
 

 کاسگاُ سیشُ ًبَی

  سیشُ شٌاسیتوشیي 

اًذیشِ جَی گشاهی! یک پذیذُ ٍ یا ٍالعِ سا اًتخاب ًواییذ ٍ بِ طَس اًفشادی، تواهی هشاحل ریل 

 ّای خَد سا بِ بحث ٍ گفتگَ بگزاسیذ.سا دس هَسد آى پاسخ بذّیذ. سپس دس گشٍُ، پاسخ

 

 تًصیف یک پدیدٌ یا ياقؼٍ دز شمان ي مکان  : چِ خبش؟     1گام 

 ازائٍ تحلیل ي دالیل يقًع حادثٍ           : چشایی کاس؟  2گام 

 جىبٍ فساشماوی ي فسامکاوی )خازج ومًدن ػىاصس شمان ي مکان(: اسائِ لاًَى        3گام 

 آگاَی بٍ شمان ي مکان حاضس : بشسسی ٍضع هَجَد       4گام 

 : لاًَى      ٍضع هَجَد          ًتیجِ گیشی5گام 

 ش بیٌی یا آیٌذُ ًگشی: پی6گام 

 : اسائِ ساُ حل7گام 

 

 تامل ي تدبس کىیم. «هي چِ کٌن؟»آهَصد دس لشآى با ایي ًگاُ کِ ّا چیست؟ بِ ها هیتَضیحات: فایذُ ایي گام

 : داستاى حضشت یَسف ٍ لاًَى کلی لابل بشداشت اص آى1هثال

 (00مه یتق ي یصبس فان اهلل الیضیغ اجس المحسىیه )یًسف/

 : داستاى حضشت یًَس ٍ لاًَى کلی لابل بشداشت اص آى 2هثال 

 ●ي ذالىًن اذ ذَب مغاصبا فظه ان له وقدز ػلیٍ احد فىادی فی الظلمات ان ال الٍ اال اوت سبحاوک اوی کىت مه الظالمیه 

 (88-88)اوبیاء/ ●وىجی المًمىیه  کرالکفاستجبىا لٍ ي وجیىاٌ مه الغم ي 

 



 

 اًذیشی سیشُ ًبَیسَاالت کاسگاُ ّن

                   

  ِکاس » کٌٌذ کِ داسًذ ٍ ارعاى هی« دٍسبیٌی»دس هَاجِْ با سیشُ هعصَهیي، عذُ ای هیل ب

خَاٌّذ اص بیٌی داسًذ ٍ هیای ًیض هیل بِ ًضدیکٍ عذُ« پاکاى سا لیاس اص خَد هگیش 

تواهی سفتاسّا ٍ سیش صًذگاًی هعصَهیي )ع(، الگَبشداسی کٌٌذ، ایي دٍ دیذگاُ سا تحلیل 

 کٌیذ. 

 « دس ایي ششایط صهاًی ٍ هکاًی، ٍ با تَجِ بِ سفتاس ٍ گفتاس عولکشد ایي بضسگَاساى ، حال ها

 «چِ کٌین؟

 

 ا  ایي اهش، ًشاًِ آیا بایذ سعی کٌین یک هٌطك عولی ثابت دس صًذگی داشتِ باشین ؟ آی

 اًعطاف ًاپزیشی ٍ بِ ًَعی جوَد فکشی ًیست ؟

 

  ،چشا پیاهبش اکشم )صلی اگش یک سلسلِ اصَل اخاللی ثابت بش سیشُ هعصَهیي، حاکن است

اهلل علیِ ٍآلِ( دس جٌگ بذس آب سا بش سٍی هششکاى بستٌذ ٍلی حضشت اهیشالوَهٌیي 

 )علیِ السالم( دس جٌگ صفیي آب سا ًبستٌذ؟

 تَاى دسٍغ گفت. آیا ایي جَاص دسٍغ حشام است ٍلی ٍلتی جاى کسی دس خطش است، هی

 دسٍغگَیی، دلیلی بش ایي است کِ اسالم ّن ًسبیت اخالق سا لبَل داسد؟

 

  اهّی بَدى پیاهبش اکشم )صلی اهلل علیِ ٍآ لِ( بِ چِ هعٌاست؟ آیا ایي یک ًمطِ ضعف بشای

 است؟« اُهّی»اى، شَد کِ پیاهبششهسلویي للوذاد ًوی

 

 


