
هرمنؤساالتفيدر

. مهدزای هفسلف همانخساپ و دیلک

هرمن ۱/۵. دییامن صخشم ار ریز تارابع ندوب طلغ و حیحص فلا)

غ ص . تسا فوسلیف تایصوصخ زا افرص یرگشسرپ -۱
غ ص دوب. تقیقح زا عافد و عقاو نایب اهتسیفوس فده -۲
غ ص . تسا ییاناد یرادتسود یانعم هب فوسلیف ظفل -۳
غ ص دوش. یم مولع مامت لماش اهنامز همه رد هفسلف -۴
غ ص . تسا تفرعم ناکما رب عرف دوجو هب تفرعم -۴
غ ص دراد. رارق هفسلف یا هشیر شخب رد مولع یانبریز و ینابم -۵

۱/۷۵. دییامن لیمکت یتسردب ار خیلا یاهاج ب)
. تسا ناهج و ناسنا تاعوضوم نیرت یداهن و نیرت یداینب هرابرد هفسلف -۶

. تسا یعرف شخب یدادعت یلصا شخب کی یاراد هفسلف شناد -۷
. تسوا یگدنز هب هدنهد انعم سکره هفسلف -۸

. تسا وطسرا دندوب یبرجت مولع ینابم راذگ هیاپ هک ینادنمشناد نیلوا ۹-زا
دیآ. یم تسدب سح و لقع یراکمه اب یبرجت تخانش -۱۰

هرمن دیهد.۲ خساپ قیقد و هاتوک تروصب ریز وساالت ج)هب
/ شناد و ملع ربارب رد ینتورف و عضاوت ؟۱ دنناوخب دنمشناد ار وا تشادن لیامت طارقس ارچ -۱۱

اه تسیفوس اب ندشن فیدر مه رطاخ هبدیاش و

عبطلا ب یندم ناسنا »و« دنکیم یوریپ یصاخ یدنمنوناق زا ناسنا خیرات » یاه هرازگ بیترت ۱۲-هب
؟ دوشیم بوسحم هفسلف شناد مادک وزج دراد» شیارگ یعامتجا یگدنز وهب تسا

یعامتجا مولع هفسلف و خیرات هفسلف

تفرعم شخب ود لماش یسانشدوجو . دیربب مان تسا شخب دنچ لماش هفسلف هشیریا شخب -۱۳
یسانش یتسه و یسانش

زا هدافتسا نودب ینعی ؟ تسانعم هچ هب تسا هطساو یب یتفرعم یدوهش تفرعم دنیوگیم یتقو -۱۴
یونعم کولسوریس دنمزاین یتفرعم نینچ . دنکیم یلجت بلق رد یلقع الل دتسا نودب و شیامزا و هبرجت

تسا سفن بیذهت و

هرمن ۱: صیخشت لا د)وس
؟ تسا یفسلفریغ مادک و یفسلف ریز وساالت زا کیمادک -۱۵
یفسلفریغ ؟ تسا ییایمیش لماع مادک رثا رد اهلولس ندشریپ .۱

یفسلف ؟ تسا یعیبط و یدام ناهج نیمه دوجوم ناهج اهنت ۲.ایآ
یفسلف درک؟ عمج یربارب اراب تلا دع ناوتیم ال وصا ۳.ایآ
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یفسلفریغ منک؟ تروشم یسک هچ اب مراک هرابرد .۴

۱۳/۷۵. دیهد خساپ قیقد و لماک تروصب ریز وساالت ه)هب

هرمن ؟۱ تسیچ یناث و لوا ترطف زا اردص مال روظنم -۱۶
یساسا یاه شسرپ نا هب دورو و لوا ترطف اهار نا هرابرد رکفت و یگدنز یداع روما هب ندوب لوغشم
ناسنا وزا دنادیمن ناسنا هتسیاش ار لوا ترطف رد ندنام و دمانیم مود ترطف اهار نا هرابرد رکفت و
دسرب تسا رت وعیلا رترب هلحرم هک مود ترطف وهب دنک روبع لوا ترطف زا دنک شتلت هک دهاوخیم

هرمن ۱. دیسیونب بیترت ارهب ناسنا رد رکفت و یزرو  هشیدنا لحارم -۱۷
خساپ هب ندیسر اه/ هتخودنا رد رکفت لا/ وس حرط / هلئسم اب ندش ور هبور

هرمن ۲. دیهد خساپریز وساالت هب مود سرد هب هجوت ۱۸-اب
؟ دوشیم ثحب یفسلف هخاش مادک رد هعماج ای درف تلا صا هلا سم .۱

یعامتجا مولع هفسلف

؟ تسیچ درف تلا صا هب دقتعم نافوسلیف هاگدید .۲
مدقم هعماج رب درف حلا صم و عفانم /. دننکیم یگدنز مهرانک هک دننادیم دارفا زا یا هعومجم ار هعماج

/رد دنراد هجوت یدرف دشر و عفانم هب رتشیب نا دننام و یگنهرف و یداصتقا یاهیزیر همانرب ./رد تسا
تسیدرف یاهیدازآ هدننک نیمات هک دندقتعم مسیلا ربیل هب تسایس

؟ تسیچ هعماج تلا صا هب دقتعم هفس فال هاگدید .۳
یعامتجا طیارش عبات ناشتامیمصت اهو هشیدنا و راکفا و دنرادن یلقتسم تیوه و شقن هعماج کیدارفا

رد عمج عفانم و دراد یعامتجا یوس و تمس نانآ یعامتجا و یداصتقا و یگنهرف یاه همانرب / تسا نانآ
تسا یعمج عفانم هدننک نیمات هک مسیلا یسوس هبدندقتعم تسایس و/رد دراد رارق تیولوا

؟ دیوگیم هچ تسا قوف هاگدید ود عمج هک موس هاگدید .۴
تردق هاگچیه اما دنرادرارق یعامتجا لماوع ریثات تحت دارفا هچرگ / هعماج ومه تسا لیصا درف مه
ار هعماج رییغت یتح وهعماجرب یراذگریثات ییاناوت و دنهدیمن تسد ارزا دوخ یریگ میمصت ورایتخا
کی رگیدکی اب نانآ وطالین یگدنز و دارفا ندمآ  مهدرگ اب هکلب تسین دارفا عمج افرص هعماج /. دنراد
و اهیگزیو زا یعبات ار اهنآ و دشاب رثوم هعماج دارفاربدناوتیم هک دریکیم لکش هعماج رد یعمج حور

. دهدرارق هعماج یاهراتخاس

هرمن ؟۷۵/. دیربب مان ار یفسلف رکفت دیاوف زا دروم هس -۱۹

یقطنمریغ تاداع زا ییاهر / هشیدنا اللرد قتسا / هطلا غم زا یرود

هرمن ؟۱ تسیچ رد نارگید اب فوسلیف قرف -۲۰

شور /اب دننکیمرکف یدج روطب هریغ و رایتخا چ یدازا و ادخ دننام یفسلف و نیداینب وساالت هرابرد

و دارفا هن تسا الل دتسا و ناهرب عبات فوسلیف / دنهدیم خساپ و دنوشیم لیاسم نیا دراو تسرد

صاخشا
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هرمن ؟۱ دنکیم بسک یلقتسم تیصخش و دسریم یشیدنا دازآ هب یتروص هچ رد ناسنا -۲۱

یتسردان ای یتسرد داللی نتفای و ییارچ نتخوما . تسیگدنز یاهرواب رد روغ هنافوسلیف ندیشیدنا

/ تسردان یاهرواب نتشاذگرانک و تسرد یاهرواب نتفریذپ / اهرواب

هچ یاراد دیاب دروآ نوریب راغ ارزا ینادنز دناوتیم هک یصخش نوط فاال یارآ هب هجوت ۲۲-اب
هرمن ؟۱ تسیک هب هراشا درف نآ نوط فاال رظن یانبم رب لیثمت نیا ورد دشاب یتایصوصخ

و دهد یم حیجرت یزیچ ره اررب تقیقح بسک و دشابن ینادنز راغ ورد ینادان راتفرگ شدوخ هک یسک
و دریذپ یمن لیلد نودب ار ینخس چیه 27(و هحفص ( دنک یم راوتسا نآ یاه هیاپ اررب شا یگدنز
ره دراو تسرد یاه شور واب دنک یمن انب تابصعت و تاغیلبت و لیخت و مهوت هیاپرب ار شا هدیقع

الل دتسا اهنآ یارب دناوت یم و دراد هتسویپ و مظنم ییاهرواب و دوش یم یا هلئسم

اه، یرواد شیپ ، هنادرخبان یاه تداع زا رود هب درخ و لقع ٔە یاپ رب صخش نیا )28 هحفص هئارادنک.)

و مکحم ییانب ریز اررب یگدنز جیردت وهب دشیدنا یم ، هناروکروک یاه یور هلا وبند اجیب یاه بصعت
تاداع زا هدش اهر و لقتسم هشیدنا رود،رد اههب هطلا غم زا یسک نینچو )29 هحفص دنک.) یم انب راوتسا

وثملا هنومن ناونعب مجنپ سرد .)رد تسا طارقس یصخش نینچ زا نوط فاال روظنم . تسا یقطنم ریغ
ارزا نارگید هک یقیقح فوسلیف یترابع وهب تسا هدیسر یفسلف مهف زا هجرد نیا هب هک یناسنا زا
ووا تسا هدش هراشا تسا تلیضف یراوتسا و قعالین رکفت یایحا لا بند وهب دهد یم تاجن ینادان

. تسا طارقس

هیلوا فوسلیف مادک اب یو رظن و ارچ و تسیک یبرغ کیزیفاتم راذگ هیاپ هیلوا هفس فال نایم ۲۳-زا
هرمن ارچ؟۱ و تسا فلا خم

» ندش (و» دوجو =(» ندوب « موهفم هب راب نیتسخن یارب سدینمراپ
ٔەنآ رابرد و هتفای تسد ینشور تروص ،هب دنتسه هفسلف یساسا میهافم زا (هک تکرح و تروریص =(

ف مارتحادروم ساسا نیا ؛ورب تسا سدینمراپ تخادرپ یسانش یتسه هب هک یسک نیلوا درک. ثحباه
و تکرح ردحلا دراد،هن تباث یتقیقح دوجو و یتسه سدینمراپ رظن دوب.زا دوه زا دعب هفسلا
لوبق ار ردعملا تکرح دوجو هک دراد رارق ستیلکاره سدینمراپ رظن نیا لباقم 19(رد هحفص (. ندش

ردتسا دقتعم ، تسارصانع ریاس ٔە دنزاس هک تسا یا هیلوا رصنع ، شتآ هک شا هدیقع نیا ساسا ورب تشاد
مادم وعملا دندرگ یم رهاظ و دنوش یم رادیدپ نانوگ یایشا دراد دوجو شتآ رد هکییاه لیدبت و رییغت

رد تکرح دوجو و دناد یمن ربتعم ار یسح تخانش سدینمراپ )20 هحفص (. تسا تکرح و رییغت ردحلا
نیمه وهب دراد دوجو سح رد اطخ لا متحا و تسا هدش مولعم سح قیرط زا نوچ درادن لوبق ار عملا

(53 هحفص ). تسا فلا خم ستیلکاره اب لیلد

هرمن ؟۱ تسیک یقیقح یاناد یو رظن وزا دنرادنپیم اناد ار وا مدرم ارچ طارقس داقتعا ۲۴-هب
یفیقح نادنمشناد زا اهنا ندرکادج و ییاناد نایعدم تخانش یارب نم شواک : دیوگیم دوخ طارقس

ینادات رابره نوچ دیاش طقف . متسین اناد نم هکنآ حلا دنرادنپ اناد طلغ هب ارم یگرزب هورگ دشات ببس

و قلطم یاناد هکنا خلا منادیم نم دننادیمن اهنآ هچنا دننکیم نامگ سلجم نارضاح  منکیم رکشآ ار یسک

تسادخ طقف یقیقح
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هرمن ؟۱ دیهد حیضوت ثملا اباراب تسا ریذپان فیرعت تخانش موهفم هکنیا زا روظنم -۲۵

میسرپیم یکدوک زا یتقو . درادن فیرعت هب زاین و تسا نشور تخانش و تفرعم موهفم و انعم

تسا یماهبا .رکا تسهاگا منادیم یانعم هب تبسن « منادیم «یرا دیوگیم ؟و تساجک تپوت ینادیم

نامه تفرعم مییوگیم .ثمال دوشیم عفر ماهبا یلداعم نایب ابرثکادخ هک تسا هملک و تغل تهج زا

پوت دوجوب ینعی تساجنا پوت دیوگیم یسک یتقو . تسا یزیچ هب تبسن یهاگآ و نتسناد

تساجنآ هک تسیپوت وا یهاکآ قلعتم و تسهاگا

هرمن ۱( هدش هتفگ سرد نتم یاج دنچ ؟(رد تسیچ تخانش رد لقع تیمها و شقن -۲۶

و ساوح کمک /اب درادن دوجو ساسحا هار زا نا کرد ییاناوت هک کرددنک ار یقیاقح دناوتیم لقع

هتفایرد / یبرجت تخانش دربب. یپ تعیبط رارسا زایرایسب هب دناوتیم یسح یاه هتفای قعالین لیلحت

هتفای زا هدافتسا نودب حور/ و ناور تخانش . دسرب یرگن نورد هب نآ قیرط وزا دنک لمات ینورد یاه

هفسلف و یضایر لثم یلقع تخانش دبای. تسد قیاقح هب تسا رداق لمات اب افرص و یبرجت یاه

قیاقحهب نآ قیرط زا هنوگچاهناسنا ؟ تسا یدارفا هچ صوصخم و تسیچ ینایحو تفرعم زا روظنم -۲۷
هرمن ؟۲ دنبایم تسد

و یحو قیرط زا دنوادخ . تسا ناربمایپ صوصخم . تسا یحو تفرعم هب ندیسر رازبا زا یکی

ار هچنا ناربمایپ . دنیوگ ینایحو تفرعم نا هب هک دهدیم رارق رشبرایتخا رد یتفرعم ناربمایپ هطساوب

نارق ینعی یهلا ردکالم ربدت و لمات اب اهناسنا . دنناسریمرگید یاهناسنا هب دننکیم تفایرد یحو قیرط زا

زا یرایسب تفایرد هل دنناوتیمدوخ تمه و ییاناوت نازیم هب تسا هدش لزان ربمایپ رل ادخ یوس زا هک
دنوش لیان قیاقح

. دیشاب زوریپ و قفوم
عمج

۲۰ هرمن
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