
ًوًَِ ػَاالت صيؼت ؿٌبػي اٍل دثيشػتبى 
 1فصل

: حَاع پٌجگبًِ سا ًبم ثجشيذ-1

حَاع پٌجگبًِ چِ هحذٍديت ّبيي داسًذ ؟  - 2

ثب تَجِ ثِ هحذٍديت ّبي حَاع پٌجگبًِ چگًَِ هي تَاى ثِ حقيقت پي ثشد ؟  - 3

: اگش پذيذُ اي تَػط ّيچنذام اص حَاع پٌجگبًِ دسك ًـَد ؛ چِ ثبيذ مشد ؟ هثبل ثضًيذ- 4

سٍؽ علوي چيؼت؟  - 5

فشضيِ چيؼت ٍ ٍيظگي هْن آى مذام اػت ؟   - 6

دس اًجبم آصهبيؾ چِ هَاسدي سا ثبيذ دس ًظش گشفت يب سعبيت مشد؟   - 7

:  آيب هحققبى مبس خَد سا اص صفش ؿشٍع هي مٌٌذ ؟تَضيح دّيذ - 8

دسػتي يب ًبدسػتي فشضيِ چگًَِ هعلَم هي ؿَد ؟ - 9

دس مبس ّبي آصهبيـگبّي چيؼت ؟  « گشٍُ گَاُ»هٌظَس اص - 10

.  اگش فشضيِ اي ثب يل ثبس آصهبيؾ سد ؿَد آيب پظٍّـگش آى فشضيِ سا مبهال سد هي مٌذ ؟ تَضيح دّيذ - 11

اگش فشضيِ ثب آصهبيـبت هتعذد تبييذ ًـَد چِ ثبيذ مشد ؟  - 12

ّذف اص اًتـبس ًتبيج مبس يل پظٍّـگش چيؼت ؟  - 13

چيؼت ؟  « ًظشيِ علوي» هٌظَس اص - 14

. ًظشيِ ػلَلي سا ثيبى مٌيذ - 15

يعٌي چِ؟  «  خلق الؼبعِ»-16

: آصهبيؾ ٍى ّلوًَت دس هَسد خلق الؼبعِ سا ؿشح دّيذ- 17

اؿنبل آصهبيؾ ٍى دس هَسد خلق الؼبعِ چِ ثَد ؟ - 18

چشا ثب ٍجَد اؿتجبُ ثَدى آصهبيؾ ٍى ثبص ّن آًشا اسصؿوٌذ هي داًين؟  - 19 

داًـوٌذاى پغ اص ٍى ّلوًَت چِ دسػْبيي اص اٍ گشفتٌذ؟ - 20

آصهبيؾ مٌتشل ؿذُ چيؼت ٍ چِ فبيذُ اي داسد ؟  - 21

: خالصِ آصهبيؾ سدي دس هَسد خلق الؼبعِ سا ثٌَيؼيذ- 22

ًتيجِ آصهبيؾ سدي دس هَسد خلق الؼبعِ چِ ثَد ؟  -23

:  سا تعشيف مٌيذ« علَم صيؼتي»- 24

:  ؿبخِ ّبي علَم صيؼتي ثِ چٌذ گشٍُ تقؼين هيـًَذ؟ ّش يل سا ثب رمش هثبل تعشيف مٌيذ - 25

آيب هي تَاى پبػخ ّوِ پشػـْب سا ثِ سٍؽ علوي ثذػت آٍسد؟ چشا ؟ - 26

چِ علَهي ثيـتشيي مبسثشد سا دس علَم صيؼتي داسًذ ؟  - 27

 2فصل
:   هَاد ثذى هَجَدات صًذُ ثِ دٍ دػتِ تقؼين هيـًَذ؛ آًْب سا ًبم ثشدُ ثب رمش هثبل تعشيف مٌيذ - 28



:  ػِ هَسد اص هْوتشيي هَاد هعذًي ثذى هَجَدات صًذُ سا ًبم ثجشيذ- 29

: هْوتشيي تشميجبت آلي ثذى هَجَدات صًذُ سا فقط ًبم ثجشيذ- 30

 تـنيل ؿذُ اًذ؟ عٌبصشيّيذسات ّبي مشثي اص چِ - 31

: ّيذسات ّبي مشثي سا ثِ چٌذ دػتِ تقؼين هينٌٌذ ؟ ثب رمش هثبل آًْب سا تعشيف مٌيذ - 32

گلَمض دس ػلَل چِ مبسثشدي داسد ؟  - 33

ًـبػتِ دس ػلَل چِ مبسثشدي داسد؟ - 34

گلينَطى دس چِ  ػلَلْبيي رخيشُ هي ؿَد ٍ چِ مبسثشدي داسد؟ - 35

ػلَلض دس ػلَل چِ مبسثشدي داسد؟  - 36

ّش يل اص هَاد صيش اص چِ اجضاء يب اص چِ ٍاحذي ػبختِ ؿذُ اًذ ؟  - 37

آًضين - 6تشي گليؼيشيذ          - 5پشٍتئيي        - 4ػلَلض           - 3گلينَطى       - 2ًـبػتِ        - 1

ّشيل اص هَاد صيش اص مذام ّيذسات مشثي ثَجَد آهذُ اػت ؟  - 38

ؿنش  - 3پٌجِ                - 2مبغز               - 1

 :تفبٍت ٍ ؿجبّت ػبختبسي اًَاع پلي ػبمبسيذ ّب سا تَضيح دّيذ- 39

تفبٍت ًـبػتِ ثب گلَمض اص ًظش قبثليت حل ؿذى دس آة چيؼت ؟   - 40

ًـبػتِ سا دس آصهبيـگبُ چگًَِ ؿٌبػبيي هينٌٌذ ؟  - 41

  ليپيذّب اص چِ عٌبصشي تـنيل ؿذُ اًذ ؟- 42

هْوتشيي ٍيظگي ليپيذّب چيؼت ؟  - 43

مبسثشد چشثي ّب دس ػلَل چيؼت ؟   - 44

پشٍتئيٌْب اص چِ عٌبصشي ػبختِ ؿذُ اًذ ؟  - 45

پشٍتئيٌْب دس ثذى چِ ٍظبيفي ثِ عْذُ داسًذ؟  - 46

ّوَگلَثيي  چيؼت ؟ - 47

پشٍتئيي ؿيش (پشٍتئيي تخن هشغ ة(ّشيل اص پشٍتئيي ّبي صيش دس چِ ؿشايطي تغييش ؿنل هي دٌّذ ؟ الف- 48

آًضين چيؼت ؟         - 49

چشا ٍجَد آًضين ّب ثشاي ثذى ضشٍسي اػت ؟ -  50

:   ساثطِ فعبليت آًضيوْب ثب دهب چگًَِ اػت ؟ ًوَداس آى سا سػن مٌيذ - 51

 3فصل

: فتَػٌتض سا تعشيف مٌيذ- 52

هَاد اٍليِ ٍ حبصلِ دس فتَػٌتض چيؼت ؟  - 53

آصهبيؾ ٍى ّلوًَت دس هَسد افضايؾ ٍصى گيبّبى سا ؿشح دّيذ ٍ ًتيجِ گيشي اٍ اص ايي آصهبيؾ سا رمش - 54

:  مٌيذ 

ؿذت فتَػٌتض چگًَِ ػٌجيذُ هي ؿَد ؟  - 55

چِ ثخـْبيي اص گيبّبى فتَػٌتض اًجبم هي دٌّذ ؟ - 56

:  ملشٍفيل ٍ ملشٍپالػت سا تَضيح دّيذ - 57



اًذام اصلي فتَػٌتض دس گيبّبى چيؼت ؟ چشا؟  - 58

چيؼت ؟  (سٍپَػت)اپيذسم - 59

ػلَل ًگْجبى سٍصًِ چيؼت ٍ چِ ٍظيفِ اي داسد ؟  - 60

تفبٍت ػلَلْبي ًگْجبى سٍصًِ ثب ػبيش ػلَلْبي اپيذسهي چيؼت ؟ - 61

مَتينَل چيؼت؟  - 62

:  مَتينَل سا رمش مٌيذ  (فَايذ)ػِ هَسد اص ٍظبيف- 63

هيبًجشه چيؼت ؟  - 64

سگجشه چيؼت ٍ چِ ٍظبيفي داسد ؟   - 65

آًٍذ چيؼت ؟  - 66

: اًَاع آًٍذ ٍ ٍظيفِ ّشيل سا رمش مٌيذ - 67

هْوتشيي هحصَل فتَػٌتض چيؼت ؟  -68

آيب گلَمض هي تَاًذ دس ػلَل گيبُ رخيشُ ؿَد ؟ چشا ؟ - 69

چِ هبدُ اي ثشاي رخيشُ دس ػلَل گيبّي هٌبػت اػت ؟ چشا ؟ - 70

ًـبػتِ دس چِ ثخـْبيي اص ػلَل گيبّي رخيشُ هي ؿَد ؟  -71

ًـبػتِ دس چِ ثخـْبيي اص گيبُ رخيشُ هي ؿَد ؟  - 72

گلَمضي مِ دس فتَػٌتض ػبختِ هيـَد ثِ چِ تشميجبتي هيتَاًذ تجذيل ؿَد ؟  - 73

ثشاي تجذيل گلَمض ثِ پشٍتئيي چِ عٌصشي هَسد ًيبص اػت ؟ گيبُ آًشا چگًَِ ثذػت هي آٍسد ؟  - 74

چشا ثشاي ثشسػي فتَػٌتض هعوَال اص گيبّبى آثضي اػتفبدُ هي ؿَد ؟  - 75

چشا دس خبمْبيي مِ موجَد ًيتشٍطى داسًذ گيبُ ًوي سٍيذ ؟  - 76

ًيتشٍطى خبك اص چِ ساُ ّبيي تبهيي هي ؿَد ؟  - 77

اػتفبدُ اص مَدّبي ؿيويبيي ثشاي افضايؾ هحصَالت مـبٍسصي چِ صيبًْبيي داسد ؟ - 78
 


