
 الحمدهلل رب العالمین بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 

 سوال تحلیلی تفکر شنیداری

 

 : 1سوال 

 نسبت دیدن و شنیدن خود را در کارهای زیر ارزیابی کنید:

 یکی از مهم ترین کارهایی که در انجام آن موفق هستید.

 یکی از مهم ترین کارهایی که در انجام آن موفق نیستید.

 یکی از روزهایی که روز خوش و با برکتی است.

 از روزهایی که برایتان روز ناخوشی است.یکی 

 کتابی که به خواندن آن بسیار رغبت دارید.

 کتابی که بی رغبت خوانده می شود.

 نمازی که با کسالت خوانده می شود.

 نمازی که با نشاط خوانده می شود.

 

 

 

 



 

 :2سوال 

 شود را یادداشت بفرمایید. مطالبی که در خصوص شنیدن از روایت برداشت می

 وَ اْلِحلْمُ طَبِیعَتُهُ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِِنینَ علیه السالم: الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ َعاقِلٌ وَأَحْمَقُ وَ فَاجِرٌ فَالْعَاِقلُ الدِّینُ شَرِیعَتُهُ  

دَّثَ صَدَقَ وَ إِنِ اطْمَأَنَّ إِلَیْهِ أَحَدٌ الرَّْأیُ سَجِیَُّتهُ إِنْ سُئِلَ أَجَابَ وَ إِنْ تَکَلَّمَ أَصَابَ وَ إِنْ سَمِعَ وَعَى وَ إِنْ حَ

لَ وَ إِنْ حَدََّث وَفَى وَ الْأَحْمَقُ إِنِ اسْتُنْبَِه بِجَمِیٍل غَفََل وَ إِنِ اسْتُْنِزلَ عَنْ حَسَنٍ َنَزلَ وَ إِْن حُمِلَ َعلَى َجهْلٍ َجهِ

  1رُ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ َخانَكَ وَ إِنْ صَاحَبْتَهُ شَاَنكَ وَ إِنْ وَثِقْتَ بِهِ لَمْ یَنْصَحْكَ.کَذَبَ َلا یَفَْقهُ وَ إِنْ فُقِّهَ َلا یَتَفَقَّهُ وَ الْفَاجِ

خردمند و نادان و فاسق. خردمند کسى است که دین، روش اند: امیر المؤمنین )ع( فرمود: مردان سه طایفه

دهد و اگر سخن بگوید، زندگى او و حلم، طبیعت او و اندیشیدن، روش اوست. اگر از او بپرسند، پاسخ مى

گوید و اگر کسى به او اطمینان کند و اگر حدیث کند، راست مىگوید و اگر بشنود، درك مىدرست مى

کند و اگر و اما نادان کسى است که اگر نکته خوبى به او یادآورى شود، غفلت مىدهد. کند، وفا نشان مى

کند و اگر حدیث کند دروغ گردد و اگر به نادانى وادار شود، نادانى مىاز کار خوبى برگردانیده شود برمى

ر او را امین فهمد. و اما فاسق کسى است که اگفهمد و اگر هم به او فهمانیده شود باز نمىگوید، نمىمى

گیرد و اگر به او اطمینان کنى کند و اگر با او مصاحبت کنى به تو ایراد مىخود قرار بدهى تو را خیانت مى

 کند.تو را خیرخواهى نمى
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