رد لقع هاگیاج نییعت رد یمهم لماع لقع هراب (ص)رد ربمایپ نانخس -1

دوش یمن بوسحم یطلسم و بلا غ نایرج ساالم خیرات رد یزیتس لقع -2

دراد و هتشاد یوژهیا و زاتمم هاگیاج ناناملسم یمومع گنهرف رد لقع -3

تسا هتفگ نخس لقع تشادگرزب ساالم،رد خیرات رد یصخش رتمک -4

دودحم ........... تقیقح ،رد درادن یراگزاس ساالم واب تسا ینانوی لصا رد هفسلف : دیوگ یم هک یسک -3

دنک. یم

صاخ یگنهرف و نابز ارهب هفسلف -2 تعیرش ارهب ینید رکفت هطیح -1

قعالین رکفت یعون ارهب هفسلف -4 قطنم و هفسلف هب اهنت ار لقع -3

؟ تسا تسردان لقع عملا تادوجوم هراب رد فیصوت مادک -4

دندرجم و یناحور یتادوجوم الً ماک -2 دنوش یم بوسحم یهلا ضیف هطساو -1

دنقلخ زاعملا هبترم نیتسخن -4 دنوش یم هدرمش ناسنا لقع زا ییوترپ -3

. دنوش یم هدرمش .............. یفسلف رظن زا تفگ ناوت یم درجم لوقع هراب 5-رد

تاذلا ب ینغ -4 ریغلا ب دوجولا نکمم -2 تاذلا ب دوجولا نکمم -2 تاذلا ب دوجولا بجاو -1

؟ دراد یرتشیب تبارق یسانش تفرعم الح طصا مادک اب درجم لوقع یروضح ملع -6

یبلق دوهش -4 یلقع دوهش -3 یلقع الل دتسا -2 ناهرب -1

... ًاعطق ، دریگ رارق ضراعت رد یحو یاه درواتسد اماب یلقع جیاتن رگا -7



تسناد الل دتسا امزا تسردان هدافتسا زا یشان و یرهاظ دیاب ار ضرعت نیا -1

دریذپ یمن لیلد یب ار ینخس چیه فوسلیف اریز میریگب ار لقع بناج دیاب -2

درادن یرابتعا هطیح نآ رد هک تسیا هطیح رد لقع دربراک هدنهد ناشن -3

مینک رت گنت ار شدربراک هدودحم و مینادب یحو کرد زا ناوتان ار لقع دیاب -4

؟ تسا تسردان هنیزگ مادک یلقع الل دتسا هراب 8-رد

دنتسه یفسلف و یملع رظن وره مکح ره در ای لوبق هیلوا رایعم یلقع الل دتسا -1

دنناد یم نید فراعم و ماکحا بسک رازبا زا یکی ، بلق و سح رانک اررد لقع ناملسم هفس 2-فال

دنناد یم لقع ار تفرعم بسک هار اهنت ناملسم هفس 3-فال

لقع هن دنناد یم دوهش هبترم نیرت ارعیلا یحو ناملسم هفس 4-فال

؟ تسین ناملسم هفس فال رظن دروم هنیزگ مادک تفرعم بسک یاه هار 9-زا

دنا تفرعم بسک رازبا زا لقع رانک رد سح و بلق -1

تسا قیاقح بسک هقیرط و ایبنا یارب یدوهش هبترم نیرت عیلا یحو -2

دیآ یم باسح هب ربتعم عیانم زا لقع رب عالهو دوهش -3

تسا تخانش هب ندیسر زا ناوتان ، ندوب ریذپ اطخ تهج هب یسح تفرعم -4

؟ تسا مادک ناملسم هفس فال رظنم زا نییآ کی شریذپ ساسا -10

یبلق و یلقع شریذپ -4 یبلق نامیا -3 یلقع الل دتسا -2 دوهش -1

؟ درادن تقباطم اردص مال نایب اب ترابع مادک -11

دشابن لباقت رد ینید تفرعم و شناد اب قح نید نیناوق و ماکحا هک درادن ناکما -1

تسین داضتم تنس و نآرق اب فسلف نیناوق -2

دنتسه رگیدکی دیؤم عبنم ود یحو و لقع -3

دشابن قباطم تنس و نآرق اب شنسیناوق هک یا هفسلف رب نیرفن -4

دنک؟ یمن قدص ناملسم هفس فال یارب یارب ارگ هبرجت و ارگ لقع یدنب میسقت ارچ -12

دنریذپ یمن ار هبرجت و سح رابتعا اه نآ اریز -1

دنراد لوبق ار ضحم یلقع الل دتسا و لقع ًافرص اه نآ زا یمک هدع اهنت اریز -2

دنناد یم ربتعم ار یلقع الل دتسا عاونا و لقع یاهدرکراک همه یگمه اریز -3

« لیلدلا ءانبا نحن » تسا لئاق هک ساالیم هفسلف رد یلک نخس نیا لیلد 4-هب

همانخساپ



هنیزگ -8 کی هنیزگ -7 هس هنیزگ -6 ود هنیزگ -5 هس هنیزگ -4 ود هنیزگ -3 راهچ هنیزگ -2 کی هنیزگ -1

هس هنیزگ -12 کی هنیزگ -11 ود هنیزگ -10 راهچ هنیزگ -9 هس

9 سرد

ساالم(1)» ناهج رد هفسلف زاغآ »

؛ درذگ یم ساالم ناهج هب هفسلف دورو زا نرق هدزیس دودح

. دنتسه « یلقع تایح » تارمث اهو هویم زا ود نیا و تسا « یملع تایح » یعون « یفسلف تایح »

یفسلف تایح ← یملع تایح ← یلقع تایح

و دشر هب عورش شناد فلتخم یاه هخاش ،( یلقع تایح ) دشاب لقعت و رکفت لها یا هعماج رگا : حیضوت

اه نآ زا یکی هک دنک یم روهظ نآ فلتخم یاه هخاش یملع تایح دشر )اب یملع تایح ؛( دننک یم لماکت

. تسا ( یفسلف تایح )

هب ًاددجم زین ونآ تسا رثؤم تین وقعال رکفت دشر رد دوخ هبون هب زین یفسلف و یملع تایح دشر هتبلا

دنک. یم کمک ملع یاه هخاش زا یکی ناونع هب هفسلف دشر و ملع دشر

. تسا حیحص «د» دروم باختنا شخب 67 هحفص ،رد تاحیضوت هب هجوت :اب رکذت

: هفسلف دشر یاه هنیمز

(ص)و ربمایپ و میرک نآرق طسوت ساالیم هعماج رد لقع هب مارتحا و تین قعال روضح : لوا هنیمز - فلا

نید نایاوشیپ

فلتخم یاه نابز زا فلتخم مولع هب هجوت و یرجه مود نرق رد همجرت تضهن ب-

: لوا هنیمز

نراقم ساالیم هعماج لیکشت ساالمو روهظ اب ناناملسم « یلقعت تایح هک« دنا هداد شرازگ ملع ناخروم

. تسا هدوب میرک نآرق (ص)و مرکا ربمایپ طسوت یلقع تایح یراذگ هیاپ تنراقم نیا لیلد و تسا هدوب

ثحب تهج رد یعام تجا و یگنهرف یاضف داجیا -اب فلا میرک نآرق و راوگرزب نایاوشیپ (ص)، مرکا ربمایپ

ار یفسلف تایح دشر یارب المز یاه هنیمز ، مدرم یارب یزرو هشیدنا و رکفت تصرف نداد وب-اب وگتفگ و

. دندرک داجیا

زا: تسا ترابع « یفسلف تایح » دشر یارب الم سلا مهیلع نیموصعم و میرک نآرق یاه یزاس هنیمز

یزرو درخ و رکفت لصا یارب ندش لئاق شزرا -1

رد یهورگ و دنا لوغشم تدابع هب مدرم زا یعمج هک دید دش، هنیدم دجسم دراو ادخ لوسر یزور ثملا:

یارب نم »: دومرف و تسشن نانآ رانک و تفر مود هورگ یوس هب ناشیا . دننک یم وگتفگ یملع لئاسم هراب

ما». هدش ثوعبم ملع شرتسگ

یزرو درخ و رکفت هرمث ناونع هب ملع میرکت -2



نادنمشناد و ناملا ع هتسویپ میرکت -3

تسا ادهش نوخ زا لضفا املع دادم هک تسا هدش تیاور (ع) قداص ماما ثملا:زا

قاحسا نب نینح طسوت باتک همجرت یارب یدقن شاداپ نتفرگ رظن رد ای

الل دتسا فلتخم یاه هویش نتفرگ راک وهب یفسلف و یلقع و یملع ثح ابم حرط -4

.« تساناد یزیچ ره هب ووا نطاب و تسا رهاظ و رخآ و تسا لوا :«وا دیامرف یم میرک نآرق ثملا:

اریز ؛ هوق و هدام زا یراع دنتسه یلماک تادوجوم »: دنیامرف یم ناگتشرف هراب (ع)رد نینمؤملا ریماای

درک، یلجت اه نآ رب دنوادخ ، دنتسه اراد ار دوخ نکمم مکلا تیاهن و دنراد مامت تیلعف و دندرجم یگلمج

«... دندش ینارون

دوش یقلت یفنم یوژیگ کی هعماج رد هک یروط هب لهج و ینادان هتسویپ تمذم -5

تخاس راوخ ار وا شا ینادان هک یزیزع رایسب هچ « هلهج هلذا ٍزیزع نم مک (ع):« یلع ترضح ثملا:

اه نآ زا هدافتسا اهو ندمت اهو تلم رگید مولع یریگدای هب توعد -6

« دشاب کرشم دزن رگا یتح دینک بلط ار ،نآ تسا نمؤم هدشمگ تمکح »: دومرف (ص) ادخ لوسر ثملا:

« دشاب نیچ رد رگا یتح دیئوجب ار ملع ای«

(ص):↓ ربمایپ رصع نامه )زا یلقع یوگتفگ و ثحب ) یلقع تایح زاغآ ورب لیلد

دننام یداقتعا لئاسم رد الیل دتسا و یلقع شور رد هک دندش تیبرت ینادنمشناد یرجه لوا نرق نامه رد

میلعت وهب دندوب رّحبتم رایتخا و ربج دننام یلئاسم زین و داعم ترورض ، دنوادخ تافص ادخ، دوجو تابثا

. دنتشاد لا غتشا تباتک و

یمر ارق ثحب دروم « قطنم اللو دتسا اراب« نید یداقتعا تاعوضوم هک نادنمشناد زا هتسد نیا : هتکن

. دنوش یم هدیمان « ملکتم »، دنهد

. دیماجنا یفسلف تایح هب نرق ود زا دعب و زاغآ ساالم روهظ یادتبا نامه زا ناناملسم یلقع تایح : سپ

: یفسلف تایح دشر هنیمز ناونع هب همجرت تضهن ریث أت

لیبق زا نوگانوگ مولع هکلب دوبن هفسلف شناد هب رصحنم دش، زاغآ یرجه مود نرق زا هک همجرت تضهن

یاه باتک نآ هجیتن ورد دوش یم لماش مه ار تسایس و بدا بط، ، تایضایر ، موجن ، هفسلف ، قطنم

. دندش همجرت یملع فلتخم یاه هتشر رد ینایرس ،و یدنه ، یولهپ ، ینانوی یاه نابز زا ینوگانوگ

ارف ار ناینیشیپ فراعم یدوز هب ناناملسم دش، مهارف یفسلف دشر یارب المز یاه هنیمز هک یطیارش رد

. دندش دوخ نامز یاه تلم دمآ رس « هفسلف » هلمج زا شناد یاه هتشر یمامت ورد دنتفرگ

ساالیم: هفسلف یوژیگ

ینابم و لوصا ) یدیدج یاه هشیدنا هدنرادرب ،رد وطسرا صوصخ وهب نوط فاال ءارآ زا یرادروخرب نمض

. تشادن هقباس نامز نآ هکات دوب ( ءاشم بتکم

نآ: هب طبترم بلا طم و یفسلف بتکم نیلوا



. تفرگ مان « ءاشم بتکم » ساالیم هفسلف بتکم نیلوا

: یروکنک نازومآ شناد یارب مهم رایسب رکذت کی

سسؤم یباراف اما دشاب یم وطسرا تسرد خساپ ؟ تسا یسک هچ ءاشم بتکم سسؤم دوش لا وس رگا

رب یکتم » نوچ داد، شرتسگ ار ساالیم هفسلف هک انیس نبا وا زا سپ واو هک تسا ساالیم هفسلف

« یناهرب سایق هب« زیچ ره زا شیب وطسرا و دنتشاد ییوطسرا شیارگ و دندوب وطسرا ءارآ

دوخ هب یوق الیل دتسا تروص زین ساالیم هفسلف درک، یم هیکت ،( یلقعت شور ای یلقع الل دتسا )

نیا نیا ربانب ؛ تسارآ اه یفاکشوم نیرت فیرظ اراب تروص نیا انیس نبا الیل دتسا غوبن و تفرگ

دش. فورعم « ءاشم تمکح ،هب« وطسرا نآ لوا سسؤم رطاخ هب رکفت هویش

انیس نبا ← هدنتهد شرتسگ یباراف ←( ءاشم بتکم ساالیم( هفسلف سسؤم سپ

ناهج لک تخانش ← فده یلقع الل دتسا ای یناهرب سایق ← شور دوجو قلطم ← عوضوم

یتسه

: تاکن

رازبا زا یفسلف بتاکم مامت رد یلقع الل دتسا ؛اما تسا « شور رد« رگیدکی اب ساالیم هفسلف بتاکم قرف

تسا تفرعم هب ندیسر

. تسا « فده رد« یرکف یاهنایرج رگید اب هفسلف قرف

. تسا هدشن یا هراشا نآ هب باتک رد هک دنناد یم لقتسم یفسلف هاگتسد کی یاراد مه ار انیس نبا یخرب

ساالیم: هفسلف سسؤم یباراف

. دنناد یم « یئاشم تمکح » سسؤم و راذگ ناینب ار یباراف ، هفسلف ناخروم و ناملا ●ع

( میکح ود تارظن نایم عمج ) نیم ی کحلا یأر نیب عمج -1: یباراف دنمشزرا باتکود ●

یبوخ هب وطسرا و نوط فاال ءارآ صوصخ ؛هب نانوی یفسلف ثاریم اب یباراف : باتک نیا هراب رد حیضوت

( قیبطت ). دهد هئارا باتک نیا ورد دبایب ار ود نآ یاه هشیدنا کرتشم طاقن تسناوت و دوب انشآ

هعیبطلا دعبام باتک یف وطسرا ضارغا -2

ار نآ هدیچیپ تاکن و دنک یم حرش ار وطسرا تارظن رایسب ییاناوت و تقد اب یباراف : باتک هراب رد حیضوت

( حرش دوب.( وطسرا باتک مهف رد انیس نبا یامنهار باتک نیا . دزاس یم راکشآ

راثآ و دیشیدنا رایسب تسایس رد اما تشادن ترشاعم تسایس لها واب دوبن تسایس لها یباراف ●

تشون یددعتم

. دنناد یم ساالم یسایس فوسلیف نیرت گرزب ار وا یخرب هک یا هنوگ هب

دراد؛ یوژه هجوت « تداعس هب« فلتخم لئاسم و تاعوضوم رد یباراف زیزع نازومآ شناد : تقد و هجوت

. دیشاب هتشادقد هتکن نیا هب تست یاه لا وس رد

یم عامتجا ومکلا»زا تداعس » ریسم وا رظن وهب دراد شیارگ عامتجا هب ًاترطف ناسنا یباراف رظن ●هب

درذگ



. تسا « ترخآ و ایند رد تداعس »: هنیدم و هعماج زا یلصا فده یباراف رظن ●هب

یا هفیظو دوخ یوژیگ اب بسانتم نآ وضع ره هک دنک یم هیبشت سملا ندب ارهب هلضاف هنیدم یباراف ●

دهد یم ماجنا نسحا وحن ارهب هفیظو وآن دراد

ئریس ود ره 3-رد دوش یم میسقت اضعا نیب فیاظو ود ره 2-رد دنسه اضعا یاراد درهو اه:1- تهابش

. دنراد بتارم هلسلس و مدقت رگید یخرب رب اضعا زا یخرب ود ره 4-رد دراد دوجو

تاجرد نیرت وهبعیلا تسا عیلا یتشرس و گرزب یحور یاراد - فلا : هلضاف هنیدم سیئر یاه یگزیو ●

دنک تفایرد ار عیارش و ماکحا دناوتب ات هدیسر لقعت و رکفت

یربهر یقیقح تداعس هب لین تهج ورد یتسرد ارهب هعماج ات دشاب هتشاد یمئاد لا صتا یحو کلم واب

دنک.

دهد یم رارق هلضاف هنیدم لباقم ار هلهاج هنیدم یباراف ●

اه تذل یناوارف -2 مسج :1-سالتم هلهاج هنیدم مدرم فده ●

یم تخبدب تروص نیا ریغ ورد دنمتداعس ار دوخ دنبای تسد فده ود نیا هب رگا هلهاج هنیدم مدرم

. دنناد

نآ هکلب تسا تسردان ، دنسانش یمن ار یتخبشوخ و تداعس لهاج هنیدم مدرم دوش هتفگ رگا مهم: هتکن

( دییامرفب تقد تست وساالت (رد دنناد یم تذل یناوارف و مسج ارردسالتم تداعس اه

یحیرشت وساالت

؟ درذگ یم نرق دنچ ًادودح ساالم ناهج هب هفسلف دورو 1-زا

هب نآ زا هکدنراد یملع تایح یعون ناناملسم هک تسا نرق هدزیس دودح ینعی نرق هدزیس دودح : خساپ

دوش. یم ریبعت یفسلف تایح

؟ تسیچ یفسلف و یملع تایح یریگ لکش همز 2-ال

یلقع تایح : خساپ

مادک و تسا هتشاذگ راگدای هب دوخ زا باتک دنچ دودح تسا یسک هچ ناملسم روهشم فوسلیف نیلوا -3

؟ تسا هتفگ نخس وا هراب رد ییاپورا فوسلیف

باتکر د یوسنارف نَبرُک یرناه هلا- وسر باتک 270 دودح - یدنک قاحسا نب بوقعی فسویوبا : خساپ

ساالیم». هفسلف خیرات »

؟ تسیچ ساالم ناهج رد هفسلف دشر یاه هنیمز -4

لقع هب مارتحا و تین قعال روضح و هعماج کی رد یلقع تایح دوجو -1: خساپ

همجرت تضهن یریگ لکش -2

؟ تسا هدوب ینامز هچ زا ناناملسم یلقع تایح ملع ناخروم شرازگ 5-هب



ساالیم هعماج لیکشت ساالمو روهظ اب ناناملسم یلقع تایح هک دنا هداد شرازگ ملع ناخروم : خساپ

ساال هعماج « یلقع تایح » میرک نآرق ساالم(ص)و ربمایپ ، رگید ترابع ؛هب تسا هدوب نراقم

. دندرک یراذگ هیاپ ار یم

، هعماج رد تین قعال روضح یارب ار ییاه شور هچ نید، نایاوشیپ (ص)و مرکا ربمایپ وو میرک نآرق -6

؟ دنتفرگ شیپ رد

یاضف نامه هک یلقع تایح نیا یارب راوگرزب نایاوشیپ و میرک نآرق - فلا (ص)، مرکا ربمایپ : خساپ

و رکفت تصرف ؛ب- دندرک یزاس هنیمز ، تسا قعالین یوگتفگ و ثحب تهج یعامتجا و یگنهرف

. دندش یملع تاثحابم دراو مدرم زا یرایسب و دمآ مهارف مدرم یارب یزرو هشید نا

یریگ لکش و تین قعال روضح یارب الم)ار سلا مهیلع ) نیموصعم و میرک نآرق یاه یزاس هنیمز زا یخرب -7

. دیسیونب ار هعماج رد یلقع تایح

یزرو درخ و رکفت لصا یارب ندش لئاق شزرا -1: خساپ

یزرو درخ و رکفت هرمث ناونع هب ملع میرکت -2

نادنمشناد و ناملا ع هتسویپ میرکت -3

الل دتسا فلتخم یاه هویش نتفرگ راک وهب یفسلف و یلقع و یملع ثحابم حرط -4

دوش یقلت یفنم یوژیگ کی هعماج رد هک یروط هب لهج و ینادان هتسویپ تمذم -7

اهنآ زا هدافتسا اهو ندمت اهو تلم رگید مولع یریگدای هب توعد -8

. دیسیونب (ص)ار ربمایپ رصع نامه زا یلقع یوگتفگ و ثحب زاغآ زاداللئ یکی -8

لوا نرق نامه دش.رد زاغآ یداقتعا لئاسم رد یلقع یوگتفگ و ثحب ادخ(ص) لوسر رصع نامه :زا خساپ

تابثا دننام یداقتعا لئاسم رد الیل دتسا و یلقع شور رد هک دندش تیبرت ینادنمشناد یرجه

وهب دندوب رّحبتم رایتخا و ربج دننام یلئاسم زین و داعم ترورض ، دنوادخ تافص ادخ، دوجو

. دنتشاد لا غتشا تباتک و میلعت

؟ تسا یسک هچ ملکتم -9

. دنهد یم رارق ثحب دروم قطنم اللو دتسا اراب نید یداقتعا تاعوضوم هک ینادنمشناد زا هتسد :نآ خساپ

( دیهد حیضوت ؟( تشاد « یفسلف تایح » یریگ لکش رد یشقن هچ همجرت تضهن -10

»رد یفسلف تایح » یریگ لکش یاه هنیمز زا رگید یکی دش زاغآ یرجه مود نرق زا هک همجرت تضهن : خساپ

دوب. ساالم ناهج

تایضایر ، موجن ، هفسلف ، قطنم لیبق زا نوگانوگ مولع هکلب ، دوبن هفسلف شناد هب رصحنم تضهن نیا هتبلا

ینانوی یاه نابز زا یناوارف یاه باتک نآ، هجیتن دشورد یم لماش مه ار تسایس و بدا بط، ،

. دندش همجرت یملع فلتخم یاه هتشر رد ینایرس و یدنه ، یولهپ ،

؟ تشاد ییاه یوژیگ هچ و دوب هنوگچ ناناملسم طسوت « یفسلف تایح » یریگ لکش -11

ارف ار ناینیشیپ فراعم یدوز هب نناملسم ، یلقع تایح ینعی یفسلف تایح هنیمز ندش مهارف :اب خساپ

یاهراگدای زین هفسلف ؛رد دندش دوخ نامز یاه تلم دمآ رس شناد اهی هتشر یمامت ورد دنتفرگ



ناماس ار ینیون یفسلف ماظن ، نامیکح نآ ءارآ یسررب و دقن واب دنتخومآ ار نانوی گرزب نافوسلیف

ساالیم) هفسلف ). دندیشخب

دوب یدیدج یاه هشیدنا هدنراد رب ،رد وطسرا صوصخ وهب نوط فاال ءارآ زا یرادروخرب نمض اه: یوژیگ

. تشادن هقباس راگزور نآ هکات

؟ ؟دوب دوب فوسلیف مادک ءارآ هب یکتم و هنوگچ زاغآ رد ساالیم هفسلف شور -12

هک اجنآ وزا دوب وطسرا ءارآ رب یکتم و تشاد الیل دتسا الً ماک یتشرس زاغآ رد ساالیم هفسلف : خساپ

زین ساالیم هفسلف درک، یم هیکت یناهرب سایق هب زیچ ره زا شیب یفسلف ثحابم رد وطسرا

. تفرگ دوخ هب یوق الیل دتسا تروص

دش؟ فورعم مان نیا هب ساالیم هفسلف ارچ ؟و دوب یسک هچ « ءاشم تمکح » لوا سسؤم -13

وطسرا : خساپ

دش. فورعم « ءاشم تمکح ،هب« وطسرا نآ لوا سسؤم رطاخ هب یفسلف رکفت هویش نیا و

. دنناد یم یئاشم تمکح سسؤم و راذگ ناینب ................ار هفسلف ناخروم و ناملا 14-ع

یباراف : خساپ

؟ دوب کیدزن ینانوی فوسلیف مادک هاگدید هب تسایس هفسلف رد یباراف هاگدید -15

نوط فاال هاگدید :هب خساپ

؟ تسا یا هنیمز هچ رد یباراف « نیم ی کحلا یأر نیب عمج » باتک -16

تسناوت و دوب انشآ یبوخ هب وطسرا و نوط فاال ءارآ صوصخ هب نانوی یفسلف ثاریم اب یباراف : خساپ

دنک. هئارا باتک نیا ورد دبایب ار ود نآ یاه هشیدنا کرتشم طاقن

یارب فوسلیف مادک و تسا یا هنیمز هچ رد یباراف « هعیبطلا دعبام باتک یف وطسرا ضارغا » باتک -17

درب؟ هرهب نآ زا وطسرا باتک مهف

ار نآ هدیچیپ تاکن و دنک یم حرش ار وطسرا تارظن ، رایسب ییاناوت و تقد اب باتک نیا رد یباراف : خساپ

. دزاس یم راکشآ

دوش. یم وطسرا باتک مهف رد انیس نبا یامنهار باتک نیا

نیرت گرزب ،زا تشادن ترشاعم تسایس لها واب تفریذپن ار یسایس لغاشم هکنیا اب یباراف ارچ -18

؟ دوب یسایس نافوسلیف

. تشون هنیمز نیا رد یددعتم راثآ و دیشیدنا رایسب تسایس رد اریز : خساپ

؟ دناد یم هچ ار عامتجا هب ناسنا شیارگ لیلد یباراف -19

هب دوخ عبط و ترطف بسح هب ناسنا هک تسا دقتعم و دناد یم عبطلا ب یندم ار ناسنا یباراف : خساپ

دنک. یگدنز دوخ ناعون مه اب دهاوخ یم و دراد شیارگ هعماج

؟ درذگ یم اجک زا ومکلا تداعس ریسم یباراف رظن 20-هب



. درذگ یم یعامتجا یگدنز زا ناسنا ومکلا تداعس ریسم یباراف رظن :هب خساپ

؟ تسیچ هنیدم و هعماج زا یلصا فده یباراف رظن 21-هب

ترخآ و ایند رد تداعس : خساپ

؟ تسا هنیدم مادک یباراف هاگدید زا هلضاف هنیدم -22

هتسارآ یلیاضف وهب لوغشم یروما هب نآ مدرم هک تسا یا هنیدم اه هنیدم نیرتهب یباراف رظن :هب خساپ

. تسا « هلضاف هنیدم » یا هعماج نینچ و درب یم تداعس یوس ارهب هنیدم هک دنا

دنک؟ یم هیبشت یزیچ هچ ارهب هلضاف هنیدم یباراف -23

هفیظو دوخ یوژیگ اب بسانتم نآ وضع ره هک دنکیم هیبشت سملا یندب ارهب هلضاف هنیدم یباراف : خساپ

. دهد یم ماجنا نسحا وحن ارهب هفیظو نآ ودراد یا

؟ تسا ندب یاضعا اب هلضاف هنیدم یاضعا نیب یتهابش هچ یباراف رظن 24-هب

دارفا نیب فیاظو مه هلضاف هنیدم رد دراد یصاخ هفیظو وضع ره ندب یاضعا رد هک هنوگ نامه : خساپ

یاضعا زا یخرب ، دنراد مدقت یخرب ری یخرب ، ندب یاضعا کهرد هنوگ نامه ؛ تسا هدش میسقت

هنیدمر دراد،د تسایر ندب یاضعا همه رب بلق هک روطنامه دنا؛ مدقم رگید یخرب رب زین هعماج

دنک. تسایر نانآ ورب دشاب هتشاد یرترب نارگید رب دیاب یسک مه هلضاف

؟ تسیچ هلضاف هنیدم سیئر یاه یوژیگ -25

هک تسا هدیسر لقعت تاجرد نیرت وهبعیلا دراد عیلا یتشرس و گرزب یحور هلضاف هنیدم سیئر : خساپ

دناوت یم ربمایپ . تسین ادخ ربمایپ یسک هعماج ربهر ینعی دنک؛ تفایرد ار عیارش و ماکحا دناوتب

. دشاب هتشاد یمئاد لا صتا یحو کلم اب

؟ دناد یم هلضاف هنیدم سیئر ار نانآ ناربمایپ یوژیگ هچ هب هجوت اب یباراف -26

یحو کلم اب یمئاد لا صتا : خساپ

؟ دراد یتیمها هچ یحو کلم اب ناربمایپ یمئاد لا صتا -27

هب لین تهج ورد یتسرد ارهب هعماج هک دهد یم ناکما ناربمایپ ابعملاباالهب هتسویپ لا صتا نیا : خساپ

. دننک یربهر یقیقح تداعس

؟ دناد یم هچ ار نآ مدرم فده و دهد یم رارق هلضاف هنیدم لباقم ار هنیدم مادک یباراف -18

هلهاج هنیدم : خساپ

اه تذل یناوارف -2 مسج :1-سالتم تسا زیچ ود هلهاج مدرم فده

؟ دنناد یم هچ اررد یتخبدب و تداعس هلهاج هنیدم مدرم -19

. دنناد یم یتخبدب ار نآ هب نتفاین تسد و تداعس اهار تذل یناوارف و مسج سالتم هب ندیسر : خساپ

؟ تسیچ رد هلهاج هنیدم اب هلضاف هنیدم توافت -20

تسا هدش فیرعت هنیدم مدرم یارب هک یفادها - فده : خساپ



و مسج تم سال هب یبای تسد هلهاج هنیدم و ترخآ و ایند تداعس هب ندیسر هلضاف هنیدم مدرم فده

تمعن یناوارف

تست وساالت

ساال یسایس فوسلیف نیرت مهم ؟« تسا طبترم فوسلیف مادک ابهدش حرطم باقلا زا کی ره بیترت 2-هب

« یناث ملعم ساالم- روهشم فوسلیف نیلوا م-

انیس نبا - قاحسا نب بوقعی فسویوبا - انیس نبا -2 یباراف - یباراف - انیس نبا -1

یباراف - قاحسا نب بوقعی فسوی وبا - یباراف -4 یباراف - سنوی نب یتم رشبوبا - یباراف -3

........ نورق هب طوبرم ساالم ناهج »رد همجرت تضهن »،« یفسلف تایح »،« یلقع تایح » زاغآ بیترت 2-هب

. تسا ،............و............

لوا - مود - موس -4 مود - موس - لوا -3 موس - مود - لوا -2 لوا - موس - مود -1

؟ تسا راگزاسان ناناملسم یلقع تایح اب ترابع مادک -3

دش یراذگ هیاپ میرک نآرق و مرکا ربمایپ طسوت ساالم روهظ زا سپ یدنچ یلقع تایح -1

دیسر زاتمم هبترم هب یلقع تایح مرکا ربمایپ عیدب و صاخ یاه شور ذاختا تهج 2-هب

دوب فلتخم للم مولع زا هدافتسا ، ناناملسم یلقع تایح دشر یاه هنیمز 3-زا

تسا قعالین تاثحابم یاضف داجیا دراوم زا نادنمشناد و املع یارب ندش لئاق شزرا -4

؟ دنوش یم بوسحم ساالم ناهج رد یلقع تایح ناراذگ هیاپ نیلوا کی مادک -4

انیس نبا و یباراف -2 یباراف و یدنک قاحسا نب بوقعی فسوی وبا -1

یباراف و یدنک قاحسا نب بوقعی فسوی وبا -4 میرک نآرق و مرکا ربمایپ -3

؟ تسین ، دندوب هدرک مهارف میرک نآرق (ص)و مرکا ربمایپ هک یلقع تایح یاه هنیمز ءزج هنیزگ مادک -5

یزرو درخ یونعم راثآ حرط -2 نادنمشناد و شناد تشادگرزب -1

ینادان و لهج تمذم -4 رگید للم مولع لا معتسا هب توعد -3

دزن رگا یتح دینک بلط ار ،نآ تسا نمؤم هدشمگ تمکح »: دومرف (ص)هک ادخ لوسر نخس نیا -6

یمن قیبطت میقتسم روط ساالمهب رد یزرو هشیدنا یاه یزاس هنیمز زا دروم مادک »اب دشاب کرشم

؟ دوش

یزرودرخ و رکفت لصا رب ندش لئاق شزرا -1

الل دتسا فلتخم یاه هویش نتفرگ راک وهب یفسلف و یلقع و یملع ثحابم حرط -2

یزرو درخ و رکفت هرمث ناونع هب ملع میرکت -3

اه نآ زا هدافتسا اهو ندمت اهو تلم رگید مولع یریگدای هب توعد -4

وزا دندش یم هدیمان هچ دنداد رارق ثحب دروم ار نید یداقتعا تاعوضوم هک ینادنمشناد زا هتسد 7-نآ



؟ دندرک یم هدافتسا یرازبا هچ

قطنم و یناهرب الل دتسا - فوسلیف -2 قطنم اللو دتسا - ملکتم -1

هباطخ اللو دتسا - فوسلیف -4 تنس و باتک - ملکتم -3

؟ تسین تسرد هنیزگ مادک -8

دنرخأتم نیملکتم هب تبسن یخیرات ثیح زا ناملسم هفس 1-فال

تساملع رایتخا هنماد شرتسگ و نادنمشناد شرورپ یاضف یلقع تایح -2

دش یم هجوت نآ هب همجرت تضهن رد هک دوب یمولع هلمج زا تایضایر -3

دوب همجرت تضهن رد أدبم یاه نابز زا یکی یولهپ -4

؟ تسا تسردان ساالیم هفسلف زاغآ هراب رد هنیزگ مادک -9

تشاد الیل دتسا یتشرس -1

دوب وطسرا یارآ رب یکتم الً ماک -2

دش فورعم ء اشم تمکح هب نآ سسؤم رطاخ 3-هب

تفریذپ یناورف تاریثأت انیس نبا الیل دتسا غوبن 4-زا

؟ تسا تسردان هفسلف هراب رد کی مادک -10

تسا هعیبطلا دعبام ضارغا باتک هدنسیون ساالیم هفسلف سسؤم -1

تسا یئاشم زاغآ رد ساالیم هفسلف رکفت هویش -2

تسا وطسرا های هشیدنا یعون ساالیم هفسلف -3

تشاد الیل دتسا الً ماک یتشرس زاغآ رد ساالیم هفسلف -4

دش، فورعم « ءاشم تمکح هب« هک الیل دتسا الً ماک تروص هب یفسلف رکفت هویش لوا سسؤم -11

؟ تسیک

وطسرا -4 انیس نبا -3 نوط 2-فاال یباراف -1

؟ دراد هراشا شفده »و نیمیکحلا یأر نیب عمج » باتک هدنسیون هب هنیزگ مادک -12

وطسرا یارآ قیقد حرش - یباراف -1

وطسرا یارآ قیقد حرش – انیس نبا -2

وطسرا و نوط فاال یاه هشیدنا یگناگی و تدحو نایب - انیس نبا -3

وطسرا و نوط فاال یاه هشیدنا یگناگی و تدحو نایب - یباراف -4

؟ تسا یفسلف حرش باتک مادک و یقیبطت هفسلف یباراف باتک مادک -13



هعیبطلا دعب ام ضارغا - نیمیکحلا یأر نیب عمجلا -1

وطسرا هعیبطلا دعبام - میکح ود نیب یأر عمج -2

میکح ود یأر نیب عمج - هعیبطلا دعبام ضارغا -3

نیمیکحلا یأر نیب عمجلا - وطسرا هعیبطلا دعبام -4

؟ تفای ترهش یناث ملعم هب یباراف لیلد هچ 14-هب

تشاد یصاخ تراهم وطسرا قطنم 1-رد

نیشیپ نافوسلیف راثآ ریسفت الحو صا -2

دوخ تامولعم اب ساالیم هفسلف دیدج هزوح سیسأت -3

دیدج یاه هزوح رد ناینانوی ثاریم ندروآ درگ -4

؟ دناد یم ترخآ و ایند رد تداعس ار هنیدم یلصا فده یباراف ارچ -15

درذگ یم یعامتجا یگدنز زا رشب مکلا ریسم تسا دقتعم اریز -1

تسا عبطلا ب یندم ناسنا هک تسا رواب نیا رب اریز -2

تساه هنیدم نیرتهب فده نیا اب یا هعماج اریز -3

تسا یناسنا ره فده یلصا فده نیا اریز -4

؟ تسا تسردان یباراف هلضاف هنیدم هراب مرودرد مادک -16

دراد یا هفیظو دوخ یاه یوژیگ اب بسانتم نآ وضع ره هک هدش هیبشت سملا یندب هب هلضاف هنیدم -1

ندب یاضعا دننام دنتتسه مدقم رگید یخرب رب هلضاف هنیدم یاضعا زا یخرب -2

دراد تسایر مدرم رب هنیدم ربهر دراد، تسایر ندب یاضعا همه رب زغم هک روط نامه -3

دنک یم یربهر یقیقح تداعس هب لین تهج اررد مدرم هنیدم تسایر هعماج نیارد -4

؟ دوش یمن بوسحم هلضاف هنیدم سیئر یاه یوژیگ زا هنیزگ مادک -17

یربمایپ ماقم هب ندیسر -2 لقعت بتارم نیرت عیلا بسک -1

گرزب یحور و عیلا یتشرس زا یرادروخرب -4 یحو کلم اب یمئاد لا صتا -3

هلضاف هنیدم اب نآ توافت نیرت مهم و دهد یم ارقر ار هنیدم مادک هلضاف هنیدم لباقم رد یباراف -18

؟ رظن هچ وزا تسیچ

تسا تاذل یناوارف و مسج سالتم فده - فده - هقساف هنیدم -1

دنناد یمن تلیضف زا یزیچ مدرم مدرم – هلهاج هنیدم -2

دنناد یمن تلیضف زا یزیچ مدرم - مدرم - هقساف هنیدم -3



تسا تاذل یناوارف و مسج سالتم طقف فده - فده - هلهاج هنیدم -4

؟ تسا تسردان هلهاج هنیدم اب طابترا رد هنیزگ مادک -19

دراد رارق هلضاف هنیدم لباقم -1

تسا شور ، هلضاف هنیدم اب نآ توافت نیرت مهم -2

تسا تاذل یناوارف و مسج سالتم طقف فده -3

دنا هتفایرد یتسردان ارهب تداعس -4

؟ دوش یم رولبتم هلضاف هنیدم رد هنوگچ ، هلهاج هنیدم اب هلضاف هنیدم توافت نیرت مهم -20

تسایر -4 تسایس -3 تلیذر -2 تداعس -1

همانخساپ

-8 کی هنیزگ -7 ود هنیزگ -6 ود هنیزگ -5 هس هنیزگ -4 کی هنیزگ -3 موس هنیزگ -2 راهچ هنیزگ -1

هنیزگ -14 کی هنیزگ -13 راهچ هنیزگ -12 راهچ هنیزگ -11 هس هنیزگ -10 ود هنیزگ -9 کی هنیزگ

-19 راهچ هنیزگ -18 ود هنیزگ زغم)17- هن بلق هس( هنیزگ هنیزگ -16 کی هنیزگ -15 هس

کی هنیزگ -20 ود هنیزگ

10 سرد

ساالم(2) ناهج رد هفسلف

هفسلف سیئرلا خیش

)و قحلا ةجح ،و سیئرلا خیش انیس، یلع انیس،وبا ←(نبا هب نیمز قرشم رد انیس هللانب دبع نب نیسح

. دراد ترهش ( ابطا هدازهاش ، نسیوا ، انسیوا )← هب اپورا رد

: یفسلف لئاسم لیلحت رد انیس نبا شور

« جوا ارهب« نآ انیس نا هک تسا « وطسرا » شور نیا راذگ هیاپ . تسا الیل» دتسا و یلقع » انیس نبا شور

. دناسر

درک هئارا دنم ماظن و نودم تروص ارهب یئاشم هفسلف انیس نبا

: هرابود رکذت

لیلد ،هب هدوب الیل دتسا و یلقعت وطسرا شور و تسا « وطسرا » أشم هفسلف سسؤم زیزع نازومآ شناد

دش. یراذگ مان « أشم » ساالیم هفسلف بتکم نیلوا ، ییوطسرا شور هب انیس نبا و یباراف شیارگ

انیس نبا تافیلأت

مولع ، یضایر ، قطنم نوچ یتاعوضوم رب لمتشم یفسلف و یملع میظع فراعملا ةریاد یعون افش: -1

. تسا یهلا و یعیبط



مه و تسا یئاشم تمکح عجرم نیرت لماک هک تسانیس نبا هفسلف هدنرا درب افش،رد تایهلا شخب : هتکن

دیآ. یم باسح هب یفسلف بتک نیرت مهم زا یهاگشناد زکارم و یملع یاه هزوح رد نونکا

. تسا هدش همجرت ایند یاه نابز رتشیب وهب تسافش باتک رصتخم : تاجن -2

تسا تمکح رد انیس نبا یاه هاگدید نیرخآ : تاهیبنت و تاراشا -3

اهنت و هتفر تراغ هب ناهفصا هب نایونزغ هلمح رد هک هلئسم رازه 28 لماش و ءزج تسیب یاراد : فاصنا -4

. تسا هدنام یقاب ءزج دنچ

عالیی: همانشناد -5

تسا تمکح فلتخم باوبا تسا یسراف نابز هب باتک نیا

. تسا هدش هتشون ناهفصا مکاح هلودلا عالء یارب

انیس نبا راثآ نیرت فورعم ؛زا تسا یکشزپ همانگنهرف یعون هکلب تسین هفسلف رد باتک نیا : نوناق -6

تس

. تسا هدش همجرت یناملآ و هسنارف - یسیلگنا النیت، یاه نابز هب

↓( تعیبط هراب رد انیس نبا یاه هاگدید ) انیس نبا یسانش تعیبط

تعیبط عملا تاذ رد دصقم نیا و دراد صاخ یدصقم یوس هب ور هک تسا یتسه زا یا هبترم تعیبط ●

( تسا رادفده ینایرج تعیبط نایرج ). تسا

( یراذگ مان تلع ): تعیبط هیمست هجو

یصاخ تاذ و عبط مادک عملا،ره نیا ءازجا هک تسا تهج نادب » تعیبط هب« عملا نیا یراذگ مان تلع

. تسا الت وحت و تکرح أشنم هک دراد یتاذ و عبط «لک»، کی ناونع ینزهب عملا نیا دوخ و دنراد

هدش هتفگ لک، ناونع هب تعیبط دروم رد اما « صاخ عبط » هدش هتفگ تعیبط یازجا دروم :رد هجوت

. درادن صاخ هملک »و یعبط »

. تسا یش تعیبط عملا، ایشا الترد وحت و تاکرح أدبم و أشنم انیس، نبا رظن هب سپ

همه ودروآ دیدپ دوخ تیانع و فطل اراب تعیبط عملا دنوادخ اریز ، تسا نسحا ماظن ، تعیبط ماظن ●

یم ققحت ار نسحا ماظن ینعی ، نکمم ماظن نیرتهب هکد نا هدش فیلأت و بیکرت نانچ نآ ءازجا

( تسا ماظن نیمه ، تشاد دوجو ناکما هک یماظن نیرتهب ). دنشخب

دراد تعیبط عملا ندوب دنمفده هب هراشا ، نسحا ماظن : هجوت

ومکلا ریخ یوس ارهب نآ یش ره تعیبط انیس نبا رظن هب : دریگ یم شیپ رد یش ره تعیبط هک یتهج ●

. دریگن رارق تعیبط هار رد یعنام هک نیا طرش ؛هب دهد یم قوس

گرم ای لگ کی ندش هدرم پژ دننام ، دسر یم رظن یبه رشودب ًارهاظ هچ نآ یتح انیس: نبا رظن رشزا

ریثأت یناهج یلک ماظن کی رد یگمه -1، هلزلز و لیس نوچمه یعیبط رگناریو عیاقو یتح ای رادناج کی

هنیمز عقاو رد ). دنراد تعیبط لا دتعا رد یوژهیا شقن -3 دننک یم کمک یی اهن مکلا 2-هب دنراد تبثم

دنا) رتشیب ومکلا ریخ زاس



عملا نیا یدوجو هطبار رد لمأت انیس: نبا رظن زا تعیبط یاه هدیدپ طباور اهو یوژیگ فشک یگنوگچ ●

( دنوادخ ) یتسه ناهج لک أدبم اب

←(هک نآ یاه هدیدپ طباور اهو یوژیگ فشک یارب ، تعیبط هعلا طم رب عالهو دهاوخ یم ام زا انیس نبا

لمأت زین یتسه ناهج لک أدبم اب عملا نیا یدوجو ی هطبار )،رد دوش یم رجنم یعیبط مولع یریگ لکش هب

. مینک

:( دنوادخ ) یتسه ناهج لک أدبم هراب رد انیس نبا نخس ●

تاذ -3 تسین زاین یب وا زا زیچ چیه رد زیچ چیه -2 قلطم زاین ویب رگناوت نیتسار هاشداپ -1

هب دنوادخ ار زیچ نآ دوخ هک هدمآ دیدپ یزیچ ایزا هدمآ دیدپ وا ایزا زیچ ره اریز ؛ تسوا زا یزیچره

تسا هدروآ دوجو

تسین جاتحم زیچ چیه هب ووا تسوا کولمم و هدنب رگید یاه زیچ همه سپ -4

انیس: نبا رظن زا دنمشناد رب تعیبط رد هعلا طم ریثأت ●

اه: هدیدپ نایم طباور رد قیقحت رانک رد ادخ و تعیبط ءاروام اب تعیبط هطبار رد لمأت انیس نبا رظن زا

عوشخ اهارهب 2-نآ دناسر یم اه نآ نطاب وهب دهد یم روبع اه هدیدپ رهاظ ارزا ققحم و دنمشناد -1

ناگدنب اهنت -« ءاملعلا هدابع نِم هللا یَشخَی امّنا » هفیرش هیآ قادصم -3 دراد یم او قح ربارب رد تیشخ و

. دزاس یم ، دنراد لد ارهب وا تیشخ دنوادخ عملا

یقارشا میکح

رد یرمق یرحه 549 ردسلا ساالیم تمکح یاه رهچ نیرت هتسجرب زا یدرورهس نیدلا باهش خیش

اب اجنآ ورد تفر ناهفصا هب سپس و زاغآ هغارم اررد دوخ لیصحت . دوشگ ناهج هب هدید ناجنز درورهُس

. تفای لماک یی انشآ انیس نبا راکفا

زور رثکا هزور و تدابع و رکذ و سفن تدهاجم اب هارمه ینافرع و یونعم کولسو ریس اب هارمه یاه رفس

. دناسر تمکح تاجرد نیرترب و نافرع عیلا تاماقم ارهب وا سلا یاه

قارش اال ةمکح ← : قارشا خیش باتک نیرت مهم

نیا رد دنک؛وا یم هئارا ،( قارشا بتکم ) هفسلف اررد یدیدج بتکم نآ رد هک تسا نآ باتک نیا تیمها

دنک. یم یراذگ هیاپ »ار یقارشا تمکح و« دور یم رتارف ( یلقع الل دتسا ) نایئاشم هویش زا باتک

قارشا بتکم یراذگ هیاپ هوحن

. دناسر هب«مکلا» یبلق دوهش و فشک ینشاچ اراب انیس نبا الیل» دتسا » تمکح قارشا خیش

»ار قارشا تمکح ساالیم،« نافرع اب نآ قیفلت و ناتساب ناریا قارشا و رون هفسلف ءایحا اب قارشا خیش

درک. یراذگ هیاپ

قیرط زا هک ار هچنآ دشوک یم یقارشا فوسلیف هک تسا دوجو زا ثحب یعون قارشا تمکح نیا ربانب

. دهد میمعت نارگید هب ناهرب اللو دتسا ،اب تسا هدرک بسک « دوهش »

و تسا « هجیتن «یب بلق هب ندیسر نودب و ضحم الیل دتسا هویش هب یفسلف قیقحت یدرورهس رظن ●زا

. تسا « هدننک هارمگ » قعالین تیبرت نودب مه یبلق و یناحور کولس و ریس



هدننک هارمگ ← لقع یاهنم دوهش هجیتن ←یب دوهش یاهنم لقع

: یدرورهس طسوت تفرعم ناگدنیوج یدنب هتسد

دنک: یم میسقت هورگ راهچ ه هبار تفرعم ناگدنیوج یدرورهس

دنا نآ یایوج و دنا هتفای تفرعم قوش و شطع هزات هک نانآ -1

دنا هرهب یب نافرع و قوذ زا ویل دنا هدیسر الیل»هب«مکلا» دتسا » هفسلف رد هک نانآ -2

تسد ییاه دوهش وهب دننک یم سفن هیفصت طقف و دنرادن یهجوت الیل دتسا هفسلف و ناهرب هک نانآ –3

دنا. هتفای

میکح انیا ). دنا هتفای تسد نافرع و قارشا هب مه و دنا هدیسر مکلا هب یناهرب روص رد مه هک نانآ -4

دنا) هتسد نیرتهب و هلأتم

یلقع الل دتسا طقف : مود هتسد دنا هدرک زاغآ ار هار هزات : لوا هتسد سپ

دوهش مه و یلقع الل دتسا مه : مراهچ هتسد دوهش طقف : موس هتسد

: یدرورهس رظن زا هلأتم میکح یاه یوژیگ

زین ( یفسلف الل دتسا ) ثحب ورد هدوب ( نافرع - ندش یهلا ) هلأت رد قرغ یمیکح ینامز رد دتفا قافتا هاگ ره

،وا: دشاب داتسا

تسادخ نیشناج و هفیلخ و دراد همات تسایر -1

تسین خیلا یمیکح نینچ زا هاگچیه ناهج -2

دنک یم تفایرد یلا عت قح ،زا هطساو یب ار قیاقح و روما -3

تسین ( روز ) هبلغ و رهق زااره شتسایر -4

یناهن روط هب هاگ و دشاب مکاح رهاظ رد هاگ -5

دوش ناشخرد و ینارون سب یو نامز ، دتفا وا تسد هب ناهج یعقاو تسایر رگا -6

دنکفا هیاس نآ رب یکیرات و تملظ دنام، یهت یهلا یمیکح ریبدت زا ناهج هاگ 7-ره

رون قارشا

دنوادخ هراب رد یدرورهس رظن

یباراف ) دناد یم « راون اال رون ار« ووا دناد یم ضحم رون ار یتسه وخقلا ناهج أدبم قارشا خیش ●

( دنمان یم راون اال رون یدرورهس و دوجولا بجاو انیس نبا - للعلا ةلع ار دنوادخ

دنا هدمآ دیدپ راون اال رون وترپ زا ایشا ●

رون زا تسا یا هجرد هکلب قلطم رون هن اما تسا رون یتیعقاو ره سپ ●

؟ تسیچ زا یشان اه نآ توافت زا سپ « «رون دنتسه یکی دوجو لصا رد تادوجوم همه رگا : هتکن



( تسا ککشم یتقیقح رون ). دناد یم اه نآ تینارون فعض و تدش اررد تادوجوم توافت تلع یدرورهس

سپ دنک، یم دای « «رون ناونع اب یدرورهس ، دیوگ یم « دوجو » أشم تمکح رد انیس نبا هک ار هچنآ : حیضوت

. تسا یدوجو فعض و تدش نامه ، تینارون رد فعض و تدش

: دنوادخ هراب رد یدرورهس نخس

و دوش یم ( رهاظ ) یلجتم بیترت نیدب )و قلخ دنک( یم یناشفا رون هتسویپ ادخ ینعی نیتسخن تاذ »

زا ییوترپ ناهج نیا رد زیچ همه . دشخب یم تایح اه نآ هب دوخ هعشا واب دروآ یم دوجو ارهب زیچ همه

لماک لوصو زا تسا ترابع ، یراگتسر و تسوا تمحر زا یتبهوم ، یلا ومک ییابیز وره تسوا تاذرون

«. ییانشور نیا هب

دناد یم قح هب هب لماک لوصو ار یراگتسر یدرورهس ●

: قارشا خیش ینافرع یایفارغج

برقم ناگتشرف ← تادوجوم ضحم رون ← رون تیعضو : قرشم -1

وفاالک ناگراتس ناهج تسا هتخیمآ مه هب تملظ و ←رون رون تیعضو : یطسو برغم -2

هدام عملا یکیرات ←عملا رون تیعضو : لماک برغم -3

یحیرشت وساالت

؟ تشاد ترهش یباقلا اهو مان هچ هب اپورا و نیمز قرشم رد انیس نبا -1

و نسیوا ، انسیوا ار وا اپورا ورد قحلا ةجح و سیئرلا خیش انیس، یلعوبا انیس، نبا نیمز قرشم :رد خساپ

. دنمان یم ، ابطا هدازهاش

؟ تسا هدش هتشون یسک هچ طسوت انیس نبا همان یگدنز -2

دوخ یفسلف و یملع دشر لحارم هک یناجزوج دیبع وبا شرادافو درگاش یارب انیس نبا دوخ طسوت : خساپ

( دمآ ایند هب اراخب یاه اتسور زا یکی رد یرجه 370 نرق رد انیس نبا ). دهد یم حیضوت ار

. دیسیونب ار انیس نبا یفارگویب -3

73و74 تاحفص خساپ

ارهب ییاپورا فوسلیف مادک شور عقاو ورد دوب یشور هچ ، یفسلف لئاسم لیلحت رد انیس نبا شور -4

؟ دناسر دوخ جوا

هیاپ وطسرا هک ار شور نیا دوب؛وا الیل» دتسا و یلقع » یفسلف لئاسم لیلحت رد انیس نبا شور : خساپ

. دناسر جوا دش،هب ساالم ناهج دراو اه دعب و درک یراذگ

؟ دوب هچ « یئاشم هفسلف رد« انیس نبا مهم شقن –5

درک. هئارا « دنم ماظن و نّودم » تروص ارهب یئاشم هفسلف انیس نبا : خساپ

؟ تشاذگ راگدای هب دوخ زا هلا وسر باتک دنچ دودح رد انیس نبا -6

هلا وسر باتک تسیود زا شیب زا شیب : خساپ



؟ تسا مادک نآ تیمها و تسا یا هنیمز هچ رد نوناق باتک -7

تسا یکشزپ همانگنهرف یعون : خساپ

هدش همجرت یناملآ و هسنارف ، یسیلگنا النیت، یاه نابز وهب دور یم رامش هب انیس نبا راثآ نیرت فورعم زا

. تسا

تسیچ نآ تیمها و تسانیس نبا هفسلف هدنراد رب رد نآ شخب مادک و تسا یا هنیمز هچ رد افش باتک -8

؟

و یعیبط مولع ، یضایر ، قطنم نوچ یتاعوضوم رب لمتشم یفسلف و یملع میظع فراعملا ةریاد : خساپ

. تسا یهلا

مه »و تسا یئاشم تمکح عجرم نیرت لماک »، تسانیس نبا هفسلف هدنراد رب رد هک افش تایهلا تمسق

دیا. یم باسح هب یفسلف بتک نیرت مهم زا یهاگشناد زکارم و یملع یاه ه زوح رد زین نونکا

. تسا ............ تایهلا رد هفسلف شخب یئاشم تمکح عجرم نیرت لماک -9

افش : خساپ

؟ تسا یا هنیمز هچ رد انیس نبا تاجن باتک -10

. تسا هدش همجرت ایند یاه نابز رتشیب »وهب تسافش باتک رصتخم لکش »: خساپ

؟ تسا یا هنیمز هچ رد انیس نبا فاصنا باتک -11

نآ زا ءزج دنچ اهنت و هتفر تراغ هب نایونزغ هلمح رد هک هلئسم رازه 28 لماش و ءزج تسیب یاراد : خساپ

تسا هدنام یقاب

؟ تسیچ رد انیس نبا تاهیبنت و تاراشا باتک تیمها -12

دوش یم لماش تمکح اردر انیس نبا یاه هاگدید نیرخآ : خساپ

؟ تسا یا هنیمز هچ ورد تسا هدش هتشون یسراپ نابز هب انیس نبا مادک مادک -13

احک هلودلا عالء یارب ناهفصا ورد تسا جردنم نآ »رد تمکح فلتخم باوبا هک« عالیئ همانشناد : خساپ

. تسا هدش هتشون رهش منآ

؟ تسین هفسلف لماش انیس نبا باتک مادک -14

نوناق : خساپ

رد انیس نبا یاه هاگدید نیرخآ ؛ تسا هدمآ .......... باتک رد یئاشم تمکح عجرم نیرت لماک -15

. تسا هدمآ .................. باتک رد تمکح فلتخم باوبا .............و باتک

عالیی همانشناد - تاهیبنت و تاراشا افش- : خساپ

؟ تسیچ تعیبط هراب رد انیس نبا رظن -16

رد دصقم نیا و دراد صاخ یدصقم هب ور هک تسا « یتسه زا یا هبترم » تعیبط انیس نبا رظن :زا خساپ

لماش تعیبط ءاروام -عملا توسان ای تعیبط زاعملا تسا ترابع یتسه بتارم ). تسا تعیبط عملا تاذ



( توه ،ال دنوادخ -عملا توربج و توکلم

( هیمست هجو ؟( تسیچ مان نیا هب تعیبط یراذگ مان تلع -17

دنراد « یصاخ تاذ و عبط مادک «ره عملا نیا ءازج هکا تسا تهج نادب « تعیبط » یراذگ مان تلع : خساپ

. تسا الت وحت و تاکرح أدبم و أشنم هک دراد یتاذ و عبط لک»، ناونع هب زین عملا نیا دوخ و«

؟ تسیچ تعیبط الترد وحت و تاکرح أدبم و أشنم انیس نبا رظن 18-هب

لک ناونع هب تعیبط و تاذ و تعیبط یازجا صاخ تاذ و عبط : خساپ

دنک؟ یم دای نَسحَا ماظن ناونع هب تعیبط ماظن زا انیس نبا ارچ -19

نانچ نآ ءازجا همه و دروآ دیدپ دوخ « تیانع و فطل اراب« تعیبط عملا دنوادخ انیس نبا رظن هب : خساپ

. دشخب یم ققحت ،ار نسحا ماظن ینعی ، نکمم ماظن نیرتهب هک دنا هدش فیلأت و بیکرت

؟ دهد یم قوس یتهج هچ ارهب نآ یش ره تعیبط انیس نبا رظن 20-هب

یعنام هکنیا طرش هب دهد یم قوس ومکلا» ریخ » یوس هی ار نآ یش ره تعیبط انیس نبا رظن :هب خساپ

. دریگنر ارق تعیبط هار رد

. دیسیونب هنیمز نیا اررد انیس نبا هاگدید ؟ دراد دوجو تعیبط ماظن رد یدب رشو انیس نبا رظن هب 21-ایآ

کی گرم ای لگ کی ندش هدرمزپ دننام ، دسر یم رظن هب یدبو رش ًارهاظ هچنآ یتح انیس نبا رظن :هب خساپ

تبثم ریثأت یناهج یلک ماظن کی در یگمه -1، هلزلز و لیس نوچمه یعیبط رگناریو عیاقو یتح ای رادناج

. دنراد تعیبط الل دتعا رد یوژهیا شقن -3 دننک یم کمک تعیبط ییاهن مکلا 2-هب دنراد

؟ دهاوخ یم هچ ام اه،زا هدیدپ طباور اهو یوژیگ فشک یارب تعیبط هعلا طم رب عالهو انیس نبا -22

. مینک لمأت زین « یتسه ناهج لک أدبم اب عملا نیا یدوجو هطبار رد« هک دهاوخ یم : خساپ

یم یمولع هچ یریگ لکش هب رجنم اه، هدیدپ طباور اهو یوژیگ فشک و تعیبط ردعملا هعلا طم -23

؟ دوش

یعیبط مولع یریگ لکش : خساپ

دنک؟ یم فیصوت هنوگچ ار دنوادخ انیس نبا -24

دنمزاین ابو تادوجوم زیچ همه (رد تسین زاین یب وا زا زیچ چیه رد زیچ چیه -2 قلطم رگناوت -1: خساپ

ار زیچ نآ دوخ هک هدمآ دیدپ یزیچ ایزا هدمآ دیدپ وا ایزا اریز تسوا زا یزیچ ره تاذ دنا)3- هتسباو و

جاتحم زیچ چیه هب ووا تسوا کولمم و هدنب رگید یاه زیچ همه سپ -4 تسا هدروآ دوجو هب دنوادخ

. تسین

اه، هدیدپ نیب طباور رد قیقحت رانک رد ادخ و تعیبط ءاروام اب تعیبط هطبار رد لمأت انیس نبا رظن 25-زا

؟ دراد دنمشناد و ققحم رد یریثأت هچ

اهارهب 2-نآ دناسر یم اه نآ نطاب وهب دهد یم روبع اه هدیدپ رهاظ ارزا ققحم و دنمشناد -1: خساپ

یم « ءاملعلا هدابع نم هللا یشخَی امّنا » هفیرش هیآ قادصم -3 دراد یم او قح ربارب رد تیشخ و عوشخ

. دزاس



؟ تسیچ نآ تیمها و تسا مادک یدرورهس باتک نیرت مهم -26

هویش زا باتک نیا رد دنک؛وا یم هئارا ار یدیدج بتکم باتک نیا رد یدرورهس « قارش اال ةمکح »: خساپ

دنک. یم یراذگ هیاپ ار یقارشا تمکح و دور یم رتارف نایئاشم

درب؟ هرهب قارشا بتکم سیسأت رد یعبانم هچ زا قارشا خیش -27

هیاپ »ار قارشا تمکح » ساالیم نافرع اب نآ قیفلت و ناتساب ناریا قارشا و رون هفسلف ءایحا :اب خساپ

درک. یراذگ

؟ دوب هنوگچ یفسلف لئاسم لیلحت رد یدرورهس شور -28

یبلق کولس و ریس + یلقع الل دتسا : خساپ

؟ دریگ یم یلقع الل دتسا نودب یبلق دوهش زین و ضحم یلقع الل دتسا هویش هب یداریا چه یدرورهس -29

خساپ : تسا « هجیتن «یب بلق هب ندیسر نودب و ضحم الیل دتسا هویش هب یفسلف قیقحت یدرورهس رظن زا

تسا « هدننک هارمگ » قعالین تیبرت نودب مه یبلق و یناحور کولسو ریس .و

30 هچ وهب دناد یم هتسد مادک ار نیرتهب و دنک یم میسقت هورگ دنچ ارهب تفرعم ناگدنیوج یدرورهس -

؟ دناوخ یم یمان

هتسد راهچ :هب خساپ :

1 دنا نآ یایوج و دنا هتفای تفرعم قوش و شطع هزات هک نانآ -

2 دنا هرهب یب نافرع و قوذ زا ویل دنا هدیسر الیل»هب«مکلا» دتسا هفسلف رد« هک نانآ -

3 دوهش وهب دننک یم سفن هیفصت طقف و دنرادن یهجوت الیل دتسا هفسلف و ناهرب هقیرط هب هک نانآ -

دا هتفای تسد ییاه .

4 هتفای تسد نافرع و قارشا هب مه و دنا هدیسر مکلا هب ( یلقع الل دتسا ) یناهرب روص رد مه هک نانآ -

.دنا

دنا « هلأتم میکح و« دنیآ یم رامش هب هتسد نیرتهب مراهچ هتسد یدرورهس رظن .زا

؟ تسا مادک یدرورهس رظن زا هلأتم میکح یاه یوژیگ -31

: خساپ

تسادخ نیشناج و هفیلخ و دراد همات تسایر -1

تسین خیلا یمیکح نینچ زا هاگچیه ناهج -2

دنک یم تفایرد یلا عت قح ،زا هطساو یب ار قیاقح و روما -3

تسین ( روز ) هبلغ و رهق زااره شتسایر -4

یناهن روط هب هاگ و دشاب مکاح رهاظ رد هاگ -5

دوش ناشخرد و ینارون سب یو نامز دتفا وا تسد هب ناهج یعقاو تسایر رگا -6



دنکفا هیاس نآ رب یکیرات و تملظ دنام، یهت یهلا یمیکح ریبدت زا ناهج هاگ 7-ره

؟ دراد یرظن هچ یتسه وخقلا ناهج أدبم هراب رد قارشا خیش -32

: خساپ

دناد یم « راون اال رون ار« ووا دناد یم ضحم رون ار یتسه وخقلا ناهج أدبم قارشا خیش

دنا هدمآ دیدپ راون اال رون وترپ زا ایشا

رون زا تسا یا هجرد هکلب قلطم رون هن اما تسا رون یتیعقاو ره سپ

؟ تسیچ زا یشان اه نآ توافت زا سپ « «رون دنتسه یکی دوجو لصا رد تادوجوم همه رگا -33

. تساه نآ تینارون فعض و تدش رد اه نآ توافت یدرورهس رظن :هب خساپ

( دیسیونب ار یدرورهس نخس ؟( دیوگ یم هچ دنوادخ هراب رد یدرورهس -24

یم ( رهاظ ) یلجتم بیترت نیدب )و قلخ دنک( یم یناشفا رون هتسویپ ادخ ینعی نیتسخن تاذ »: خساپ

ناهج نیا رد زیچ همه . دشخب یم تایح اه نآ هب دوخ هعشا واب دروآ یم دوجو ارهب زیچ همه و دوش

زا تسا ترابع ، یراگتسر و تسوا تمحر زا یتبهوم ، یلا ومک ییابیز وره تسوا تاذرون زا ییوترپ

«. ییانشور نیا هب لماک لوصو

؟ دناد یم هچ اررد یراگتسر یدرورهس -35

راون اال رون هب لماک لوصو : خساپ

برغم و یطسو برغم ، قرشم زا روظنم ). دینک فیصوت ار یدرورهس ینافرع یایفارغج -36

؟) تسیچ لماک

برقم ناگتشرف ← تادوجوم ضحم رون ← رون تیعضو : قرشم -1: خساپ

وفاالک ناگراتس ناهج تسا هتخیمآ مه هب تملظ و ←رون رون تیعضو : یطسو برغم -2

هدام عملا یکیرات ←عملا رون تیعضو : لماک برغم -3

تست وساالت

گرزب فوسلیف شراذگ هیاپ ارزا نآ هک درب یم هرهب ............... شور زا ییاشم هفسلف رد انیس نبا -1

دوب. هتخومآ دوخ.............. زا شیپ

وطسرا - یبرجت و یلقع -2 وطسرا الیل- دتسا و یلقع -1

یباراف - یبرجت و یلقع -4 یباراف الیل- دتسا و یلقع -3

نیرخآ - یکشزپ همان گنهرف ؟« تسانیس نبا راثآ زا کی مادک هب طوبرم هدش حرطم نیوانع بیترت 2-هب

« یفسلف و یملع میظع فراعملا ةریاد - تمکح باب رد اه هاگدید

نوناق - تاهیبنت و تاراشا افش- -2 نوناق عالیی- همانشناد افش- -1

افش عالیی- همانشناد - نوناق -4 افش - تاهیبنت و تاراشا - نوناق -3



؟ تسا هدوب هفسلف زا ریغ انیس نبا یاه صصخت ءزج کی مادک عوضوم ریز راثآ نایم 3-زا

تاراشا -4 تاجن -3 افش -2 نوناق -1

؟ تسیچ یارب ناهج رورش -4

یتشز لباقم رد ییابیز کاردا -2 دب زا بوخ کیکفت -1

عملا تاذ و عبط اب تفلا خم -4 تعیبط ییاهن مکلا هب کمک -3

درب؟ یپ ایشا هنک هب ناوت یم هنوگچ انیس نبا رظن قبط -5

تعیبط ءاروام اب تعیبط هطبار رد لمأت -1

یتسه و دوجو أدبم ناونع هب دنوادخ اب طابترا -2

اه هدیدپ نایم طباور اب هطبار رد قیقد لمأت و قیقحت -3

نتشاد لد اررد دنوادخ تیشخ و عوشخ -4

یزیچ هچ و تسیچ ، تسا هدش نسحا ماظن تروص هب عملا قلخ ببس هچنآ سیئرلا خیش رظنم 6-زا

دنک؟ یم نومنهر مکلا یوس ارهب تادوجوم

یش تعیبط - یهلا تیانع -2 تعیبط الل دتعا یش- تعیبط -1

تمحر و فطل - یهلا تیانع -4 تعیبط الل دتعا - تمحر و فطل -3

؟ تسا هدرک یراذگ مان « تعیبط ارهب« عملا نیا ارچ و تسا هنوگچ انیس نبا یسانش تعیبط -7

و یعیبط زا معا دوجوم و لعفلا ب یایشا عومجم تعیبط – تسا یتیاغ و فده یاراد تعیبط -1

تسا یعیبطاروام

تاذ یاراد هک تسا یتسه نامه تعیبط - تسا یسانش یتسه ینابم ساسا رب انیس نبا یسانش تعیبط -2

تسا تیهام و

و عبط مادک ره عملا نیا یازجا – دراد یصاخ دصقم یوس هب ور هک تسا یتسه ایزا هبترم تعیبط -3

دنراد یصاخ تاذ

نهذ رد یعازتنا موهفم کی هب انیس نبا دزن تعیبط - تسا تعیبط یاروام عملا یلوزن ریس تعیبط 4-عملا

دراد هراشا

درک؟ تابثا ناوت یم یقیرط هچ ارزا انیس نبا ندوب نسحا ماظن -8

یلقع شور و تیخنس لصا قیرط 1-زا

تیلع لصا و یبرجت شور هارمه هب یلقع شور -2

مکلا تمس هب ششک رد ناهج تاذ و تعیبط هب هجوت 3-اب

یش ره صاخ تاذ و عبط و یتسه ماظن لکر یوژهد هجوت -4

. تسناد وطسرا و نوط فاال راک هدننک لیمکت ..........و.........ار بیترت هب ناوت یم قطنم و هفسلف 9-رد



انیس نبا - قارشا خیش -4 قارشا خیش - انیس نبا -3 یباراف - انیس نبا -2 انیس نبا - یباراف -1

دنک؟ یم تیوقت دنمشناد داهن اررد تیشخ و عوشخ هک تسا ملع مادک انیس نبا رظن 10-هب

دنک یم هطساو یب تخانش داجیا دنمشناد دوجو رد هک زیچ ره هب یدوهش ملع -1

دوش یم عملا ولک ایشا نوکس و تکرح ببس هک زیچ ره هب ینطاب ملع -2

دوش یم لصاح دوجو أدبم اب نآ طابترا وترپ رد هک زیچ ره هب یقیقح ملع -3

دوش یم دنمشناد دوخ یحور یگنهامه اللو دتعا بجوم هک زیچ ره هب یعقاو ملع -4

؟ تفر دهاوخ یکیرات هیاس ریز هب تروص هچ رد ناهج یدرورهس یاه هشیدنا 11-رد

هلأتم میکح ریبدت زا ناهج ندنام 2-خیلا هلأتم میکح دوجو مدع -1

هلأتم میکح طسوت دنوادخ زا قیاقح تفایرد مدع -4 هلأتم میکح یرهق تسایر -3

............ یدرورهس رظنم ،زا دشوکب تقیقح بسک هار رد لقع قیرط زا ًافرص یسک رگا -12

دیسر دهاوخ تسردان جیاتن 2-هب دوش یم هدیشک یهارمگ و ضالتل 1-هب

دسرب دوهش ترورض هب تسا نکمم -4 دوب دهاوخ هجیتن یب وتالشوا لمع -3

ناگدنیوج هتسد مادک ،زا دیشک دهاوخ یهارمگ و ضالتل هب ناشراک یدرورهس رظن زا هک یناسک -13

دنا؟ تفرعم

دنا هتفای تفرعم شطع هک نانآ -1

دنا هرهب یب نافرع زا اما دنا هدیسر مکلا اللهب دتسا رد هک نانآ -2

دنا هتفای تسد ییاه دوهش هب اما دنا هجوت اللیب دتسا هب هک نانآ -3

دنتخیمآ رد مه اللارهب دتسا و دوهش هک نانآ -4

؟ تسیچ رد یراگتسر قارشا خیش رظن 14-زا

اه نآ قرش تهج رد تکرح و لماک برغم زا یرود -1

وا تاجرد ولع و ناسنا رد یهلا رون یلجت -2

راون اال رون قارشا و شبات زا یدوجوم ندمآ دیدپ -3

قلطم رون و نیتسخن تاذ هب لماک لوصو -4

؟ تسیچ برغم ، یدرورهس ینافرع یایفارغج 15-رد

تسا قرشم لباقم هک قلطم یکیرات -2 نیمز برغم یفسلف دیاقع -1

تادرجم ناهج لباقم -4 یدام ناهج و تعیبط -3

هچ رد ار تادوجوم توافت و دنک یم ریبعت یزیچ هچ هب ایشا تیعقاو و ناهج أدبم زا قارشا خیش -16



؟ دناد یم یزیچ

تساه نآ یدوجو هبترم رد تادوجوم توافت - فیعض رون - قلطم رون -1

تساه نآ تینارون فعض و تدش رد تادوجوم توافت رون- - راون اال رون -2

تساه نآ یدوجو یگتسباو اللای قتسا رد توافت رون- وترپ - قلطم رون -3

تساه نآ ندوب یدام و درجم رد تادوجوم توافت رون- – راون اال رون -4

اب بیترت »،هب تبملظ و رون »و«عملا هدام »،«عملا برقم ناگتشرف »، یدرورهس ینافرع یایفارغج 17-رد

؟ دراد تقباطم هنیزگ مادک

لماک برغم - یطسو برغم - لماک قرشم -2 یطسو برغم - لماک برغم - ناهج قرشم -1

یطسو برغم - لماک برغم - یطسو قرشم -4 لماک برغم - ناهج قرشم - یطسو برغم -3

؟ تسین قباطم قارشا خیش یفسلف شور اب دروم مادک -18

دناسرب مکلا هب یبلق دوهش و فشک ینشاچ اراب انیس نبا الیل دتسا تمکح دیشوک قارشا خیش -1

دناسرب لد هقئاذ هب هدروآ تسد هب یبلق دوهش ماقم اررد هچنآ دشوک یم یقارشا فوسلیف -2

تسا هجیتن یب بلق هب ندیسر نودب و ضحم الیل دتسا هویش هب یفسلف قیقحت -3

تسا هدننک هارمگ قعالین تیبرت نودب یبلق و یناحور کولسو ریس -4

؟ تسا یدرورهس باتک نیرت مهم ،« قارش اال ةمکح » باتک ارچ -19

داد حرش ار یبلق و یناحور کولس و ریس لحارم باتک نیا رد نوچ -1

تفر رتارف نایئاشم هویش وزا درک هئارا ساالیم هفسلف اررد یدیدج بتکم هک لیلد نیدب -2

درک یراذگ هیاپ ار یقارشا تمکح ، نایئاشم هویش هب هک نیا 3-هب

دناسر دوخ جوا ارهب ضحم الیل دتسا و یلقعت هویش هک رظن نیا 4-زا

؟ تسیچ هب تایعقاو توافت ، بیترت هب یدرورهس و انیس نبا رظن 20-زا

فعض و تدش عبط- -4 فعض و تدش – هبتر -3 تاذ – هبتر -2 تاذ عبط- -1

همانخساپ

-8 هس هنیزگ -7 ود هنیزگ -6 ود هنیزگ -5 هس هنیزگ -4 کی هنیزگ -3 هس هنیزگ -2 کی هنیزگ -1

(3 سرد – دش لئاق یلقع هناوتشپ ناهج قیقد مظن یارب ناوت یم هک تسا تیخنس لصا (اب کی هنیزگ

هنیزگ -15 راهچ هنیزگ -14 هس هنیزگ -13 هس هنیزگ -12 ود هنیزگ -11 هس هنیزگ -10 کی هنیزگ -9

راهچ هنیزگ -20 ود هنیزگ -19 ود هنیزگ -18 کی هنیزگ -17 ود هنیزگ -16 ود



11 سرد

رخأتم نارود

رخأتم نارود رد یفسلف عاضوا

تسا نایوفص تموکح یادتبا ساالمات روهظ زاغآ :زا مدقتم نارود

دوش یم لماش ار رصاعم هرود ات هیوفص رصع :زا رخأتم نارود

: رخأتم هرود روودهب زا لبق هتکن دنچ رکذ

( دوب هفسلف زا لبق هککالم میتخومآ ). تشاد کالم ملع مان هب یبیقر ادتبا نامه رد هفسلف ●

. دننک عافد ینید فراعم اللزا دتسا و لقع قیرط زا دنتساوخ یم هک دندوب ینادنمشناد نیملکتم ●

. دندرک یم داقتنا نافوسلیف وزا دندوب فلا خم هفسلف اه)اب نآ همه (هن نیملکتم زا یرایسب ●

دوکر ساالمهب ناهج زا ییاه شخب رد انیس نبا زا سپ ار هفسلف هک دوب یدح هب نیملکتم تاداقتنا ریثأت ●

دناشک

دنام هدنز نانچمه هفسلف و تشاد یرتمک ریثأت اه داقتنا نیا ناریا ●رد

10 نرق زا دوب هیوفص تموکح زاغآ اب نآ تابث نارود و لوغم هلمح زا سپ ناریا رد یتابث یب هرود ●

. دشاب یم یرجه

: رخأتم نارود رد هفسلف دشر و قنور یگنوگچ

نایوفص تختیاپ رد هک دش ببس رما نیمه ؛ دیسر یرادیاپ و تابث یعون هب ناریا ، هیوفص تموکح زاغآ اب

دوش. یدیدج هلحرم دراو هفسلف و دننک روهظ یگرزب نافوسلیف و دریگب قنور شناد و ملع ، ناهفصا ینعی

: هیوفص هرود گرزب نافوسلیف

زین اه نآ نادرگاش و دنتسه رصع نیا گرزب نافوسلیف زا اردص ،مال یکسردنف ریم ، ییاهب خیش ، داماد ریم

. دنداد همادا رضاح رصع ارات هفسلف و دندیسر یداتسا هلحرم هب یرگید زا سپ یکی

: هیلا عتم تمکح بحاص

هب زاریش 979رد ردسلا هک تسا اردص هبمال فورعم ، یزاریش نیهلأتملا ردص هیلا عتم تمکح سس مؤ

. دمآ ایند

. دیسر تمکح بتارم نیرت وهبعیلا تفر ناهفصا هب شردپ گرم زا سپ اما درک زاغآ زاریش اررد لیصحت

: اردص مال ناداتسا

دراو داماد ریم هفسلف سرد هب داتسا داهنشیپ هب سپس و تسویپ ییاهب خیش سرد هقلح هب ادتبا اردص مال

دش.

: داماد ریم هراب رد

دوب ناهفصا یفسلف هزوح راذگ ناینب داماد ●ریم



دوب یئاشم یفوسلیف ●

دنک یقارشا یریسفت ار یئاشم هفسلف تساوخ یم ●

درک زاسمد و انشآ نافرع و قوذاب ار اردص مال ناج و حور ، اردص ربمال داتسا ود نیا برشم و شور ریثأت

دش. لیان تفرعم و ملع زا یدیدج کرد هب اردص هکمال دوب هرود نیا ورد

اما درک سیردت هب عورش زاریش ناخ هسردم ورد تشگزاب زاریش التهب یصحت لیمکت سپ اردص مال

و ینیزگ تولخ نیا هک درک مق یارق زا یکی رد 15سلا تدم هب راید کرت هب روبجم ار وا نابیقر تداسح

؛او تخاس تمکح و تفرعم رهپس رد یشهج یایهم ار اهوا تضایر و تادابع و وطالین و قیمع تارکفت

. تفرگ هدهع ارهب ناخ هسردم یتسرپ رس و تشگزاب زاریش هب نآ زا سپ

درک. لیدبت یلقع مولع یلصا نوناک ارهب هسردم نیا ناخ: هسردم رد اردص مال روضح تیمها

: اردص مال تافیلأت

( رافسا هب روهشم ): هعبر اال رافس 1-اال

تسا یفسلف فراعملا ةریاد : عوضوم ●

( تشاد مان افش انیس نبا یفسلف فراعملا ةریاد ): رکذت

یاه بتکم رد هک یتارظن ) دوخ لقتسم و یعادبا تارظن هفس، فال رظن نایب نمض باتک نیا رد اردص ●مال

دنک. یم نییبت )ار دوب هدشن حرطم رگید یفسلف

هدیسر پاچ هب دلج هن ورد هدش میظنت و یدنب میسقت نافراع یا هلحرم راهچ رفس زا ماهلا اب باتک نیا ●

. تسا

: هیبوبرلا دهاوش -2

تسا هتفای نیودت یقارشا هویش هکاب تسا یفسلف یباتک ●

دیآ یم باسح هب اردص مال هیلوا یاه باتک ●زا

تسا هدرک نایب باتک نیا اررد دوخ هیلوا تارظن ●

: نآرق ریسفت -3

تسا میرک نآرق یاه هروس زا یدادعت لماش ●

. دراد « تای اال رارسا »و« بیغلا حیتافم » یاه مان هب رگید ینآرق باتک ود اردص ●مال

: داعم و أدبملا -4

تسا رافسا مود همین ●خالهص

دوش یم بوسحم اردص رتمال مهم بتک وزا تسا یسانش داعم و یسانش ادخ یاه ثحب لماش ●

: رعاشملا -5

نآ ینوماریپ تاعوضوم »و دوجو » هراب رد تسا یکچوک باتک ●



: هیهل اال رهاظملا

رت کچوک یمجح رد اما داعم و أدبم دننام ●

ملا: علا ثودح -6

یفسلف رظن زا ناهج قلخ یگنوگچ هراب رد تسا یباتک ●

یم هئارا ار دوخ رظن و دنک یم لقن ار ناملسم نافوسلیف و نانوی هفس فال رظن ، باتک نیا رد اردص ●مال

دهد

تست لا وس

؟ تسا تاجن و افش نیب تبسن دننام باتک ود مادک نیب تبسن

ملا علا ثودح - ضارغا -2 داعم و أدبم – هعبرا رافسا -1

فاصنا - نوناق -4 هیهل اال رهاظملا - داعم و أدبم -3

هس هنیزگ : خساپ

: اردص مال یفسلف برشم

: اردص مال طسوت « هیلا عتم تمکح » یراذگ ناینب یگوگچ

برشم ود یلماکت هجیتن ، دیمان « هیلا عتم تمکح » ًامسر ار ونآ تشاذگ ناینب اردص هکمال یا هفسلف

دوب. میرک نآرق و یهلا یحو اب یو یمئاد سنا زین دوب؛و « قارشا هفسلف »و« ءاشم هفسلف »، هتشذگ

ینآرق یحو + یبلق دوهش + یلقع الل دتسا : هیلا عتم تمکح شور

مهم: هتکن

شناد رد هدش هتفریذپ یاه رایعم ارزا وا هفسلف ، ینآرق یحو اب دوهش و نافرع زا اردص مال یدنم هرهب

: لیلد هس هب دنک یمن لیدبت وکالم نافرع وهب دزاس یمن یهت هفسلف

هک یثحبم واالًره هک تسا نیا نخس ای نتم کی ندوب یفسلف ومالک نازیم دناد یم اردص مال اریز -1

ددرگرب نآ وهب دشاب طوبرم ، دوجوم وه امب دوجوم ینعی ، هفسلف عوضوم دنک،هب یم حرط

یلقن نایب و یبلق دوهش هن دشاب یلقع الل دتسا و لقع رب یکتم -2

ای دوهش زا هک یدروم ره ورد هدرک تاعارم ، رافسا صوصخ ،هب دوخ یفسلف راثآ اررد لصا نیا 3-وا

هتفرگ کمک دهاش و دییأت ناونع هب هکلب الل دتسا هیاپ ناونع هب هن عبنم ود نیا زا هدرب هرهب یهلا یحو

. تسا

: هیلا عتم تمکح عبانم

انیس نبا یوق و لدتسم یاه هشیدنا صوصخ هب ءاشم هفسلف -1

یدرورهس نیدلا باهش خیش یاه هشیدنا ، قارشا تمکح -2

( نافرع نودم ) یبرع نیدلا ییحم یاه هشیدنا صوصخ ساالیم،هب نافرع -3



راهطا همئا و ادخ لوسر زا لوقنم ثیداحا و میرک نآرق میلا 4-عت

اردص مال یفسلف لوصا

: اردص مال یفسلف لوصا یاه یوژیگ

هکمال یتروص وایهب دوب ناشیا راکتبا و دوب هدشن حرط ای یو رصع هکات تسا یا هنوگ هب لوصا نیا

دوب. هدشن ماجنا وا نامز ،ات دروآ مهارف یبیک وتر داد رارق مه رانک اهاررد نآ اردص

: تسا هدش هدرب مان باتک رد هک اردص مال یفسلف لوصا

یرهوج تکرح -4 دوجو کیکشت -3 دوجو تقیقح تدحو -2 دوجو تلا صا -1

: دوجو تلا صا -1

و تلع هطبار لیبق زاوا یفسلف ثحابم ریاس رب هک تسا اردص مال یفسلف لصا نیرت یداینب لصا نیا ●

. تسا هداد اه نآ هب یرگید گنر و هتشاد قیمع یریثأت تکرح و یتسه عملا بتارم ، نکمم و بجاو ، لولعم

( تیهام اب دوجو تریاغم ) میدوب هتخومآ نیا زا شیپ هچنآ

،« تیهام » ؛اذل دراد ار دوخ صاخ تیهام یئیش ره اما تسا کرتشم ء ایشا همه نایم رد دوجو موهفم

اه نآ تدحو هجو « دوجو و« تسایشا الف تخا و زیامت هبنج

( تادوجوم تدحو ) دنرادن یتوافت مه اب ندوب رد عملا ایشا همه ← دوجو

( تادوجوم ترثک دنا( توافتم مه اب تیهام ثیح زا عملا ایشا ← تیهام

ای تسا دوجو موهفم ِقادصم ًاتقیقح تیعقاو نیا ، تسا زیچ کی یجراخ تیعقاو هکنیا هب هجوت اب حلا

؟ تیهام

؟ تیهام ای تسا دوجو اب تلا صا ای

: اردص مال رظن

. تسا « دوجو » موهفم قادصم یجراخ تیعقاو هک دنک یم تباث اردص مال

اب یدوجو ره هک اجنآ وزا تیهام هن تسا دوجو دهد یم لیکشت ار یجراخ یعقاو هچنآ ، رگید ترابع هب

دیآ. یم تسد هب تیهام موهفم صاخ نّیعت نیا اه)زا (یوژیگ تسه جراخ رد صاخ ینّیعت

دوجو و تسام نهذ رد ناسنا موهفم زاس هنیمز هک دراد یصاخ تانّیعت اهو یوژیگ ناسنا دوجو ثمالً

. دروآ یم ام نهذ ارهب بسا موهفم هک دراد یرگید تانّیعت اهو یوژیگ بسا

نآ دننام و بسا و ناسنا دوجو دراد، تلا صا جراخ ورد دهد یم لیکشت ار یجراخ تیعقاو رد هچنآ سپ

دوش. یم عازتنا اه دوجو نیا زا هک تسا یموهفم ، بسا و ناسنا تیهام . تیهام هن تساه

« دوش یم عازتنا دوجو عبت هب تیهام و تسا لصا دوجو »: سپ

. دراد ینیع قادصم دوجو یلو دنا، هناگیب رگیدکی واب ینهذ ود ره تیهام و دوجو اردص مال رظن مهم:زا

: دوجو تقیقح تدحو



: دوجو تقیقح تدحو هراب رد اردص مال رظن

تسا اردص مال یفسلف لصا نیرت یداینب « دوجو تلا صا » نوچ هک دیشاب هتشاد هجوت زیزع نازومآ شناد

« دوجو تلا «صا رظنم زا یفسلف ثحابم هب اردص مال سپ هتشاد یقیمع ریثأت وا یفسلف ثحابم ریاس رب هک

. دیشاب هتشاد تقد تست وساالت رد هتکن نیا .هب درگن یم

مه دوجو و تسا « دوجو »اب« تلا هک«صا :حلا دیوگ یم « دوجو تلا رب«صا هیکت اب اردص مال

یجراخ تیعقاو سپ دنا)، کرتشم مه اب ندوب رد ایشا همه ) تسایشا همه کرتشم هجو »و دحاو » یرما

تقیقح رد فلتخم تادوجوم و ایشا و تسایشا « یتسه لصا » نامهدحاو تقیقح نیا ، تسا دحاو یرما

. دنراد تدحو مه اب یتسه

: دوجو کیکشت

میوش انشآ موهفم ود اب تسا المز ثحبم نیا حرط زا شیپ

: تسا مسق ود رب یلک موهفم قطنم رد

ککشم -2 یطاوتم -1

ناسنا موهفم دننام دنک؛ یم قدص ناسکی وحن هب دوخ دارفا رب هک تسا نآ یطاوتم

ای ینیریش ؛مثال دراد فعض و تدش و دنک یمن قدص ناسکی وحن هب دوخ دارفا رب هک تسا نآ ککشم اما

ناسکی تادوجوم یدوجو دح و هنماد و تسا ککشم یموهفم « دوجو » .حلا تسا ککشم موهفم یدیفس

. تسین

الح طصا وهب دراد عیلا یتاجرد و بتارم دحاو تقیقح نیا اما تسا دحاو یتقیقح دوجو : دوجو کیکشت

. تسا ککشم یتقیقح « دوجو »، ناناد قطنم

: هیبشت

و تدش اما تسا هناگی یتقیقح رون . تسا رون رد فعض و تدش دننام « دوجو » ننتشاد فعض و تدش

تسا رون هک تهج نامه زا رون . تسین جراخ رون تقیقح زا رون فعض و تدش حلا، نیعر .د دراد فعض

فیعض ، تسا رون هک تهج نامه وزا دشاب هدش یوق و دشاب هدش بیکرت یزیچ اب هکنیا هن تسا یوق

تسا رون دوبن نامه یکیرات اریز ، دشاب هدش فیعض ودشاب هدش بیکرت یکیرات لثم یزیچ اب هکنیا هن تسا

یزیچ ، دوجو زا جراخ اریز تسا هدشن بیکرت دوخ زا جراخ یزیچ اب یوق دوجو تسا نینچ زین « دوجو ؛«

. بیترت نیمه هب مه فیعض دوجو ، تسین

: هتکن

هک دنتسه یو هفسلف جورم ییاردص گرزب هفس وفال تسا « هیلا عتم تمکح » ساالیم هفسلف بتکم نیرخآ

. دنا هدرک نییبت ار اردص مال هدیچیپ هاگ و قیمع تارظن

یحیرشت وساالت

درک؟ درک لیلحت ناوت یم هرود دنچ رد ینامز هودحم رظن ارزا یفسلف عاضوا -1

رخأتم نارود -2 مدقتم نارود -1 هرود :ود خساپ

؟ دنتسه ینامز هدودحم مادک هب طوبرم رخأتم و مدقتم نارود زا مادک 2-ره



تسا نایوفص تموکح یادتبا ساالمات روهظ زاغآ :زا مدقتم نارود : خساپ

دوش یم لماش ار رصاعم هرود ات هیوفص رصع :زا رخأتم نارود

؟ دوب ملع مادک یریگ لکش یادتبا زا هفسلف بیقر -3

کالم ملع : خساپ

؟ دنتشاد هفسلف رد یریثأت هچ و دندوب یناسک هچ نیملکتم -4

. دننک عافد ینید فراعم اللزا دتسا و لقع قیرط زا دنتساوخ یم کالمهک ملع نادنمشناد : خساپ

ردق نآ اه داقتنا نیا زا یخرب ، دندرک یم داقتنا نافوسلیف وزا دندوب فلا خم هفسلف اب ناملکتم زا یرایس ب

. دناشک دوکر ساالمهب ناهج زا ییاه شخب رد انیس نبا زا سپ ار هفسلف هک دوب دیدش

دراو هنوگچ و دنام هدنز و ناما رد یدودح ات ناملکتم داقتنا جامآ زا انیس نبا دعب اجک رد هفسلف -5

دش؟ دوخ دیدج هلحرم

ناریا :رد خساپ

یعون هب ناریا ، هیوفص تموکح زاغآ دمآ،اب شیپ لوغم هلمح یپ رد ،هک یعامتجا یاه شکمشک زا سپ

دریگب قنور شناد و ملع ، ناهفصا ینعی نایوفص تختیاپ رد هک دش ببس رما نیمه ، دیسر یرادیاپ و تابث

دوش. یدیدج هلحرم دراو هفسلف و دننک روهظ یگرزب نافوسلیف و

. دیربب مان ار هیوفص هارود روهشم هفس زافال نت دنچ -6

اردص -مال یکسردنف ریم - ییاهب خیش - داماد ریم : خساپ

؟ دوب هچ اردص اهربمال نآ ریثأت و درب هرهب دیتاسا مادک رضحم نزا اهفصا رداردص 7-مال

داماد ریم و ییاهب خیش : خساپ

درک زاسمد و انشآ نافرع و قوذاب ار اردص مال ناج و حور ، اردص ربمال داتسا ود نیا برشم و شور ریثأت

دش. لیان تفرعم و ملع زا یدیدج کرد هب اردص هکمال دوب هرود نیا ورد

؟ تشاد یبرشم هچ و دوب یسک هچ ناهفصا یفسلف هزوح راذگ ناینب -8

هفسلف و دزیمآ رد قارشا تمکح اراب ءاشم تمکح تساوخ یم و دوب یئاشم یفوسلیف - داماد ریم : خساپ

دنک یقارشا یریسفت ار یئاشم

؟ دوب هچ زاریش ناخ هسردم رد اردص ال مروضح تیمها و شقن -9

درک لیدبت ناریا رد یلقع مولع یلصا نوناک ارهب هسردم نیا :وا خساپ

؟ دوش یم اردص مال تارظن مادک لماش و تسا یفسلف فراعملا ةریاد اردص مال باتک مادک -10

هعبر اال رافس :اال خساپ

دنک. یم نییبت ار دوخ لقتسم و یعادبا تارظن باتک نیا رد وا

؟ دشاب یم یو تارظن مادک لماش و هتفای نیودت یقارشا هویش هب اردص مال باتک مادک -11



تسا هتشاد نایب باتک نیا اررد دوخ هیلوا تارظن اردص ومال هیبوبرلا دخهاوش : خساپ

؟ تسا نآرق اب طابترا رد اردص مال یاه باتک مادک -12

تای اال رارسا - بیغلا حیتافم – نآرق ریسفت : خساپ

؟ تسا یا هنیمز هچ رد اردص مال داعم و أدبم باتک -13

تسا یسانش داعم و یسانشادخ ثحابم لماش هک تسا رافسا مود همین : خساپ

؟ تسا یا هنیمز هچر د رعاشملا باتک -14

نآ ینوماریپ تاعوضوم و دوجو هراب رد یکچوک باتک : خساپ

؟ توافتم یاه مجح رد اما تسا یکی اردص مال یاه باتک مادک -15

هیهل اال رهاظملا و داعملا و أدبم : خساپ

؟ تسا یتاعوضوم هچ رد اردص علالاممال ثودح باتک -16

نافوسلیف و نانوی هفس فال رظن ، باتک نیا رد اردص .مال یفسلف رظن زا ناهج قلخ یگنوگچ هراب :رد خساپ

. دهد یم هئارا ار دوخ رظن و دنک یم دقن و لقن ار ناملسم

؟ دزادرپ یم ناملسم و نانوی هفس فال تارظن دقن و هسیاقم هب دوخ باتک مادک رد اردص 17-مال

ملا علا ثودح : خساپ

؟ تسیچ هجیتن هیلا عتم تمکح -18

یهلا یحو اب اردص مال یمئاد سنا زین »و قارشا هفسلف »و« ءاشم هفسلف » برشم ود یلماکت هجیتن : خساپ

میرک نآرق و

؟ تسیچ هیلا عتم تمکح شور و برشم -19

ینآرق یحو + یبلق دوهش + یلقع ناهرب : خساپ

دنک؟ یمن لیدبت ایکالم نافرع هب اروا هفسلف ، ینآرق یحو و دوهش و نافرع زا اردص مال یدنمرهب 20-ایآ

رد هدش هتفریذپ یاه رایعم ارزا وا هفسلف ، ینآرق یحو اب دوهش و نافرع زا اردص مال یدنم هرهب : خساپ

: لیلد هس هب دنک یمن لیدبت وکالم نافرع وهب دزاس یمن یهت هفسلف شناد

هک یثحبم واالًره هک تسا نیا نخس ای نتم کی ندوب یفسلف ومالک نازیم دناد یم اردص مال اریز -1

ددرگرب نآ وهب دشاب طوبرم ، دوجوم وه امب دوجوم ینعی ، هفسلف عوضوم دنک،هب یم حرط

یلقن نایب و یبلق دوهش هن دشاب یلقع الل دتسا و لقع رب یکتم -2

ای دوهش زا هک یدروم ره ورد هدرک تاعارم ، رافسا صوصخ ،هب دوخ یفسلف راثآ اررد لصا نیا 3-وا

هتفرگ کمک دهاش و دییأت ناونع هب هکلب الل دتسا هیاپ ناونع هب هن عبنم ود نیا زا هدرب هرهب یهلا یحو

. تسا

؟ تسا مادک هیاعتم تمکح عبانم -21



: خساپ

انیس نبا یوق و لدتسم یاه هشیدنا صوصخ هب ءاشم هفسلف -1

یدرورهس نیدلا باهش خیش یاه هشیدنا ، قارشا تمکح -2

( نافرع نودم ) یبرع نیدلا ییحم یاه هشیدنا صوصخ ساالیم،هب نافرع -3

راهطا همئا و ادخ لوسر زا لوقنم ثیداحا و میرک نآرق میلا 4-عت

؟ تسیچ اردص مال یفسلف لوصا یاه یوژیگ -22

هک یتروص وایهب دوب ناشیا راکتبا و دوب هدشن حرط ای یو رصع هکات تسا یا هنوگ هب لوصا نیا : خساپ

دوب. هدشن ماجنا وا نامز ،ات دروآ مهارف یبیک وتر داد رارق مه رانک اهاررد نآ اردص مال

. دیربب مان تسا هدش هدرب مان باتک رد هک اردص مال یفسلف لوصا -23

یرهوج تکرح -4 دوجو کیکشت -3 دوجو تقیقح تدحو -2 دوجو تلا صا -1

؟ تسا لیلد هچ هب نآ تیمها و تسا مادک اردص مال هفسلف رد هدش حرطم لصا نیرت یداینب -24

، نکمم و بجاو ، لولعم و تلع هطبار لیبق زا وا یفسلف ثحابم ریاس رب لصا نیا .« دوجو تلا :«صا خساپ

. تسا هداد اه نآ هب یرگید گنر و هتشاد قیمع یریثأت ، تکرح و یتسه عملا بتارم

( دیهد حیضوت ؟( تسا یکی یتسیچ و دوجو 25-ایآ

؛اذل دراد ار دوخ صاخ تیهام یئیش ره اما تسا کرتشم ئایشا همه نایم رد دوجو موهفم ریخ

اه نآ تدحو هجو « دوجو و« تسایشا الف تخا و زیامت هبنج ،« تیهام »

( تادوجوم تدحو ) دنرادن یتوافت مه اب ندوب رد عملا ایشا همه ← دوجو

( تادوجوم ترثک دنا( توافتم مه اب تیهام ثیح زا عملا ایشا ← تیهام

( دیهد حیضوت ؟( تیهام ای دهد یم دوجو ارهب تلا صا اردص 26-مال

: خساپ

. تسا « دوجو » موهفم قادصم یجراخ تیعقاو هک دنک یم تباث اردص مال

اب یدوجو ره هک اجنآ وزا تیهام هن تسا دوجو دهد یم لیکشت ار یجراخ یعقاو هچنآ ، رگید ترابع هب

دیآ. یم تسد هب تیهام موهفم صاخ نّیعت نیا اه)زا (یوژیگ تسه جراخ رد صاخ ینّیعت

دوجو و تسام نهذ رد ناسنا موهفم زاس هنیمز هک دراد یصاخ تانّیعت اهو یوژیگ ناسنا دوجو ثمالً

. دروآ یم ام نهذ ارهب بسا موهفم هک دراد یرگید تانّیعت اهو یوژیگ بسا

نآ دننام و بسا و ناسنا دوجو دراد، تلا صا جراخ ورد دهد یم لیکشت ار یجراخ تیعقاو رد هچنآ سپ

دوش. یم عازتنا اه دوجو نیا زا هک تسا یموهفم ، بسا و ناسنا تیهام . تیهام هن تساه

« دوش یم عازتنا دوجو عبت هب تیهام و تسا لصا دوجو »: سپ

دنک؟ یم تابثا »ار دوجو تقیقح تدحو » هنوگچ اردص 27-مال



مه دوجو و تسا « دوجو »اب« تلا هک«صا حلا دیوگ یم « دوجو تلا رب«صا هیکت اب اردص :مال خساپ

یجراخ تیعقاو سپ دنا)، کرتشم مه اب ندوب رد ایشا همه ) تسایشا همه کرتشم هجو »و دحاو » یرما

تقیقح رد فلتخم تادوجوم و ایشا و تسایشا « یتسه لصا » نامهدحاو تقیقح نیا ، تسا دحاو یرما

. دنراد تدحو مه اب یتسه

؟ تسیچ زا یشان اه نآ توافت سپ ، دنراد تدحو مه »اب یتسه و دوجو » لصا رد تادوجوم مامت رگا -28

: خساپ

، ناناد قطنم الح طصا وهب دراد عیلا یتاجرد و بتارم دحاو تقیقح نیا اما تسا دحاو یتقیقح دوجو

. تسا ککشم یتقیقح

فعض و تدش اما تسا هناگی یتقیقح رون . تسا رون رد فعض و تدش دننام دوجو ننتشاد فعض و تدش

یوق تسا رون هک تهج نامه زا رون . تسین جراخ رون تقیقح زا رون فعض و تدش حلا، نیع .رد دراد

هن تسا فیعض ، تسا رون هک تهج نامه وزا دشاب هدش یوق و دشاب هدش بیکرت یزیچ اب هکنیا هن تسا

دوجو ؛ تسا رون دوبن نامه یکیرات اریز ، دشاب هدش فیعض و دشاب هدش بیکرت یکیرات لثم یزیچ اب هکنیا

، تسین یزیچ ، دوجو زا جراخ اریز تسا هدشن بیکرت دوخ زا جراخ یزیچ اب یوق دوجو تسا نینچ زین

. بیترت نیمه هب مه فیعض دوجو

؟ دوب هچ نآ اب هطبار رد یدعب هفس فال شقن و دوب هفسلف مادک ساالیم هفسلف درواتسد نیرخآ -29

یشزومآ و یملع زکارم رد ساالیم هفسلف درواتسد نیرخآ ناونع ،هب هیلا عتم تمکح و اردص هفسلف : خساپ

اردص مال هدیچیپ هاگ و قیمع تارظن دندرک تالش ییاردص گرزب هفس وفال تفرگ رارق سیردت دروم روحم

. دنهد شزومآ هفسلف نایوجشناد وهب دننک نییبت و لیلحت ار

دش؟ راکشآ رتمک (هر) ینیمخ ماما یفسلف تیصخش ارچ -30

دوش؛اما راکشآ رتمک یتیصخش رگید داعبا دش ثعاب ناشیا یربهر و ماما یهقف و یسایس هبنج اریز : خساپ

زا لبق رصاعم یفسلف یاه تیصخش هک یروط ،هب دوب ناشخرد رایسب ناشیا ینافرع و یفسلف داعبا

. دندرب یم هرهب ماما یفسلف یاه سرد اهزا ،سلا ییابطابط عالهم سرد رد روضح

؟ دوب هنوگچ یفسلف ثحابم حرط رد ینیمخ ماما شور -31

ینافرع ریسفت نانچ ریظن یب یا هحیرق اراب نیهلأتملا ردص ثحابم زا یرایسب ناشیا هک تسا لقن : خساپ

دوب. رتارف اردص مال نایب حطس زا هاگ هک درک یم

. تشاد ریظن مک یدادعتسا ینافرع لوصا هب هیلا عتم تمکح طبر و ینافرع لئاسم حرط رد ناشیا

مق هیملع هزوح رد یلوحت هچ و دوب یسک هچ رصاعم نرق ییاردص هفسلف ناجورم نیرت گرزب زا یکی -32

دز؟ مقر

زیربت 1281رد سلا دلوتم ییابطابط :عالهم خساپ

سورد و هفسلف زا هن مایا نآ رد هک هیملع هزوح ورد درک ترجاهم مق هب سیردت یارب ییابطابط عالهم

سیردت لوصا طقف و طقف هکلب ، تنس و باتک یاه شخب ریاس وهن نآرق ریسفت زا وهن دوب یربخ لوقعم

درک. ریاد خاالق، سرد کالس کی و نآرق ریسفت کالس کی ، هفسلف سرد کالس کی دش، یم

هچ هنیمز نیا رد وعالهم دوب ییاه هشیدنا هچ جیورت اب نراقم مق هزوح رد ییابطابط عالهم تیلا 33-عف

درک؟



: خساپ

هدمآ ناریا هب اپورا زا یفسلف یاه بتکم و دیدج یاه هشیدنا هک دش زاغآ ینامز رد عالهم یملع تیلا عف

اب یتاسلج ادتبا یو دوب، ناریار د شرتسگ ردحلا مسیسکرام بتکم .و یتسیلا یرتام تارکفت و دوب

درک؛ مادقا مسیسکرام صوصخ وهب دیدج یاه هفسلف ینابم دقن وهب داد لیکشت دادعتسا الباب طروضح

دوب. « مسیلا ئر شور و هفسلف لوصا » باتک ثحابم نیا لصاح

؟ تسا هدز یقرواپ نآ رب یسک هچ و تسا یسک هچ زا مسیلا ئر شور و هفسلف لوصا باتک -34

. تسا هدز یقرواپ نآ رب یرهطم داتسا و ییابطابط :عالهم خساپ

؟ تسا هدش حرطم یثحابم هچ مسیلا ئر شور و هفسلف لوصا باتک 35-رد

هفسلف هرود کی هئارا -2 مسیسکرام صوصخ هب دیدج یاه هفسلف دقن و مسیلا یرتام ناکرا دقن -1: خساپ

. دشاب زور یاه هلئسم یوگخساپ هک یوحن هب ساالیم

حرطم اه رادید نیا رد یثحابم هچ و درک تاق مال ییابطابط ابعالهم مق رد ییاپورا فوسلیف مادک -36

دش؟

ناشیا روضح هب یررکم و یلا وتم تاسلج عالهم،رد یملع ماقم طاالعزا زا دعب هک نَبرُک یرناه : خساپ

؛ دیسر

یو یاه شسرپ هب وعالهم تشاذگ نایم رد ابعالهم عیشت ،ساالمو هفسلف هراب اررد دوخ یاه شسرپ وا

. تفگ خساپ

؟ دوب یباتک هچ ابعالهم، نبرک یرناه یاه وگتفگ و تاسلج لصاح -37

« هعیش » باتک : خساپ

عیشت بهذم ساالمو نییآ هب هک دوب نیا نبرک یرناه یارب اه رادید نیا لصاح هک تسا رکذ هب (المز

دش) فرشم

ساالم خیراتر د یرهطم داتسا هلمج زا نارظن بحاص زا یرایسب رظن زا هک عالهم رثا نیرت ردق نارگ -38

؟ تسا مادک ، درادن ریظن

. تسا هدش هتشون سلا تسیب تدم ورد دلج تسیب رد »هک نازیملا » ریسفت باتک »: خساپ

تست وساالت

؟ دراد قیبطت هنیزگ مادک اب اردص مال هفسلف رد دوجو موهفم

یطاوتم دنک- یم قدص عوضوم رب ناسکی وحن 1-هب

ککشم - تسا فعض و تدش یاراد و کرتشم -2

ککشم دنک- یم قدص عوضوم رب ناسکی و کرتشم -3

یطاوتم - تسا ناسکی وحن هب قدص لباق ریغ و فلتخم -4



؟ تسا هدش نایب یتسرد هب هنیزگ مادک ،رد تسا فعضو تدش یاراد دوجو هک نیا زا روظنم -2

تسا هدش یوق ، یوق یرما اب بیکرت رثا رب هک تسا فیعض و یوق رون دننامه -1

تسا یکیرات اب بیکرت لصاح ، تینارون فعض نوچمه یدوجو فعض -2

تسا دوجوم تیعقاو زا جراخ دوجو فعض و تدش -3

تسین یکیرات اب ندش بیکرت یارب یزیچ دوجو زا جراخ -4

؟ تسا تسرد دروم مادک هب ناعذا اردص مال هفسلف ساسا 3-رب

دنا هناگی جراخ رد یلو دنا، هناگیب نهذ رد ایشا تیهام و دوجو -1

دنراد صاخ نیّیعت کی ره ایشا اریز ، تسا تیهام قادصم یجراخ تیعقاو -2

دراد ینیع قادصم دوجو یلو دنا، هناگیب رگیدکی واب ینهذ ود 3-ره

دننک یمن نایامن ار یش تیعقاو یتسرد هب کی چیه تیهام و دوجو -4

؟ تسا دروم مادک بیترت هب ییاردص یفسلف لصا نیرت یداینب و نیرت نهک -4

دوجو تلصا - تیلع -2 دوجو تلا صا - تیهام و دوجو تریاغم -1

تیلع - تیهام و دوجو تریاغم -4 تیهام و دوجو تریاغم - تیلع -3

رد ار کرتشم هجو مادک و زیامت هجو موهفم مادک و تسا میهافم مادک لماش بیرت هب ترثک و تدحو -5

؟ دراد رب

دوجو – تیهام - تیهام - دوجو -2 دوجو - تیهام - دوجو - تیهام -1

تیهام – دوجو - تیهام - دوجو -4 تیهام - دوجو - دوجو - تیهام -3

؟ تسا یرت قیقد هجیتن مادک ، تیهام هناب دشاب دوجو هناب تلا صا میریذپب رگا -6

دوب دنهاوخ ضقانتم تایعقاو -2 دوب دهاوخن هناگی یجراخ تیعقاو -1

تخانش ناوت یمن ار زیچ چیه -4 درادن دوجو یتیعقاو چیه -3

یانبم رب تادوجوم نایم زیامت الفو تخا هلئسم سپ ، تسا یتسه مامت نایم کرتشم دوجو موهفم رگا -7

؟ دوش یم لح هنوگچ ییاردص هفسلف

و دوجو تریاغم -4 دوجو یونعم کارتشا -3 دوجو تلا صا -2 دوجو کیکشت -1

تیهام

؟ دهد یم ام هب یرت تسرد هجیتن ترابع مادک ، دشاب لیصا تیهام ای دوجو هک میریذپن رگا -8

دوش یم لا طبا تیهام و دوجو تریاغم لصا -2 دنشاب یم ینهذ اه تیعقاو مامت -1

دوب دهاوخ یموس رما تیعقاو -4 میوش یم هجاوم جراخ رد یداضتم یاه تیعقاو 3-اب

؟ تسا تسردان ییابطابط عالهم دروم رد هنیزگ مادک -9



دش زاغآ ناریا رد یتسیلا یرتام دض و یمسیسکرام یاه هشیدنا شرتسگ زا سپ عالهم یملع یاه تیلا 1-عف

دش زاغآ ناریا هب ییاپورا دیدج یاه هشیدنا دورو اب نراقم عالهم یاه تیلا 2-عف

داد هئارا مسیلا یرتام دقن رب ارعالهو ساالیم هفسلف ، مسیلا ئر شور و هفسلف لوصا 3-رد

تسا هدش هتشاگن عالهم طسوت هک تسا میرک نآرق هنیمز رد ریظن یب یباتک نازیملا ریسفت -4

؟ تسین تسرد کیکشت اب هطبار رد هنیزگ مادک -10

دراد یتاجرد و بتارم ، ککشم دحاو تقیقح -1

تسا دوجو نتشاد فعض و تدش ، دوجو رد کیکشت -2

دوش یم لصاح دوجو ریغ و دوجو بیکرت زا کیکشت -3

تسین رون تقیقح زا جراخ رون فعض و تدش -4

. تسا ساالیم........... هفسلف درواتسد نیرخآ -11

هیلا عتم تمکح -4 قارشا تمکح -3 مسیلا ئر شور و هفسلف لوصا -2 ءاشم هفسلف -1

؟ دوب هچ نآ فده و تشاد یبیقر هچ ادتبا رد هفسلف -12

دننک تفلا خم هفس ابفال نید سدقم عرش قیرط زا دنتساوخ یم نیملکتم کالم- ملع -1

دنوش لصاو قح هب دوهش و فشک قیرط زا دنتساوخ یم افرع - نافرع ملع -2

دننک عافد ینید فراعم اللزا دتسا و لقع قیرط زا دنتساوخ یم نیملکتم کالم- ملع -3

دننک درط ار لقعت و هفسلف یونعم کولس و ریس قیرط زا دنتساوخ یم افرع - نافرع ملع -4

؟ تسا تسردان اردص مال رظن ،زا تیهام و دوجو هراب رد هنیزگ مادک -13

تسا دوجو دراد، تلا صا جراخ ودر دهد یم لیکشت ار یجراخ تیعقاو هچنآ -1

تسا تادوجوم تدحو هناشن هک دنرادن یتوافت مه اب دوجورد عملا ایشا همه -2

اه نآ تدحو هجو ، تیهام و تسایشا الف تخا و زیامت هبنج ، دوجو -3

تسا « تیهام » نامه نیّیعت نیا هک تسه جراخ رد صاخ ینیّیعت اب یدوجو 4-ره

لصاح و داد لیکشت یسرد تاسلج و درک تاق مال ییاپورا گرزب فوسلیف مادک اب ییابطابط 14-عالهم

؟ تسا هدیسر پاچ هب باتک مادک رد ناشیا یوگتفگ

نازیملا َن- برک یرناه -4 هعیش - نوتسلپاک -3 هعیش – نَبرُک یرناه -2 نازیملا - نوتسلپاک -1

؟ دنراد کرتشم عوضوم باتک ود مادک -15

رعاشملا ملا- علا ثودح -2 هیهل اال رهاظملا - داعملا و أدبملا -1

تای اال رارسا - هعبر اال رافس 4-اال هیبوبرلا دهاوش - بیغلا حیتافم -3



.... ینعی دوجو تلا صا -16

تسا دوجو ونآ دیآ یم نهذ هب زیچ کی اهنت یجراخ زیچ ره 1-زا

تسا دوجو لصا نهذ رد اما میسر یم تیهام و دوجو هب یجراخ هدیدپ کی 2-امزا

تسا دوجو مینیب یم هک ییاه زیچ یجراخ تیعقاو -3

دناسر یم ار دوجو موهفم لصا رد هدیدپ ره صاخ نیّیعت -4

؟ تسا یطاوتم ریز میهافم زا دادعت هچ -17

« گنر - ککشم موهفم - تخس مرگ-عملا- »

هس -4 3-ود کی -2 رفص -1

؟ تسین یکی باتک ود مادک عوضوم -18

تاجن افش- -2 هیهل اال رهاظملا - داعملا و أدبملا -1

نآرق ریسفت - بیغلا حیتافم -4 رعاشملا - رافس 3-اال

؟ درادن کرتشم عوضوم نیریاس اب باتک مادک -19

رعاشملا -4 هعبر اال رافس 3-اال هیهل اال رهاظملا -2 تاجن -1

دیا؟ یمن تسد هب اردص مال یفسلف لوصا زا هلمج مادک -20

دیآ یم تسد هب دوجو موهفم نیّیعت نیا وزا تسه ناهج رد صاخ ینیّیعت اب یتیهام 1-ره

دراد ار شدوخ صاخ تیهام یش ره ور نیا ،زا تسایشا الف تخا و زیامت هبنج تیهام -2

تادوجوم و ایشا و تسایشا یتسه لصا نامه دحاو تقیقح نیا ، تسا دحاو یرما یجراخ تیعقاو -3

دنراد تدحو مه اب یتسه تقیقح رد فلتخم

تسا ککشم یتقیقح و دراد عیلا یتاجرد و بتارم ، دحاو تقیقح نیا اما تسا دحاو یتقیقح دوجو -4

؟ تسا یرورض یرما هلئسم مادک هیجوت ، دوجو تلا صا لوبق ضرف 21-اب

نهذ رد دوجوم تیهام -2 جراخ یایشا توافت -1

نهذ رد تیهام و دوجو تریاغم -4 دوجو ثیح زا تادوجوم تدحو -3

؟ تسین تسرد دوجو تلا صا صوصخ رد هنیزگ مادک -22

تسین تیهام و دوجو تریاغم لوبق هب یزاین چیه نآ شریذپ یارب -1

دوش یم نایب رظن نیا رد یجراخ زیامت هیجوت یارب دوجو کیکشت -2

دنراد قرف مه اب تدحو نیع ورد تدحو مه اب یتسه تقیقح رد فلتخم یایشا -3

دنتسه دنم هرهب ککشم یموهفم زا ایشا تقیقح هیرظن نیا 4-رد



تسا دحاو یرما یجراخ تیعقاو هک دراد یم نایب رب............. هیکت اب اردص 23-مال

یدوجو رقف -4 تیهام تلا صا -3 دوجو کیکشت -2 دوجو تلا صا -1

همانخساپ

8 ود هنیزگ -7 راهچ هنیزگ -6 ود هنیزگ -5 ود هنیزگ -4 هس هنیزگ -3 راهچ هنیزگ -2 ود هنیزگ -1

ود هنیزگ -14 هس هنیزگ -13 هس هنیزگ -12 راهچ هنیزگ -11 هس هنیزگ -10 کی هنیزگ -9 کی هنیزگ -

گنر - ککشم تخس - ککشم -عِملا یطاوتم امرگ هس( هنیزگ -17 هس هنیزگ -16 کی هنیزگ -15

اما تسه یسانشادخ هراب رد یشخب مادک ره باتک هس ) راهچ هنیزگ -19 هس هنیزگ -18 ( یطاوتم

کی هنیزگ -23 کی هنیزگ -22 کی هنیزگ -21 کی هنیزگ -20( تسا دوجو هراب رد طقف رعاشملا




