
 ثسوِ تؼبلی

 تمفال های درس یک پیام های آسماوی پایه هؤس

 خودت را امتحان که

هزاقجت هی کٌذ دچبر حبدثِ هی ضًَذ؟گبّی اًسبى ّب  بچزا ثزخی اًسبى ّب ثب ٍجَد ایي کِ خذاًٍذ اس آًْ.1

ثب ثی دقتی یب سْل اًگبری ٍ یب حتی اس سز ًبداًی دچبر حبدثِ هی ضًَذ. در حقیقت ایي افزا ثب اضتجبّبت یب 

 گٌبّبًی کِ هزتکت هی ضًَذ، خَدضبى را اس حفبظت خذاًٍذ هحزٍم هی کٌٌذ.

 است.  ًبسپبسیصحیح اس ًؼوت  ٍ استفبدُ ًب  ضکزاستفبدُ صحیح اس ًؼوت  .2

ضکز ٍاقؼی ًؼوت چیست؟تَضیح دّیذ.ضکز ٍاقؼی ایي است کِ اس ًؼوت ّبی خذاًٍذ در راُ ًبفزهبًی اٍ ٍ .3

 اًجبم کبر ّبی حزام استفبدُ ًطَد.

 فعالیت کالسی

 ًب سپبسی ًؼوت ضکز ًؼوت ًؼوت خذاًٍذ

 درس ًخَاًذى -ثی احتزاهی احتزام ثِ هؼلن هؼلن

 ًبفزهبًی اس دستَرات آًْب پیزٍی اس فزهبیص آًْب پیبهجزاى ٍ اهبهبى

 سثبى 
 -حزفْبی خَة سدى -راستگَیی

 دػبکزدى
 درٍؽ گفتي

 گَش
حزف ّبی  -ثبدقت گَش کزدى

 ثیَْدُ گَش ًکزدى
 گَش دادى ثِ غیجت دیگزاى

  

 سؤال های مته

 ّزکجب کِ ثبضیذ اٍ ثب ضوبست -ّویطِ ثب هبست چیست؟خذا.هَضَع ٍ هؼٌی آیِ )ٍَََُّهَؼَکُن اَیيَ هب کٌُتُن( 1

.چزا خذاًٍذ ّویطِ اس هب هحبفظت هی کٌذ؟خذاٍى هْزثبًتزیي است ٍ اس حبل ّوِ خجز دارد. اٍ چَى ّوِ 2

 هب را ثسیبر دٍست دارد، اس هب ٍ توبهی آفزیذُ ّبیص ثِ خَثی هَاظجت هی کٌذ.

خذاًٍذ  -ٍَ ََُّ اَرحنُ الّزاحِویيَ( چیست؟هْزثبًی ٍ هحبفظت اٍ خَیزٌ حبفِظًب .هَضَع ٍ هؼٌی آیِ )فَبهلل3ُ

 ثْتزیي ًگِ دارًذُ است ٍ اٍ هْزثبًتزیي هْزثبًبى است.
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ثبى اًسبى را ثز ثقیِ .خذاًٍذ چگًَِ ثزای اًسبى راُ رسیذى ثِ رستگبری را فزاّن ًوَدُ است؟خذاًٍذ هْز4

ارسضوٌذ، راُ رسیذى ثِ رستگبری را ثزای اٍ ّوَار سبختِ تزی دادُ ٍ ثب ثذل ًؼوت ّبی هَجَدات ثز

ی کِ ّز کذام ًطبًِ ای اس هحجت خذاًٍذ ثِ اًسبى است ٍ ثذٍى آًْب سًذگی ثزای اٍ ثسیبر یاست.ًؼوت ّب

 سخت دضَار خَاّذ ثَد.

را یبد .یکی اس ٍقبیغ رضذ ٍ تکبهل اًسبى را ثگَییذ کِ ًطبى دّذ آدهی ثِ هزٍر هی تَاًذ کبر ّبی خَة 5

را ًیش حتی ثب گزیِ ٍ دػَا ثِ  ىاًسبى سهبى کَدکی دٍست دارد ػالٍُ ثز اسجبة ثبسی خَد هبل دیگزا؟ثگیزد

ٍقتی گزیِ کَدکی را ثجیٌذثزای خَضحبلی اٍ ٍسبیلص را  دست آٍرد، اهّب ٍقتی ّویي کَدک ثشرگ هی ضَد

  ثِ اٍ هیذّذ ٍ ثِ آى افتخبر هیکٌذ.

ًؼوت ّبی خذاًٍذ گبّی ثِ سثبى هی گَیین )الحوذهلل(. ایي سبدُ تزیي ًَع .ضکز سثبًی چیست؟در ثزاثز 6

 تطکز است کِ ثِ آى ضکز سثبًی گفتِ هی ضَد.

اری، خذاًٍذ ًِ تٌْب اس هب راضی هی ضَد ثلکِ شاری ًؼوت ّبی خذا چِ ًتبیجی دارد؟ ثب ضکزگش.ضکزگ7

 ًؼوت ّبی ثیطتزی ًیش ثِ هب هی دّذ.

اگز ضکزگذاری کٌیذ، هب قطؼبً )ًؼوت  -ئِي ضَکَزتُن لَبَسیذًََّکُن( چیست؟ ضکز گذاری.هؼٌی ٍ هَضَع آیِ )ل8َ

 ّب را( سیبد هی کٌین. 
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