
وطرت و اوتطار: درس دوازدًم   
در چي قٍرتی می گٍییم یک مٍذٍد دارای وطرت اؽت ؟ -1  

گاًی و ارادى صٍد اهدام دًط 
 
.در قٍرتی کي مٍذٍدی بتٍاهط کاری را باا  

؟چعا اهؼان کوؿگعی وطرتموط مسؼٍب می ـٍد ( الك -2  

ای صٍد را با ؾلم و ارادى اهدام می دًط  .بي دلیل این کي کاًر  
.اهٍاع وطرت در اهؼان را هام ببعیط ( ب  

وطرت اذتماؾی –وطرت لعدی   

یط ؟ -3
 
وطرت اذتماؾی چگٍهي پطیط می ا  

هان را بي صطمت بگیعد 
 
جیع بگظارد و ارادى و کار ارادی ا

 
.ًوگامی کي اهؼان بعای رؽیطن بي اًطاف صٍد بتٍاهط بع ارادى دیگعان تا  

یط چیؼت؟ -4
 
توٌا راًی کي باؾث می ـٍد العاد لؿالیت ارادی صٍد را معابن ارادى و میل ما اهدام دًوط  و وطرت اذتماؾی بي وذٍد ا  

 ذلب تبؿیت العاد
تبؿیت ارادى یک اهؼان از اهؼان دیگع بي چوط قٍرت اؽت ؟ -5  

تبؿیت با رضایت -2تبؿیت با کعاًت  -1  

موؼٍر از تبؿیت باکعاًت چیؼت ؟ -6  
صٍد اهدام می دًط ولی  ى یکعاًت زماهی اؽت کي تبؿیت هاـی از تٌطیط و تعس باـط یؿوی کؼی کي با کعاًت از دیگعی تبؿیت می کوط اگع چي کار صٍاؽتي ـطى را با اراد 

.در واوؽ این کار را بي دلیل وطرتی کي ظعف مهابل بعای توبیي او دارد اهدام می دًط و اهدام کارش لهط بعای لعار از توبیي اؽت   

موؼٍر از تبؿیت با رضایت چیؼت ؟ -7  
یط کي لعد معابن با میل دروهی صٍد ارادى ی دیگعی را اهدام دًط  

 
درواوؽ وطرتی کي بطون اؽتمادى از زور و با رضایت ظعف مهابل ایداد می ـٍد . رضایت ووتی بي وذٍد می ا

.دارای مهبٍلیت اؽت   
اوتطار چیؼت ؟ -8  

 وطرتی کي با مهبٍلیت ًمعاى باـط و بي قٍرت رؽمی پظیعلتي باـط



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 

 
 
 
 
 

 

1مهبٍلیت و مؿعوؾیت را مهایؼي کویط  -9  
 مؿعوؾیت مهبٍلیت 

 .وطرت بع اؽاس ـعیؿت و مٍالن با زکم صطاوهط اؾمال می ـٍد  وطرتی کي با مهبٍلیت ًمعاى باـط و بي قٍرت رؽمی پظیعلتي باـط

ن ًا اؾمال می 
 
مطار مهبٍلیت ، صٍاؽت و ارادى کؼاهی اؽت کي وطرت بع ا

 .ـٍد 

 .مطار مؿعوؾیت زن و باظل بٍدن اؽت 

در چي قٍرتی وطرت مؿعوع و در چي قٍرتی فیع مؿعوع اؽت ؟ -10  

.ذای  ی کي وطرت معابن واهٍن و زکم الٌی باـط و تبؿیت از واهٍن با رضایت و میل ًمعاى باـط   

اوتطار فیع مؿعوع چگٍهي ـکل می گیعد ؟ -12   

.در قٍرتی کي وطرت بع صالف زکم صطا باـط و تبؿیت از وطرت ًم از روی رضایت باـط ، اوتطار فیع مؿعوع قٍرت می گیعد   

.در چي قٍرتی وطرت مؿعوع لاوط مهبٍلیت ـکل می گیعد ؟ با محال بوٍیؼیط  -13  

.مدعمی کي ذوایتی اهدام دادى و دؽتگیع ـطى و زکم بع او اذعا می ـٍد : ماهوط . در قٍرتی کي وطرت بع اؽاس زکم الٌی بعلعد اؾمال می ـٍد و العاد با اکعاى می پظیعهط   

 


