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*** 
 
 :يدیلک تالاوس
 ؟تسا ییاه شخب هچ لماش جاودزا دنیارف .1
 ؟تسا مهم قفوم جاودزا رد جاودزا دنیارف رد تقد ارچ .2

 
 :تیعقوم

 ار ناشدوخ رظن هب بسانم دراوم هک دوب هداد ار هزاجا نیا لضف لها همه هب ،ناخ دیما جاودزا هدنورپ ندش زاب
 نامه رد اهداهنشیپ نیا رثکا ،دیما هاگآ ِردام و ردپ تیارد اب اما .دننک یفرعم )دیما( رظن دروم صخش ردام هب
 رد ار ییاه هنیزگ ،هاگشناد نارود هب ارذگ یهاگن اب داماد بانج دوخ ،رگید فرط زا .دندش یم در ،حرط يادتبا
 ییاهیسررب و ناتسود اب ینفلت ياه سامت زا دعب اما .دندوب نارود نآ نابوخ زا همه هک دروآ یم شیوخ رطاخ
 رگید يا هناش رب لابقا ریاط و تسا هدیرپ سفق زا غرمیس هک دمآیم لمع هب فشاک ،يزاجم تاحفص رد
 .هتسشن
 رود ماوقا زا یکی نیب نیا رد .دوب ردام يداهنشیپ ياه هنیزگ رتهب یسررب ،دیما يور شیپ یقطنم هار اهنت اذل
 ریغ تهج هب اما دیسر یم رظن هب رت بسانتم دیما ياه كالم اب ،ذغاک يور هک درک یفرعم يا هنیزگ ،يردام
 و دمآ نوریب دنلبرس ،روکذم هداوناخ زین هلحرم نیا رد .دوب يرتشیب یسررب و قیقحت هب زاین اهنآ ندوب انشآ
 مهاب هداوناخ ياضعا هک يا هسلج یط و دوب هتفرگ الاب راک ارهاظ .دشن تفای اه نآ دروم رد يا یفنم هتکن چیه
 .دننک هاگآ ناشدوخ تین زا ار لباقم فرط ،ینفلت سامت اب هک دش نیا رب میمصت ،دنتشاد
 دیما ردام اما دروآیم ردام رب يراشف هچ یسامت نینچ يرارقرب هک درک میهاوخن كرد ام زا مادک چیه الامتحا
 هک یتاماهبا و تالاوس یخرب یتح هک يا هنوگ هب .داد ماجنا یبوخ هب ار راک نیا و دش طلسم شدوخ رب هرخالاب
 ،یلامتحا سورع ردام هک دوب نیا سامت هجیتن .دش فرطرب مه دوب هدمآ شیپ هیلوا تاقیقحت نایرج رد
 ردام دعب زور هس دش رارق .دنریگب میمصت ،شرتخد و رسمه اب عوضوم ندرک حرطم زا دعب ات تساوخ یتصرف
  .دش ماجنا سامت نیا هرخالاب و .دوش ایوج ار مناخرتخد هداوناخ رظن و دریگب سامت دیما
 ؟دش یچ :)ینارگن اب( میرم
 تخود ردام ناهد هب مشچ دوب هدش خرس شاه شوگ هک دیما
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 نیرایب فیرشت هبنش هس دنتفگ :ردام
   !ندیدنسپ ور هگیدمه ،ال ال ال ال ال :ریما
 شاهاب هسلج هی راذب .هک شمدیدن زونه ،اباب ورب : )هنک ناهنپ ور شیگدز قوذ درکیم شالت هکیلاح رد( دیما
 .نزب اه گنهآ نیا زا دعب هن ای هروخ یم نم درد هب الصا منیبب منزب فرح
 ادیپ ور ماهدشمگ همین یگیم يراگتساوخ لوا هسلج نومه وت همولعم هک تسولبات ردقنا تفایق نم زیزع :ریما
 يوت هک ییامیت نیا لثم ،هیشک تقو طقف .هیکلا شمه ازیچ نیا و يراگتساوخ نیا نم رظن هب الصا .مدرک
 !نیمز ننز یم ونوشدوخ یکلا شدعب و نتفایم ولج لابتوف
 .هشن رید شجاودزا هک هشدوخ نارگن ریما نیا : ردپ
 هی نینوت یم امش شییادخ اما ،درک هیجوت ور يراگتساوخ ییاتقو هی هشب دیاش الاح ،مگیم يدج اباب هن :ریما
 نووج اتود ات ندیم ششک طقف ؟نیرایب تسه جاودزا زا لبق هک يدوخیب مسارم همه نیا يارب یقطنم لیلد
 .نوشیگدنز و هنوخ رس نرب رترید
 هشیم نیمه هداتفا ملد هب : )ردپ شوگ رد و مارآ يادص اب درک یم دییات ار ردپ فرح هکیلاح رد( ردام
 هشاب شحالص و ریخ هشیم یچره هک هللااشنا : ردپ

 
 
 
 

***** 
  :سالک رد وگ و تفگ
 

 ياههویش هچ .تسا جاودزا يارب مادقا هب عورش موسرم ياهشور زا یکی هدمآ ناتساد رد هک يا هویش -1
  ؟دراد یبیاعم و ایازم هچ هویش ره ؟تسا موسرم امش هقطنم رد يرگید

 ؟تشاد یترورض هچ و دوب هچ دندرک یط يراگتساوخ هسلج زا لبق ،شا هداوناخ و دیما هک یلحارم -2
 هب ای و دنک تقد یتاعوضوم هچ هب دیاب دیما ؟دش دهاوخ رازگرب یفده هچ اب يراگتساوخ هسلج -3

 ؟دشاب یتالاوس هچ هب خساپ لابند
  

 
 
 :هلئسم حرط
 نارود« ،جاودزا رد تیقفوم يارب میتسناد .میدرک وگتفگ جاودزا زا شیپ لحارم هرابرد هتشذگ سورد رد

 یبایتسد ،هداوناخ ياضعا اب دوجوم طباور حالصا ،دوخ تخانش .تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا »جاودزا زا شیپ
 نیح دنیارف هرابرد شخب نیا رد .رسمه باختنا يارب هنالقاع ياه كالم نییعت و مزال ياه یگتسیاش هب
 :میا هدرک میسقت یلصا يهلحرم دنچ هب ار دنیارف نیا .درک میهاوخ وگتفگ جاودزا
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 :جاودزا دنیارف لحارم

 هیلوا باختنا و یسررب )1
 ییانشآ نارود و يراگتساوخ )2
   دقع و يدزمان نارود )3
 كرتشم یگدنز عورش )4

 میهدیم حیضوت لحارم نیا زا کیره دروم رد همادا رد
**** 

 
 هیلوا باختنا و یسررب :لوا ماگ

 
 هبیرغ یهاگ و یگداوناخ نایانشآ نیب رد دارفا نیا یهاگ .دراد جاودزا يارب یفلتخم ياه هنیزگ ،درف ره

 نیا مامت رد .تسا هدش انشآ وا اب درف دوخ هکنیا ای دنا هدش یفرعم كرتشم يانشآ کی قیرط زا و دنتسه
 زا لبق هک تسا مهم رایسب .تسا يرورض رسمه باختنا ياه كالم يانبم رب اههنیزگ هیلوا یسررب ،دراوم
 هتبلا .دراد یگنهامه امش ياه كالم اب نازیم هچ ات وا هک دینک یسررب ،شا هداوناخ و رتخد اب عوضوم حرط
  .دوشیم صخشم يدعب لحارم رد تایئزج زا يرایسب و تسا ییادتبا یسررب کی نیا

 اههداوناخ بسانت يارب یفاک دهاوش ،هیلوا ياه یسررب رد هک دینک مادقا يراگتساوخ يارب ینامز تسا رتهب
  .تسا رادروخرب جاودزا يارب بسانم ياه یگژیو زا لباقم فرط هک يوق لامتحا نینچمه و دشاب هتشاد دوجو

 :رکفت
 ناوارف ياهيراگتساوخ هب مادقا دنکیم هجاوم دایز ریخات و لکشم اب ار جاودزا هک یتاعوضوم زا یکی -1

     ؟تساز بیسآ راک نیا ارچ امش رظن هب .تسا هیلوا یسررب نودب و
 درف نتفای يارب دیناوتیم ییاههار هچ زا ،امش هداوناخ و یگدنز هقطنم فرع و اهیگژیو هب هجوت اب -2

 بسانم هنیزگ نتفای لامتحا و دراد يرتمک بیاعم و رتشیب يایازم هار مادک ؟دینک مادقا جاودزا يارب بسانم
 ؟تسا رتشیب نآ رد قفوم جاودزا يارب

 
 ییانشآ نارود و يراگتساوخ :مود ماگ

 دیدیسر يدنب عمج نیا هب رفن کی دروم رد نات هداوناخ اب تروشم و هیلوا ياه یسررب رد هکنیا زا دعب
 هلئسم حرط يراگتساوخ زا فده .تسا يراگتساوخ يدعب ماگ ،تسا جاودزا يارب یبسانم هنیزگ الامتحا هک
 زا ناشیاههداوناخ و نیفرط رتشیب و لباقتم تخانش هلحرم نیا زا فده .تسوا هداوناخ و لباقم فرط اب
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 و يدنواشیوخ بجوم جاودزا ،ام گنهرف رد اریز ؟دراد تیمها مه اه هداوناخ تخانش ارچ اما .تسا رگیدکی
  .دشاب هتشاد ریثات رفنود یگدنز رد افرص هک تسین یمیمصت و تسا هداوناخ ود نایم کیدزن طابترا

 حرطم رتخد هداوناخ اب ار عوضوم ،رسپ نیدلاو زا یکی ای و هطساو رفن کی الومعم يراگتساوخ يارب
 دنناوتیم هیلوا سامت نیمه رد ،دنشاب هتشادن رگیدکی اب یلبق ییانشآ اه هداوناخ هک یتروص رد .دنکیم
 یلیلد ره هب رتخد هداوناخ هلحرم نیا رد تسا نکمم .دننک لدب و در ناشدنزرف و هداوناخ هرابرد یتاعالطا
 ،رسپ رد ناشرظندم ياهکالم زا یکی دوجو مدع ای جاودزا يارب ناشدنزرف تقفاوم ای یگدامآ مدع هلمج زا
 ود نیب يراگتساوخ هسلج يارب يرارق ،دنداد هزاجا وا هداوناخ و رتخد هک یتروص رد .دنهدب یفنم خساپ
 .دوشیم هتشاذگ هداوناخ

 دودحم هرود کی اب هارمه و دباییم موادت اههداوناخ فرع و نیفرط زاین هب هتسب يراگتساوخ تاسلج
 زا ،ناشیاه هداوناخ تراظن  اب هدنیآ یلامتحا جوز ،هلحرم نیا رد .تسا رسپ و رتخد يارب هیلوا ییانشآ
 لباقم فرط ياهرواب و قالخا زا رت قیقد یتخانش هب دننکیم شالت رگیدکی ياهراتفر یبایزرا و وگتفگ قیرط
 قفاوت هب و دنتشاد مه زا یتبثم یبایزرا هلحرم نیا رد فرط ود هک یتروص رد .دنبای تسد شا هداوناخ  و
  .دنوشیم دقع و يدزمان نارود دراو ،دندیسر

 
  :سالک رد وگ و تفگ
 يراگتساوخ هسلج رد ار یتالاوس هچ امش ،قفوم جاودزا يارب هدش هتفگ دراوم ریاس و اهکالم هب هجوت اب
  ؟دینکیم تقد يدراوم هچ هب و دیسرپیم

  
 

   دقع و يدزمان نارود :موس ماگ
 نیفرط طیارش و اههداوناخ فرع ار نآ تدم لوط و تسا رتخد و رسپ رتشیب ییانشآ يارب يدزمان نارود

 دوش رتینالوط یمک يدزمان نارود تسا رتهب دنرادن مه اب یفاک ییانشآ هک ییاهجوز دروم رد .دنکیم نییعت
 رد .دنسرب باختنا يارب يرتهب تخانش هب رتشیب دمآ و تفر اب اههداوناخ تراظن تحت دنناوتب رتخد و رسپ ات
 ینوناق و یعرش رظن زا رسپ و رتخد  - دوشیم عورش میاد دقع هغیص ندش يراج زا دعب هک - دقع نارود
 هداوناخ و رسپ و رتخد هرود نیا رد .دننکیمن یگدنز فقس کی ریز حالطصا هب و مه اب زونه اما دنا هدرک جاودزا
 .دننکیم مهارف ار لقتسم و كرتشم یگدنز عورش يارب مزال ياه هنیمز ناشیاه

 
 كرتشم یگدنز لیکشت :مراهچ ماگ

 زا ابلاغ اما .دنوشیم بوسحم رهوش و نز اهنآ ،رسپ و رتخد نیب دقع هبطخ ندش يراج زا سپ هک میتفگ
 عورش المع اهنآ كرتشم یگدنز دننکیم یگدنز مه اب و دننکیم ناکم لقن هناخ کی هب ناوج جوز هک ینامز
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 ،نایانشآ و ناکیدزن زا توعد اب و دوشیم رازگرب یسورع نشج مسارم ،هلحرم نیا عورش يارب الومعم .دوشیم
 دیدج هداوناخ هک تسا هلحرم نیا رد .دسریم همه عالطا هب و دباییم تیمسر جوز كرتشم یگدنز زاغآ
 هلحرم نیا هرابرد .دنریگیم هدهع هب ار دوخ دیدج ياهتیلووسم و اهشقن لماک روط هب رفن ود و دریگیم لکش
 .تفگ میهاوخ نخس لیصفت هب يدعب ياهسرد رد

 
 

**** 
 
 

 :سالک رد یهورگ تیلاعف
 سپ .تسا هتفای رییغت نآ رد اهمان هک تسا یعقاو دراوم زا هتفرگرب هدش هدروآ ریز رد هک ياهنومن ود

 رد سالک اب ار هجیتن و دینک وگ و تفگ هورگ رد تساهدمآ همادا رد هک یتالاوس هرابرد شخب نیا هعلاطم زا
 .دیراذگب نایم

 
 :لوا دروم
 هرمزور تاقافتا بلغا وا هداوناخ دنهد یم يرایسب تیمها تقو و مظن هب هک تسیا هداوناخ زا هیدهم 

 ینامهم دننک یم یعس الثم ،دنهد یم ماجنا ینیعم بیترت و مظن اب ار راهن و ماش ،باوخ تاعاس دننام
 شردام و ردپ هک ارچ .دنوشن لکشم راچد ،حبص رد ندش رادیب يارب ات دنهد همتاخ بش لیاوا ار ناشیاه
 ،نیسحریما يو رسمه اما .دنتسه دنبیاپ و دهعتم رایسب دننک یم میظنت زور لوط رد هک ییاه رارق هب تبسن
 ياهیمهرود .دناهناگیب یسانش تقو و نامز نوچمه یمیهافم اب الوصا هک هتفای دشر يا هداوناخ رد
 هیهت رکف هب بش رخآ هزات و دماجنا یم لوط هب حبص کیدزن ات و زاغآ بش رخاوا زا الومعم اهنآ یگداوناخ
 راچد ار هیدهم تدش هب عوضوم نیا .)دنروخ یم رصع کیدزن ار ناشراهان الومعم نوچ( دنتفا یم ماش
 نیسحریما هک یلاحرد .دوش رضاح سرد سالک رد عقوم هب دیاب اه حبص و تسا ملعم وا هک ارچ .هدرک لکشم
 رد تکرش زا تسین رضاح نیسحریما نمض رد .دراد تداع نتفر رید هب تسا دنمراک زین شدوخ هک نیا اب
  .دننک كرت ماوقا هیقب زا رتدوز ار ار ینامهم هک دریذپب ای دنک بانتجا اه یمهرود نیا

 هدش رهوش و نز نیا نایم شکمشک ثعاب هداتفا اپ شیپ و یئزج رایسب رهاظ هب هلئسم نیا هجیتنرد
 هک هدرک یمن رکف اما هتشاد یهاگآ ،شرسمه هداوناخ تداع نیا هب تبسن دقع نارود زا هیدهم هتبلا .تسا
 توافتیب نآ هب تبسن هجیتنرد و دراذگب یفنم ریثات اه نآ كرتشم یگدنز رد دناوتیم دح نیا ات عوضوم نیا
  .تسا هدش لیدبت اه نآ يارب یساسا لضعم کی هب هلئسم نیا جاودزا زا سپ هکیلاحرد .تسا هدوب
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  :مود دروم
 
 زاغآ ار دوخ كرتشم یگدنز یگزات هب دقع و يدزمان نارود لاس کی یط زا سپ نیریش و نسحم

 دشرا یسانشراک لوا لاس يوجشناد ،نسحم و یعیبط عبانم هتشر رخآ لاس يوجشناد ،نیریش .دناهدرک
 هک دمآ یم شیپ یهاگ ،دقع نارود رد .دنا لیصحت هب لوغشم هاگشناد کی رد ود ره و تسا داصتقا هتشر
 فالتخا نارود نیا تیهام رطاخ هب اما دننک وگم وگب دوخ یسایس ياه شیارگ دروم رد رگیدکی اب ود نیا
 و لح دوب هک روط ره ار هیضق و ،دنتفرگ یمن يدج یلیخ ،رگیدکی ياه تیباذج لیلد هب ار دوخ ياه رظن
  .دندرکیم لصف

 راچد دوخ رظن دروم يادیدناک باختنا درومرد ،تاباختنا يرازگرب ياهزور ندیسر ارف و جاودزا زا سپ
 .دناهدیشک نایم هب مه ار دوخ ياه هداوناخ ياپ یتح هک ییاج ات دنا هدش رگیدکی اب يدیدش تافالتخا
 یفنم ریثات مه ناش یگدنز لئاسم نیرت یئزج يور رب ،یسایس ياه شیارگ هنیمز رد فالتخا ،نینچمه
 ،دنتشاد هقیلس و رظن قافتا رگیدکی اب نآ زا لبق ات هک مه هرمزور لئاسم دروم رد هک يروط هب تسا هتشاذگ
 الاب تیولوا اب ياهکالم وزج اهنآ يودره يارب یسایس شیارگ هلاسم عقاورد .دنا هدرک ادیپ يریگرد و عازن
 بصعت دوخ دیاقع رب و دنریذپان فاطعنا يدارفا ،ودره هک لیلد نیا هب و دندوب هدرکن هجوت نآ هب البق اما هدوب
 .دناهدش لکشم راچد دنراد

 
 : دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب قوف لاثم ود هب هجوت اب

 ؟تسا هدش تالکشم نیا زورب ثعاب یلماوع هچ نتفرگ هدیدن امش رظن هب -1
 ؟تسا نکمم جاودزا ياه هرود زا ینارود هچ رد و ییاه هار هچ زا لماوع نیا هب ندرب یپ -2
 هراچ جاودزا زا دعب دیاب یخرب يارب ای تسا لح لباق جاودزا زا لبق دراوم عون نیا يهمه ایآ -3
 ؟دیشیدنا

 )تخومآ میهاوخ رتشیب هدزای سرد رد هس لاوس خساپ هرابرد(
 

 
 

 :يدنب عمج
 
 مه یعامتجا دهعت کی هکلب تسین رفن ود نایم یفطاع يدنویپ اهنت جاودزا ،میتفگ نیا زا شیپ هکنانچ

 ساسا نیا رب .دریگیم لکش عامتجا و نایفارطا اب هطبار رد يرگید شخب و جوز نایم نآ زا یشخب هک تسه
 و تیبثت رد لحارم نیا هب هجوت و دراد دوجو یلحارم كرتشم یگدنز عورش يارب یگنهرف و هعماج ره رد
  .دراد یمهم شقن جاودزا تیقفوم
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 لحارم نیاربانب .تسین تخس و هدیچیپ یعوضوم اتاذ ندرک جاودزا هک تشاد رظن رد دیاب لاح نیع رد
 رد تقد اب دیاب هکلب ،دنوش لیدبت يرورض ریغ تافیرشت و تالمجت زا ياهعومجم هب دیابن جاودزا فلتخم
 ینعی یلصا فده هب یبایتسد یپ رد - تسا جاودزا میکحت تهج رد هک – لحارم نیا یلصا فادها و درکراک
  .میشاب قفوم جاودزا

 .تفگ میهاوخ نخس 10 سرد نینچمه و سرد نیا يدعب تمسق رد هراب نیا رد
 
 
  :رتشیب رکفت يارب لاوس
 
 تخانش يارب جاودزا دنیارف زا بسانم هدافتسا نینچمه و موسر و بادآ هب مارتحا نمض دیناوتیم هنوگچ

 ؟دینک يریگولج نآ لحارم دح زا شیب ندش ینالوط ای جاودزا ندش تخس زا ،لباقم فرط
 
 

 
*** 
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 یلاعت همسب
 مراهچ لصف

 مود تمسق – مهن سرد
 جاودزا دنیارف رب مکاح لوصا

 )دیفم هقیقد 80 دودح(  یسرد تعاس 2 يارب
 
 
 :يدیلک تالاوس
 یکرتشم لوصا هچ تیاعر ،فلتخم ياه هداوناخ یتح و اهگنهرف رد جاودزا لحارم توافت هب هجوت اب -1

  ؟تسا مزال جاودزا دنیارف تیقفوم يارب
 ؟دراد ییاهدمایپ هچ لوصا نیا تیاعر مدع ای و تیاعر -2
 يارب ییاههار هچ و مینک هجوت دیاب یتاعوضوم هچ هب جاودزا دنیارف رد لباقم فرط رتهب تخانش يارب -3

 ؟دراد دوجو راکنیا
*** 

 
 :تیعقوم
 :دنکیم حرطم روط نیا ار شاهلاسم هرواشم هسلج کی رد اضریلع
 نیرتهب يدزمان نارود میدرکیم رکف هشیمه هک دوب نیا مه نآ و میدرک گرزب هابتشا کی همطاف و نم
 یتح .دیربب تذل نارود نیا زا دیناوت یم ات هک میدینش یم نآ و نیا زا امئاد .تسا كرتشم یگدنز نارود
 تدزمان اب یناوت یم ات ؟ینارذگ یم شوخ مک ردقنا ارچ وت تفگ نم هب ملهاتم ناتسود زا یکی زور یکی
 دوب هدرک باجم ار همطاف و نم ،اه هیصوت لیبق نیا .دروخ یهاوخ ار اهزور نیا ترسح ادعب ،شاب شوخ
 وگتفگ نایرج رد یهاگ .میربب تذل طقف هک مینک مهارف ار یطیارش مینک شالت نارود نیا رد دیاب هک
 و حیرفت ياضف هکنیا يارب اما دمآ یم تسد هب ام یتیصخش يهدمع ياهتوافت زا ییاه خن رس نامیاه
 زا يرایسب میتفرگیم یپ ار اه نامه رگا هکیلاحرد .میدرک یم روبع نآ زا عیرس ،دزیرن مه هب یشوخ
 جاودزا مهاب الصا دیاش و دوب ینیب شیپ لباق مینک یم مرن هجنپ و تسد اهنآ اب زورما هک یتالکشم
 .میتشاد ندش راگزاس يارب يرتهب همانرب یگدنز يادتبا زا ای میدرکیمن

 
 :سالک زا شسرپ
 هچ و دنتسه يدراوم هچ جاودزا زا شیپ ییانشآ نارود فادها امش رظن هب ،اضریلع دروم هب هجوت اب
 ؟دوشیم فادها نیا ندش هدروآرب زا عنام ییاهزیچ
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 :هلئسم حرط
 
 الومعم دنیارف نیا هک دش هتفگ و دمآ نایم هب تبحص نآ ياه ماگ و جاودزا دنیارف هرابرد هتشذگ سرد رد
 :تسا ماگ ای هلحرم دنچ لماش

 :جاودزا دنیارف ياه ماگ
 هیلوا باختنا و یسررب )1
 ییانشآ نارود و يراگتساوخ )2
  دقع و يدزمان نارود )3
 كرتشم یگدنز لیکشت )4

 هقطنم و هداوناخ ره یعامتجا طیارش و گنهرف هب هجوت اب لحارم نیا زا کیره يارجا هوحن و اهیگژیو
 اما .دشاب هاتوک رایسب هلحرم کی ای دنوش ماغدا مه رد هلحرم ود تسا نکمم دراوم زا یخرب رد .تسا توافتم
 قفوم جاودزا کی يارب هنیمز داجیا و لباقم فرط تخانش ،دنیارف نیا رد یلصا فده هک درک شومارف دیابن
 بولطم هجیتن هب ات مینک يوریپ صخشم یلوصا زا دیاب ام قوف لحارم زا کی ره رد ساسا نیا رب .تسا
 .مینک یم دای جاودزا دنیارف رد تیقفوم لوصا ناونع هب لوصا نیا زا .میسرب

 :جاودزا دنیارف رد تیقفوم لوصا
  یحطس لیاسم و رهاوظ رد دح زا شیب ندش ریگرد مدع و هلحرم ره رد نشور یفده نتشاد .1
       -یساسحا يریگ میمصت هجیتن رد و دیدش یگتسباو داجیا مدع :هنارگن هدنیآ و هناهاگآ باختنا .2

 یفطاع
  نارگید تروشم و هرواشم زا ندرب هرهب .3
 اههداوناخ یگنهامه و بسانت نازیم یسررب .4
   اه نآ موسر و بادآ و  اه هداوناخ طباوض و فرع اب تامادقا یگنهامه و ینید نیزاوم هب هجوت .5
 یناجیه و یساسحا ياه راتفر زا زیهرپ .6
 دوخ تارظن نایب رد اجیب هحماسم و یتسیابردور نتشاذگ رانک ،لباقم فرط و دوخ اب تحارص .7

 :دینک تقد ریز لکش هب عوضوم رتهب كرد يارب .دنتسه مکاح جاودزا دنیارف لحارم همه رد لوصا نیا
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 .میزادرپیم الاب لوصا زا کیره حیضوت هب همادا رد

**** 
 

 ماگ ره رد نشور فده )1
 كرتشم یگدنز ینعی هلحرم نیرخآ زا تسا رتهب ،میتسه يزیچ هچ لابند هب ماگ ره رد مینادب هکنیا يارب
 هچ لابند هب جاودزا رد و منکیم جاودزا هچ يارب نم " هک دسرپب دوخ زا ام زا کیره دراد اج .مینک عورش
 ياه ماگ فادها  ،اهنآ اب بسانتم دیاب میتفای لاوس نیا يارب یقطنم و لوقعم ياه باوج رگا "؟متسه يزیچ
 دیاب ار یتالاوس هچ" ای "؟مشاب دیاب ییاه یگژیو هچ لابند هب ییانشآ نارود رد" :الثم مینک صخشم ار رگید
 زا ار ام دناوت یم اهنآ ندرک بوتکم و تالاوس نیا باوج ندوب قیقد و نشور "؟مسرپب يراگتساوخ رد
 یتالکشم زا یبوخ لاثم سرد نیا زاغآ رد اضریلع هنومن .دروایب نوریب هلحرم ره رد تقو فالتا و یمگردرس
 لاثم .میوش شراچد جاودزا دنیارف زا هلحرم ره یلصا فده هب ندرکن هجوت تروص رد تسا نکمم هک تسا
 .دهدیم ناشن ار لکشم نیا زا يرگید عون مه ریز

	
	
	

 و یسررب
 هیلوا باختنا

 لوا ماگ

 يدزمان نارود
 دقع ای

 موس ماگ

 یگدنز لیکشت
 كرتشم

 مراهچ ماگ

 و يراگتساوخ
 ییانشآ نارود

 مود ماگ
 

م فده
 صخش

اختنا
اهاگآ ب

یآ و هن
گن هدن

 هنار

روشم
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ینید ن
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اتفر را

اسحا ر
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 نتشا
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 اجیب
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نازیم ی

سانت 
مه و ب
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اوناخ 

 اههد
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 )شیاهدیدرت و نیتم( :دروم کی حرط
 .دوب یضار راک نیا بوخ جیاتن زا هشیمه و دنک تروشم دوب هتفرگ دای یبوخ هب یناوجون نارود زا نیتم 
 ریثات تحت ار شا هدنیآ مامت هک عوضوم تیمها ببس هب و درک يوریپ تداع نیا زا زین جاودزا ریسم زاغآ رد
 هک يروط هب دش طارفا راچد عوضوم نیا رد اما .درک هدرتسگ رایسب ار دوخ ياه تروشم هنماد داد یم رارق
 یصخش و وا ياهکالم و فادها هکنیا زا غراف .دوب هدش ایوج ار شتارظن تخانشیم هک یصخش ره زا ابیرقت
 ؟هن ای دنتسه كرتشم دنک یم تروشم يو اب هک

 شدادعت هک یتالاوس .دیسرپ یم يراگتساوخ هسلج رد دیاب هک دوب یتالاوس هعومجم تروشم نیا لصاح
 ارچ هک دوب نارگن و سویام تدش هب ،يراگتساوخ دروم 30 زا شیب هب نتفر زا دعب اما .دوب هتشذگ دص زا
 شدوخ هداوناخ اب شطباور رد يا يدج یفنم ریثات ،سح نیا .دنک یمن ادیپ ار دشاب وا اب بسانتم هک يدروم
 لیمحت شردپ يوس زا دننک یم یفرعم شیارب شردام هک يدراوم درک یم سح وا .دوب هدرک داجیا زین
 .دوب هدش ریگرد شردام و ردپ اب ور نیا زا .دسرب شدوخ بولطم هنیزگ هب دناوتیمن مه نیمه يارب دوشیم
 شدوخ ياهتیولوا و اهکالم هک ارچ .دوب نیتم دوخ لکشم .دش ادیپ هلئسم لح هار هرواشم هسلج نیلوا زا دعب
 يا هیور تدحو چیه دیسرپیم يراگتساوخ هسلج رد هک یتالاوس و دوبهدرکن صخشم رسمه شنیزگ رد ار
 .درادن یصخشم فده چیه نیتم هک درک یم باجم ار لباقم فرط مه و درک یم مگردرس ار وا مه و تشادن

 :سالک رد وگ و تفگ
 اب ات دنک رتدیفم دوخ يارب ار يراگتساوخ تاسلج تسناوتیم هنوگچ وا ؟دوب هچ نیتم هابتشا
  ؟دنک ادیپ ار شبسانم رسمه رتمک ياهيراگتساوخ

 
  هنارگن هدنیآ و هناهاگآ باختنا )2
 دروم ياه كالم قیقد صیخشت يارب شالت ،لوا :میشاب عوضوم ود بقارم دیاب هیلوا باختنا هلحرم رد

 یم ناشن تاقیقحت .هنابلط تعفنم یتح ای و یعقاو ریغ ،یساسحا تامیمصت زا يرود و لباقم فرط رد رظن
 لفاغ اه كالم هب هجوت تیمها زا ،هیلوا باختنا هلحرم رد دارفا ،قفومان ياه جاودزا زا يرایسب رد هک دهد
 .دنا هدش قفومان جاودزا کی دراو ،تدم هاتوک و يرهاظ عفانم رطاخ هب ای تاساسحا هبلغ رطاخ هب و دنا هدش

 دیدید باختنا ياهدمایپ ثحب رد .تسا جاودزا تدمدنلب ياهدمایپ هب هجوت و يرگن هدنیآ عوضوم نیمود
 زارد رد هک ییاهیگژیو هب دیاب رسمه باختنا رد .تسا توافتم نآ تدم زارد راثآ اب باختنا تدم هاتوک راثا هک
 نیا زا هک یشقن و رفن ود يداصتقا هاگدید بسانت مدع  الثم .درک يرتشیب هجوت دنراد يرتشیب رثا تدم
 یشوپ مشچ لباق رظن هب تدم هاتوک رد تسا نکمم هک تسا یعوضوم دنلیاق نیفرط زا کیره يارب ظاحل
 تاعوضوم یضعب عقاو رد .دهدیم ناشن ار شدوخ رتشیب عوضوم نیا تیمها درذگیم جاودزا زا هچره اما دشاب
 هک تسا هشیر اما دنیآیم مشچ هب رتشیب اهگرب دنچره .تخرد ياهگرب دننام یضعب و دنتسه هشیر دننام
 .دینیبب ار تدم زارد راثآ نیا زا ياهبنج دیناوتیم ریز دروم رد .دهدیم لیکشت ار تخرد لصا و تیوه
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 ###نآ ياه هشیر و تخرد ریوصت###
 
 
 )یتسه و اسراپ( :دروم کی حرط
 هک نیا زا دعب وا اما دوب هدش حرطم يو اب جاودزا يارب يددعتم ياه هنیزگ اسراپ ییوجشناد نارود رد

 عوضوم نیمه ریثات تحت و درک ادیپ يرتشیب هقالع وا هب هاگآدوخان ،دش یتسه هداوناخ یلام نکمت هجوتم
 مامتا زا دعب هرخالاب و تخاب گنر دوب هتفرگ رظن رد شا هدنیآ رسمه يارب لبق زا هک ییاه رایعم زا يرایسب
 جاودزا يو اب یتسه يالاب هافر حطس رطاخ هب افرص زگره اسراپ هتبلا .درک جاودزا یتسه اب هاگشناد رخآ لاس
 تسناوتن رگا هک درکیم رکف نیا هب هشیمه شدوخ راکفا سپ رد اما تشاد تسود ار یتسه اعقاو و دوب هدرکن
 .دش مه روط نیمه اقافتا .درک دهاوخ ار راک نیا یتسه ردپ انیقی دنک هیهت يا هناخ شا هدنیآ یگدنز يارب
 ردپ ،رهش یمیدق رایسب ياه هلحم زا یکی رد يا هراجا کچوک هناخ کی رد كرتشم یگدنز یتدم زا دعب
 زین اسراپ يارب هک قافتا نیا زا دعب .درک هیهت شرتخد يارب رهش بوخ قطانم زا یکی رد يا هناخ یتسه
 یتسه رگید هک دوب دقتعم اسراپ .تفرگ الاب ناوج جوز نیا تافالتخا ،دوب زین دنیاشوخ و ینیب شیپ لباق
 راظتنا وا .دریذپ یمن ار وا ياه فرح و دنک یمن هاگن دنمناوت و لآ هدیا درم کی دننام وا هب هتشذگ لثم
 رایسب اهنآ نیب طباور و دناجنر یم ار یتسه و اسراپ ادیدش تاعوضوم نیا .تشاد شرسمه زا يرتشیب مارتحا
 ندرک هیکت ،تالکشم نیا یلصا لیالد زا یکی ،تشاد هداوناخ رواشم اب اسراپ هک يا هسلج رد .دوب هدش درس
 .تشادرارق داضت رد هداوناخ رد درم شقن زا شدوخ رواب اب هک دوب شرسمه هداوناخ یلام ناوت هب اسراپ

  
 

 هرواشم و تروشم )3
 تروشم رد اما تسا یهیدب يرما جاودزا هلاسم صوصخ هب و یگدنز مهم تاعوضوم رد تروشم ترورض

 :تسا يرورض مهم  هتکن دنچ هب هجوت نتفرگ
 تروشم وا اب هک يدرف ای رواشم ،تسامش دوخ هدهع هب یگدنز رد يریگ میمصت و باختنا تیلوئسم )فلا
 .دنک يریگ میمصت امش ياج هب دناوتیمن ،دینکیم

 هلئسم زا يرتشیب بناوج امش دنکیم کمک و دنکیم زاب هلئسم هب تبسن ار امش هاگن ،بوخ رواشم کی )ب
 ردقنآ ای دنک لیمحت امش هب ار شدوخ تارظن دیابن رواشم .دیریگب يرتهب میمصت هجیتن رد و دیوش هجوتم ار
 ناوت و دوش هتفشآ ناتنهذ )الاب( نیتم دروم دننام هک دنک مگ رد رس فلتخم لیاسم حرط اب ار امش
 .دیهدب تسد زا ار يریگمیمصت

 امش طیارش اب بسانتم و دنک كرد ار امش طیارش دنکیم شالت هک تسا يدرف ،بوخ رواشم )ج
 .دهدب رظن شدوخ ياهضرفشیپ ساسا رب افرص هکنیا هن دنک حرطم ییاهداهنشیپ
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 هتشاد جاودزا هلئسم دروم رد یفاک هبرجت و شناد ،رواشم هک تسا دیفم و رثوم یتروص رد تروشم )د
 .تسا هنیمز نیا رد اههار نیرتهب زا یکی دامتعا لباق و صصختم نیرواشم زا نتفرگ کمک .دشاب

 
 ###دیایب ریوصت ای مارگاید کی رد ریز دراوم###

 :جاودزا يارب بوخ رواشم کی ياهیگژیو زا یخرب
 جاودزا هرواشم عوضوم رد هبرجت اب و صصختم

 حیحص تاداقتعا ياراد
 راد هگن زار و دامتعا لباق

 فرط یب
 ناوج لسن اب انشآ و زور طیارش هب هاگآ

 امش یموب گنهرف اب انشآ
 
 اههداوناخ بسانت و یگنهامه نازیم یسررب )4

 رد يراکنا لباق ریغ شقن ،هدرک دشر ناشیا رانک رد و هدرک یگدنز ناشیا اب اهلاس هک درف کی هداوناخ
 هطساو هب یتدم تسا نکمم دنچره هک ییاه هیال .دنراد درف تیصخش ياه هیال نیرت قیمع يریگلکش
 دنوش یم راکشآ ادعب اما دنشاب هدیشوپ و دنهن ناشن ار دوخ ،درف نایفارطا وج ریثات تحت ای نارگید زا يوریپ
 هچ لباقم فرط هداوناخ تیعضو هب یهجوت یب تهج نیا زا .دنهد یم لکش ار درف يرکف و يراتفر ناینب و
 دنیارف لحارم زا کیره .تسا جاودزا رد یگرزب هابتشا كولس و راتفر تهج زا هچ و يرکف و يداقتعا تهج زا
 هب دیاب و دراذگیم ام رایتخا رد اهنآ ياهیگژیو و لباقم فرط هداوناخ تخانش يارب یبوخ ياهتصرف جاودزا
 دیاب هچنآ هرابرد يرتشیب تاعالطا سرد نیا نایاپ رد رتشیب هعلاطم شخب رد .تشاد یفاک هجوت عوضوم نیا
  .تسا هدمآ دینک هجوت نآ هب
 :شسرپ
  :هک دیشاب هدینش ار لثملا برض نیا دیاش

 ریگب ور رتخد نیبب ور ردام
 مه رتخد تسامش دنسپ دروم ردام ياهیگژیو رگا و دش دهاوخ شردام هیبش هدنیآ رد رتخد هک ینعم نیا هب
 ؟تسا طلغ ییاه هبنج هچ زا و تسرد ییاههبنج هچ زا عوضوم نیا امش رظن هب .تسا بسانم جاودزا يارب
	

 )رجاه و نیسح( :دروم کی حرط
 هدمآ هاگشناد نآ هب لیصحت يارب رگید رهش کی زا نیسح ،دندوب هدش انشآ هاگشناد رد رجاه و نیسح

 يدایز یعامتجا -یگنهرف ياه توافت هک دش هجوتم نیسح يراگتساوخ و اه هداوناخ اب یگنهامه زا دعب .دوب
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 تراسخ یعون وا نتشاذگ رانک درکیم ساسحا و تشاد تسود ار رجاه نوچ اما دراد دوجو هداوناخ ود نایم
  .دندرک جاودزا هلئسم نیا هب هجوت نودب ،تسوا هب تنایخ و شدوخ يارب

 رجاه و نیسح .دش يدایز ياه مهافتءوس و یگداوناخ تافالتخا زورب ثعاب ،دایز یگنهرف توافت نیمه
 كرتشم یگدنز المع و دندیشکیم شود هب ار لئاسم نیا مامت راب دیاب دنتشاد رارق تالکشم نیا زکرم رد هک
 .دوبن رادروخرب يدایز تیقفوم زا تالکشم نیا لیلد هب اهنآ

 
 :سالک رد وگ و تفگ
 :دینک ثحب سالک رد اهشسرپ نیا هراب رد
 اه توافت نیا زا ناوتیم يدراوم هچ رد ؟دنشاب هتشاد توافت تسا نکمم ییاههنیمز هچ رد اههداوناخ -1
 ؟دنشاب هدش وربور لکشم اب ییاهتوافت نینچ لیلد هب هک دیسانشیم یهباشم دراوم ایآ ؟درک رظن فرص

 
 همه فرط دوخ !مینک جاودزا تسین رارق فرط هداوناخ اب هک ام ،دنیوگ یم رسپ ای رتخد الومعم -2

 دوجو وا هداوناخ تخانش و یسررب هب يزاین هچ رگید سپ ،تسا اراد هتسیاش رسمه ناونع هب ار ام ياهرایعم
 هطبار نیا رد امش رظن !!دنتسه هک دنتسه ... و تاداع ،گنهرف ،هدیقع ،هقیلس ره اب وا هداوناخ الاح ؟دراد
 ؟تسیچ

 
  اه نآ موسر و بادآ و اه هداوناخ طباوض و فرع ،ینید نیزاوم هب هجوت )5
 
 کبس و گنهرف رسپ و رتخد ،دشاب هتشاد دوجو اههداوناخ نیب یبوخ بسانت و یگنهامه هک دنچره

 و اه تنس اب دنناوتب ود ره هک تسا مزال قفوم جاودزا هب یبای تسد يارب و دنا هدرک دشر یتوافتم یگدنز
 و بادآ نیا شریذپ و نتخانش يارب مه هب نیفرط کمک .دنوش راگزاس و گنهامه لباقم هداوناخ گنهرف
 ،تسا هاگآ شدوخ هداوناخ گنهرف و موسر و بادآ زا هک سورع .دراد جاودزا تیقفوم رد ییازسب ریثات ننس
 گنهرف زا یهاگآ اب ات دنک کمک شرسمه هب دیاب داماد الباقتم .دنک کمک هنیمز نیا رد شرسمه هب دیاب
 مزال اههداوناخ نایم هیلوا بسانت موزل رب هوالع عقاو رد .دوش راگزاس اهنآ اب رتهب هچره دناوتب ،شا هداوناخ
 رد و دننک شالت دوخ هداوناخ گنهرف و موسر و بادآ اب لباقم فرط ندرک انشآ يارب نیفرط زا کیره تسا
 نیا هب یهجوت یب .دنشاب دیقم فرط ود لوبق دروم ینید نیزاوم هب هجوت و بادآ نیا تیاعر هب جاودزا دنیارف
  .تشاذگ دهاوخ جاودزا رب هدنیآ رد یفنم تاعبت و راثآ عوضوم

 
 یناجیه و یساسحا ياهراتفر زا زیهرپ )6
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 هیناث زا يرسک رد دیاب ساسح تیعقوم کی رد و لابتوف زاس تشونرس يزاب کی رد امش هک دینک ضرف
 نیرت گرزب امش میت دوش لگ هب لیدبت تیعقوم نیا رگا .دینک باختنا ار یکی ندز توش و نداد ساپ نیب
 يوس زا .دنام یم زاب هدرک شالت شیارب اه هام هچنآ هب ندیسر زا ناتمیت دوشن رگا و دنک یم حتف ار ماج
 ممیت ناراداوه نیب رد تیبوبحم هچ هب مشاب نم لگ نیا هدننز رگا هک دینک یم رکف ناتدوخ اب امش رگید
 ساپ رگا اما .دنکیم راهم ار امش پوت یگداس هب مه فیرح و دینک توش دوش یم ثعاب نیمه و مسر یم
 کی ندز توش يارب امش میمصت .دیدیسر یم لگ هب اعطق دیدرک یم پوت بحاص ار ناترای و  دیدادیم
 نیا یگدنز لحارم مامت رد .تشاد زاب تیقفوم هب ندیسر زا ار امش راتفر نیا و دوب یساسحا الماک میمصت
 لکش لقعت مدع اب ام ياه باختنا رگا و هتفرگ ارف اه باختنا زا يا هعومجم ار ام یگدنز  .تسا يراج لاثم
 دعب تاقافتا و 5 سرد رد دازرف ناتساد  .میا هدرک هابت ار بولطم فده هب ندیسر يارب شالت اه لاس ،دریگب
 توافت هناهاگآ باختنا اب یساسحا باختنا هک میتخادرپ عوضوم نیا هب یلبق سورد رد .دیروایب دای هب ار نآ زا
 رگید دریگرارق ریثات تحت ار ام دح زا شیب و ماگنهدوز تروص هب تاساسحا رگا جاودزا عوضوم رد .دراد
 جاودزا دنیارف .میهد صیخشت یتسرد هب ار دوخ تحلصم و مینیبب ار اهتیعقاو يریگمیمصت رد میناوتیمن
 يریگ میمصت رد یفاک یهاگآ مدع رطاخ هب ار دوخ هراومه هنرگو دشاب رکفت ساسا رب و هناهاگآ يدنیارف دیاب
 دای ناشقفومان جاودزا دنیارف زا یتقو هک دیشاب هدرک دروخرب يدارفا اب مه امش دیاش .درک میهاوخ شنزرس
 .دوب هدرک مروک قشع اما دید دوشیم ادتبا نامه رد ار یفنم تاکن نیا :دنیوگیم دننکیم

 
 نایب رد اجیب هحماسم و یتسیابردور نتشاذگ رانک ،لباقم فرط و دوخ اب تحارص )7

 	 دوخ تارظن
 

 بادآ یخرب ای و هداوناخ ياه راشف هطساو هب هک میریگ یم رارق یطیارش رد هک هدمآ شیپ اه تقو یلیخ
  : دینک هجوت دروم نیا هب .میسرپ یمن دیایب شیپ یلاوس رگا ای مینز یمن ار ناملد فرح ،موسر و

 ندیسرپ زا دعب .تسا ربص مک و لوجع رایسب الیل هک دوب هدش هجوتم يراگتساوخ موس هسلج رد یلع
 ياهیحور نینچ الیل هک دوب هدش نئمطم ،داد ماجنا هک یتاقیقحت و ددرگیم رب عوضوم نیا هب هک یتالاوس
 اهنآ يدزمان زا ماوقا زا یخرب هکنیا تهج هب اما .درک دهاوخ تیذا تدش هب هدنیآ رد ار وا یگژیو نیا و دراد
 هداد داهنشیپ هداوناخ هب هنیزگ کی ناونع هب ار الیل ادتبا رد شدوخ هکنیا رطاخ هب یفرط زا و دنتشاد عالطا
 هب اهنآ هاگن هک دوب نارگن و تسا هدرک دیدرت الیل اب جاودزا رد هک دیوگب شاهداوناخ هب تسناوت یمن الصا ،دوب
 هک یشالت يهمه اب و دندرک جاودزا الیل و یلع تیاهن رد .دننکن باسح شفرح يور رگید ای دنک رییغت وا
  .دوبن ییادج زج يزیچ دروخ مقر اهنآ يارب هک یقافتا دندرک ناشیگدنز ظفح يارب

 یتشگرب هار دننکیم روصت و دننادیم هدش مامت ار راک ،جاودزا دنیارف يادتبا نامه رد ناناوج زا یخرب
 رتگرزب تالکشم اب ار دوخ هجیتن رد و دنشوپیم مشچ نآ رب ،يدج تالکشم هدهاشم دوجو اب نیاربانب .دنرادن
 تساهنآ بسانت و فرط ود ییانشآ هک جاودزا دنیارف یلصا فده هک دوشیم ثعاب نیا .دننکیم وربور هدنیآ
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 ياهناعطاق میمصت و درکیم هجوت شاینارگن هب يدزمان نامز نامه رد یلع رگا امش رظن هب .دوشن هدروآرب
 ؟دوبن رتهنیزه مک و رتهب الیل و شدوخ يارب تفرگیم

 
 جاودزا دنیارف رد رگید لوصا یخرب

 امش .تسین الاب رد هدش حرطم تاعوضوم هب دودحم دشاب هجوت دروم دیاب جاودزا دنیارف رد هک يدراوم
  هطبار نیا رد .دیهدرارق رظن دم ار يرگید لیاسم دشاب مزال تسا نکمم ناتدوخ طیارش و زاین بسانت هب
  :میروآیم ریز رد ار رگید لوصا یخرب

 ###دوش رکذ مارگاید ای ریوصت تروص هب لوصا نیا ###
  :میهد ماجنا يدزمان و ییانشآ هرود رد دیابن هچنآ

 دیدرت طاقن و تاماهبا هب یهجوت یب
  یسنج ۀطبار نتشاد 

 نیفرط ةداوناخ زج هب يدارفا يارب يدزمان ۀطبار ماگنهدوز ندش راکشآ  
 يرورض دح زا رتمک ای دح زا شیب دمآ و تفر 

  كرتشم یگدنز زا ای لباقم فرط زا ییایور ریوصت نتخاس
 هناقشاع دیدش تاساسحا رد ندش ریگرد

 دشاب هک یلکش ره هب ییوگ غورد
 دوخ ياهزار ندرک شاف

 تراقح ساسحا ای ینیب گرزب دوخ 
 هداوناخ زا وا ندرک ضرف ادج و لباقم فرط هداوناخ ياهیگژیو هب یهجوت یب 

 
 :،)رواشم کمک اب( مینک یسررب لباقم فرط رد دیاب هچنآ

 ینید ياهرواب و تاداقتعا
 سفن هب دامتعا
  يریذپ تیلوئسم

 ناجیه لرتنک ییاناوت و یفطاع تابث
  ساسحا لاقتنا ییاناوت
  ندوب یعامتجا نازیم
  نارگید شریذپ و يراگزاس
  نارگید دییأت هب زاین نازیم

  ندز قن و شنزرس ،ندز رغ هب لیامت
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  یماکان هب شنکاو هوحن
  بارطضا

  برخم یبلط لامک ای ساوسو
 

***** 
 :يدنب عمج

 
 تیقفوم رد یمهم شقن ،كرتشم یگدنز لیکشت ات هیلوا ییانشآ زا تکرح ریسم ینعی ،جاودزا دنیارف

 تخانش ینعی نآ فده اما تسا توافتم فلتخم ياهگنهرف رد دنیارف نیا تاییزج و لحارم .دراد جاودزا
 نیا شخب ود رد .تسا تباث نآ رب مکاح لوصا نینچمه و كرتشم یگدنز يارب يزاس هنیمز و لباقم فرط
  .میدرک حیرشت ار نآ رب مکاح لوصا زا یخرب و دنیارف نیا  لحارم ،سرد

 هب هتسباو كرتشم یگدنز تیقفوم زا یمهم شخب ،جاودزا دنیارف تیمها دوجو اب هک تشاد هجوت دیاب
 تسرد باختنا عقاورد .تسا جاودزا زا سپ یگدنز يانب نتخاس و مه اب يراگزاس يارب جوز ششوک و شالت
 دروم نیا رد  .تسین جاودزا تسکش ینعم هب مه راد لکشم باختنا هک نیا امک تسین قفوم جاودزا يواسم
 .تفگ میهاوخ تخس هدنیآ سورد رد

 
 
 

 """"رتشیب هعلاطم يارب""""
 

 :دیسرب بسانم تخانش هب ،لباقم فرط هب تبسن اهنآ هرابرد دیاب هک يدراوم زا یخرب
 

ü زا هلحرمره رد و درک هدافتسا یفلتخم ياه شور زا ناوتیم دراوم نیا رد تاعالطا بسک يارب 
 هک تسا مهم رایسب .هدش هدروآ همادا رد اهشور نیا زا یضعب .تفای تسد اهنآ زا یشخب هب جاودزا دنیارف
 .دشاب یفاک و یعقاو تاعالطا ساسا رب جاودزا

 
 : تاداقتعا  -1

o ياراد لباقم فرط و امش رظن زا هک يدراوم ،ینید تاروتسد هب يدنبیاپ نازیم ،بهذم و نید 
 هزور ،زامن ،باجح ،مرحمان و مرحم ،لالح يزور .دنتسه يا هژیو تیمها
o ؟دراد دوجو ناردارب و نارهاوخ نیب يدیدش یشزرا و يراجنه توافت ایآ 
o ؟تسا تروص هچ هب اهنآ هداوناخ رد مرحمان و مرحم طباور دودح و ششوپ تیعضو 
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 :یگدنز یشم طخ و لوصا -2

o يریگ میمصت ،ییشم طخ و رکف زرط هچ ساسا رب و تسا دنبیاپ یلوصا هچ رب یگدنز رد وا 
 ؟دنکیم یگدنز و
o ؟دنتسه يدراوم هچ وا یگدنز رد لئاسم نیرتمهم 

 :یگداوناخ تاعالطا -3
o یعامتجا ياه تیلاعف ،تالیصحت ،لغش ،نس رظن زا هداوناخ ياضعا زا کیره تیعضو، 

 ... و یگداوناخ تاطابترا ،تیموق
 :رگیدکی اب هداوناخ ياضعا طباور و یگداوناخ یگدنز کبس -4

o دوش یم جراخ لومعم بوچراهچ زا یمک هک اه ترفاسم رد ای و يداع ياه وگتفگ ماگنه ایآ، 
 ؟تسا هنامرتحم و هنابدوم هداوناخ دارفا ياه وگتفگ
o ؟دننک یم هدافتسا یظافلا و ریامض هچ زا دننزب ادص ار رگیدکی دنهاوخ یم هک یماگنه 
o ؟دنراد رگیدکی اب يدرس طباور ای و دنراد مه اب يا هناتسود و مرگ راتفر 
o ؟تسا هنوگچ هداوناخ رد )... و ردارب ،رهاوخ ،ردام ،ردپ( اضعا زا کیره هاگیاج 
o نآ لیلد ؟دریذپ یمن ار ناشیا فرح یسک هکنیا ای دنتسه رادروخرب رادتقا زا ردام و ردپ ایآ 

 ؟تسیچ
o ییوج هفرص ای فارسا لها ؟تسا تروص هچ هب هداوناخ هنیزه يوگلا يداصتقا لئاسم رد 

 ؟دنهدیم تیمها ردقچ یمشچمه و مشچ و تالمجت هب ؟دنتسه
 :تالکشم اب ههجاوم ماگنه رد هداوناخ اضعا راتفر -5

o هچ هب ؟تسا هنوگچ ... و مشخ ،بارطضا لرتنک ،هلئسم لح ای و يریگ میمصت دنیارف 
  ؟دننک یم دروخرب تالکشم اب  ییاههویش
o یلایخ یب و يدرسنوخ اب هارمه مه هب تبسن ناشراتفر ؟دننک یم تیامح مه زا هنوگچ 

 ؟تسا
o لرتنک ار ناشدوخ دنناوت یمن هک يروط دنوش یم دیدش تاناجیه و بارطضا ،شنت راچد 

 ای شاخرپ ؟دنوش یم ینابصع ؟دنیآ یمن رب دوخ تاساسحا و تاناجیه لرتنک سپ زا ؟دننک
  ؟دننک یم يراک کتک
o هب ار دوخ لئاسم دننک یم یعس ؟تسا يروحم هلئسم و لمات اب هارمه و مارآ ناشراتفر 

 ؟دننک لح هجو نیرتهب
o هنیمز نیا رد ایآ ؟تسا يوحن هچ هب هداوناخ ياضعا یعامتجا ياه تیلاعف و لاغتشا تیعضو 

 ؟تسا ریاغم امش رظن دروم یگدنز کبس اب هک دراد دوجو یصاخ ياه تیدودحم ای موسر
o ؟دنتسه هداوناخ يارب هنیزه و ترفاسم ،نتفر ینامهیم لها نازیم هچ 
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 :اضعا و هداوناخ یناور تمالس -6

o دننام یعیاش یناور تالالتخا دوجو زا یمیالع ای و اه هناشن هداوناخ ياضعا نایم رد ایآ 
  ؟دروخ یم مشچ هب ... و نظ ءوس ،ساوسو ،بارطضا ،یگدرسفا

 :ینوناق دراوم -7
o شیاتمزآ اب رگید دروم دنچ و ینوخ مک ریظن ییاهیگژیو رظن زا نیفرط تسا مزال جاودزا يارب 

 تقفاوم اب يراگتساوخ تاسلج هک یتروصرد اه یسررب نیا تسا رتهب ،دنوش یسررب ،یکشزپ
 رد هک یتروصرد هکارچ .دریگ تروص ییانشآ نارود یمسر زاغآ زا شیپ ،دوب هارمه نیفرط
 .دوب دهاوخ زاس لکشم نیفرط يارب ،دشاب هتشاد دوجو جاودزا يارب یعنام دراوم نیا

 :دراوم ریاس -8
o یگدنز رد یلصا فادها 
o يرکف لالقتسا :اه يریگ میمصت رد نارگید ریثات نازیم 
o راک طیحم و یعامتجا تاطابترا 
o ياه يژرلآ ای تیساسح ،ساوسو ،ینهددب ،تنوشخ ،ییوگغورد :نوچمه يدراوم یسررب 

 ... و صاخ
o یسایس رکف طخ 

 
 
 
 :جاودزا دنیارف رد صیخشت و یسررب ياه شور زا یخرب
 
 شالت اهنآ ياه هداوناخ و نیفرط ،جاودزا زا شیپ ییانشآ و يراگتساوخ ،باختنا ،یسررب دنیارف رد

 كرتشم یگدنز نیفرط هکنآ زا شیپ ات هکنیا هب هجوت اب .دنبای تسد رگیدکی زا یبسانم تخانش هب ات دننکیم
 دراوم زا يرایسب رد یهاگآ مدع نیا و دنرادن یهاگآ مه ياه یگژیو و اهراتفر زا يرایسب زا ،دنهد لیکشت
 زا ،حیحص تخانش و یفاک تاعالطا بسک ،دوشیم اهنآ كرتشم یگدنز رد یمهم تالکشم داجیا ثعاب
  ؟تفای تسد تخانش زا حطس نیا هب ناوتیم ییاهشور هچ زا و هنوگچ اما .تسا رادروخرب ییالاب تیمها

 .دنا هدش هتفرگ رظن رد اه تخانش نیا بسک هب کمک يارب جاودزا زا شیپ ياهدنیارف لحارم مامت
 :دنوش هدافتسا رتشیب تخانش بسک يارب لحارم زا کیره رد دنناوتیم ،دنیآ یم همادا رد هک يدراوم

 لیصحت لحم هسردم نانکراک –ناتسود– درف هب کیدزن نایانشآ و ماوقا لماش :نارگید زا قیقحت .1
 یگداوناخ و یعامتجا ياه تیعقوم رد لباقم فرط شنم و راتفگ ،راتفر رد تقد .2
 صصختم سانشناور و جاودزا رواشم هب هعجارم .3



 جاودزا دنیارف رب مکاح لوصا                                                                                             مود تمسق -  مهن سرد
 

13 
 

 میقتسم تالاوس .4
 *** ؟درک لاوس دیاب هنوگچ ***

 تایئزج زا دینک شالت ،دینکیم تفایرد یلک خساپ یتقو :دشاب تایئزج اب دیاب لاوس )فلا
 .دیمهفب ار لباقم فرط قیقد رظن ات دینک لاوس نآ فلتخم بناوج و هلئسم

 
 لاوس ای و دنهاوخیم رظن ام زا یتقو اه تقو یلیخ :دینک لاوس تیعقوم حرط ساسا رب )ب
 يزیچنآ هکلب مینکیم لمع نآ هب هک تسین يزیچنآ ام خساپ ،تسیچ وت رظن هک دننکیم
 خساپ ؟دراد لاکشا نتفگ غورد وت رظن هب دنسرپب رگا الثم .تسا رتهب مینکیم رکف هک تسا
 تیعقوم رد نامدوخ رگا اما .تفر نآ فرط دیابن الصا و تسا يدب راک رایسب هلب :میهدیم
 خساپ هکنیا يارب ینعی تیعقوم ساسا رب لاوس .مییوگب غورد تسا نکمم میریگب رارق یعقاو
 نآ رد ار شدوخ هک دیهاوخب وا زا و دینک حرط تیعقوم کی ،دشاب رت یعقاو لباقم فرط
  ؟تشاد دهاوخ یشنکاو هچ طیارش نآ رد هک دیوگب و دنک روصت

 
 

 """"رتشیب هعلاطم يارب شخب نایاپ""""
 

**** 
 

 
 *** رتشیب رکفت يارب یتالاوس ***

 هب رتشیب هجوت هب زاین و تسا رت مهم امش صخش يارب کی مادک جاودزا دنیارف رب مکاح لوصا نیب زا -1
 .دیراد نآ

 ؟دنشاب مکاح جاودزا دنیارف رب دیاب هک درک نایب ناوتیم ار يرگید لوصا هچ امش رظن هب -2
 

**** 
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