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 -1تا تٛخ ٝتٔ ٝتٗ ظیط ،ت ٝسؤاالت پاسد زٞیسٕ٘ 3( .ط)ٜ
.1

"فصُ ذعاٖ زض ٘عز وائٙات ٔظٟط غٓ  ٚا٘س ٜٚتٛز ٚ ٜحتی ضاػطاٖ ٘یع تطای ٕ٘ایص ا٘س ٜٚزض اضؼاض ذٛز اظ ٘اْ
پاییع تٟطٜٞا خستٝا٘س؛ تا ایٗ حاَ ،ایٗ فصُ ،پازضا ٜفصُٞاست .فصُ ضیعش ٘ؼٕتٞای آسٕا٘یٕٞ ،اٖ
لططات ضیع تاضاٖ ،است و ٝصٛضت ٌطٔازیس ٚ ٜآفتابسٛذت ٝظٔیٗ ضا و ٝسٔ ٝا ٜآظٌاض تاتستاٖ تط آٖ تاذتٝ
استٔ ،یضٛیسٕ٘ .ایاٖ ضسٖ لٛس لعح پس اظ تاضاٖ ٘یع خّ ٜٛای زیٍط اظ خٕاَ ایٗ فصُ است .وّٕ ٝتطي-
ضیعاٖ تٟٙا ٔرتص پاییع است؛ تسیٗ ٔؼٙا و ٝزض ایٗ سٔ ٝا ٜزضذتاٖ ذٛز ضا ٔیتىا٘ٙس  ٚتطيٞای ظضز  ٚسطخ
ذٛز ضا ضٞا وطز ٚ ٜتط زأاٖ ظٔیٗ ت ٝأا٘ت ٔیٌصاض٘س  ٚضاذٞٝای ذطىطاٖ ٘یع چٙسیٗ ٔا ٜتطٚٝٙٞاض ٔٙتظط
ٔیٔا٘ٙس تا زض تٟاضی زیٍط إِاسٞای آسٕا٘ی تط ضاذٞٝایطاٖ تٔ ٝیٕٟا٘ی آیٙس.

 .2ایٗ فصُ ضا تا ٘اْ ذصذص ٘یع ٔیضٙاسیٕٓٞ .اٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝپا تط ضٚی ذانٞای تطنتطزاضت ٝلسْ ٔیٌصاضز ٚ
آ ًٙٞظیثا ٔیساظز ،صسای ذصذص تطيٞا ٘یع ٕٞیٗ احساس ضا زض زَ ٔا ایداز ٔیوٙس .ایٗ صسا پس اظ
ضٙیسٖ تٔ ٝاٚضای زضٔ ٖٚا ٔیضٚز  ٚضٚح ٔا ضا تا آسٕاٖٞا تاال ٔیوطا٘س .پاییع ضا ٔیتٛاٖ فصُ ٟٔاخطت ٘یع
ذٛا٘س؛ تسیٗ ٔؼٙا و ٝپط٘سٌاٖ زض ایٗ فصُ اظ واضا٘ ٝذٛز ضٞایی خست ٚ ٝزض وطا٘ٞٝای آسٕاٖ ت ٝخستٚذیع
ٔیپطزاظ٘س تا ال٘ٝای ٔٙاسة پیسا وٙٙس .تٕاضای حطوات پط٘سٌاٖ زض آسٕاٖ پاییع احساسی ٚصف ٘اضس٘ی زض
زَ ایداز ٔیٕ٘ایس.
 .3زض فصُ پاییع وطاٚضظاٖ ظٔیٗٞا ضا ضرٓ ظز ٚ ٜزض آٖ ٔحصٛالتی ٔا٘ٙس ٌٙسْ  ٚخٔ ٛیواض٘س .زض ایٗ ایاْ
ضٚظٞا وٛتاٜتط  ٚضةٞا طٛال٘یتط ٔیٌطزز و ٝاٚج ایٗ ٘اتطاتطی ضا زض ضة یّسا ٔیتیٙیٓ.
 .4پاییع ٔماضٖ تا تاظ ضسٖ زٚتاضٔ ٜساضس  ٚزا٘طٍاٜٞا ٘یع ٞست .تٕاْ زا٘صآٔٛظاٖ  ٚزا٘طدٛیاٖ تٔ ٝیٕٟا٘ی سٝ
فطظ٘س پاییع ،یؼٙی ٟٔط  ٚآتاٖ  ٚآشض ،زػٛت ٔیض٘ٛس  ٚپس اظ چٙسی استطاحت تاتستا٘ ،ٝتالش ٔ ٚطاِؼ ٝضا اظ
سط ٔیٌیط٘س.
ٞ .5طچٞ ٝست ،پاییع زض ٔماتُ ایٗ  ٕٝٞظیثایی و ٝزض اذتیاض ٔا ٔیٌصاضز اظ ٔا چیعی ٕ٘یذٛاٞس ،خع ایٗ و ٝتٝ
تفىط تٙطیٙیٓ  ٚت ٝذسا ٘عزیهتط ضٛیٌٕٓ .اٖ ٔیو ٓٙپاییع ظیط ِة تطایٕاٖ چٙیٗ زػا ٔیوٙس و ٝتطيٞای غٓ
زض زَٞایٕاٖ ٞطچ ٝظٚزتط تطیع٘س  ٚزضذت ٚخٛزٔاٖ ٞطچ ٝظٚزتط تٟاضی ٌطزز".

-

ضٕاض ٜتٙسٞای تس٘ ٝضا ٔطرص وٙیس.

-

ٔٙظٛض اظ "إِاسٞای آسٕا٘ی" چیست؟

-

وساْ تٙس زض حىٓ ٔمسٔ ٝاست؟

-

ٔٙظٛض اظ فطظ٘ساٖ پاییع چیست؟

-

اظ وساْ فصُ زض ایٗ ٘ٛضت ٝضز پایی ٘یست؟

-

ضٕاض ٜتٙس ٘تیدٌٝیطی ضا تٛٙیسیس.
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 -2تصٛض وٙیس آی ٝٙضا تطزاضتٝایس  ٚتطای اِٚیٗ تاض تا زلت ت ٝصٛضت ذٛز ٍ٘أ ٜیوٙیس .آ٘چ ٝضا و ٝزض آیٝٙ
ٔیتیٙیس ،زض یه تٙس پٙحذطی تٛصیف وٙیسٕ٘ 3( .ط)ٜ

 -3زض ٔتٗ ظیط ٞطت غّط أالیی ٚخٛز زاضز .آٖٞا ضا تیاتیس  ٚاصالح وٙیسٕ٘ 4( .ط)ٜ
" ٞطو ٝزاز اظ ذٛیطتٗ تسٞس ،اظ زاٚض ٔستغٙی تاضس  ٚاٌط غٓ  ٚضازیت تٛز ،ت ٝآٖ وس ٌٛی و ٝا ٚتیٕاض
غٓ  ٚضازی ت ٛزاضز  ٚاثط غٓ  ٚضازی پیص ٔطزٔاٖ تط ذٛز پیسا ٔىٗ .تساٖ وٛش و ٝتٞ ٝط ٔحاِی اظ حاَ
ٟ٘ ٚاز ذٛیص تٍٙطزی .پیطاٖ لثیّ ٝذٛیص ضا حطٔت زاضِٚ ،یىٗ ت ٝایطاٖ ِٔٛغ ٔثاش".
" یىی اظ ذطٚساٖ ظطتتی سرت تط زیس ٜحطیف ٘ٛاذت ،ت ٝصسٔتی و ٝخٟاٖ تیط ٜضس پیص آٖ ٘أساض.
الخطْ سپط تیٙس اذت  ٚاظ ٔیساٖ تٍطیرتِ .یىٗ ذطٚس لاِة حطوتی وطز ٘ٙٔ ٝاسة حاَ زضٚیطاٖ .تط
حطیف و ٝتسّیٓ اذتیاض وطزٔ ،ٜرع٘ ٚ َٚاالٖ استطحاْ ٔیوطز ،ضحٓ ٘یاٚضز  ٚآٖ چٙاٖ ا ٚضا ٔیوٛفت وٝ
پٛالز وٛتٙس آٍٙٞطاٖ".
" ذسای تثاضن  ٚتؼاِی  ٕٝٞتٙسٌاٖ ذٛز ضا اظ ػصاب غطض  ٚزیٗ فطج زٞاز ،ت ٝحك اِحك  ٚا ٚ ،ّٝٞچٖٛ
تراستیٓ ضفتٔ ،ا ضا ت ٝا٘ؼاْ  ٚاوطاْ ت ٝضا ٜزضیا ٌسیُ وطز ،چٙاٖو ٝزض وطأت  ٚفطاق ت ٝپاضس ضسیسیٓ".
" زست ٔؼّٓ اظ ٚلة حیٛاٖ ضٚاٖ ضسِ .ة ضا ت ٝاضاض ٜصٛضت زاز .فه ظیطیٗ ضا پیٕٛز  ٚزض آذطٔ ٜا٘س .اظ
یاَ  ٚلاضب ت ٝظیط آٔس .اظ ذٓ وتف  ٚسی ٝٙفطا ضفت  ٚز ٚزست ضا تا فطاظ وُّّٕ٘ ٝایاٖ ساذتٔ .ؼّٓ تاألذطٜ
اظ ٔرٕص ٝضست".
"ایٗ لص ٝػدةتطیٗ لصٞ ٝاست؛ ظیطا و ٝزض ٔیاٖ ز ٚضس خٕغ تٛز ٓٞ :فطلت تٛز ٚ ٓٞصّتٟٙٔ ٓٞ ،ت
تٛز  ٓٞضازی ٓٞ .ضاحت تٛز  ٓٞآفت .ت ٝا َٚتیٓ ٞ ٚالن تٛز  ٚت ٝآذط ػع ّٔ ٚه تٛز".

2

 -4ت ٝوٕه ضٚش تاضش فىطی ،چٟاض ٚاغ ٜتطای "ػیس ٘ٛضٚظ" تٛٙیسیسٕ٘ 1( .ط)ٜ

 -5یه ٌعیٌٗفت ٝتطای "وٓ حطفی"  ٚیه ٌعیٌٗفت ٝتطای "ذسا٘ٚس" تٛٙیسیسٕ٘ 1( .ط)ٜ

 -6تا تٛخ ٝت ٝضطبإِثُ "ت ٝظتاٖ ذٛش ٔاض اظ سٛضاخ تیطٔ ٖٚیآیس ".یه زاستاٖ وٛتا ٜتیٗ پٙح تا ز ٜذط
اظ ذٛزتاٖ تٛٙیسیسٕ٘ 3( .ط)ٜ

ٛ٘ -7ضت ٝظیط ضا ترٛا٘یس  ٚسپس یىی اظ چٟاض ػٛٙاٖ پیطٟٙازی ضا ت ٝػٛٙاٖ ٘اْ آٖ تطٌعیٙیسٕ٘ 1( .ط)ٜ
"ضید یه تاض ت ٝطٛس ضسیسٔ .طزٔاٖ اظ ضید استسػای ٔدّس وطز٘س .اخاتت وطز.
تأساز زض ذا٘ما ٜترت تٟٙاز٘سٔ .طزْ ٔیآٔس٘س ٔ ٚی٘طستٙس.
چ ٖٛضید تیط ٖٚآٔسٔ ،مطیاٖ لطآٖ تطذٛا٘س٘س ٔ ٚطزْ تسیاض زضآٔس٘س؛ چٙا٘ىٞ ٝیچ خای ٘ثٛز.
ٔؼطّف تط پای ذاست ٌ ٚفت :ذسایص تیأطظاز وٞ ٝطوسی اظ آ٘دا وٞ ٝست ،یه ٌاْ فطاتط آیس.
ضید ٌفت ٚ :صّّی اهلل ػّی ٔحّٕس  ٚآِ ٝاخٕؼیٗ .زست ت ٝضٚی فط ٚآٚضز ٌ ٚفتٞ :طچٔ ٝا ذٛاستیٓ ٌفت
 ٕٝٞ ٚپیغٕثطاٖ تٍفتٝا٘س ،ا ٚتٍفت و ٝاظ آ٘چٞ ٝستیس ،یه لسْ فطاتط آییس.
وّٕٝای ٍ٘فت  ٚاظ ترت فطٚآٔس  ٚتط ایٗ ذتٓ وطز ٔدّس ضا".
آ) تٛاضغ ،ضا ٚ ٜضٚش ٔطزاٖ ذسا

ب) یه ٌاْ فطاتط
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ج) فطاض اظ ضیطاٖ

ت) ٔٙثط غطٚض

 -8تصٛض ضٕا اظ ضیطاٖ چٍ ٝ٘ٛاست؟ ا ٚضا ت ٝچ ٝضىّی تصٛض ٔیوٙیس؟ چ ٝحطفٞایی ت ٝضٕا ٔیظ٘س؟ ضٕا
ت ٝا ٚچٔ ٝی ٌٛییس؟ پٛضص ِ ٚحٙص چٍ ٝ٘ٛاست؟ تا تٛخ ٝت ٝایٗ لثیُ سؤاالت ٞ ٚط ٔٛضٛع ٔطتثط
زیٍط ،زض چٟاض تٙس ،ضیطاٖ ضا اظ زیسٌا ٜذٛز ٚصف وٙیسٕ٘ 4( .ط)ٜ
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