
 

 

 عخٌشاًی حجت االعالم دکتش تْاًبیی

 ػضٕ ْیئث ػهًی داَؼگبِ آساد اطاليی ٔازذ کزج

 

 هْضْع: هغئْلیت گشیضی دس داًؾگبٍ. 

 ثب آیبجی اس لزآٌ درثبرِ يظئٕنیث ػزٔع يی کُى.  

 «اعْر ثبهلل هي الؾیطبى الشجین »

 «َفَهَُظَئَهَّ انَِّذیٍَ ُأْرِطَم ِإَنْیِْٓى ََٔنَُظئََََنَّ اْنًُْزطَِهیٍَ  »

رٔس لیبيث ْى اس پیبيجزاٌ ٔ ْى اس کظبَی کّ پیبيجزاٌ طزاؽ »

 «آَٓب رفحّ اَذ طٕال يی کُیى. 

پض يؼهٕو يی ػٕد يظئهّ خیهی زظبص اطث. يظئٕنیث طُگیٍ اطث. 

يظئٕنیث فمظ ثزای پیبيجزاٌ َیظث، اس ُايحٓبیؼبٌ طٕال يی ػٕد. 

َذ؟  کزدِ ا کبری  چّ  کّ  ػٕد.  يی  طٕال  ْى  یبيجزاٌ  خٕد پ اس 

رطبنحؼبٌ را چگَّٕ اَدبو دادِ اَذ؟ ٔ آَٓب آیب ػًم کزدِ اَذ 

 یب َّ؟ 

 «يَّظُْئُٕنٌَٕ  َِٔلُفُْْٕى إََُِّٓى »

در لیبيث ًّْ را َگّ يی دارَذ ٔ آَٓب ًْگی ثبیذ خٕاة دُْذ 

ػبٌ؟  ػبٌ؟ فکز طزيبیّ  ػبٌ را؟  َذ؟ ػًز کزدِ ا کبری  چّ  کّ 

ٓب  َّ اس آَ ػحُذ چگٕ کّ دا طحؼذادْبیی  َبت ٔ ا ؼبٌ ٔ ايکب ْٕػ

 ثٓزِ ثزدِ اَذ؟ 

 «فْسثک لٌغئلٌِن اجوعیي اهب کبًْا یعولْى »

کّ در ر ظى  خذا ل ُیى ٔ ثّ  يی ک طٕال  ٓب  ًًب اس آَ يث زح ٔس لیب

ػُذ در  طخگٕ ثب ظحی پب ًّ ثبی دبو دادِ ْ کّ اَ ْبیی  ًّ کبر ْ

 لیبيث. 

ثّ  یب  َى؛  يی دا ٓى  ظئٕنیث ي يٕرد ي کّ در  طث  یبجی ا ٓب آ ایُ

جؼجیزی يظئٕنیث گزیشی؛ کّ زبال يجسث يٍ يظئهّ، يظئٕنیث گزیشی 

 در داَؼگبِ اطث. 

يٕرد  َذ در  هی ثٕد یبت ک یٍ آ فحى ا يٍ گ َذگی.  ْبی س جّ  ًّ خُ ْ

( طغر  ٔچیش اطث: ٖسيیُّ ٔ ػٕايم جأثیزگذار در رفحبر اَظبٌ 

 ( ارسػٓبی فزُْگی. ٖ( طغر جسٕل ْٕع ٕجسٕل ػخـیث 

انجحّ ػٕايم ثظیبری ٔخٕد دارد، ًّْ را َخٕاطحیى ثگٕییى طؼی 

کزدِ ایى کّ آَٓبیی کّ ػبخؾ اطث ٔ ثؼضی اس ػٕايم دیگز ْى در 

بطث را ثیبٌ کُیى. ًْیٍ يًکٍ اطث؛ ػًب طٕال کُیذ دل ًْیٍ ْ

چزا ثؼضی رفحبرْبی ثذ، دنیهغ چیظث؟ جب زبال فکز کزدیذ چزا؟ 

ُیى  گزدد. ثجی يی  ثز  ـیث  سٕل ػخ طغر ج ثّ  ٓب  کی اس آَ غیش ی ه

ًَ فشد چگْ یي  صیت ا حْل ؽخ ػٓبی  ت ْٕع، ارس سٕل  طغر ج طث؟  ا

 د: گزد یطّ ػبيم ثز ي ٍیثّ ا فزُْگی

 تْضیح اّلی: 

ْبی   طغر َیبس طّ  ظبٌ اس  نٕ: اَ ْبو يش ْزو آثزا یّ  جك َظز ع

ثذَی،  طغر  َذگیغ،  عٕل س طث در  خٕدار ا َی ثز ظًبَی، رٔا خ

 اخحًبػی ٔ فزُْگی. 

 (عطح ثذى: ٔ

ْبی  یث، َیبس ثّ ايُ یبس  سث َ یذ. ث يی آ یب  ثّ دَ کّ  يی  آد

کزدٌ،  طحزازث  یذٌ، ٔ ا ػبيیذٌ، خٕاث خٕردٌ، آ ثم  یک ي فیشیٕنٕژ

زيب ٔ گزيب. ایُٓب يزثٕط ثّ ثذٌ اَظبٌ يی ػٕد. زحی َیبسْبی ط

 خُظی. 



 

 

 عطح اجتوبعی: (ٕ

ؼٕیك،  ظیٍ، ج ثّ جس یبس  يی رٔد، َ ثبالجز  ظبٌ  کّ اَ مذار  یک ي

يسجث داػحٍ، يسجث کزدٌ، ٔ دیگزاٌ را پذیزفحٍ، ػغم، اسدٔاج ٔ 

 ایٍ يظبئم ٔلحی اَظبٌ ثبال يی آیذ. 

 َیبس پیذا يی کُذ. خْد ؽکْفبیی (ثّ ٖ

زم  یٍ يزا یک اس ا کذاو  ظبٌ در  کّ اَ ظحگی دارد  کّ: ث دّ آَ َحی

طغر  هّ  ػخؾ در يزز یک  ـیث  گز ػخ ػذ؟ ا ػذِ ثب یث  ـیحی جثج ػخ

جٕاٌ اس  يی  ظبری  چّ اَح ػذ،  ػذِ ثب یث  ثذَی جثج ْبی  َیبس

طبنّ اطث زبال یب  ٖٓطبنّ یب  2ٕرفحبرْبی أ داػث؟ ٔلحی کّ 

یب يذیز. یب ثّ ْز درخّ کّ رطیذِ انجحّ کبريُذ یب ػبغم اطث، 

لف  ثذَی يحٕ ْبی  طغر َیبس کّ در  طث  حز ا گبٌ کً ثیٍ فزْیخح در 

ُبٌ  کّ ًْچ ػُذ  ظبَی ثب فزاد ک یٍ ا لث ا یک ٔ گز  نی ا َذ. ٔ ثًب

دارَذ ثّ َیبسْبی ثذَؼبٌ پبطخ يی دُْذ، چّ اَحظبری يی جٕاٌ 

ي ًبع،  یزٌٔ در اخح طبدِ آٌ را ث ْبی  ثبل  ػث؟ ي ٓب دا ی اس آَ

ثیُیذ کّ ػًب را اس خب يی پزاَُذ ثب ثٕق. ایٍ يؼهٕو اطث کّ 

گز  نی ا طث. ٔ خٕد ا ْبی  پبییٍ َیبس طغٕذ  ُبٌ در  فزد ًْچ یٍ  ا

مٕق  فظ ز ثبال، ز طغر  یذ رٔی  ُذ، ثیب ػذ ک یٕاع ر یٕاع  ظبٌ  اَ

کّ در  ثبٔری،  خٕد  ػکٕفبیی،  خٕد  پذیزی،  ظئٕنیث  گزاٌ، ي دی

یک یب َشد طث  يم ا ؼًب کب ظبٌ ٔال دب اَ طث.  ایُ يم ا ظبٌ کب ثّ اَ

خٕدع را ثبٔر کزدِ اطث. ًّْ اطحؼذادْبیغ را کؼف کزدِ، ػکٕفب 

سیظ  ْذ. در ي دبو د طث اَ کبرع را در ُذ  يی ک طؼی  ُذ. ٔ  يی ک

داَؼگگگبِ ْگگى ًْگگیٍ اطگگث. داَؼگگدْٕبیی کگگّ درص يگگی خٕاَُگگذ، 

کّ  يذیزاَی  ظحُذ،  کّ ْ ُبَی  ُذ، کبرک يی دْ کّ درص  طحبداَی  ا

چمذر جٕاَظحّ اَذ َیبسْبی طغر فزدی ٔ ْظحُذ، ثزيی گزدد کّ 

هّ  ؼًب اس يزز خٕة لغ زذ؟  چّ  جب  ػُذ  کزدِ ثب جأيیٍ  ـیحی را  ػخ

َذ ٔ  ٓب را دار َذ ٔ ایُ کزدِ ا جٕر  ًبػی ػ ثذَی ٔ اخح ْبی  َیبس

نی  ػٕد ٔ يی  طخ دادِ  ْى پب فزدی  ْبی  ثّ َیبس ٓب  فظ ایُ ثزای ز

ًبٌ ثظحگی دارد چمذر ثّ َیبسْبی فزدیؼبٌ پبطخ دادِ ثبػُذ. ْ

لذر يی جٕاٌ اس آَٓب اَحظبر داػث کّ يظئٕنیث پذیز ثبػُذ یب 

 يظئٕنیث گزیش. 

 تحْل ؽخصیت ثش اعبط دیذگبٍ اعالم: 

برِ کّ  يؼبدل َیبسْبی ثذَی در دیذگبِ اطاليی يی ػٕد؛ َفض اّي

در آٌ ػمم ْظث ٔنی لذرجغ خیهی يسذٔد اطث. ثیؼحز َفض اَظبٌ 

ًبػی ْبی اخح طث. َیبس زبکى ا کّ  طث  يّ  ا فض نّٕا ؼبدل آٌ َ را ي

آٔردِ او کّ در آٌ ػمم ٔ َفض در گیزَذ. گبْی ایٍ پیزٔسی ثب 

ػمم اطث گبِ ثب َفض ٔ طغر فزدی را َفض يغًئُّ گفحّ او کّ در 

 ایُدب ػمم ثیؼحز غهجّ دارد ثز َفض ٔ ًْبٌ يخبعت آیّ: 

 « َیب َأیَُّحَٓب انَّْفضُ اْنًُْغًَِئَّةُ  »

 بو ثزطذ، اَظبَی کّ ثّ ایٍ يم

 «خلی جنتی وادمرضیه فدخلی فی عبادی  ةراضی»
عجیؼی اطث کّ ثّ خٕد ػکٕفبیی کبيم رطیذِ ایٍ فزد ٔ طؼی يی 

چّ  فزدی ٔ  چّ  ْذ.  دبو د ظُث اَ سٕ از ثّ َ ظئٕنیحغ را  ُذ ي ک

يی رٔد  گز،  خبی دی ْز  چّ در  ؼگبِ  سیظ داَ چّ در ي ًبػی.  اخح

 ایٍ يمذيّ يی گٕیى:اَدبو يی دْذ ٔ اس ػٓذِ آٌ ثزيی آیذ. ثب 

 ؟ داًؾجْ چَ هغئْلیتی داسد 



 

 

کظت ػهى ٔ داَغ در رػحّ جسـیهی خٕدع در راطحبی ْذف خٕدع اگز 

در کظت ػهى خذیث َکُذ ثبػث افث جسـیهی يی ػٕد، ًَزِ کى يی 

ػذو  یث ٔ  ـبٌ کیف فث َم ثیٍ ر کّ اس  یشِ اع  ْذف ٔ اَگ آٔرد. 

 پیؼزفث جسـیهی را در پی دارد. 

 بعث هی ؽْد کَ داًؾجْ هغئْلیت گشیض هی ؽْد؟ چَ چیضُبیی ث

صیلیٔ ؽتَ تح ثَ س قَ  عذم عال چّ در ( يٕساٌ،  َغ آ چّ در دا  .

داَؼدٕیبٌ، اگز ثّ خبعز جُٓب یک ػغم، یب آَکّ خبَٕادِ گفحّ 

کبنیف،  ٓذِ ج ػذ اس ػ کزدِ ثب خبة  ـیهی را اَح ػحّ جس َذ. ر ا

اضبفّ  طبػث ْى ٔلث ٕپزٔژِ ْب ٔ جسمیمبجغ ثز ًَی آیذ ٔ اگز 

َذ اس  يی جٕا کّ  زبنی  ػذِ او. در  يٍ االف  یذ  يی گٕ دارد، 

ؼگبِ  َذارد در داَ لّ  چٌٕ ػال ُذ.  طحفبدِ ک ؼگبِ ا َّ داَ کحبثخب

 يی چزخذ. ٔ ٔلث را جهف يی کُذ. 

پژُّؼ(ٕ یق ّ  ثشای تحق کبفی  صت  یبد عذم فش طی س دى در چٌٕ ز  .

 اطث. 

 عذم استجبط هذاّم ثب اعتبداى. (ٖ

 . هبلی، سّحی ّ جغوی(ّضعیت ًبهٌبعت 4

 . اخز غیش اصْلی ّاحذ ُبی دسعی( 2

ؽی( 6 وک آهْص عبیل ک جْدى ّ یب ً یٍ هح ْب ا ؼگبِ  ضی اس داَ . ثؼ

 ايکبَبت را َذارَذ. 

کّ عذم آؽٌبیی اعتبداى ثب هِبست ُب ّ فٌْى ًْیي تذسیظ، ( 7

 داَؼدٕ ػاللّ اع را اس دطث يی دْذ. 

 هذسک گشایی.  (8

 ْعبت تحقیق. ( کبسثشدی ًجْدى هْض9 

 . عذم حوبیت اص پبیبى ًبهَ ُب اص عْی دّلت( ٓٔ

  غیش هشتجط ثْدى آهْصػ ثب هؾبغل آیٌذٍ.( ٔٔ

 .عذم ثشًبهَ سیضی صحیح تحصیلی ّ اعتفبدٍ اص صهبى (ٕٔ

يذیزیث سيبٌ کّ خٕدع یک طًیُبر يی خٕاْذ. کّ چگَّٕ سيبٌ را  

ثّ  کزدِ ٔ  ًم  خٕد ػ ظبیف  ثّ ٔ  ظبٌ  کزد ٔ اَ يذیزیث  جٕاٌ  يی 

 خـٕؽ داَؼدٕ در جسـیم يٕفك ثبػذ. 

 

 هغئْلیت اعتبد

لذاو  ؼدٕیبٌ ٔ ا ثزای داَ َغ  هى ٔ دا ظت ػ ُّ ک ًٕدٌ سيی فزاْى َ

ثزای جسمیمبت ٔ پژْٔؼدٓبی يخحهف ثّ يُظٕر کًک ثّ زم يؼضالت 

يٍ  کّ  فی  ؼٕر. جؼزی ؼزفث ک ًبػی ٔ پی گی ٔ اخح ـبدی، فزُْ الح

 ارائّ دادِ او يًکٍ اطث در خیهی خبْب َیبیذ. 

 عْاهل هغئْلیت گشیضی اعتبداى

ؼدٕ .ٔ یبد داَ ؼذاد س یبٌ در ج

 کالص ْبی درص. 

ػذو ػُبیث کبفی ثّ اطحبداٌ  .ٕ

 َخجّ یؼُی دٔؽ ٔ دٔػبة يحأطفبَّ یکظبٌ اطث. 

ػذو جٕخّ ثّ ٔضؼیث رفبْی ٔ  .ٖ

ػحّ  ػغم دا ُذ  یب چ کالص ٔ  جب  ُذ  َذ چ کّ يدجٕر طحبداٌ  مٕلی ا ز

 ثبػُذ. 

ػذو اطحمزار داَؼگبِ ْب در  .4

طحزاجژیک  جزدی ٔ ا ـًیًبت راْ يبنی ٔ اداری ٔ ج ؼبد  سذٔد اث ي



 

 

 يسهگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگی ٔ 

 يُغمّ ای. 

ػگگگذو ػبیظگگگحّ طگگگبالری در  .2

 اَحخبة يذیزاٌ داَؼگبْی. 

جذریض  .6 ظف  طبػبت يٕ فشایغ  ا

 اطحبداٌ. 

ًبیحی ٔ  .7 ْبی ز طث  ػذو طیب

 جؼٕیمی اس َخجگبٌ. 

 ػذو ازظبص يظئٕنیث. .8

 

 هغئْلیت کبسکٌبى ّ هذیشاى: 

فزاْى ًَٕدٌ سيیُّ ثزای ارججبط ثیٍ اطحبداٌ ٔ داَؼدٕ ٔ زحی 

 ایدبد ارججبط ثیٍ خبيؼّ ٔ داَؼگبِ. 

 

 عْاهل هغئْلیت گشیضی: 

ػذو جٕخّ ثّ ػبیظحّ طبالری  .ٔ

 در گشیُغ کبرکُبٌ. 

ٓبرت  .ٕ ػحٍ ي ـؾ ٔ َذا ػذو جخ

 کبفی. 

فمظ خٕاطحّ ػغهی پیذا کُذ ٔ آٌ کض ْى کّ أ را پذیزفحّ گفحّ 

 ثیگگگب ایُدگگگب يؼگگگغٕل ثگگگبع ٔ يٓگگگبرت َگگگذارد.فؼگگگالً 

کزدٌ  کبر  ثزای  یشِ  ثزٔد. اَگ ْى در  کبر  یز  ْذ اس س يی خٕا

 َذارد. 

 َذاػحٍ ايُیث ػغهی.  .ٖ

ثز  .4 ُبٌ در ثزا يث کبرک يمبٔ

 فُبٔری خذیذ، ًْچُبٌ يی خٕاُْذ طُحی کبر کُُذ. 

طٕدگی  .2 طی اداری ٔ فز ثزٔکزا

 ػغهی. 

زدگگى سیگگبد کگگبر يٕخگگت ثگگی  .6

 یشی، دیز زبضز ػذٌ طز کبر یب غیجث. زٕؿهگی، اس کبر گز

ؼبٔرِ  .7 یب ي ػزکث دادٌ  ػذو 

ضی  ُبٌ در ثؼ يذیزیحی. کبرک ْبی  غّ  ُبٌ در زی طحٍ اس کبرک َخٕا

يسیظ ْبی داَؼگبْی دیذِ ًَی ػَٕذ. فمظ اس آَٓب يی خٕاُْذ یک 

 کبر را ؿجر جب ػت اَدبو دادِ ٔ ثزَٔذ خبَّ. 

 ی السو. ػذو آيٕسع ْبی ضًٍ خذيث در ایدبد يٓبرت ْب .8

ازظبص گًبػحّ ثٕدٌ در خٓث جسمك اْذاف دیگزاٌ َّ اطحمالل  .9

 ٔ ْٕیث. 

ٌبى ؾجْ ّ کبسک عتبد، داً ثشای ا لی  ُب ک جًب  ساُکبس چٌٕ جمزی (

 يؼحزک اطث. (

 تقْیت ثبّسُبی دیٌی  .1

 «ػهى یؼهى ثبٌ هللا یزی»

َذگی اع را  ْبی س ظّ  ًّ نس طث، ْ ضز خذا َذ در يس يی دا کّ  ظی  ک

ُ يی ک یث  َذ رٔ طث خذأ کبرع را در ُذ  يی ک طؼی  ُذ.  يی ثی ذ ٔ 



 

 

ؼٕیمى  ْى، ج يی د دبو  خذا اَ ثزای  يٍ  یذ:  يی گٕ ْذ.  دبو د اَ

 ثکُُذ یب َکُُذ. يٍ ٔظیفّ او را اَدبو دادِ او. 

 

 تقْیت اًگیضٍ  .2

 «ٔ اجمٕا هللا انذی اَحى ثّ يؤيٌُٕ»

ػیِٕ  ٓب  ُذ ایُ يی ک یث  ؿبنر جمٕ ًبل  ثزای اػ یشِ را  لزآٌ اَگ

 خیهگگگی اس ػگگگًب اس خبْگگگبی يخحهفگگگیْگگگبی يًٓگگگی اطگگگث. 

آيذِ ایذ. در داَؼگبِ ْبیحبٌ يی ػٕد ًْبیغ ػٓزَٔذ يظئٕل را 

ثّ ػکم ْبی يحُٕع جز ثزگشار کزد. اطبص لضیّ را خب اَذاخث، 

 رٔع سیبد اطث. 

اس ایٍ ػیِٕ ْبی لزآَی اطحفبدِ ثکُیى ٔ فزُْگ ايز ثّ يؼزٔف 

 ٔ َٓی اس يُکز را گظحزع دْیى. 

 بیذ: خذأَذ يی فزي

آٌ خذایی کّ ثّ آٌ ایًبٌ داریذ جمٕایغ را داػحّ ثبػیذ، پزٔا 

 کُیذ، در يسضز خذا زیب کُیذ. ثؼذ يی گٕیذ: 

َیب َأیَُّٓب انَّبصُ ُكُهْٕا ِيَّب ِفي األَْرِف َزالالً َعیِّجًب َٔالَ َجحَِّجُؼْٕا ُخُغَٕاتِ  »

 «انؼَّْیَغبٌِ إََُِّّ َنُكْى َػُذٌّ يُِّجیٌٍ 

ٌ چیشی کّ خذأَذ ثّ ػًب رٔسی داد، يـزف کُیذ ٔ يی گٕیذ اس آ

کّ اس ػیغبٌ پیزٔی َکُیذ. یؼُی أل جأيیٍ َیبسْبی ثذٌ اطث. 

فزاْى   ُّ يب ٔ سيی طحبداٌ  ػغهی ٔ ا ظز  يب اس َ ُبٌ  گز کبرک ا

ْذ.  يی د دبو  خٕة آٌ اَ ػذ  ْى ثب یشِ  ؼدٕ ٔ اَگ ثزای داَ ػذ  ثب

ػ طزاؽ  یذ  یذ، َزٔ ًی گٕ ْى أل َ َذ  یذ: اس خذأ يی گٕ یغبٌ. 

يی  یٍ  یذ. ٔ ا ػیغبٌ َزٔ طزاؽ  یذ ٔ  طحفبدِ کُ يٍ ا ْبی  ًث  َؼ

 جٕاَذ در اَظبٌ اَگیشِ ایدبد کُذ. 

 تقْیت حظ ًْع دّعتی .3
 

 اًَب انًؤيٌُٕ اخِٕ

 

 

 
 

 

 

ثُگگی آدو اػضگگبی 

 یکذیگزَگگگگگگگگگذ
 

کگگّ در آفگگزیُغ س  

 یگگگگک گْٕزَگگگگذ

یز   یذ، آٌ را جؼً حّ ای را د فزٔ ریخ ظحّ ٔ  یٕار ػک ضز د ضزت خ ز

ًَٕد چٌٕ يحؼهك ثّ دٔ عفم یحیى کّ پذر ؿبنسی داػحُذ، ثٕد. 

کّ  چزا  ُذ  جٕخٓی َکُ ظحُذ  يی جٕاَ طث.  طحی ا َٕع دٔ زض  یٍ  ا

کبر  ؼبٌ  نی ای َذ. ٔ ْى َکزد پذیزایی  حی  ٓب ز ػٓز اس آَ فزاد  ا

ثزای کّ  ظی  گش ک َذ. ْز دبو داد يی  خٕد را اَ دبو  کبر اَ خذا 

دْذ، اگز جؼٕیك ْى َؼٕد ٔززف ٔزذیث ْى ثؼُٕد، ايیذع را اس 

دطث ًَی دْذ کّ يٍ کبرو را ثّ درطحی اَدبو دادو ٔنٕ آٌ کّ 

دیذِ َؼٕد. ْز چُذ ٔظیفّ ایٍ اطث کّ دیذِ ػٕد. ٔنی فزد ثبیذ 

 اس درٌٔ خٕد را جمٕیث کُذ. 

بدِ اَذ، گفث چزا زضزت يٕطی دخحزاٌ زضزت ػؼیت را کّ دیذ ایظح

ظحُذ.  ػؼیت ْ حزاٌ  ٓب دخ ظث ایُ ًی داَ یذ؟ َ ظحبدِ ا دب ای ایُ

فًٓیذ ایُدب ججؼیضی ػذِ. گفحُذ: چٕپبَبٌ يی آیُذ اس چبِ آة 

ضزت  ًبَیى. ز ظز ث یذ يُح دب ثب ْز رٔس ایُ يب  َذ، ٔ  يی دار ثز 

يٕطی )ع( ثّ آَٓب کًک کزد. ایٍ زض َٕع دٔطحی اطث. يی جٕاَظث 

 غی َذارد. ثگٕیذ: ثّ يٍ رث

کبس. .4 عجقت دس  ٌگ   تشّیج فشُ

 فبطحجمٕا انخیزات



 

 

فق. .2 فشاد هْ ؾْیق ا يٍ  ت خذ 

 ايٕانٓى ؿذلّ جغٓزْى ٔ ؿم ػهیٓى

 سکبجؼبٌ را ثگیزیذ ٔنی ثز آَٓب درٔد فزطث پیبيجز. 

اَظبٌ يٕفك را ثبیذ جؼٕیك کزد. اگز در يظدذ جؼٕیك ػٕد کّ یک 

يثالً  طث.  ًبس ا يّ َ ُگ الب ػذِ ٔ آٌ فزْ جزٔیح  ْى  گز  ُگ دی فزْ

 انًپیبدی ْب را خبیشِ يی دُْذ. آٌ را در يظدذ ثذُْذ. 

 «یزفغ هللا انذیٍ ايُٕيُکى ٔ انذیٍ أجٕانؼهى درخبت »

ثّ ا َذ  ًبٌ ثیبٔر کّ ای ظبَی  ثّ ک َذ  ظحُذ خذأ هى ْ ْم ػ ٔ ا

 درخبجی دادِ اطث. ثجیُیذ خذا چگَّٕ جؼٕیك يی کُذ؟ 

اَی زفیظ ػهیى ٔ یب انمٕی االيیٍ » اًتصبة هذیشاى ؽبیغتَ. 6 

» 

  ثشًبهَ سیضی صحیح ّ اصْلی. 7 

هبى. 8  طث. هذیشیت ص ػذِ ا یبد  ظى  يبٌ ل ْبی س ظًث  ًّ ل ثّ ْ  .

ٔانفدز، ٔ انـجر، ٔانضسی، ٔانؼـز، ٔانیم ٔ ایٍ َؼبٌ يی دْذ 

 کّ سيبٌ خیهی اًْیث دارد. 

  ًظن ّ اًظجبط. 9 

. خذا ثّ زضزت يزیى)ع( کّ زبل يظبػذی در زیٍ تالػ ّ کْؽؼ. ٓٔ 

 سایًبٌ َذاػحُذ، فزيٕد: ثهُذ ػٕ ایٍ ػبخّ درخث را جکبٌ ثذِ

 جب خزيب ثزای جٕ ثیفحذ ٔ اس آٌ اطحفبدِ کٍ. 

  هؾبسکت دادى آحبد. ٔٔ 

 « االهشُن ؽْسی ثیٌِن ٔ»  هؾْست پزیشی ّ هؾبّسٍ. ٕٔ 

ثشگضاسی عویٌبسُب ّ کبسگبٍ ُبی آهْصؽی، هِبست ُبی صًذگی . ٖٔ

ؾگبُی ُبی داً حیط  ثبّسی دس ه خْد  ٌْاى  جأثیز دارد  ثب ع هی  خی

 طغر فزدی ٔ ػخـیحی افزاددر جمٕیث زض خٕد ثبٔری ٔ 

  خْد ثبّسی ّ تفکش هثجت. 4ٔ 

  حل هغئلَ ثَ جبی پبک کشدى صْست هغئلَ. 2ٔ 

ًی. 6ٔ  ِبی دسّ ثب ُیجبً لَ  ٓبرت هقبث ؼى، ي حزل خ ضغزاة، کُ ، ا

ٓى ٔ در  خبی آٌ ي کّ  خالق  کز  ًذنی، جف يؤثز ْ جبط  ْبی ارج

ی. داَؼگبِ خبنی اطث ٔ ثبیذ جمٕیث ػٕد. ٔ داػحٍ جفکز اَحمبد

 ؿهٕات. 

 


