
 سَمفصل  ّطتنهغبلؼبت اجتوبػی پبیِ 

  " آسیت ّبی اجتوبػی ٍ پیطگیشی اص آًْب"پٌجن  دسس

  ؟ دٌّذ هی تطىیل سا سٌی گشٍُ چِ ًَجَاًبى -1

.  دٌّذ هی تطىیل سا سبل 18 تب 12 سٌی گشٍُ ًَجَاًبى      

  ؟ ضًَذ هی تغییشاتی چِ دچبس افشاد ًَجَاًی دٍسُ دس -2

 ثش ػالٍُ ًَجَاًبى.  گَیٌذ هی ثلَؽ تغییشات ایي وِ ثِ ضًَذ هی تغییشاتی دچبس جسوبًی ًظش اص افشاد دٍسُ ایي دس     

.  وٌٌذ هی تغییش ًیض اجتوبػی ٍ رٌّی ًظش اص جسوبًی تغییشات      

 ؟ ضَد هی هسبئلی چِ ثشٍص ثبػث اغلت ًَجَاًی دٍسُ تغییشات -3

.   ضَد هی ًَجَاًبى دس احسبسی ٍ ػبعفی هختلف هسبئل ثشٍص ثبػث اغلت دٍسُ ایي تغییشات       

  ؟ داسین حمَلی چِ ًَجَاًبى هب -4

 خَد استؼذادّبی ، ثپشداصین ٌّش ٍ ٍسصش ثِ ، ثیبهَصین هْبست ٍ حشفِ ، وٌین هغبلؼِ ، ثخَاًین دسس داسین حك هب     

.  ثجشین لزّت صًذگی اص ٍ وٌین ضبدی ٍ تفشیح ، وٌین ضىَفب ٍ ثطٌبسین سا     

  ؟ چیست ًَجَاًبى هب(  هسئَلیت)  ی ٍظیفِ -5

 خَثی ثِ این ًگشفتِ ػْذُ ثش سا خبًَادُ یه ی اداسُ هسئَلیت ٌَّص وِ خَد صًذگی ی دٍسُ ایي اص داسین ٍظیفِ هب      

  ثضسگسبلی ٍ جَاًی ثِ سٍ ًَجَاًبى هب.  ٍهذسسِ دساختیبسهب هی گزاسدثذاًین خبًَادُ ساوِ لذساهىبًبتی ٍ وٌین استفبدُ     

.  ثبضین داضتِ خَد صًذگی ثشای ّبیی ّذف ثبیذ ٍ وٌین هی حشوت     

  ؟ گیشًذ هی لشاس اجتوبػی ّبی آسیت هؼشض دس ثیطتش افشاد ًَجَاًی ی دٍسُ دلیل چِ ثِ -6

 ی سٍحیِ است هوىي ٍ تشًذ حسبس افشاد آیذ هی ٍجَد ثِ ثلَؽ دٍساى دس وِ خصَصیبتی دلیل ثشخی ثِ دٍسُ ایي دس      

.   ثگیشًذ لشاس اجتوبػی ّبی آسیت هؼشض دس ثیطتش وِ ضَد ثبػث آًْب ٍوٌجىبٍی ّیجبًی      

 ؟آٍسدچیست هی ٍجَد ثِ جبهؼِ یه افشاد ثشای صیبدی هطىالت وِ اجتوبػی ّبی آسیت جولِ اص -7

  .ًضاع ٍ اػتیبد  ٍ پشخبضگشی      

 ؟ ضًَذ هی تجذیل پشخبضگش افشاد ثِ وسبًی چِ -8

 ثِ وٌٌذ( هْبس) وٌتشل سا خَد خطن هؼوَل عَس ثِ تَاًٌذ ًوی ٍ ًگشفتِ یبد سا خطن اثشاص دسست ّبی ساُ وِ افشادی       

.  دٌّذ اداهِ سفتبس ایي ثِ ًیض ثضسگسبلی دس است هوىي ٍ ضًَذ هی تجذیل پشخبضگش افشاد       

 ؟ وٌذ ثشٍص است هوىي ّبیی ضىل چِ ثِ پشخبضگشاًِ سفتبسّبی -9

 ٍ ًوَدى ادثی ثی ، دیگشاى وشدى تحمیش ٍ وشدى ،هسخشُ صدى وته ، اریت ٍ آصاص:  هبًٌذ هختلفی ّبی ضىل ثِ       

.   وٌٌذ ثشٍص ، ٍسبیل تخشیت ٍ ضىستي ٍ گفتي ًبسضا       

 

 



  ؟ وٌیذ ثیبى ثسپبسین خبعش ثِ ثبیذ ػصجبًیت ٍ خطن ٌّگبم دس وِ سا لبػذُ سِ -10

  دیگشاى ٍ خَدم اهَال یب ٍسبیل ثِ ًجبیذ   -3 ثضًن صذهِ دیگشاى ثِ ًجبیذ   -2ثضًن  صذهِ خَدم ثِ ًجبیذ  -1         

.   ثضًن صذهِ         

 ؟ دّین اًجبم ثبیذ وبسّبیی چِ ّستین ػصجبًی وسی دست اص هب ٍلتی -11

 ، ثطوبسین دُ تب یه اص ٍ ثىطین ػویك ّبی ًفس،  وٌین آسام سا خَد یبد خذا ٍ ًبم ٍ روش گفتي ثب ٍ ثجشین پٌبُ خذا ثِ         

 ٍ گَ ٍ گفت اص خَد وشدى آسام ثشای ، وٌین تشن سا وٌٌذُ ًبساحت هحیظ وٌین ؛ آسام سا خَد تَاًین ًوی اگش        

.   ثگیشین ووه ّب تش ثضسي ثب هطَست          

  ؟فشهَد چِ خطن ثبسُ دس( ع) ػلی حضشت -12

.  هگشداى هسلظ خَد ثش سا آى پس ، تَست دضوي خطن        

  ؟ دّین اًجبم ثبیذ وبسّبیی چِ است ػصجبًی هب دست اص دیگشی ٍلتی -13

  گَش خَة ؛ همبثل عشف ّبی حشف ، ثِ ؟ چیست ػلت ٍ است هبػصجبًی دست اص چشا وٌین سَال اٍ اص آساهی ثِ        

  این وشدُ اضتجبّی اگش ٍ دّین تَضیح آساهص ثب ؛ این ًطذُ هشتىت اگشاضتجبّی،  ًىٌین لغغ سا اٍ ّبی حشف ٍ وٌین        

 حبضش وِ عَسی ثِ است ػصجبًی خیلی هب دست اص وسی اگش،  وٌین پیذا ججشاى اضتجبُ ثشای ساّی ٍ وٌین خَاّی ػزس        

  ووه ّب تش ثضسي اص ٍ وٌین تشن سا صحٌِ فَساً ، ثضًذ صذهِ هب ثِ است هوىي ٍ ى ًیست ّبیوب حشف ضٌیذى ثِ        

.  ثخَاّین       

  ؟ چیست هخذس هَاد -14

  حسی ثی ٍ َّضیبسی ضذى ون ثبػث ٍ وٌذ هی ایجبد ػصجی سیستن سٍی تغییشاتی آًْب هصشف وِ ّستٌذ هَادی         

  دٍثبسُ است هججَس وٌذٍ هی پیذا ثذی ثسیبس حبل فشد ، هغض سٍی آى اثش ضذى توبم اص پس اهب ضًَذ هی حبلی ثی ٍ        

 هبدُ آى آٍسدى دست ثِ ثشای است حبضش ٍ وٌذ هی پیذا ٍاثستگی آى ثِ فشد دیگش ػجبست ثِ ثشٍد هبدُ آى سوت ثِ        

.   ثىٌذ وبسی ّش        

 ؟چیست هَادهخذس ثِ افشاد گشایص ػلت -15

  وِ جَاًبى ٍ ًَجَاًبى اص ثشخی. اًذ ضذُ سوت وطیذُ ایي ثِ هطىالت اص فشاس ثشای وٌٌذ هی ادػب افشاد اص ثؼضی        

  دٌّذ هی هثجت پبسخ آًْب ّبی خَاستِ ثِ گیشًذٍ لشاسهی دیگشاى تأثیش تحت ًذاسًذ، سا»  گفتي ًِ« هْبست ٍ جشأت       

 سیگبس ًیستٌذ، ثچِ دیگش دٌّذ، ًطبىٍایٌىِ  خَدًوبیی یب وٌجىبٍی سٍی اص افشاد اص دیگش ثؼضی. خَسًذ هی فشیت ٍ      

.  وٌٌذ هی (آصهبیص )  تجشثِ سا هَادهخذس       

  ؟چیست داسًذ وبس سشٍ هَادهخذس ثب وِ افشادی ثب استجبط دس لبًَى ًظش -16

  ٍ است هخذس،جشم هَاد صبدسات ٍ ٍاسدات ٍ پخص،هصشف ٍ فشٍش ٍ ًوَدى،خشیذ هخفی ٍ ًگْذاسی لبًَى، عجك ثش         

 .ضًَذ هی سٍ سٍثِ  هجبصات ّب ضذیذتشیي ثب وٌٌذ فشٍش ٍ خشیذ یب پخص جبهؼِ دس سا هخذس وِ هَاد افشادی        

 



 

 ؟ دسثبسُ وٌتشل خطن چِ فشهَدُ است( ع)اهبم صبدق   – 17

 . خَد ًخَاّذ ثَد  ّشوس هبله خطن خَد ًجبضذ ، هبله ػمل: ایطبى فشهَدُ            

 :  پٌجنًىبت هْن دسس 

.  است صًذگی ّبی هْبست ٍ ّب ضبیستگی وست ثشای فشصتی ًَجَاًی:  1ًىتِ

.    است خطن  ًىشدى وٌتشل ی ًتیجِ ًضاع ٍ پشخبضگشی:  2ًىتِ

.    است  عجیؼی احسبسی ػصجبًیت ٍ خطن:  3ًىتِ

 .است  هخذس هَاد ثِ اػتیبد وٌذ هی تْذیذ سا جَاًبى ٍیژُ ثِ افشاد وطَسی ّش دس وِ ّبیی آسیت اص دیگش یىی:  4ًىتِ

 :  پٌجن سَاالت چْبس گضیٌِ ای دسس

  ؟ دسثشداسد ییپیبهذّب چِ خطن ًىشدى هْبس -1

   ًضاع ٍ اػتیبد(                                            2   اػتیبد ٍ پشخبضگشی( 1          

  علجی ّیجبى تشدیذ ٍ ضه(                                              4   ًضاع ٍ پشخبضگشی(  3         

.   گیشًذ هی لشاس دیگشاى تأثیش تحت ًذاسًذ، سا................  هْبست ٍ جشأت وِ جَاًبى ٍ ًَجَاًبى اص ثشخی  -2

  ًضاع(                      4   گفتي ًِ(                        3  اریت ٍ آصاس(                  2 پشخبضگشی( 1       

  ؟ ثىٌین ثبیذ چِ وٌین، آسام سا خَد تَاًین ًوی ػصجبًیت ٌّگبم دس اگش -3

 .  وٌین تشن سا وٌٌذُ ًبساحت هحیظ(                      2   .وٌین هطَست ٍ ٍگَ گفت ّب ثضسگتش ثب( 1      

  . وٌین گَش خَة همبثل عشف ّبی حشف ثِ(                     4.  وٌین ثیبى هَدثبًِ سا خَد ػصجبًیت ػلت(  3     

  ؟ ثبضذ ًوی خطن صهبى هْن لَاػذ ضبهل صیش ّبی گضیٌِ اص یه وذام -4

  . ثضًین صذهِ دیگشاى ثِ ًجبیذ(                                   2.  ثضًین صذهِ خَد ثِ ًجبیذ(  1       

 . گیشین لشاس وٌٌذُ ًبساحت هحیظ دس ًجبیذ(             4.  وٌین ثیبى هَدثبًِ سا خَد ػصجبًیت ػلت(  3      

.   ....................... صیشا وٌذ، هی عشد خَد اص سا هؼتبد افشاد جبهؼِ، -5

          .ضًَذ هی لبًًَی هطىالت دچبس هؼتبد افشاد(  1        

   . ضًَذ هی خَد دٍستبى اػتیبد ثبػث هؼتبد افشاد(  2        

       . پشداصًذ هی هخذس هَاد فشٍش ثِ هؼتبد افشاد(  3        

   .صًٌذ هی دصدی ثِ دست هَاد یبفتي ثشای هؼتبد افشاد(  4       

«  .ثَد ًخَاّذ خَد ػمل هبله ًجبضذ، خَد خطن هبله وس ّش» ؟ویست اص جولِ ایي  -6

 ( ع) ػلی اهبم(         4(    ع) سضب اهبم(             3(  ظ) اسالم پیبهجش(           2(   ع) صبدق اهبم( 1       

 



 «. هگشداى  هسلظ خَد ثش سا آى پس تَست، دضوي خطن،»است؟ ضذُ ًمل هؼصَم اهبم وذام اص حذیث ایي خطن، ثب ساثغِ دس -7

 ( ظ) اسالم پیبهجش (        4( ع) ػلی اهبم(             3 (ع ) اهبم حسیي (           2(   ع) صبدق اهبم(  1        

   وٌذ؟ هی پیذا ظَْس افشاد دس خصَصیبت وذام ًَجَاًی ٍ ثلَؽ ی دٍسُ دس -8

 . جَیی حمیمت حس ٍ ّوسبالى ثِ ًسجت حسبسیت( 1       

 . دیگشاى ضٌبخت ٍ خَد ثِ ًسجت ضذى حسبس( 2       

 . دیگشاى ثِ ٍاثستگی ٍ علجی ّیجبى(3       

  .وشدى تجشثِ ثِ هیل ٍ علجی ّیجبى( 4       

  ؟ثبضذ ًوی وٌذ هی ظَْس افشاد دس ًَجَاًی ٍ ثلَؽ ی دٍسُ دس وِ خصَصیبتی اص هَسد وذام -9

  جبهؼِ ثِ ًسجت ضذى حسبس( 4 خَد ثِ ًسجت ضذى حسبس(    3  جَیی َّیت( 2 تشدیذ ٍ ضه(1      


