
 تسوِ تؼالی

 تمفپیام های آسماوی پایه ه دومال های درس ؤس

 خودت را امتحان که

هی صیشا ّاسٍى سا آفشیذُ خذا  .تَضیح دّیذ کِ چشا تْلَل ّشگض چیضی اص ّاسٍى دس خَاست ًوی کشد؟1.

ًذ تَاًایی ٍ قذست تی اًتْا داسد ٍ خَاستِ ّایص سا اص خذا هی خَاّذ دس داًست ٍ اػتقاد داضت کِ خذاٍ

 حالی کِ ّاسٍى دس تسیاسی اص هَاسد ًاتَاى ٍ ضؼیف است.

ى اص خذاًٍذ پٌْاى دػای ّیچ یک اص تٌذگا .چشا خذاًٍذ ّوِ دػا ّا سا هستجاب ًوی کٌذ؟ تَضیح دّیذ.2

الثتِّ گاّی اٍقات اص خذاًٍذ چیض ّایی سا دس  . ًویواًذ ٍ اٍ دسخَاست ّیچکس سا تی پاسخ ًوی گزاسد

ٍ صیاى ها آگاُ است،  شی اص سَدست. خذاًٍذ کِ تْتش اص ّش کس دیگخَاست هی کٌین کِ تِ هصلحتواى ًی

  اسة تش است تِ ها هی دّذ.ٌسا کِ هفیذتش ٍ ه تِ جای خَاستِ ها، چیضی

جٌگ احذ کِ هسلواًاى ضکست سختی دس  ؟هسلواًاى سا تا چِ ضشایطی یاسی کشد ،.خذاًٍذ دس جٌگ احذ3

، پیاهثش ٍ یاساًص سا تکطٌذ تا خیالطاى کٌٌذ خَسدُ تَدًذ هطشکاى تصوین گشفتِ تَدًذ دٍتاسُ تِ ضْش حولِ

تقَا داضتِ تاضیذ ٍ صثش کٌیذ ساحت ضَد ٍ هسلواًاى ًا اهیذ ضذُ تَدًذ. فشضتِ ٍحی آهذ ٍ گفت اگش 

تا پٌج ّضاس فشضتِ یاسیتاى هی کٌذ. ایي ٍحی تاػث دلگشهی هسلویي ضذُ ٍ تا ًیشٍ ٍ اهیذ تِ طشف  ًٍذخذا

 دضوٌاى حولِ کشدًذ ٍ هطشکاى پا تِ فشاس گزاضتٌذ.

ٌٌذ ٍػذُ یاسی تِ کساًی کِ اٍ سا یاسی ک ًٍذتَاًین خذاًٍذ سا یاسی کٌین؟ خذا.تَضیح دّیذ ها چگًَِ هی 4

دادُ است.هٌظَس خذاًٍذ اص یاسی اٍ تَسط ها تٌذگاى، یاسی دیي اٍست یؼٌی ها تا جْاد دس ساُ خذا، دفاع اص 

دیي تا جاى ٍ اهَالواى ٍ تا ػول تِ دستَسات خذاًٍذ دس اًجام ٍاجثات ٍ تشک هحشهات، دس ٍاقغ خذاًٍذ سا 

ٍ پایذاسی دیي اٍ ضذُ این. ایي کاس آًقذس ًضد خذاًٍذ اسصضوٌذ است کِ آى سا یاسی کشدُ این ٍ هَجة ثثات 

، ٍػذُ یاسی ٍ کوک قطؼی تِ کساًس دادُ است کِ اٍ سا یاسی هی یاسی خَدش داًستِ است ٍ دس هقاتل

  کٌٌذ.

 فعالیت کالسی

ی ضؼیف یتفْواًذ کِ ضوا تٌذُ ّاخَاست  سی داضت؟ هیتِ ًظش ضوا، تْلَل اص ایي دسخَاست ّا چِ هٌظَ

  ّستیذ.



 سؤال های مته

تَاى یاسی خذا سا جلة کشد،  ی کِ هیی.تا صثش ٍ تقَا چگًَِ هیتَاى یاسی خذا سا جلة کشد؟ یکی اص ساُ ّا1 

ٌین ٍ دس ّش هَ قؼیتی، اص ، صثش کختی ّاش ها تتَاًین دس تشاتش هطکالت ٍ سصثش کشدى ٍ تقَا داضتي است. اگ

 گٌاُ دٍسی کٌین، خذاًٍذ تیص اص پیص، یاسی خَد سا ًصیة ها خَاّذ کشد.

 .تقَا یؼٌی چِ؟ تقَا یؼٌی اًساى دس ٌّگام هَاجِ ضذى تا گٌاُ اص آى دٍسی کٌذ.2

دػا ّایی کِ هستجاب ًوی ضَد چِ هی فشهایذ؟ ّیچ هسلواًی خذاًٍذ سا ًوی خَاًذ  سسَل خذا دس تاسُ.3

هگش ایي کِ دػایص یا دس ّویي دًیا هستجاب هی ضَد، یا خذاًٍذ آى سا تشایص دس سٍص قیاهت رخیشُ هی 

 اص گٌاّاًص سا هی آهشصد.کٌذ ٍ یا دس تشاتش آى دػا، تخطی 

َا  اَّلزیيَ آهٌََا اِى تٌَصُشٍُا اهلل یٌَصُش کُن ٍَ یُثَثِّت اَقذاهَکُن( چیست؟ ای کساًی کِ ایواى اَ )یا .هؼٌی آی4ِ یُّْ

 آٍسدُ ایذ اگش خذاًٍذ سا یاسی کٌیذ اٍ )ًیض( ضوا سا یاسی هی کٌذ ٍ قذم ّایتاى سا استَاس هی گشداًذ.

چیست؟ ٍ پشٍسدگاستاى گفت: هشا تخَاًیذ تا )دػا( ضوا سا  ة لَکُن(جٍَِ قالَ سَتُّکُنُ ادػًَی اَستَ)هؼٌی آیِ .5

 تپزیشم.

خي هی اس دس تخص ّای هختلف ًواص تا خذاًٍذ سضگًِ اص خذاًٍذ یاسی هی خَاّذ؟ًواص.اًساى دس ًواص چگ6َ

گَیذ ٍ اص اٍ یاسی هی طلثذ. دس ایي حال کِ اًساى تِ خذاًٍذ تَجِ تیطتشی داسد، خذاًٍذ ًیض تا لطف ٍ 

 سحوت تیطتشی تا اٍ سفتاس هی کٌذ.

  اص تْتشیي حالت ّایی کِ دػا دس آى هستجاب هی ضَد ٌّگام ًواص است. یکی ًکتِ:

  اص هْوتشیي ٍ سادُ تشیي ساُ ّا تشای جلة یاسی خذاًٍذ دػا کشدى است. یکی ًکتِ:


