
ًٍیت ایعاهی وبل از ػٌٍر اؽالم چگٍهي بٍدى اؽت ؟ -1  

میضتي با اؽاظیع 
 
میضتي بٍد . ًٍیتی دیوی و ا

 
مٍزى ًای اؽاظیعی درا

 
یین زرتؿت کي با ا

 
ن کي ًٍیت ًای اذتماؾی متماوتی داـتي اهط در ؾهایط و ارزش ًای ا

 
ٍیت وازطی پیطا ، ًاوٍام ایعاهی با ا

.کعدهط   

جیعی در ًٍیت ایعاهی گظاـت ؟ -2
 
اؽالم چي تا  

ارزش ًای تٍزیطی اؽالم ، ایعان را بي ذٌان اؽالم ملسن ؽاصت و ًٍیت ایعاهی بي قٍرت ًٍیت اذتماؾی ( 2.ایعاهیان با پظیعش اؽالم بي تمؼیعی تٍزیطی از ًٍیت صٍد دؽت یالتوط (1
مط 

 
وگی دوم ذٌان اؽالم در مواظن مضتلك گؼتعش یالت( 3.بضؿی از ذٌان اؽالم در ا زبان لارؽی بي ؾوٍان زبان لًع  

وگ اؽالمی در مهابل ذوگ ًای قلیبی و زملي مقٍل چگٍهي بٍد ؟ -3 واکوؾ  لًع  

وگ اؽالمی در ذوگ ًای قلیبی بي دلؽ مٌاذمان پعداصت و در زملي مقٍل ، مٌاذمان را درون صٍد ذظب و ًضم کعد  .لًع  

وگ ایعاهی داـتي اؽت ؟ -4 ٍیت لًع جیعی دًر
 
ذٌان فعب چي تا  

وگی دچار ؽاصت کي باؾث ـط تكٍیعی کي تاریش هگاران فعبی از ًٍیت ا  می الها می کعدهط ، در بین ذٍامؽ ؽالذٌان فعب در هضؼتین رویاروی  ی ، ذًویت مؼلماهان رابي صٍدباصتگی لًع
این ًٍیت در والب ؾواوین وٍم گعایاهي و هاؽیٍهالیؼتی امت اؽالمی رابي اوٍام . بلکي ًٍیتی بٍد ؽکٍالر و دهیٍی . اؽالمی و ایعاهی رواج پیطا کوط کي این ًٍیت تٍزیطی و زتی اؽاظیعی هبٍد 

.مضتلك لارس ، تعک و ؾعب تهؼیم می کعد   

وگ فعب چي بٍد ؟ -5 واکوؾ متمکعان ایعاهی در مهابل رویکعد تهلیطی بي لًع  

وردهط ماهوط فعب زدگی ، بازگؿت بي صٍیؿتن 30متمکعان ایعاهی از دًي 
 
جاری در ههط این رویکعد و ًٍیت ًای کاذبی کي از این ظعین ؽاصتي می ـط ، پطیط می ا

 
....  و بي بؿط ا  

ورد ؟ -6
 
جیعاتی را در ًٍیت ایعاهی پطیط ا

 
اههالب اؽالمی چي تا  

بعی امام صمیوی با اؽتما وگ ایعاهی بي صٍیؿتن الٌی و تٍزیطی صٍد گعدیط و بازگؿت بي ًٍیت اؽالمی بي ًر ن و اًل بیت ، مععح ـطن دى اههالب اؽالمی مٍذب بازگؿت لًع
 
مٍزى ًای وعا

 
از ا

جیعات اههالب اؽالمی بٍد 
 
.ایعان بي ؾوٍان ولب تپوطى بیطاری اؽالمی از دیگعتا  

جیعی در ازیای ًٍیت ذٌان اؽالم داـتي اؽت ؟ -7
 
اههالب اؽالمی چي تا  

وگی ذطیط در ذٌان ػاًع ـٍد و الن ًای ذطیطی بع روی اهطیؿموطان فعبی باز ـٍد تا ن اههالب اؽالمی مٍذب گعدیط اؽالم بي ؾوٍان یک وعب لًع
 
ًا کي ؽکٍالریغم و دهیٍی ـطن رابي ا

.ؾوٍان ؽعهٍـت زتمی بؿعیت می داهؼتوط بي بازبیوی هؼعات پیؿین صٍد بپعدازهط   

ًٍیت ایعاهی: درس یازدًم   


