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ءایبنا هار

؟تسیچ نآ لیلد و هدرک هراشا رایتخا  دوجو لیالد زا کیمادک هب »؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیا / تسیچ مرش نیا رایتخا يدوبن رگ« تیب1

.میدیدیم ار لمع نآ كرت ناوت دوخ رد هکارچ - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا.میدیدیم ار لمع نآ كرت ناوت دوخ رد هکارچ - يریذپتیلوئسم

.مینک رارف دوخ میمصت تاعبت زا میناوتیمن هکارچ - ینامیشپ ای تیاضر ساسحا.مینک رارف دوخ میمصت تاعبت زا میناوتیمن هکارچ - يریذپتیلوئسم

؟داد صالخا تارمث زا کی مادکرب تلالد »دننک تناج همه ات نک اهر نت  / دننک تناطلس هک ات نک یگدنب« تیب2

ادخ هب تبسن تفرعم شیازفاناطیش ياههسوسو ربارب رد يریذپانذوفن

تمکح زا ییالاب تاجرد هب یبایتسدیندشنفصو ياهشاداپ تفایرد

؟تساهناسنا زا هورگ مادک فیصوت »ًالیِکَو ِهْیَلَع ُنوَُکت َْتنََأَفأ ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْیأََرأ« ینآرق ترابع3

.درک دنهاوخ بارخ ار شیوخ ترخآ ،ایند ینادابآ اب هک یتسرپاوه ياهناسنا

.تسا هتشگ ناشسفن ناشدوبعم و هدش راتفرگ يرظن كرش هب هک يراکهانگ ياهناسنا

.دننکیمن تعاطا ار ادخ رما و دناكرش راتفرگ تیدوبع رد هک یتسرپاوه ياهناسنا

.دناهداد رارق ادخریغ یناتسرپرس شیوخ سفن يارب هک يراکهانگ ياهناسنا

.تسا هتشاذگن یقاب ینونک رصع ياهناسنا زا یخرب يارب ،راگدرورپ اب شیاین تیونعم كرد و ادخ اب ناسنا تولخ يارب ییاج ..................4

ینونک رصع رد اهتوغاط ندیتسرپ و یتسرپتبراگدیرفآ دوجو زا تلفغ و يروانف و تعنص تفرشیپ

اهنآ بولق رد تاوهش و تاذل و ایند تنیز ینوزفنتشادنپ ناهج بر و یلو و کلام ار دوخ

؟تسیچ لولعم بیترتهب »ادخ اب شیاین تیونعم كرد مدع« ،»تسیز طیحم بیرخت و فرصت« ،»بلق رد ادخ یشومارف« دراوم زا کی ره5

یمدآ لد رد ایند تنیز و قرب و قرز نتفای ینوزف - دنوادخ یقیقح تیکلام هب یهجوتیب - يویند روما هب یمرگرس

يویند روما هب یمرگرس - دنوادخ یقیقح تیکلام هب یهجوتیب - یمدآ لد رد ایند تنیز و قرب و قرز نتفای ینوزف

یمدآ لد رد ایند تنیز و قرب و قرز نتفای ینوزف - يویند روما هب یمرگرس - دنوادخ یقیقح تیکلام هب یهجوتیب

دنوادخ یقیقح تیکلام هب یهجوتیب - یمدآ لد رد ایند تنیز و قرب و قرز نتفای ینوزف - يویند روما هب یمرگرس

؟دنهدیم ناشن یلمعلاسکع هچ ایالب ربارب رد دارفا نیا و تسا مادک ،دننکیم ضوع گنر زور ره هک نّولم ياهناسنا دروم رد میرک نآرق ریبعت6

»ِهِهْجَو ىَلَع َبَلَقنا« - »ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا«»َُهباََصأ ْنَِإف« - »ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا«

»َُهباََصأ ْنَِإف« - »ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی«»ِهِهْجَو ىَلَع َبَلَقنا« - »ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی«

؟تسانعم هچ هب نآ رد يراتفرگ و دراد هراشا كرش مسق مادک هب »ءاِیلَوا ِهنود نِم متذَختاَفا ُلق« ینآرق ترابع7

.دنزادرپب ملاع ریبدت هب ًالقتسم هک دنتسه ینارگید ،ادخ زج هکنیا روصت - تیبوبر.تسا هدرک راذگاو يرگید هب ار شیوخ نامرف و مکح ادخ هکنیا روصت - تیبوبر

.تسا هدرک راذگاو يرگید هب ار شیوخ نامرف و مکح ادخ هکنیا روصت - تیالو.دنزادرپب ملاع ریبدت هب ًالقتسم هک دنتسه ینارگید ،ادخ زج هکنیا روصت - تیالو

یلاعت قح تیکلام اب یتبسن هچ هبترم نیا و دراد هراشا دیحوت زا هبترم مادک هب  »اًدََحأ ِهِمْکُح ِیف ُکِرُْشی َالَو ٍِّیلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهل اَم« ۀفیرش ترابع8

؟دراد

تلع - لاعتم يادخ طسوت ملاع ریبدتتلع - تاقولخم هب تبسن »ادخ« یتسرپرس

لولعم - لاعتم يادخ طسوت ملاع ریبدتلولعم - تاقولخم هب تبسن »ادخ« یتسرپرس

؟دراد یمدآ رد رایتخا دوجو دهاوش زا کیمادک زا ناشن ،لمع بقاوع لوبق و تسیچ ناسنا تشونرس نییعت و اهيریگمیمصت يانبم9

يریذپتیلوئسم - ناهج صاخ لماوع و اهيدنمنوناق ۀطیح هب وا دودحم رایتخاینامیشپ ساسحا - ناهج صاخ لماوع و اهيدنمنوناق ۀطیح هب وا دودحم رایتخا

ینامیشپ ساسحا - لامک ياههلق جوا هب ندیسر يارب وا نارکیب رایتخايریذپتیلوئسم - لامک ياههلق جوا هب ندیسر يارب وا نارکیب رایتخا
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موهفم ظاحل زا و دید ناوتیم هنیزگ مادک رد ار »دز ناوت نامسآ رب يدنلبرس گنابلگ / نداهن ناوت رس رگ ناناج ناتسآ رب« :تیب رد رتتسم مایپ10

؟تسا ینآرق ۀفیرش ترابع مادک اب بسانتم

»ْمُکُّبَرَو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ« - .دراد يدیحوت ینیبناهج رد هشیر هک يدیحوت یگدنز

»ٌمیَِقتْسُّم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعَاف« - .دراد يدیحوت یگدنز رد هشیر يدیحوت ینیبناهج

»ٌمیَِقتْسُّم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعَاف« - .دراد يدیحوت ینیبناهج رد هشیر هک يدیحوت یگدنز

»ْمُکُّبَرَو یِّبَرَ َّهللا َِّنإ« - .دراد يدیحوت یگدنز رد هشیر يدیحوت ینیبناهج

؟دش دهاوخ هعماج ریگنابیرگ یتموکح هچ و تسا مادک ،یلاعت و دشر ناکما يدوبان و ریگارف داضت و هقرفت هب هعماج يراتفرگ ببس11

رگمتس ياهناسنا نوزفازور تردق - هعماج دارفا يوس زا دوخ يویند تالیامت و اههتساوخ ندرک لابند

.دناشکیم دیدج یگدرب هب ار ناسنا و دنکیم ضوع گنر زور ره هک یتردق - هعماج دارفا يوس زا دوخ يویند تالیامت و اههتساوخ ندرک لابند

رگمتس ياهناسنا نوزفازور تردق - توغاط زا يریذپنامرف و یناسفن لایما ربارب رد ندوبمیلست

.دناشکیم دیدج یگدرب هب ار ناسنا و دنکیم ضوع گنر زور ره هک یتردق - توغاط زا يریذپنامرف و یناسفن لایما ربارب رد ندوبمیلست

؟تسوا تینادحو زا هبنج مادک ّدیؤم و دوشیم تشادرب ینآرق ترابع مادک رد تقد زا ناگدنب هب دنوادخ رمتسم یناسر ضیف12

تیقلاخ -»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسی«تیبوبر -»ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِیف ْنَم ُُهلَأَْسی«

تیقلاخ -»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک«تیبوبر -»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک«

؟تسا راوتسا ياهیاپ هچ رب تفص نیا و تسا یهلا تفص مادک باتزاب ،ناهج يدنمتیاغو یهدناماس13

تمکح و لضف -تردقتردق و ملع -تمکحتمکح و ملع -تردقتردق و لضف -تمکح

؟دراد مالسا نید فراعم اب یتبسن هچ و تسیچ یهلا ماکحا و تایقالخا روحم14

.تسا مالسا نید دنلب فراعم ةدننک لیمکت هک یتسرپاتکی و دیحوت.تسا نید دنلب فراعم ةرکیپ رد یحور دننام هک یتسرپاتکی و دیحوت

.تسا مالسا نید دنلب فراعم ةدننک لیمکت هک یلاعت قح تیدوبع.تسا نید دنلب فراعم ةرکیپ رد یحور دننام هک یلاعت قح تیدوبع

يزیچ تروص هچ رد و میوجیم ددم هفیرش ترابع مادک زا ،»دننادیم یسک هچ رادماو ار دوخ یتسه ،ناهج تادوجوم« :هک لاوس نیا هب خساپ رد15

؟تسین هدیدپ رگید

.دشاب هتشاد دوجو اتاذ شدوخرگا - »ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللا َو«.دشاب هتشادن هدنروآ دیدپ هب زاین رگا - ِ»َّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتَنأ«

.دشاب هتشادن هدنروآدیدپ هب زاین رگا - »ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُهُ َّهللا َو«.دشاب هتشاد دوجو اتاذ شدوخ رگا - ِ»َّهللا َىِلإ ُءاَرَقُْفلا ُُمْتَنأ«

ریبدت دروم رد ار یتارمث هچ بیترتهب ،»دنوادخ اب نابغاب ۀطبار« یسررب و »دناهتشادن یتلاخد ،تشک رد هک ینارگید اب عراز ناسنا ۀطبار« سایق16

؟دروآیم لابند هب ناسنا

دوخ نتسناد فرصت و یتسرپرس يارجم و ریسم – دنوادخ هب تعارز نداد تبسن

دوخ ریبدت نتسناد وا ریبدت تحت و ادخ نآ زا – دنوادخ هب تعارز نداد تبسن

دوخ ریبدت نتسناد وا ریبدت تحت و ادخ نآ زا - دوخ جنرتسد هب تعارز نداد تبسن

دوخ نتسناد فرصت و یتسرپرس يارجم و ریسم - دوخ جنرتسد هب تعارز نداد تبسن

. .................. هدیدپ يزیچ نینچ تروصنیا رد .................. هک تسین دنمزاین يرگید هب ندوب دوجوم يارب یتروص رد زیچ کی17

.تسین - .دشاب هتشادن ار هدام تایصوصخ زا کی چیه.تسا - .دشاب هتشادن ار ندوب هدام تایصوصخ زا کی چیه

.تسین - .دشاب ندوب دوجوم اب يواسم شتقیقح و تاذ.تسا - .دشاب ندوب دوجوم اب يواسم شتقیقح و تاذ

؟تسا هنوگچ هانگ يوسهب نتفر يزاسهنیمز18

هانگهب تداعهانگ هیجوتهانگ نیلوا نداد ماجناهانگهب ندرک رکف

؟دنتسه یناسکهچ دنوادخ يابیز ياههدعو ناثراو و هدش هدیمانهچ تشهب لحارم نیرتالاب نآرق رد19

نانمادکاپ - تنجنانمؤم - ناوضرنانمؤم - سودرفنانمادکاپ - ونیم

؟تسا » اَهاَوَْقتَو اَهَروُُجف اَهَمَْهلََأف « لمکم ینآرق ترابع مادک20

» اَهْیَلََعف َیِمَع ْنَمَو «» اهاَّکَز ْنَم َحَلَْفأ َْدق «» اهاَّسَد ْنَم َباخ َْدق «» اَهاَّوَس اَمَو ٍسَْفنَو «
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دوخ اب و مینکیم ینامیشپ و تمادن ساسحا ماگنه نیا رد .میناسریم نایز يرگید ای دوخ هب و میوشیم هابتشا بکترم يراک رد هاگ :ینامیشپ ای تیاضر ساسحا1

.ماهتشاد ار راک نآ كرت ناوت نم هک تسا نآ رگناشن تمادن ساسحا نیا .مدادیمن ماجنا ار راک نآ شاک يا مییوگیم

.دراد هراشا »یندشنفصو ياهشاداپ تفایرد« هب تیب نیا2

.دنهدیم حیجرت دنوادخ رما رب ار سفن رما هک تسا ییاهناسنا فیصوت و ) ۀنیزگ در( تسا يدرَف دُعب رد یلمع كرش ةرابرد هیآ نیا3

رد نانچ تاوهش و تاذل و ایند تنیز .درادن یهاگیاج اهنآ بلق رد دنوادخ و هدرک شومارف ار ادخ هک دناهدش مرگرس يویند روما هب نانچ اهناسنا زا يرایسب4

.تسا هتشاذگن یقاب راگدرورپ اب شیاین تیونعم كرد و ادخ اب سنا تولخ يارب ییاج هک هتفای ینوزف ناشلد

بلق رد ادخ یشومارف  يویند روما رد یمرگرس5

تسیز طیحم بیرخت و فرصت  دنوادخ یقیقح تیکلام هب یهجوتیب

ادخ اب شیاین تیونعم كرد مدع  یمدآ لد رد ایند تنیز و قرب و قرز نتفای ینوزف

هجوت نودب و دننکیم یقلت دوخ کلم ار تقلخ ناهج ،اهناسنا زا يرایسب .درادن یهاگیاج اهنآ بلق رد دنوادخ و هدرک شومارف ار ادخ هک دناهدش مرگرس يویند روما رد نانچ اهناسنا زا يرایسب

رانک رد ریقف رایسب عماوج ندشادیپ ،تعیبط ندشهدولآ و تسیز طیحم بیرخت نآ ياهدمایپ هلمج زا هک دننکیم فرصت ناهج نیا رد دنهاوخب هک هنوگره دنوادخ ینعی نآ یقیقح کلام رظن هب

.تسا اهنآ دننام و دنمتورث رایسب عماوج

».دنکیم یگدنب و تدابع ،ياهرانک و بناج کی رب ار ادخ هک تسه یسک مدرم زا :ٍفْرَح ىَلَعَ َّهللا ُُدبَْعی نَم ِساَّنلا َنِمَو«:دیامرفیم میرک نآرق رد دنوادخ6

».دریگیم مارآ نآ هب شلد ،دسرب وا هب يریخ رگا سپ :ِِهب َّنَأَمْطا ٌرْیَخ َُهباََصأ ْنَِإف«

».دوشیم نادرگيور ادخ زا ،دسر وا هب ییالب رگا و :ِهِهْجَو ىَلَع َبَلَقنا ٌَۀنِْتف ُهَْتباََصأ ِْنإَو«

.ریبدت هن دراد هراشا »ینارمکح و یتسرپرس« ۀلئسم هب كرش زا مسق نیا و تسا تیالو رد كرش رگنایب »ءایلوا« ۀملک7

.دوریم رامش هب دنوادخ تیکلام لولعم هک دراد هراشا یتسرپرس نامه ای تیالو رد دیحوت هب هیآ نیا8

هدهعرب ار دوخ تاهابتشا تیلوئسم ناسنا هکنیا .دوب دهاوخ ام تشونرس نییعت و اهيریگمیمصت يانبم میراد هک يدودحم رایتخا نیمه هک میشاب هتشاد هجوت دیاب9

.تسا یمدآ رد رایتخا دوجو دهاوش زا ،يریذپتیلوئسم ۀناشن ،دریذپیم ار نآ بقاوع و دریگیم

.دراد یموهفم طابترا »ٌمیَِقتْسُّم ٌطاَرِص اَذَه ُهوُُدبْعَاف« ینآرق ۀفیرش ترابع اب ،انعم نیا و دراد يدیحوت ینیبناهج رد هشیر هک تسا یگدنز زا ياهویش يدیحوت یگدنز10

و نواعت و راثیا لها و دنهد رارق یعامتجا تیلاعف روحم ار دوخ عفانم اهنت و دننک لابند ار دوخ يویند تالیامت و اههتساوخ طقف همه ،هعماج کی رد دشاب رارق رگا11

رد ار نارگید و دننکیم ادیپ تردق رتشیب رگمتس ياهناسنا زور هب زور ،ياهعماج نینچ رد .دوریم نیب زا یلاعت و دشر ناکما و دریگیم ارف ار هعماج داضت و هقرفت ،دنشابن نارگید هب ندناسرریخ

.دنریگیم دوخ لایما تمدخ

هب نخس یعامتجا دعب زا لاؤس تروص هک یلاح رد .تسا یلمع كرش يدرف دُعب هب طوبرم ،دناشکیم دیدج یگدرب هب ار ناسنا هک یتردق و لایما ربارب رد ندوب میلست ،دراوم ریاس یتسردان لیلد 

.تسا هدروآ نایم

»ٍنْأَش ِیف َوُه ٍمَْوی َّلُک« :تسا يروما راکردناتسد هتسویپ و تسا ناگدنب هب یناسر ضیف و تیانع لاح رد هراومه دنوادخ ،نمحرلا ةروس  ۀیآ اب قباطم12

.تسا یبوبر دیحوت رگنایب و تسوا تیبوبر زا ياهبنج ،تاقولخم رب دنوادخ یناسر ضیف

و تسا میکح ییادخ ،ناهج نیا راگدرورپ اریز ؛فده یب و یقافتا هن و دریگیم ماجنا دنمتیاغ و هدش یهدناماس همانرب کی تحت ،ناهج ياهدادخر و عیاقو همه13

.تسوا تردق و ملع هیاپ رب شتمکح

و دراد روضح نید ماکحا و فراعم ةرکیپ رد یحور دننام دیحوت .تسا هداد رارق دیحوت رادم رب ار نانمؤم یعامتجا و يدرف لامعا ۀمه و ماکحا ،قالخا ،میرک نآرق14

.دشخبیم انعم و تایح نآ هب

رد یتروص رد طقف دوجوم کی و میربیم یپ ،دننادیم وا رادماو ار دوخ یتسه تاقولخم هک ،دنوادخ يزاین یب هب »ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا َوُه َُّهللاَو« ۀفیرش ترابع هب هجوتاب15

.دوب دهاوخ هراومه و تسا هدوب هراومه .تشاد دهاوخن هدنروآدیدپ هب زاین و تسین هدیدپ رگید يزیچ نینچ ،تروص نیا رد .دشاب دوجوم اتاذ شدوخ هک تسین يرگید هب دنمزاین دوخ دوجو

اما ؛تسا شدوخ جنرتسد لصاح تعارز نیا هک دنیبیم ،دنکیم هسیاقم ،دناهتشادن یتلاخد وا نیمز تشک رد هک یناسک ینعی ،نارگید اب ار دوخ یتقو زرواشک16

وا ریبدت تحت و ادخ ِنآ زا همه شریبدت و نابغاب هک تسانعم نیدب تیبوبر رد دیحوت سپ ،تسادخ نآ زا شناوت و ورین مه و شدوخ مه هک دنیبیم ،دنکیم یسررب ادخ اب ار دوخ ۀطبار یتقو

.دنتسه

هدنروآ دیدپ هب زاین و تسین هدیدپ اهنت هن يزیچ نینچ تروص نیا رد ،دشاب هتشادن هار وا رد یتسین و دشاب ندوب دوجوم اب يواسم شتقیقح و تاذ هک يزیچ17

.تسه هراومه شدوخ هکلب درادن

.تسا هانگ يوسهب نتفر زاسهنیمز اما درادن ار هانگ تازاجم و تسین هانگ ماجنا دننام هانگهب ندرک رکف هچرگا18

.دنربیم ثراهب دبا يارب تسا تشهب لحارم نیرتالاب زا یکی هک ار »سودرف« و دنتسه دنوادخ يابیز ياههدعو ثراو نانیا دنراگتسر و زوریپ نانمؤم هک یتسارهب19

.» اهاَّسَد ْنَم َباخ َْدقاَهاَوَْقتَو اَهَروُُجف اَهَمَْهلََأف « :سرد ۀیآ لک20
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