
Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

https://digikonkur.com/gam-b-gam/
https://digikonkur.com/gam-b-gam/


Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



۱ سرد - لوا لصف یاه تیلا خعف ساپ

۴ هحفص

( مارهب ، هرهز (ریت، یدیشروخ هموظنم ینورد رگید هرایس هس و نیمز ۱ـــ

؟ دنراد ییاهتوافت هچ

هک یا هرایس اهنت . تسا ینورد یاه هرایس نیبرد هرایس نیرتگرزب نیمز

نآرد هک یا هرایس اهنت . هتفرگارف بآ ار نآ حطسزا یرتگرزب شخب

. دراد دوجو ( هدنز تادوجوم ) تایح

دینک نایب ار یدیشروخ هموظنم ینوریب و ینورد یاه هرایس توافت هس ۲ـــ

رمق). ، بیکرت و سنج ، شدرگ رادم )

: ینورد تارایس

یمک یرادم بوانتو . دنراد رارق دیشروخ هب کیدزن رتکچوکیرادم )رد فلا

. دنراد

دنا. هدش هتخاس گنس زا رتشیب ینورد تارایس ب)

. دنتسهرت  لا گچ رتو کچوک ، ینوریب تارایس هب تبسن ج)

یا هرایس هقلح چیه و تسا چیه ای مک تارایس نیا یاه  هام رامش د)

. درادن دوجو اه نآ نوماریپ

: ینوریب تارایس

. دنرادرارق دیشروخ هب تبسن رتگرزب یرادمردو دیشروخ زارود ( فلا

دنراد یدایز رایسب یرادم بوانتو
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. تسا  هدش هتخاس فلتخم یاهزاگ زا ًاتدمع ب)

مک یلا گچ یاراد دنا، هدش هتخاس زاگ زا تارایس نیا هک اج نآ ج)زا

. دنتسهرتگرزبو

هقلح یاراد دوخ نوماریپ و دنخرچ  یم تعرس هب یزاگ یاه  لوغ د)

. دنراد زین یرایسب یاه  هام و دنتسه

تایح زا یرثا ، ییاضف تافاشتکا رد نونکات ایآ هک دینک وجوسرپ ( فلا ۳ـــ

. تسا هدش تفای اضف رگید طاقن رد

هک اجنآ .زا تسا هدرک لوغشم دوخ هب ار نادنمشناد نهذ هراومه لا وس نیا

هک دراد دوجو لا متحا نیا ، دنتسه هدنکارپ اج همه کیناگرا ییایمیش داوم

و دنشاب هتشاد دوجو نیمز دننام یرگید تارایس یگرزب ناهج نینچ رد

ی زیچ هچ هک دناد  یمن سک  چیه .اما دشاب مهارف اهنآ رد تایح ناکما

. تسا هدش نیمز هرک یور تایح زاغآ ببس

خیرم هرایس هرابرد قیقحت هب ییاضف یاهشواک رد ارچ امش رظن ب)هب

؟ دوشیم هجوت رایسب ( مارهب )

دروم دنچ دنا.هک هتفای هرایس نیارد تایح زا ییاه هناشن نارگشواک نوچ

: زادنترابع اهنآزا

نیا زا خرس هرایس رد ناتم . تسا تایح روضح هناشن زاگ نیا : ناتمزاگ -۱

یاه  مسیناگرا زا ناتم زاگ دصرد ۹۵، نیمز رد هک تسا مهم تهج

. دنوش  یم دعاصتم یبورکیم

»رد تیتامه » مان هب نهآ گنس یعون اسان درون خیرم : نهآ گنس دوجو -۲

نیمز راتخاس رد مهم یندعم ی هدام کی هک تسا هتفای هرایس نیا حطس

دشاب یم زین

کیدزن یاه االردالهی متحا بآ نیا نارگشهو پژ هتفگ :ه عیام بآدوجو -۳.
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دناوت یم و تسا روش مه رایسب ارهاظ و دراد دوجو روکذم هرایس حطس هب

. دشاب بسانم ییایرد نومیم مان هب اهوگیم زا یصاخ هنوگ یارب

زا هدمآ تسدب جیاتن نتشاد رظن رد اب یواکجنک رگشواک میت نارگشهو پژ

زا یخرب رد هک دنا هتفایرد هرایس نیا تبوطر و امد یور اه تابر تاقیقحت

نآ رد بآروش یعون هک هدوب بوخ یا هزادنا هب طیارش ، یخیرم یاه بش

دوش. لیکشت

دنچ ، یتنرتنیا یاههاگیاپ ای موجن و مولع یاهباتک هب هعجارم )اب فلا ۴ـــ

هرایس و یدیشروخ هموظنم ، ینامسآ مارجا و اهناشکهک یاهیتفگش زا دروم

. دیناوخب وردکالس دینک جارختسا ار نیمز

زومآ شناد هدهعرب

یسانشادخ عوضوم اب یطابترا هچ اهیتفگش نیا رد رکفت امش، رظن ب)هب

؟ دراد

نادواج تقیقح ات تسا یرگنلت ، تعیبط و یتسه هب رگشسرپ و ایوپ هاگن

نآ، زیگنا لد و ابیز یاهحرط و عیدب یاه شقن و شنیرفآ ناهج ؛ میبایرد ار

دوجو رب نشور یلیلد ، شا هملک ره هک تسا یگرزب هداعلا قوف باتک

و یسانشادخ کالس نیرتابیز و نیرتهب یتسه ناهج ؛ تسا ناهج راگدیرفآ

. تسا یهلا ریبدت و تردق و ملع یایوگ نا بز

؟ دیمهف یم هچ رفاغ هروس ۵۷ هیآ ینعم پ)زا

اراب هدرتسگ و عیسو ىاهناشکهک و میظع تارک نیا دراد ىئاناوت هک ىسک

و زجاع ناگدرم ىایحا زا هنوگچ دنک ریبدت و هرادا ،و دنیرفایب تمظع همهنآ

کرد هزاجا اهنآ هب هک تسا مدرم زا ىهورگ لهج نیا ؟ دوب دهاوخ ناوتان

. دهد ىمن ار قیاقح نیا

۶ هحفص تیلا ّعف
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رد: ناریا ۵ـــ

اریز یلا مش هرکمین ؟ یبونج هرکمین ای دراد رارق یلا مش هرکمین ( فلا

. درادرارق اوتسا طخ لا مشرد

هرکمین ؟ دیمهفیم هنوگچ ؟ یبرغ هرکمین ای دراد رارق یقرش هرکمینرد ب)

. دراد رارق أدبمراهنلا فصن قرشرد اریز . یقرش

دنک. راک هرک کی اب هورگ .ره دیروایب هبکالس ییایفارغج ٔهرک دنچ ۶ـــ

ناطرسلا سأر رادم ، بونج یبطق رادم لا، مش یبطق رادم ، اوتسا رادم ( فلا

. دیهد ناشن و دینک ادیپ هرک یور ار یدجلا سأر رادم و

راهنلا فصن دادتما . دیناوخب ار نآ هجرد و دینک ادیپ ار أدبم راهنلا فصن ب)

۱۸۰ راهنلا فصن . دیناوخب ار نآ هجرد و دینک ادیپ هرک یوس نآ رد ار أدبم

هجرد

۷ هحفص تیلا ّعف

ره هک یروط ؛هب دیروایب هبکالس ار ییایفارغج هرک دنچ ، ملعم کمک ۷ـــهب

رد سپس . دشاب هتشاد رایتخا رد هرک کی ، هورگ

: هورگ ره

یور ، تسا رفص نآ هجرد هک ار ناکم کی ییایفارغج ضرع و لوط ( فلا

. دیهد ناشن هرک

.( سلطا سونایقا رد یا هطقن ) أدبم راهنلا فصن و اوتسا طخ دروخرب لحم

ایآ دییوگب و دیریگب رظن ،رد دنراد رارق رادم کی یور هک ار یناکم هس ب)

هسره نوچ هلب. ارچ؟ ؟ دنراد یناسکی ییایفارغج ضرع ناکم هس نیا

. دنراد هلصاف هزادنا کی هب اوتسا طخ هب تبسن
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دییوگب و دیریگب رظن ،رد دنراد رارق راهنلا فصن کی یور هک ار یناکم هس پ)

هسره نوچ هلب. ارچ؟ ؟ دنراد یناسکی ییایفارغج لوط ناکم هس نیا ایآ

. دنراد یناسکی هلصاف أدبم راهنلا فصنزا هطقن

دینک لماک ۱و۲ار هرامش یاه ٔ هگربراک ۸ـــ

۸ هحفص تیلا ّعف

. تسا عقاو ناریا یبرغ بونج ورد ناتسبرع روشک رد هکم رهش

هاگره و میناوخیم زامن یبرغ بونج تمس هب ام ناریا ،رد نیاربانب

میهاوخیم

سپس و مینکیموجوتسج اربونج تهج ادتبا ، مینک ادیپ ار هلبق تهج

یحاون رد برغ تمس هب ام لیامت نازیم . میوشیم لیامتم برغ تمس هب

، دهشم رهش هس وزا دینک هجوت ور هبور هشقن .هب دراد قرف ناریا فلتخم

. دینک مسر هبعک هناخ تمس هب یطخ زیربت و سابعردنب

هلبق تهج رد هکنیا یارب زیربت نانکاس هب تبسن سابعردنب مدرم ۹ـــ

؟ رتمک ای دنوشیم لیامتم برغ تمس هب رتشیب ، دنریگبرارق

رتشیب

؟ تسا تمس مادک رد هلبق ، هرهاق )و یپویتا ) ابابآ سیدآ رد ۱۰ـــ

یقرش بونج تمس هب هرهاقرد لا، مش تمس هب ًاقیقد ابابا سیدآرد

مادک هب ور هلبق یزلا ردم هک دییوگب امن ناهج هشقن کی زا هدافتسا ۱۱ـــاب

یقرش لا مش تمس ؟هب تسا تمس

مود سرد – لوا لصف یاه تیلا ّعف
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نامز نییعت ؟ دراد یدربراک هچ یعقاو تعاس ، هنازور یگدنز )رد فلا ۱ـــ

( یعرش ) ینید ضیارف ماجناو دیشروخ بورغو عولط

زا یریگولج یارب . دیروایب ؟ثملا مینکیم هدافتسا یمس ر تعاس زا ارچ ب)

عاونا و یتشکو اهراطق تکرح ، اهامیپاوه زاورپ رد اه یگنهامهانداجیا

یرادا یاهراک اهو ترفاسم

سیراپ هب نارهت زا یسک رگا دییوگب ، ینامز قطانم هشقن هب هجوت ۲ـــاب

ارچ؟ ؟ بقع ای دشکب ولج ار دوخ تعاس دیاب دنک، رفس

رتریدو تسا نارهت راهنلا فصن برغرد سیراپ راهنلا فصن اریز . بقع

. دریگ یم رارق دیشروخ لباقمرد

ولج ار دوخ تعاس دیاب دنک، رفس ( (ژنپا ویکوت هب نارهت زا یرفاسم رگا ۳ـــ

ارچ؟ ؟ بقع ای دشکب

رتدوزو تسا نارهت راهنلا فصن قرشرد ویکوت راهنلا فصن اریز جـــول.

. دریگ یم رارق دیشروخ لباقمرد

۲(ص۱۳) سرد تیلا ّعف

هیناث کی رد دیشروخ رود هب نیمز شدرگ تعرس نیگنایم رگا ۴ـــ

ردقچ تعاس کی رد دیشروخ رود هب نیمزتکرح تعرس ، دشاب رتمولیک ۳۰

؟ تسا

(۳۰x60=1800×60=108000k/h) تعاسرد رتمولیک ۱۰۸۰۰۰

هریاد هب هجوت اراب نوات پیک و لیوربیل ، سیراپ رهش هس تیعقوم ۵ـــ

. دیهد حیضوتهام ید لوا و هامریت لوا رد ییانشور

نآرد اهزور لوطو . دبات یم دومع ناطرسلا سأر رادم هب دیشروخ هامریترد

نیارد سیراپرهش )هک یلا مش هرکمین ناتسبات ) تسا هاتوک اه بشو وطالین
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پیکرهش ) یبونج هرکمینرد نامز نیمهرد تسرد . تسا هتفرگرارق تیعقوم

یم هدهاشم سلا یاه بش نیرتدنلبو اهزور نیرت هاتوک ( نوات

رد اه تلا ح نیا سکع ۶هام تشذگ زادعبو .( یبونج هرکمین ناتسمز دوش(

دوش). هجوت ص۱۳ یاه هشقن .(هب دتفا یم قافتا هرکمین ود

تعاس ۲۴ زور کی لوط لا، مش یبطق رادم هیحان رد هام ریت لوا رد ارچ ۶ـــ

؟ تسا تعاس ۲۴ بش کی لوط ، بونج یبطقرادم رد سکع وهب

ِناتسبات رد هک اجنآ زادبات یم دومع ناطرسلا سأر رادم هب دیشروخ نوچ

دیشروخ تمس ”هب اقیقد نیمز شخرچ روحم یگدش جک یلا مش هرکمین

دیشروخ رون ، دوش یم مخ دیشروخ تمس ًهب ال ماک یلا مش هرکمین . تسا

ال طصا هب هک درادن بورغ هام ششو . دبات یم لا مش بطق هب مئاد روط هب

رد لا مش بطق تدم نیا .رد تسا فورعم یبطق ناتسبات وای یب طق زور ح

رارق ( زور نودب ) یکیرات رد بونج بطق )و بش نودب ) زور ییانشور

، دبات یم دومع یدجلا سأر رادم هب دیشروخرون هک هام زا۶ سپ .اما دراد

بطق ورد یکیرات لا، مش بطق رد ینعی ؛ دهد یم خر باال تلا ح سکع

دش. دهاوخ امرف مکح زور ییانشور ، بونج

یاهقاتا زا هطقن دنچ دینکیم هعلا طم ار سرد نیا هک زییاپ یاهزور رد ۷ـــ

نیا سپس . دینزب تم عال دوشیم هدهاشم اجنآ ردباتفآ شبات هک ار نات هناخ

.هچ دینک هدهاشم زینراهب و ناتسمز لصف رد ار باتفآ تیعقوم و طاقن

؟ دیریگیم یا هجیتن

یم اه قاتا لخاد هب رتمک ، دراد یمک لیامت دیشروخرون هک ناتسبات لصفرد

،هب دراد یرتشیب لیامت دیشروخ رون هک ناتسمزو زییاپ لوصفرد یلو . دتفا

. دتفا یم قاتا یاضف زا یرتشیب حطس

۳ سرد – مود لصف یاه تیلا عف خساپ

تیلا ّعف
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اوه و هرک بآ هرک، گنس شخب هس زا کی ره هب تایح یارب هرک تسیز ۱ـــ

. دیهد حیضوت ؟ دراد یزاین هچ هرک

هرک: گنس ( فلا

نیمأت -۲. سا تُ هرک سیز تُ و هرک بآ ، هرُکاوه نایم هدنهد طابترا -۱

ناروناج یارب و.. یزاس الهن رازتشک ، هاگارچ ، یزرواشک یارب کاخ هدننک

هرک تسیز

هرک: بآ ب)

اه سونایقا رد هدش لح ی اهزاگ .-۲. دنتسه نیمز هرکرد تایح ءاشنم -۱

زا یرایسب یگدنز ٔهمادا یارب .هک دنتسه نیمز هرک یاهزاگ نزخم

رد یمهم شقن اهایرد بآ -۳ دنا یرورض بآ، ریز رد تایح یاه  هنوگ

. تسا نیمز هرک ی اوهو بآ هدننک لیدعت -۴. دراد ناهج یاوه و بآ یگنوگچ

. تسا المز هرک تسیز یارب دراوم نیا همه هک

: هرک ج)اوه

شفنبارف یاهوترپ ربارب رد نیمز یارب تسا یششوپ نوزوا زاگ  ۱-الهی

بآ راخب دننام دنمشزرا یاهزاگ یخرب ییاجباج ناکما -۲. دیشروخ زا هدمآ

کچوک یاهراو  باهشات دوش  یم ثعاب هرکاوه -۳. دنکیم مهارف ار

یامد ندرک لداعتم رد هرکاوه -۴. دنزوسب نامسآ رد نیمز اب دروخرب زا شیپ

یاجب نیمز یامد نیگنایم ، دوبن یا هدیدپ نینچ رگا . تسا رثوم مه نیمز

نیا رد هک دش یم هجرد -۱۸ دیاب ، تسا نونکا هک دارگ  یتناس ٔهجرد ۱۵

رثا هک هدیدپ نیا دوب.(رد فیعض رایسب هرک تسیز ندش رادیدپ ناکما امد

ردمنای تسا  هتفر نوریب نیمز حطس زا هک ییامرگ دراد مان یا هناخلگ

، نبرک دیسکا  ید بآ، راخب دوش.  یم هتشاد هگن هرکاوه یاه  لوکلوم

دنا.) نیمز ٔهرکاوه رد یلصا یا هناخلگ یاهزاگ زا نوزوا و ناتم
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. دیهد حیضوت سرد نیا اراب اهنآ طابترا و دیناوخب ار میرک نآرق تایآ ۲ـــ

(زا دنیامرف یم یروش هروس ۲۹ هیآ رذ میرک نارق :رد اروش هروس ۲۹ هیآ

قلخ اهنآ رد هک یناگدنبنج و نیمز اهو نامسآ شنیرفآ تسادخ یاه هناشن

دای یتادوجوم و ناگدنبنج زا هیآ نیارد هک ینیب یم ( تسا هدومن هدنکارپ و

تادوجوم مه نیمز هرک زا نوریب سپ . دننکیم یگدنز اهنامسآ رد هک هدش

دنا ناسنا هدنز تادوجوم نیا هک هراب نیا رد .اما دنراد دوجو یرگید هدنز

. دیوگ یمن ینخس نارق هن ای

دنتسه لا ؤس نیا هب خساپ لا بند هب دوخ هدرتسگ تاقیقحت رد نادنمشناد

هن؟ ای دراد دوجو رگید تارک ،رد ندمت با، ، تابن ، هدنز تادوجوم ایآ هک

رهش دننام دنتسه ییاهرهش ناگراتس نیا ”: دنیامرف یم (ع) یلع ترضح

دوش.” یم طوبرم رون زا ینوتس اب رگید رهش اب یرهش وره نیمز یور یاه

هزاجا امش هب هک شا هبذاج ىورینو نیمز هب هراشا : هرقب هروس ۲۲ هیآ

عاونا و اهتعارز و اهغاب هیهت والهنو هناخ نتخاس و تحارتسا و تکرح

رگا هک دیا هدرک رکف چیه ، تسا ىرگید تمعن دهد، ىم ىگدنز لئاسو

رثا رب نامیگدنز لئاسو امو همه ندز مه رب مشچ کی رد دوبن نیمز هبذاج

هب سپس دش! ىم نادرگرس اضف ورد پاترپ اضف هب نیمز ىنارود تکرح

: دیوگ ىم و دزادرپ ىم نامسآ تمعن

.( ًءانِب ّسلا داد»(َوَءاَم رارق امش رس ربباالى ىفقس نوچمه ار نامسآ »

هک ىمکارتم ىاوه رشق ىنعی ، تسا نیمز ّوج نامه « ءامس » هملک زا روظنم

نآ، تماخض نادنمشناد هیرظن قبط ،و هدناشوپ ار نیمز هرک رود ات رود

ىفقس نوچمه هک اوه صوصخم رشق نیا رگا . تسا رتمولیک دص دنچ

ىاهگنس رابگر ضرعم رد امئاد نیمز ، دوبن هدرک هطاحا امار فارطا ، نیرولب

دش. ىم بلس ناهج مدرم زا شمارآ ومعال دوب ىنامسآ هدنکارپ

اهنآ،ب) هنماد ٔ و اهناتسهوک ( فلا : دینک مسر نوتس ود اب یلودج ۳ـــ
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دراوم یهورگروط ،هب سپس . اهتشد اهو هگلج

. دینک تسرهف نوتس نامه رد ار کی ره زا ناسنا یرادرب هرهب و هدافتسا

ناونع

ناسنا یرادرب هرهبو هدافتسا هوحن

اه هنمادو اه ناتسهوک

نینچمه و فاص و حطسم قطانم زا تسا یبیکرت ، نیمز هتسوپ ( فلا

تادوجوم ریاس و رشب یگدنز یارب ار بسانم یطیارش هک اه هرد و اههوک

تماخض رتمولیک ۵۰ات۱۰۰ نیمز یجراخ هتسوپ . تسا هدرک مهارف هدنز

هدمآ دوجوب یجراخ هتسوپ نیا یور رب یسانش نیمز یاه هدیدپ و دراد

کی نیمز قمع ،رد هوک ینعی ، نیمز یور رب یگتسجرب ره اب بسانتم تسا

هشیر نوچ ، نیمز نیریز ردالهی یگتفرورف نیا . دراد دوجو زین یگتفر ورف

. تسا هوک هاگ هیکت ، قیمع یا

. تسا تادوجوم لماکت و عونت یارب یدعاسم طیحم ب)

المزو رشب یگدنز یارب نداعم نیا دوجو هک دنراد دنمشزرا ینداعم ج)

. تسا یرورض

طاقن بیرخت یارب داب شزو تدش زا هک دوش یم ببس اههوک دوجو د)

. دوش هتساک راومه و فاص

هب هام هبذاج زا یشان ودم رزج لباقم رد ار نیمز هتسوپ تاکرح ، اههوک ه)

یکاخ هتسوپ رد یمیظع ودم رزج ، دوبن اههوک رگا . دنناسر یم لقادح

. دربب نیبزا ار نآ نانکاسو نیمز دوب نکمم هک دمآ یم دوجو هب نیمز

ینابهگن ، هدیشک کلف هب رس یاه همیخ ،نیا اههوک هدیاف نیرت مهم و)

. تسا نیمز موادم یاهشزرل و اهناکت زا هدنز تادوجوم و اهناسنا
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میکح دنوادخ ریبدت زا اهنیا همه و تسا زبسرس تعیبط شیادیپ لماع ز)

دنک. یم تیاکح

اه تشدو اه هگلج

یزاس هارو لقنو لمح ندوب ناسآو یتحار ( فلا

زیخلصاحو ینغ یاه کاخ نتشاد ب)

اوهو بآ لا دتعا ج)

یزرواشکو یداصتقا قنور د)

رتشیب ناسنا هزورما امش رظن :هب دیروایب وثملا لیلد و دینک وگوتفگ ۴ـــ

ار اهیراومهان ، سکعربای دهدیمقابطنا نیمز یاهیراومهان اراب دوخ یگدنز

ناسنا تلا خد و یراکتسد نازیم ود؟ ره ای دهدیم رییغت دوخ دصاقم یارب

ارچ؟ ؟ رتمک ای تسا هدش رتشیب هتشذگ هب تبسن یعیبط یاهطیحمرد

رورم هب یلودرک یم قبطنم تعیبط اراب دوخ اه ناسنا رتشیب هتشذگرد

یراکتسد هب عورش اهناسنا ، اهزاین عونتو و تیعمج شیازفا رثارب نامز

زا یرادرب رهب فده اب ناسنا طسوت اهیراومهان نداد رییغتو . دندومن تعبط

دوخ ی هشیدنا یورین ات ناسنا . دوش یم ماجنا ینیمز ریز ای یحطس عبانم

هرجفنم داوم آالتو نیشام دننام نوگانوگ یاهرازبا زا هدافتسا واب

بجوم هک ناسنا تامادقا زا ییاه هنومن . دهد یم رییغت ار اهیراومهان

، یزاسرهش ، یزاس زا:هار دنترابع دنوش یم نیمز ی رهاظ لکش رد یتارییغت

اهو…. لنوت اهدس داجیا

هنوگچ ناسنا کی، ره رد هک دیهد حیضوت و دینک تقد باال ریواصت ۵ـــهب

. تسا هداد رییغت ار اهیراومهان

۴ سرد - مود لصف یاه تیلا عف خساپ
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. دیناوخب ار نتم ۱ـــ

؟۱- تسا لا مش یایرد بآ زا رتروش رایسب رمحا یایرد بآ ارچ ( فلا

مرگ یاهداب شزو -۳ دیدشریخبت -۲. تسا هدش عقاو کشخو مرگ هقطنمرد

اقیرفا یارحص کشخو

اهسونایقا مادک هب دیاب اهسونایقا زا نیریش بآ هیهت یارب امش رظن ب)هب

تایلمعرد اریز . دنراد روش بآ هک ییاه سونایقا ارچ؟هب ؟ درک هجوت رتشیب

رتدب بجوم نیاو . دنام یم یقاب ایرد رد کمن ال ومعم کمن زا بآ یزاس ادج

یهام هچب اه هاگتسد نورد هب ایرد بآ شکم دوشیم نیریش یاه با ندش

بیسآ ییاذغ اهی هریجنز وهب درب یم نیب اهارزا نوتکن پال وتیف اهو

ایرد هبهدش دیلوت باروش ندنادرگ زاب هک تسا نیا رگید لکشم . دناسر یم

تدش زا میناوتب دیاش . دناسر یم بیسآ سونایقا ی هدنز تادوجوم هب

دوش. یم اه هنی زه نتفر باال ثعاب زین راک نیا اما میهاکب برخم یاهریثأت

روش بآ ندرک نیریش اراب نام یندیماشآ بآ ارچ : یلیمکت تاحیضوت

؟ مینکن نیمأت سونایقا

رد نیمز ی هرایس رد دوجوم یاه بآ زا دصرد ۹۷/۲، مجح و رادقم رظن زا

بآ زا دصرد ۲/۸ طقف روش)و دنا( هدش هتشابنا اهایرد اهو سونایقا

اه هچایرد ، دصرد اه۲/۱۵ لا چخی ، دصرد ۰/۰۰۰۱ اهدور لکش ۱)هب نیریش اه(

اه۰/۰۰۵ کاخ رد دوجوم بآ و دصرد ۰/۰۰۱ رفسمتا رد دوجوم بآ ، دصرد /۰۱۷

فرصم یارب هنافسأتم . دنشاب یم و… دصرد ۰/۶۲ ینیمزریز یاه بآ ، دصرد

نیریش یاه بآ دصرد زا۲/۸ اریز ، تسه ییاه تیدودحم زین بآ رادقم نیا

یناتسهوک و یبطق یاه لا چخی رد خی لکش هب اه نآ زا دصرد ۲/۱۵، ناهج

. تسا سرتسد رد اه بآ نیا زا دصرد زا۰/۶۵ رتمک و دنراد رارق

ییاز کمن هار ،زا دنراد دوجو ایند یاه سونایقا رد هک یبآ ی همه اب یتح

نیم ارأت نیریش بآ هب ناسنا زاین زا دصرد مین زا رت مک میناوت یم اهنت
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.اب تسا نیریش بآ بعکم رتمولیک ۴۰۰۰ دودح رد یمدآ ی هنایلا س زاین . مینک

نوزف حلا رد یلحم یاهدوبمک ،اما دراد دوجو همه یارب یفاک بآ هک نیا

دنا. ندش

مینک فرطرب اهار دوبمک نیا اهایرد بآ ییادز کمن اب میشوک یمن ارچ سپ

؟ میناشن ورف اهار هعماج نوزفا زور زاین شطع و

. دراد زاین رناژی یدایز رادقم هب ایرد بآ ندرک نیریش هک تسا نیا لکشم

هک دنک یم داجیا دنمورین ییاهدنویپو دوش یم لح بآ رد یناسآ هب کمن

یارب زاین دروم یروانف مه رناژیو مه . تسا راوشد ناش نتسکش مهرد

نارگ رایسب دنیارف نیا لیلد نیمه وهب دنراد یدایز ی هنیزه ییادز کمن

یاهاج رناژیرد تمیق و راک یورین دزمتسد هب هتسب هتبلا دوش. یم مامت

زا۲دالر). شیب زا۱ات اکیرمآ (رد تسا توافتم اه هنیزه نیا فلتخم

نیا مهد کی زا میزادرپ یم هاچ ای هناخدور نیریش بآ یارب هک ییاهب

.اما دننک یم تخادرپ رتمک مه نیا زا نازرواشک یتح ، تسا رتمک مه تمیق

هزات یاه بآ عبانم نتفای هنیزه مک مک اریز ، تسا شهاک حلا رد هلصاف نیا

بجوم هلأسم نیاو دنا. شیازفا هب ور دیدج یاهدس ثادحا وای ینیمزریز

حرطم یندیماشآ بآ نیمأت یاه هار زا یکی ناونع هب ییادز کمن دوش یم

دوش.

۱۳۰۰۰،۲۰۰۷ سلا رد ییادز کمن یلللملا نیب ی هیداحتا یاهرامآ ساسا رب

۶ دودح رد هک دنا هدوب لا عف ناهج رسارس رد نک نیریش بآ هناخراک

نیا زا یرایسب دنا. هدرک دیلوت زور ره رد نیریش بآ رتیل درایلیم ۵۵/

نیا .رد دننک یم راک یدوعس ناتسبرع دننام ییاهروشکرد اه هناخراک

. دراد یکدنا یاهب رناژی اهروشک

؟ دوش یم ادج کمن زا بآ رناژی زا هدافتسا اب هنوگچ اما

ییامرگ ریطقت ؛ دراد دوجو یساسا هار ود روش بآ یاهدنویپ نتسکش یارب
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. ییاشغ شیادج و

دوش یم هدافتسا بآ ریخبت یارب امرگ زا هویش نیا :رد ییامرگ ریطقت -۱

بآ هب شیامرس رثا ورب هدیلا گچ بآ راخب ، کمن ندنام یاج رب زا سپو

دوش. یم لیدبت

مان نوراو زمسا شور هک تسا هویش نیرت لومعم : ییاشغ شیادج -۲

همین ی هدرپ کی نایم زا ایرد بآ ندنارذگ اب شور نیا .رد تسا هتفرگ

رناژی لوا شور هب تبسن یروانف نیا دوش. یم ادج نآ زا کمن اوارت

دنک. یم فرصم یرتمک

یطیحم تسیز یاه هنیزه ییادز کمنییادز کمن یطیحم تسیز یاه هنیزه

. دراد زین

هدافتسا دروم رت الهن قاع ار نیریش بآ عبانم هک دشاب نیا هار نیرتهب دیاش

کمن هب هک میراچان زاب ناهج تیعمج شیازفا دنور نیا اب یلو ، میهد رارق

. مینک هجوت رتشیب ییادز

دشاب مک رایسب یاه کمن نازیم هک یبآ ینعی نیریش بآ -۱

۱۵ هرامش نیمز مولع یربخ و یشزومآ کمک ، یملع همانلصف زا هتفرگرب *

۱۳۸۸ زییاپ

مهم قطانم زا ژنپا،هک قرش و دنلدنوفوین دییوگب هشقن هب هجوت ۲ـــاب

مادک تالیق لحم ،رد دنتسه ناهج یریگیهام

مرگ بآ و ویشایُا درس بآ یاه نایرج ؟ دنراد رارق ییایرد یاهنایرج

. ویشوروک

لیلد دنچ ؟ تساه هلق هب دوعص زا رتراوشد اهسونایقا قامعا هب رفس ارچ ۳ـــ

. دینک رکذ
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تفاب ندش یش تمال بجوم دناوت یم هک تسا یدایز هداعلا قوف راشف ( فلا

لداعم قامعا هدننکدرخ راشف هک دهد یم ناشن اهدروآرب دوش. مرن یاه

رتشیب هبترم رازه دودح نازیم نیا و تسا عبرم چنیا ره یازا هب نت تشه

لداعم چنیا دوش.(ره یم دراو بآ حطس رب هک تسا وج درادناتسا راشف زا

( تسا رتم یتناس ۲٫۵۴

. تسا ریغتم سویسلس هجرد ـات۴ ۱ نیب قامعا رد زین بآ ترارح هجرد ب)

ح ظفح ؟ روطچ دنک. دودحم ار تادوجوم دناوت یم یکیزیف طیارش نیا

یاه لا نگیس اهو ماغیپ همه اریز ، تسا مهم رایسب اه لولس رد عیام تلا

و هرباخم طیارش نیا تحت طقف و… ییاذغ داوم حلا نیع ورد یبصع

طسوت عیام تلا ح ظفح یارب تاناویح همه یاه لولس . دنوش یم لقتنم

راشف و ایرد قامعا نییاپ ترارح هجرد دنا؛اما هدش هطاحا برچ یاهاشغ

تسد ارزا دوخ عیام تلا اهح لولس هک دوش یم ثعاب دایز هداعلا قوف

. دیایبرد دماج لکش هب اهنآ یبرچ و دنهدب

دیشروخرون دوبمک ج)

ناهایگو اه کبلج دوبمک لیلد ژنهب یسکا واذغ دوبمک د)

هگربراک -۴

نینچ رگا دییوگب و دینک رکف نیمز ٔهرک یاهبآ و اهیکشخ تبسن ٔهرابرد ۵ـــ

؟ داتفایم ییاه قافتا هچ ، دشیم سکع رب یتبسن

سوکعم تروص .رد تساریذپ دیدجت عبانم ءزج یلومعم تلا حرد هک بآ

نیا ربانب دش. یم دیدجت لباقریغ عبنم کی هب لیدبت بآ ، تبسن نیا ندوب

دش یمدوبان نیمز هرکرد ( یگدنز ) تایح

قافتا ؟ تسا مهم ییاه هبنج هچ زا ربخ نیا . دیناوخب ربخباالار ( فلا ۶ـــ

ییایرد تادوجومو ناهج یبآ عبانم ظفح یارب ناهج مدرم رظن
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تظافح یارب یلللملا نیب قفاوت کی ربارب رد دنمتردق یاهروشک زا یخرب ب)

.هب دنتسین قفاوم راک نیا اب نادنچ و دننکیم تمواقم اهسونایقا لر تنک و

هک یداصتقاو یماظن تردق هب هجوتاب اهروشک نیا نوچ ارچ؟ امش رظن

ارزا فیعض یاه تلم تسد دنهاوخیم طقف اهدادرارق عون نیا ،اب دنراد

. دننک هاتوک عبانم نیا

. دینک هجوت هشقن ۸ـــهب

اریز . دارگنینل ارچ؟ ؟ دارگنینل ای تسا رتدرس لوبناتسا هام ِ ید =رد

. تسارترود اوتسا زا لوبناتسا هب تبسن

رارق ییایفارغج ضرع کی رد ًابیرقت دارگنینل و ملهکتسا ، نگرب رهش =هس

اریز ارچ؟ . تسا توافتم هام ید رد اهرهش نیا یامد نیگنایم اما دنراد

اهداب شزو و ییایرد یاه نایرج نوچ یفلتخم لماوع ریثأت تحت

. دنرادرارق

سونایقا رواجم یاهرهش تمس هب یلخاد یحاون یاهرهش زا هچره =

. دوشیم …… هتساک …… ناتسمز یامرس ، میوریم

هرکاوه شخب مادک رد نزا .الهی دینک هجوت لبق ٔ هحفص ریوصت ۹ـــهب

( رهپس شوی ) رفسوتارتسا ؟ دراد رارق

هراب نیا ؟رد تسیچ نزا ٔالهی ٔهدیاف دییوگب هلمج کی رد دیناوتیم ایآ

. دینک وجوسرپ

الهی نیا و تسا ژن یسکا زا نآ سنج هک تسا یئرمان زاگ کی نزا : حیضوت

حطس زا نآ هلصاف و دراد رارق رفسمتا باالی تاقبط رد نیمز هرک رساترس

هتبلا . تسا رتمیلیم ۳ طقف الهی نیا تماخض . تسا رتمولیک ۱۵ات۴۰ نیمز

دبات یم میقتسم دیشروخ هک اوتسا ورد تسین تخاونکی نآ تماخض

خاروس ثعاب ییامیش داوم زا یخرب . تسا رتکزان اهبطق ورد رتمیخض
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هک نبرک روئولف وردیه لثم درب یم نیب ارزا ونآ دوش یم نوزا الهی ندش

دیمرب لیتم وایو دراد دوجو یمیدق لدم صوصخب اهلا چخی زا یخرب رد

دوش. یم هدافتسا یزرواشک یاهشک تفآ رد هک

: نوزا الهی دیاوف

دیشوخروآ نایز یاه وترپ روبع عنام نیمز یارب ینابیاس دننام نوزا *الهی

دوش یم شفنب یاروام هعشا نامه ینعی

یمشچ یاهیرامیب و تسوپ ناطرس ثعاب دسرب نیمز هب اهوترپ نیا *رگا

. دوش یم دیراورم بآ لثم

. دسر یم بیسآ مه ناهایگ *هب

یاذغ هک یپوکسورکیم ییایرد تادوجوم ، دشاب دایز اهوترپ رادقم *رگا

. دور یم نیب زا مه دنتسه اهیهام

یسفنت الت کشم اب تسا نکمم دایز تاعافترا رد نادرونهوک ارچ ( فلا ۱۰ـــ

؟ دنوش ور هبور

یاوه دوش. یم قیقر اوه – دنک یم رییغت اوه مکارت باال، تاعافترا رد

یسکا زا ینغ ایرد حطس مکارتم و هدرشف رایسب یاوه هزادنا نامه هب قیقر

، ایرد حطس باالی رتم زا۸۸۴۰ شیب ، تسروا هوک هلق .رد دشاب یمن ژن

. تسایرد حطس یرفسمتا راشف موس کی یرفسمتا راشف

ژن یسکا کسام زا هدافتسا ٔهوحن ، زاورپ عورش زا لبق ، امیپاوه رد ارچ ب)

باال تاعافترا رد اوه راشف رییغت تلع ؟هب دوشیم هداد شزومآ نارفاسم هب

امش یگدنز طیحم رد ییاهتیلا وعف اهراک هچ دییوگب و دینک تقد ب)

تیلا اه۳-عف لیبموتا -۲ تاجناخراکو عیانص ؟۱- دوشیم اوه یگدولآ بجوم

اه هداوناخ ییازامرس وای ییازامرگ یاه
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۵ سرد – موس لصف یاه تیلا عف خساپ

۵ سرد – موس لصف یاه تیلا عف خساپ

هک: دییوگب ، سلطا کی هب هعجارم واب شیپ هحفص هشقن هب هجوت ۱ـــاب

؟ دنراد دوجو ، اهروشک اهو هراق مادک رد ییاوتسا یناراب یاهلگنج ( فلا

–( نیچو دنه یاه روشک هرک نیچ، ، یزلا ،م یزنودنا یاهروشک ) ایسآ هراق

–( یزکرم یاقیرفا ، هیرجین ، وگنک ) اقیرفا هراق

و…) یزکرم یاکیرما یاهروشک ، لیزرب ) اکیرما هراق

لیزرب . دراد ار ییاوتسا یناراب یاهلگنج تعسو نیرتشیب ، روشک مادک ب)

نیرتشیب ، ناهج رد موب تسیز مادک دییوگب باال رادومن هب هجوت )اب فلا ۲ـــ

ار یلآ تابیکرت نازیم نیرتمک اهموب تسیز مادک و یلآ تابیکرت نازیم

ییاوتسا یناراب یاه لگنج ؟ دننکیم دیلوت

دیلوت ار یلآ تابیکرت نازیم نیرتمک اردنوت و یلآ تابیکرت نازیم نیرتشیب

. دننک یم

قطانم یاوه و بآ ٔهرابرد لبق،( لصف زا دوخ یاه هتسناد هب هجوت ب)اب

. دیهد حیضوت ار نازیم نیرتمک و نازیم نیرتشیب نیا للع ( ناهج

زا دایز هدافتسا باال، یامد ، ناوارف ناراب : ییاوتسا یناراب یاه لگنج

زیخلصاحو ینغ رایسب یاه کاخ و دیشروخرون

کاخ دوبمک و دیدش رایسب یامرس ، هتسب خی نیمز ، ناراب دوبمک : اردنوت

زا یهورگ اب هارمه ناگیار رفس کی امش هب تسا رارق دینک ضرف ۵ـــ

یارب ار موب تسیز مادک . دنهدب هزیاج ( تسیروتوکا ) تعیبط نارگشدرگ

زومآ شناد هدهعرب باوج ارچ؟ ؟ دینکیم باختنا رفس

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


هیهت اهموب تسیز زا یکی یارب یترفاسم روشورب کی یهورگ روط ۶ـــهب

. دینک

اجنآ هب ترفاسم هب نارگشدرگ بیغرت یارب بلا ج مایپ کی ، روشورب یور

نآ یور هیحان نآ ناروناج ای ناهایگ زا باذج ریوصت دنچ و دیسیونب

. دینک یشاقن ای دینابسچب

دیسیونب یبلا طم هقطنم نآ ناهایگ و ناروناج اوه، و بآ هرابرد روشورب رد

ای لیاسو هچ ، هقطنم نآ زا دیدزاب یارب هک دینک هیصوت نارفاسم وهب

. دنشاب هتشاد هارمه هب ییاهسابل

زومآ شناد هدهعرب باوج

۶ سرد – موس لصف یاه تیلا عف خساپ

هشقن هب هجوت اب

دادعت رظن ارزا یزکرم یاقیرفآ و ایلا رتسا ، ایسآ یقرش بونج یحاون ۱ـــ

. دینک هسیاقم یلا مش یاپورا و اداناک اب رطخ ضرعم رد یاه هنوگ

( یزکرم یاقیرفآ و ایلا رتسا ، ایسآ یقرش بونج ) لوا هورگ یاهروشک رد

. تسا یلا مش یاپوراو اداناک زا رتشیب رایسب رطخ ضرعمرد یاه هنوگ دادعت

. دنراد رطخ ضرعم رد هنوگ زا۳۰۰ شیب هک دیربب مان ار روشک هس ۲ـــ

یزنودنا و ایلا رتسا ، اکیرما هدحتم یااالت

، یلیش . دنراد رطخ ضرعم رد هنوگ زا۵۰ رتمک هک دیربب مان روشک ود

ناتسقازق و ناتسلگنا

؟ تسا مک رایسب رطخ ضرعم رد یاه هنوگ دادعت اقیرفآ یارحص رد ارچ ۳ـــ

. تسا مک یروناج یاه هنوگ عونت ودادعت اقیرفا یارحص رد نوچ
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؟ دیقفاوم هاگدید مادک اب امش . دیناوخب باال یاه نوتس رد ار دارفا رظن ۴ـــ

زوما شناد هدهعرب . دینک وگو تفگ ارچ؟

یاهلگنج یاهتیمها و دیاوف نوتس کی .رد دینک مسر نوتسود اب یلودج ۵ـــ

اهنآ بیرخت للع ، رگید نوتس ورد نوزامآ

. دینک تسرهف ار

نوزامآ یاه لگنج تیمهاو دیاوف

بیرخت للع

و ناهایگ یاه  هقاس یتح اهو هویم اه، چراق عاونا اه لگنج ۱-رد

لیکشت اهار ناسنا زا یدایز هدع یاذغ هک دوش  یم هدید ناتخرد

. دنهد  یم

لمع یط و دننک  یم تفایرد ار اوه نبرک دیسکا یدزاگ لگنج ناتخرد -۲

. دننک  یم ژن یسکا هب لیدبت ار ،نآ زتنسوتف

لزنم لیاسو ٔهیهت و ذغاک ٔهیهت ، یزاس نامتخاس رد یلگنج ناتخرد بوچ -۳

. دراد دربراک

تاجن اسرف تقاط یامرگ ارزا یمدآ ،ره هوبنا یاه  لگنج ناتخرد هیاس -۴

! دهد  یم

. اوهو بآ لا دتعا -۵

اوهو بآ یگدولآ زا یریگولج -۶

تیعمج شیازفا -۱

یناهج شیامرگ -۲

. ناسنا طسوت هدش داجیا یوهس ایو یدمع یاه یزوس شتآ -۳
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رد دیدش یلا سکشخ داجیا و دنآ یاه هوک هتشر رد اه خی ینیشن بقع -۴

. نوزامآ

یراجتو یتعنص یاه هدافتسا -۵

ال وصحم واه ماد یارب هفولع تشک و ماد شرورپ یارب اه نیمز یزاسکاپ -۶

یزرواشک ت

یلگنج نیب یاه هداج واه هاگ تنوکس ثادحا -۷

کی دیا. هدید ار نوزامآ یاهلگنج و هدرک رفس لیزرب روشک هب دینک ضرف ۶ـــ

و یهایگ هنوگ کی ای هرظنم کی ریوصت نآ یور و دینک تسرد لا تسپ تراک

. دیتسرفب تسود کی یارب ار تراک . دینابسچب ار هیحان نیا یروناج

و اهلیف راکش هب طوبرم ریواصت هب تبسن امش ساسحا و شنکاو ( فلا ۷ـــ

ایشا نیا هب ًاعقاو ام ؟ایآ تسیچ ینییزت یایشا

دنتسه یلمجتو سکول یلیاسو طقف ریخ ؟ میراد زاین

ییایشا ای ینییزت لیاسو زا هدافتسا ، تسیز طیحم نارادفرط زا یخرب ب)

میرحت ، تسا هدش هدافتسا ناروناج ندب یاضعا زا اهنآ رد هک ار جاع لثم

؟ تسیچ هراب نیا رد امش رظن . دنرخیمن ار اهنآ و دنا هدرک

لیف جاع شورف و دیرخ رازاب ندرک فقوتم –

ریغ تراجت ندش مک ببس ناهج رد لیف جاع تراجت ندرک دنمنوناق –

جاع شورف هزاجا دننام دوش. یماه لیف لسن نتفر نیب وزا نآ ینوناق

و ندش یشحو رثارد وای هدش هتشک یعیبط لماوع رثا رد هک یئاه لیف

دوش. هداد دنا، هدمآرد یاپ زا تسیز طیحم ناظفاحم هلولگ اب یگناوید

۷ سرد – مراهچ لصف یاه تیلا عف خساپ

۷ سرد – مراهچ لصف یاه تیلا عف
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عنام هک ار یعیبط لماوع اهنیچ هطقن یاج وهب دینک لماک باالار لودج ۱ـــ

. دیسیونب ، دنوشیم تیعمج بذج

یاه هوک هتشر ، ریقف یهایگ ششوپ ، درسرایسب ایو مرگرایسب یاوهو بآ

عبانم دوبمک ایو دوبن ، یفاکانو مک ناراب ، اهراز نشو اهرازکمن ، دنلبرایسب

ینیمزریز نداعمو

مکارت عون ادتبا باال، لودج و تیعمج یگدنکارپ هشقن زا هدافتسا ۲ـــاب

هب هجوت اب سپس و دینک صخشم ریز یاهناکم رد مک)ار ای دایز ) تیعمج

روشک ره رد ار مکارت عون نیا تلع هتشذگ سلا زا دوخ یاه هتسناد

. دیسیونب

ناراب ، زیخلصاح کاخ ، بوطرمو مرگ یاوهو :بآ تلع . دایز ) شد ال گنب

،( بآرپ یاهدور و ناوارف

و ناوارف ناراب ، زیخلصاح کاخ ، بوطرمو مرگ یاوهو :بآ تلع . دایز ) ژنپا

،( تعنصو ملع تفرشیپ

ندوب بسانمان مک، ناراب ، کشخو مرگ یاوهو بآ : تلع (مک. داچو یبیل

،( دیدشریخبت کاخ،

( ناراب دوبمک ، کشخو درسرایسب یاوهو :بآ تلع (مک. یربیس

یاه نیمزرس ، زیخلصاح یاه کاخ ، لدتعم یاوهو بآ : تلع . دایز ) ناملآ

،( تعنصو ملع تفرشیپ ، ناوارف ناراب ، راومهو تسپ

،( بوغرمان یاه کاخ ، ناراب مکو کشخ نیمزرس : تلع ایلا(مک. رتسا

( عیسو هتسب خی یاه نیمز مک، یگدنراب درس، یاوهو بآ : تلع (مک. اداناک

متفه ات لوا ّ هبتر زا بیترت ٔ هب ار ناهج یاهروشک نیرت تیعمجرپ ۳ـــ

. دیناوخب ردکالس اهنآ تیعمج دادعت نایب واب دینک وجو سرپ
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روشک

نیچ

دنه

هدحتم یااالت

یزنودنا

لیزرب

ناتسکاپ

هیرجین

تیعمج

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵۰۰۰۰۰۰ هیرجین و == ۱۸۵۰۰۰۰۰۰: ناتسکاپ

مسر نوتس ود اب یلودج یهورگ روط وهب دینک یرکفمه ۴ـــ

کی دوشیم بجوم هک ار یلماوع زا یتسرهف ( فلا . دینک
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زا یتسرهف .ب) دیسیونب نوتس کی ،رد دشاب ریذپرجاهم ناکم

، دشاب تسرفرجاهم ناکم کی دوشیم بجوم هک ار یلماوع

. دیسیونب رگید نوتس رد

( تیعمج بذج ) یریذپرجاهم لماوع

( تیعمج عفد ) تسرفرجاهم لماوع

دمآرد بسک وراک ناکما -۱

بسانم یاوهو ۲-بآ

یفاک ۳-بآ

یهافرو یحیرفت تاناکما -۴

تاطابتراو لقنو لمح هعسوتو دشر -۵

و….

راکو بسک دوبنو یراکیب -۱

ینما وان گنج -۲

یپ رد یپ یاه یلا سکشخ -۳

یلیصحتو یهافر تاناکما دوبن -۴

دعاسمان یاوهو بآ -۵

و….

زا ناشهداوناخ ای دوخ هک دنتسه یدارفا امش ردکالس ایآ ۵ـــ

هدرک ترجاهم امش یاتسور ای رهش هب یرگید یاتسور ای رهش
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( دصقم رد هچ و أدبم رد (هچ اهنآ ترجاهم داللی ٔهرابرد ؟ دنشاب

زومآ شناد هدهعرب . دینک وجو سرپ

یارب یتخس تاررقم اهروشک زا یضعب ارچ امش، رظن ۶ـــهب

؟ دننکیم عضو ناشروشک هب یجراخ نارجاهم دورو

گنهرف نتفرگ رارق رطخ ردو نارجاهم تاداقتعاو اه گنهرف ذوفن تلع -هب

یدوخ

یداصتقاو یهافر عبانم هب راشف –

یعامتجا تینما ندمآ نییاپ –

.…–

۸ سرد م– راهچ لصف یاه تیلا عف خساپ

صخاش هورگ راهچ زا کی ره زا سلطا کی هب هعجارم و هشقن هب هجوت ۱ـــاب

. دیربب مان روشک ،ومک)ود طسوتم باال،باال، یلیخ ) یناسنا هعسوت

-( اپورا یلا، مش یاکیرما ایلا، رتسا باال:( یلیخ

–( هیسورو ناتسبرع ، لیزرب ، ناریا باال:(

–( رصمو دنه نیچ، ): طسوتم

( نادوس و ناتسکاپ ، ناتسناغفا مک(

. دیهد حیضوت بار لکش و فلا رادومن ۲ـــ

ریس هراومه لا۱۹۸۰ات۲۰۱۱ سزا ناریارد یناسنا هعسوت ریخا رد۲۰سلا

هدادرارق مود هبتر رد هقطنم یاهروشک نیبرد ار ناریا و هتشاد یدوعص

طسوت یلللملا نیب یاه میرحت لیلد هب هعسوت نیا دعب لا۲۰۱۱هب سزا یلو
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. تسا هدنام تباث یتفن میرحت ًاصوصخم ، دنمتردق یاهروشک

دنچو ریقف روشک دنچ و دنمتورث روشک دنچ ، اهلودج هب هجوت )اب فلا ۳ـــ

. دیربب مان طسوتم دمآرد اب روشک

رطق ژ.. ..ورن گروبمازکول : دنمتورث

..ماالیو. رجین . ناتسناعفا .. ریقف

اکیرما .. روپاگنس .. اکیرما … طسوتم

نازیم هب طوبرم ماقرا دادعت ، یلخاد صلا خان دیلوت نازیم لودج ب)رد

١ات هبتر زا بیترت هب اهروشک دیلوت

زومآ شناد هدهع .رب دیهد حیضوت ؟ دنکیم یرییغت ١٧٧هچ

هیاپرب اهنآ دمآرد و داصتقا هک ییاهروشک امش رظن :هب دینک وگو تفگ ۴ـــ

ال کشم هچ اب هدنیآ و حلا ،رد تسا تفن دننام ماخ و هیلوا داوم شورف

؟ دننک داجیا دوخ داصتقا رد دیاب یتارییغت هچ و دنوشیم ور هبوریت

یگتسباو . دمارد شهاک .. ماخ تفن و هیلوا داوم مامتا

یکتم داصتقا اتزا دوش یعس دیاب ..… ناگناگیب تلا ..خد یسایس . یداصتقا

یانبم و نیزگیاج ار یتفن ریع تادیلوت و هدش جراخ ندوب یلوصحم کت هب

داد رارق دمآرد و داصتقا

دوخ، هورگ .رد دراد روشک کی تفرشیپ رد یمهم شقن شزومآ و داوس ۵ـــ

رد روشک کی مدرم هک ار الیت کشم زا یتسرهف

، دنوشیم هجاوم نآ اب شزومآ زا ندوب مورحم و داوس حطس ندوب نییاپ رثا

. دیناوخب و دینک هیهت

صصختم و ناوج یورین نتشادن .. یگنهرف .. یسایس . یداصتقا الت کشم

. ناهج و روشک عاصوا زا یهاگآ ..ان روشک تفرشیپ مدع . دماراک و لا عف
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. دنمتردق یاهروشک طسوت رامثتسا .. ناگناگیب تلا .خد

ٔهراق ارچ هکنیا یارب لیلد دنچ ، شیپ سلا یاه هتخومآ هب هجوت ۶ـــاب

نییاپ رمع لوط طسوتم یاراد یاهروشک نیرتشیب اقیرفآ

. دینک نایب ، دراد ار

و تشادهب دوبمک .. یلا سکشخ .. .رقف ییاذع داوم دوبمک . یلخاد یاهگنج

ازیرامیب لماوع عویش .. یکشزپ تاناکما

وگو تفگ ناهج رد یناسنا هعسوت و یرباربان لماوع و للع ٔ ٔهرابرد ۷ـــ

ارچ؟ ؟ دنرتمهم لماوع مادک امش رظن .هب دینک

و شیازفا ار دوخ یهاگآ و داوس روشک کی مدرم رگا اریز . یلخاد لماوع

هدرکن شومارف ار دوخ گنهرف و اهدادعتسا و هتشاذگ رانک ار طلع یاهرواب

تموکح و تلم نیب هفرط ود تکراشم . تدحو . راکتشپ .. روتب و نامیا و

ثعاب نیمه دشو دهاوخن هداد روشک هب ناگناگیب تلا خد هزاجا زگره هشاب

. ددرگیم ناشروشک یقرت و دشر

خ ـــــــــــــ یرات شخب

۹ سرد – مجنپ لصف یاه تیلا عف

۹ سرد – مجنپ لصف

. دیهد ماجنا ()٧ار هرامش هگربراک ۱ـــ

هچ ، یوفص تموکح سیسأت اب هک دیهد حیضوت نتم هعلا طم زا سپ ۲ـــ

ناریا رد یبهذم و یعامتجا ، یسایس مهم تارییغت

دش؟ داجیا

نانمشد عفد – دنمتردق و دحاو تموکح لیکشت : یسایس تارییغت
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( ناکبزا اهو ینامثع ) یجراخ

ینید تدحو داجیا و عیشت بهذم ندش یمسر : یبهذم

. روشک رد رتشیب تدحو داجیا : یعامتجا

. دیربب مان ؟ دندوب نایوفص تختیاپ اهرهش مادک ( فلا ۳ـــ

ناهفصا – نیوزق - زیربت

. دیهد حیضوت ار نایوفص یاه تختیاپ رییغت تلع ب)

تردق زکرم هب مه ات دیزگرب یتختیاپ هب ار زیربت یوفص لیعامسا هاش

ناوریپ رارقتسا هاگیاج زا مه و دشاب کیدزن لیبدرا رد دوخ نادناخ یونعم

، یلوتانآ نیمزرس رد بهذم یعیش نامکرت یاهلیا ، دوخ روشرپ ناییادف و

. دشاب هتشادن یدایز هلصاف

: نیوزق هب زیربت زا تختیاپ لا قتنا للع نیرتمهم

. زیربت ییایفارغج تیعقوم ندوب بسانم ۱.ان

. تختیاپ هب اهنآ یکیدزن و برغ رد اه ینامثع دوجو .۲

. ناکبزا بوکرس تهج قرش زا یرود تفاسم رد زیربت رهش نتفرگ رارق .۳

. یوفص یروطارپما زکرم رد زیربت رهش ندشن عقاو .۴

هب تبسن نیوزق رهش یکی ژ تارتساو ییایفارغج تیعقوم ندوب بسانم .۵

. زیربت

. ناکبزا ای اهینامثع یوس زا نیوزق رد تختیاپ دیدهت مدع .۶

. تختیاپ نداد رییغت یارب بسامهط هاش ُهق ۷.عال

ناهاش هجوت دروم یتختیاپ هب نیوزق باختنا رد هک یمهم تاکن زا یکی

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


نیوزق بآ دوبمک لکشم دوب. نیوزق یبآ مک لکشم دوب هتفرگن رارق یوفص

هک دش بجوم نامز نآ ،رد رگید یوس زا ناهفصا رهش نساحم وس،و کی زا

ناوارف بآ زا ناهفصا . دزاس لقتنم ناهفصا هب ار دوخ تختیاپ سابع هاش

نینچمه دوب ناریا رد ییایفارغج تیزکرم یاراد و رادروخرب دور  هدنیاز

،و برغ رد بلح و قشمد دننام میدق یناگرزاب گرزب یاههار ریسم رد

طیارش ندوب مهارف ، نیا رب .عالهو تشاد رارق ، قرش رد اراخب و دنقرمس

ناهفصا دور) هدنیاز (بآ یزرواشک )و تیزکرم ) یسایس (هار)، یداصتقا

هرود (رد یتلا یا تختیاپ ناونع هب فلتخم راودا رد رهش نیا هک دش بجوم

دوش. باختنا ( نایقوجلس هرود (رد یتموکح تختیاپ )و رایز لآ

؟ دوب هچ یوفص تموکح یشاپورف و فعض یماظن و یسایس ۴ـــداللی

سابع هاش زا دعب ناهاش یتیافک یب

ناگدازهاش حیحص تیبرت مدع و نتشاد هگن رود

نیگنس یاه تایلا م

ناغفا دومحم هلمح

نیسح ناطلس هاش ندوب یتافارخ

روما رد وجدوس نایرابرد تلا خد

حیضوت ار لوا سابع هاش یماظن و یرادا یاه مادقا جیاتن و راثآ ( فلا ۵ـــ

. دیهد

اهو ینامثع عفد یلر:هب ش ناردارب طسوت گنفت و پوت هب هاپس زیهجت

داجیا . تفرگ سپزاب ار هدش لا عشا یحاون و تخادرپ یغای ماکح و ناکبزا

یلا متحا هلمح رطخ ارزا دوخ راک نیا اب )هک نوسهاش ) دیدج شترا یورین

. دیناهر شابلزق یایاقب
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. دیهد ماجنا (۸)ار هرامش ٔ هگربراک ب)

طابترا زا ناییاپورا یگنهرف و یداصتقا ، یسایس یاه فده اهو هزیگنا ۶ـــ

سرد نتم ارزا یوفص هرود ناریا اب

. دینک یدنب هتسد و جارختسا

هب اه ینامثع محالت نتساک یارب ناییاپورا اه: ینامثع موادم ۱-محالت

دندمآرب ناریا اب دوخ هطبار تیوقت ددصرد اپورا

تیلا عف ناریا رد دنتشاد لیامت :هک یراجت گرزب یاه تکرش سیسات ۲٫

. دندما ناریا هب دادرارق دقع یارب یناگدنیامن نیاربانب دننک یراجت

هک ناریارد دوخ گنهرفو نید جاور روظنم هب یگنهرف یزاس ناسکی -۳

دوب ییاپورا یاه کاال فرصم زاس هنیمز

۱۰ سرد – مجنپ لصف یاه تیلا عف خساپ

امش، یگدنز لحم دیرخ زکارم ای رازاب رد هک دینک هدهاشم وجو و سرپ ۱ـــ

یناکم ای هتسار لغاشم اهو هفرح مادک

. دینک نایب ردکالس ار هجیتن . دنراد صوصخم

نایب ار یوفص رصع رد تراجت شرتسگ لماع هس دوخ، ریبد ییامنهار ۲ـــاب

. دینک

ساسحا ناناگرزاب هک یسایس تابث و روشکرد یبسن شمارآ و تینما -۱

یزاس ناسکی -۳ ایند اب یداصتقا و یسایس هطبار یرارقرب -۲ دنتشاد تینما

اه هار داجیا -۴ یریگ هزادنا یاهدحاو

. دینک رکذ ار یوفص تموکح دمآرد هدمع عبنم هس نتم، هعلا طم ۳ـــاب

یگدنفاب و یگدنسیر لثم فلتخم عیانص ، تایلا ،م تراجت
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یوفص رصع رد یداش و نشج مسارم یرازگرب ٔهویش . دیناوخب ار اهنتم ۴ـــ

. دینک هسیاقم ینونک راگزور اراب

هتشذگ ۲-رد هدز هبرض تنس هب هدش الیت مجت نوچ زورما یاهنشج -۱

-۳ دندربیم تذل یواسم هب راشقا همه و دوب یمومع یاه ناکم رد اهنشج

. دندوب مهاب یعامتجا طابترا رد مدرم و هدوب شی یبآال و هداس رایسب

۱۱ سرد – مشش لصف یاهتیلا عف خساپ

یناماسبان مهم لماوع و دوخ،داللی ریبد ییامنهار و سرد هعلا طم ۱ـــاب

لیلحت و یسررب ار هیراشفا نارود رد ناریا یداصتقا و یعامتجا عاضوا

. دینک

م لیمحت هجیتن ورد یجراخ و یلخاد یاه گنج هب ردان تیلوغشم ( فلا

دوب. هرود نآ یداصتقاو یسایس یگتفشآ زاداللی مدرم رب نیگنس تایلا

. تفرگن تروص ینادابآ و نارمع گنج هب نازرواشک و مدرم نتفر تلعب ب)

هچ هیراجاق و هیدنز ، هیراشفا یاه هلسلس ندیسر تردق هب ٔهویش ۲ـــ

؟ دراد مه هب یتهابش

. دندیسر تردق هب گنجاب هسره -

دنتشاد یتایلیا راتخاس هسره -

دوب. هدش داجیا یمارآان هک دندیسر تردق هب ینامز هس -ره

( راجاق … …دنز راشفا دوب( روشک لک رب هلیبق کی ی هرطیس ابیرقت هسره -

روشک رد دنمورین تموکح داجیا و روشک یگچراپکی ثعاب ثعاب هس -ره

. دندش

. دندوب یماود مک یاه تموکح هسره -
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و یماظن تردق شیازفا رب یتعنص الب قنا ریثأت یگنوگچ ٔهراب رد ۳ـــ

. دینک وگو تفگ و ثحب ،ردکالس ییاپورا یاهروشک یسایس

هزوحرد ینوگرگد درک ربارب دنچ ار ییاپورا یاهروشک ناوت یتعنص الب قنا

یماظن یاه ینوگرگد یانبمو دروآ دوجو هب گنهرفو یعامتجا یسایس

یم زاین ساسحا هیدنز هیراشفا نایوفص نامز رد رگا ینعی دش. یسایسو

رد ناییاپورا هک یروطنامه میدرک یم تکرح ناییاپورا اب قباطم امو دش

بقع میدرک یم یدنمزاین ساسحا مه ام دندرک یم واکودنک ناریا گنهرف

سابع نامز ورد میداد یمن زایتما ردقنآ هیراجاق هرود ردو میدنام یمن

. میدروخ یمن تسکشاهسورزا ازریم

. دینک جارختسا ار هیسور زا ناریا یاهتسکش ،داللی سرد هعلا طم ۴ـــاب

هزات یگنج نونف اب ییانشآ و دیدج یاهح سال هب هیسور هاپس ندوبزهجم

نونف واب دندرکیم هدافتسا ییادتبا یاه سالح زا ناریا هاپس هکیلا حرد

. دنتشادن ینادنچ ییانشآ یماظن دیدج

و ناتسیس یقرش شخب و ناتسناغفا ندرکادج زا ناتسلگنا تلود فده ۵ـــ

؟ دوب هچ ناریا زا ناتسچولب

ظفح دوب. هیاسمه ناریا ،اب ناتسودنه ینعی ، ناتسلگنا ٔهرمعتسم نیرتمهم

تلود فده ، نیاربانب ؛ تشاد یتایح تیمها ناتسلگنا یارب هرمعتسم نیا

زا ناتسچولب و ناتسیس یقرش شخب و ناتسناغفا ندرکادج زا ناتسلگنا

قیرط زا بیقر یاهروشک ذوفن زا یریگولج و هرمعتسم نیا ظفح ناریا

دوب. ناتسودنه هب ناریا

. دیهد ماجنا (۹)ار هرامش ٔ هگربراک ۶ـــ

۱۲ سرد – مشش لصف یاه تیلا عف

؟ داتفا روشک الح صا و یزاسون رکف هب ازریم سابع ارچ ( فلا ۱ـــ
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و یتعنص ، یملع یاهتفرشیپ دهاش هیسور اب گنج نایرج رد ازریم سابع

دوجو اب هک دش هجوتم دشو ییاپورایاهروشک رگید و روشک نآ یماظن

لیلد هب اهسور اهنآ، یراکادف و یرو ودال ناریا نایهاپس دایز دادعت

هب ماجنارس . دندش زوریپ یماظن هتفرشیپ تازیهجت و شناد زا یرادروخرب

دنک. داجیا روشک رد یتارییغت دیابهک دیسر هجیتن نیا

داد؟ ماجنا ییاهراک هچ ناریا تفرشیپ یارب ازریم سابع ب)

نیا دوب. دیدج نونف و مولع یریگارف یارب ناتسلگنا هب یدارفا نداتسرف =

ینف، یاه ٔ هتشر رد لیصحت یارب اهنیا زا سپ هک یرگید ناسک و دارفا

اراب نایناریا ییانشآ هنیمز جیردت ،هب دنتفر اپورا هب یکشزپ و یماظن

. دندروآ مهارف اپورا ندمت یاهدرواتسد

داد روتسد ، ییاپورا یاهروشک عاضوا زا یهاگآ یارب نینچمه ازریم سابع =

. دننک همجرت یسراف هب اهروشک نآ خیرات عوضوم رد ار ییاهباتک

؟ دوب هچ یح ال صا تامادقا زا ریبکریما فادها و هزیگنا ( فلا ۲ـــ

اب هزرابم ، ناریا یزاسون الحو صا یح، ال صا تامادقا زا ریبکریما فده =

شیازفا و یگنهرف و یملع لوحت ، یسایس و یداصتقا تابث داجیا ، داسف

دوب. روشک رد ییاناد و داوس حطس

؟ درک سیسأت ار نونفلا راد هسردم ریبکریما ارچ ب)

ار دیدج نونف و مولع نایناریا زا یرتشیب دادعت روشک الل قتسا ظفح یارب

. دوشن زاب روشک هب یتحار هب ناگناگیب یاپ .ات دنزومایب روشک لخاد رد

یسور ناداتسا و ناملعم ندرکن مادختسا رب ریبکریما ارچ امش، رظن پ)هب

؟ درکیم رارصا ، نونفلا راد هسردم رد یسیلگنا و

یاه هورگ یخرب ابو . دنتشاد ناریارد یرامعتسا هقباس اهروشک نیا نوچ

. دنتشاد یکیدزن هطبار یسایس
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هب مدرم یارب الیت کشم و لئاسم هچ اه والتی تموکح شورف مسر ت)۱ـــ

؟ دروآیم دوجو

اب اهروشک نآ میلا کمک اب ناگناگیب هب هتسباو دارفا تاقوا یهاگ نوچ

ال قتسا هب ار تلا یا نآ اهدعبو دش یم بحاص ار یتلا یا رتشیب لوپ تخادرپ

و یسایس تدحو نتفر نیبزا بجوم نیا هک درک یم کیرحت یبلط ل

دش. یم روشک یضرا تیمامت

هچ یگنهرف و یملع هعسوت و یدنورهش قوقح ٔ هنیمز رد ریبکریما ۲ـــ

داد؟ ماجنا یتامادقا

یارب اپورا هب یا هدع مازعا . همانزور سیسات ، ینید یاه تیلقا هب مارتحا

. تعنص و شناد یریگارف

، ارسمرح یاضعا ارچ هک دیهد حیضوت ، ریبکریما تاح ال صا هب هجوت ۳ـــاب

؟ دندرک هئطوت ریبکریما لتق و یرانکرب یارب راجاق نایرابرد و ناگدازهاش

و دوبن راگزاس اه نآ یزودنا تورث و یدادبتسا هیحور اب تاح ال صا نیا اریز

دوب. هتخادنا رطخ هب ار اهنآ عفانم

؟ دوب هچ وکابنت تضهن یریگ لکش یلصا لیلد ( فلا ۳ـــ

یاهرهش ،رد زایتما نیا رابنایز جیاتن زا یهاگآ اب ناناگرزاب یوژه وهب مدرم

نیا مدقم فص رد نایناحور . دندرک تفلا خم و ضارتعا هب عورش فلتخم

. دندش وکابنت زایتما وغل ناهاوخ و دنتفرگ رارق ضارتعا

؟ تشاد یتیمها هچ یعامتجا و یسایس رظن زا وکابنت تضهن تیقفوم ب)

: یعامتجا رظن زا

یجراخ هطلس و ذوفن زا ییاهر یارب مدرم یدج تکرح نیتسخن تضهن نیا

هیحور ٔ و سفن هب دامتعا سح و دوب یلخاد متس ربارب رد یگداتسیا و
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درک تیوقت مدرم رد ار هزرابم و تمواقم

: یسایس رظن زا

اراب هنحص رد روضح تماهش زین مدرم . دنرادیب مدرم هک دنامهف تموکح هب

و عجارم شقن هب نارگ رامعتسا و دندروآ تسد هب ینید تیعجرم زا تیعبت

. دندرب یپ نامکاح زا رتشیب یتح مدرم رد اهنآ ذوفن

: دیهد خساپ ریز یاهشسرپ وهب دیناوخب ار دنس نتم دوخ ریبد ییامنهار اب

؟ درک وغل ار وکابنت و نوتوت زایتما هاش نیدلا رصان ارچ ۴ـــ

دادرارق اب تفلا خم رد ار نویناحور و مدرم تدحو نوچ هاش نیدلا رصان

درک. وغل ار نآ دید رطخرد ار دوخ تموکحو تردق و دید

؟ تشاد مدرم یارب یدوس هچ زایتما نیا وغل ۵ـــ

ار هزرابمو تمواقم هیحور و سفن هب دامتعا سح تضهن نیا یزوریپ ( فلا

درک. تیوقت مدرم رد

هب ار دوخ الت وصحم داد رارق نیا قبط دندوبن روبجم رگید مدرم نوچ ب)

ره هب ای یسکره هب نیا زا دعب هکلب . دنشورفب توبلا هبت طقف مک تمیق

. دنشورفب دنتسناوت یم یتلود

دش؟ وغل زایتما یخیرات هچ رد ۶ـــ

یرمق یرجه ۱۳۰۹ یلو اال یدامج ۱۷ خیرات هب

۱۳ سرد _ متفه لصف یاه تیلا عف خساپ

۱۳ سرد -۷ لصف یاه تیلا عف

لماوع زا دروم ،ود رگیدکی اب یرکفمه و نتم هعلا طم زا سپ ( فلا ٢ـــ

. دینک نایب ار تیطورشم الب قنا تیقفوم
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یاهدرواتسد و راکفا اب نایناریا ییانشآ الم…۲٫ سا نید یاه هزومآ ۱٫( فلا

و تازایتما یراذگاو هب هدرگیمرب یسایس و یداصتقا یاه هنیمز اپورا ندمت

نینچمه . یراکیب شرتسگ هجیتن ورد روشک تعنص و یزرواشک هب هبرض

اه تایلا م شیازفا

؟ دنتشاد یرثؤم شقن تیطورشم الب قنا رد ییاهرشق ای اههورگ هچ ب)

نارگراک و نارو هشیپ . نارکفنشور . نهناگرزاب . نایرازاب . نویناحور ب)

. دیهد حیضوت ار هطورشم ماظن یلخاد الت کشم و عناوم نیرتمهم ۳ـــ

الف تخا ، هیسور هب وا یگتسباو و هاش یلعدمحم دادبتسا ۳ص۹۰: تیلا عف

هللا لضف خیش هدیقع المهب سا ریسم زا فارحنا ، هطورشم ناربهر نیب

. یرون

: دییوگب و دینک تقد هشقن نتم،هب ٔ هعلا طم زا سپ ۴ـــ

؟ دنتفرگ ناریا هرابرد یمیمصت ۱۹۰۷هچ دادرارق رد ناتسلگنا و هیسور ( فلا

هب ناریا یقرش بونج . دننک میسقت دوخ نیب ار ناریا دنتفرگ میمصت . فلا

دش. راذگاو هیسور هب ناریا لا مش ، ناتسلگنا

؟ دوب ۱۹۰۷هچ دادرارق یاضما زا هیسور و ناتسلگنا فده ب)

رانک ار ناشتاف ال تخا دنتفرگ میمصت ناملآ نوزفازور تردق اب هلباقم یارب

. دنراذگب

؟ تشاد ناریا یارب یجیاتن ۱۹۰۷هچ دادرارق پ)

و درکیم هلخادم ناریا یلخادروما رد هدوسآ یلا یخ اب هیسور نآ، زا سپ

.ع دنهد ناماسورس ار روشک هتفشآ عاضوا سلجم و تلود هک دادیمن هزاجا

زا یدادعت زیربت رد اهنآ . دندش ناریا کاخ دراو هیسور یاهورین نیا، رب الهو

هلولگ هب ــــــار اضر ماما مرح زین دهشم ورد دنتشک ار ناهاوخ هطورشم
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. دنتسب

ار ناریا رد لوا یناهج گنج یعامتجا و یسایس یاهدمایپ و راثآ ( فلا ۵ـــ

. دینک تسرهف و جارختسا سرد نتم زا

دنتفرگ هدیدان ار ناریا یفرط یب عاالم ینامثع و سیلگنا . هیسور : یسایس

یزکرم تلود ، ناریا عاضوا رتشیب یگتفشآ و یتابث یب ، دندش ناریا دراو و

داد. تسد ارزا روما رب دوخ طلست و داهن فعض هب ور

و رقف و یطحق راچد نایناریا تفر نیب زا مدرم شیاسا و تینما : یعامتجا

عاضوا رتشیب یگتفشآ و یتابث .یب دنتخاب ناج یخرب و دندش یگنسرگ

. ناریا

شنادحتم و ناملآ هب لوا یناهج گنج رد ناریا مدرم ارچ امش، رظن ب)هب

؟ دنتشاد شیارگ

. تسا گنج رترب تردق ناملآ دندرکیم رکف نوچ

۱۴ سرد – متفه لصف یاه تیلا عف

؟ دوب ۱۹۱۹هچ دادرارق اب هدرتسگ تفلا خم لیلد امش رظن ۱ـــهب

. ناریارب ناتسلگنا هبناج همه هطلسزا یریگولج

؟ دوب ۱۲۹۹هچ یاتدوک تلع ( فلا ۲ـــ

اتدوک قیرط زا دمارب ددصرد ۱۹۱۹ دادرارق رد یماکان زا سپ ناتسلگنا . فلا

. دبای تسد ناریا رد دوخ فادها هب

؟ درک کمک تردق هب یبایتسد رد ناخاضر هب یلماوع هچ ب)

اه– یسیلگنا تیامح ب.

– روشک نماان عاصوا زا مدرم یتیاصران
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– هاشدمحا یتیافک یب

)هک ددجت و یقرت راعش ارگ(اب برغ یسایس بازحا و ناربهر یریگ تردق

. مجنپ و مراهچ سلجم رد

نآ. زادعبو تنطلسزا لبقرد ناخاضر هناگود یبهذم تسایس

بقل « نیقفتم یزوریپ «لپ مود و لوا یناهج گنج ود رد ام روشک ( فلا ۳ـــ

هب بقل نیا ارچ دییوگب ، رگیدکی یرکفمه ابو دوخ ریبد ییامنهار .اب تفرگ

دش؟ هداد ناریا

ناریا قیرط زا دنتسناوتو دوب. هیسور و سیلگنا نیب طابترا لپ ناریا

تشونرسو دننک لا سرا اه سور کمک هب ار دوخ یماظن تازیهجت و اهورین

. دنهد رییغتدوخ عفن هب ار گنج

رب مود یناهج گنج یعامتجا و یداصتقا ، یسایس یاهدمایپ و راثآ ب)

؟ دوب هچ ناریا

– روشک روما رد تلا .خد ناریا لا غشا : یسایس

ییاذغ داوم دیدش ینارگ و دوبمک : یداصتقا

هب یحور دیدش تامطلو راثآ ودنتخاب ناج مدرم زا یدایز هدع : یعامتجا

دش. دراو مدرم

و اهتهابش هچ امش، رظن هب هک دییوگب و دینک یرکفمه رگیدکی ۴ـــاب

؟ تشاد دوجو تفن ندش یلم تضهن و وکابنت تضهن فادها رد ییاهتوافت

نارکفنشور و نویناحور ودره -رد دوب ناتسلگنا اب هزرابمرد ودره : تهابش

. تشاد ار یلصا شقن مدرم روضح ودرهرد – دنتشاد شقن

کی وغل وکابنت - یولهپ هرود تفن یلو دوب اهراجاق نامز رد وکابنت : توافت

. روشک یارب رناژی عبنم کی ظفح تفن یلو داد رارق
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؟ دوب هچ دادرم ۲۸ یاتدوک تیقفوم لیلد نیرتمهم ( فلا ۵ـــ

دندش دوخ نایفارطا یسایس یهاوخدوخ و یبلط هاج ریسا تضهن ناربهر

و داحتا ، هجیتن .رد دننک یریگولج ینورد تاف ال تخا شرتسگ زا دنتسناوتن و

و درسلد ار تلم ، تیعضو نیا دش. لیدبت ینمشد و هقرفت هب یلدمه

درک. راودیما ار تضهن نانمشد

؟ تشاد ۱۲۹۹ یاتدوک اب یتهابش و توافت ۱۳۳۲هچ دادرم ۲۸ یاتدوک ب)

یلو یلم فده یلوا . جراخ ۱۲۹۹زا اما یلخاد تکرح دادرم ۲۸: توافت

. یرامعتسا فده یمود

زا تسا اهدرک افیا شقن ناتسلگنا رگ رامتسا ود ره رد مه ود :نیا تهابش

ناربهر نیب الف تخا هلمج

۱۵ سرد – متشه لصف یاه تیلا عف

ص۱۰۰ ۱ تیلا عف

( فلا تمسق

تموکح ظفح و یمدرم یاه مایق هنیمز ندرب نیب زاٴ یارب اهییاکیرمآ

رد هک دندرک هیصوت هاش ٬هب یولهپ

دنک. داجیا یتارییغت روشک یداصتقا و یعامتجا فلتخم روما

:۱۰۰ هحفص ب) تمسق

ال سا هعماج ینید تیوه هب دوب یراکشآ مجاهت تقیقح رد همان بیوصت نیا

دوب ینید یاه شزرا بیرخت فده یم.

الم سا نید مک مک مدرم و اهادیدناک یارب طرش ود نیا اب تفگ ناوتب دیاش

. تفریم هیشاح هب
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:۱۰۱ هحفص -۲ تیلا عف

دوخ تموکح ظفحو اکیرما یاه تسایس زا یوریپ -۱

ناریا هب اکیرما یداصتقا و یسایس هبناج همه هطلس میکحت -۲

:۱۰۲ هحفص ۳ تیلا عف

:۱۱ هگربراک ( فلا تمسق

و هاش یزیتس الم هاش،سا اب تفلا خمزا ینیمخ ماما یلصا هزیگنا -۱

دوب اکیرماو لیئارسا هب وا یگتسباو

: دهاوخ یمن لیئارسا اریز -۲

. دشاب الیم سا ماکحاو نآرق الم سا تکلمم نیارد ( فلا

دنک دشر ناریا رد یهاگآ شنادو ملع دهاوخ یمن ب)

دنک. هتسباو دوخ هب ار ناریا یزرواشکو داصتقا دهاوخ ج)یم

دنتسه لیئارسا و اکیرما ، اجنیا رداه بابرا زا روظنم -۳

نیقفتم هلیسو هب یناهج مود گنجرد ناریا لا غشا هعقاو هب هراشا -۴

. تسا روشک زا ناخاضر دیعبتو یرانکربو

ب) تمسق

رد ینارنخس . هناگ شش لوصا اب تفلا خم پچ: زا بیترت هب

نویس ال وتیپاک اب تفلا .۴۲خم یاروشاع

۱۰۴ هحفص -۴ تیلا عف

یسایس

ناگناگیب هب یولهپ تموکحیسایس یگتسباو -۱
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ناریا روما رد اکیرمآ یوژه هب یجراخ یاهروشک تلا خد و ذوفن -۲

یماظن نارومأم و کاواس طسوت بوکرس و دادبتسا -۳

نافلا خم زا یرایسب دیعبت و ینادنز ، مادعا -۴

یگنهرف

. تشادن یهجوت الیم سا یاهشزرا و گنهرف هب یولهپ تموکح -۱

الیم سا گنهرف فیعضت تهج رد امنیس و نویزیولت و ویدار یاه همانرب -۲

دوب.

. دنتشادن یتموکح یاهماقم و هاش زا داقتنا قحو یدازآ اه همانزور -۳

یعامتجا

. دنتشادن یتموکح یاهماقم و هاش زا داقتنا قحو یدازآ اه همانزور -۱

هدیدان ار هطورشم یساسا نوناق لوصاو تلم قوقح یولهپ ۲-رژمی

. تفرگیم

چیهودندوب هاش عیطم ناریزو تئیه و یلم یاروش سلجم ناگدنیامن -۳

. دنتشادن الیل قتسا

یداصتقا

تراغ و لیم و فیح -۱

. یتموکح یاهماقم و یولهپ نادناخ طسوت روشک یلم یاه هیامرس و تورث

. کچوک یاهرهش و اهاتسور رثکارد هدرتسگ تیمورحم و رقف -۲

۱۲. هگربراک

هایس هعمج ۱.
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قارع تلود فرط زا هدراو یاه راشف تلع .۲هب

امیس و ادص زا نافلا خم هدافتسا . یسایس ناینادنز یدازا یسررب ۳.

رایتخب ۴.

یولهپ هناملا ظ تموکح تدم لوط ۵.

یماظن زکارم اهو ناگداپ . یریزو تسخن . تنطلس یاروش ۶.

۱۶ سرد یاه تیلا عف

ص۱۰۸: -۱ تیلا عف

( فلا تمسق

تسایر هرود نیلوا تاباختنا . یساسا نوناق نیودت پچ: زا بیترت هب

سلجم هرود نیلوا تاباختنا . یروهمج

ب) تمسق

. دنتشاد یساسا شقن الیم سا یروهمج ماظن لیکشت لحارم یمامت رد مدرم

۱۱۰ هحفص -۲ تیلا عف

و لحارم یمامت رد المهک البوسا قنا هب نانآ قشع و مدرم نامیا تلع هب

. دندرک یهارمه البار وقنا ماما اه یتخس

۱۱۱ هحفص –۳ تیلا عف

یاربو دندوب هداد ( ادهش ) ینیگنس هنیزه الب قنا نیا یارب مدرم نوچ

و دنتشاذگن اهنت البار وقنا ماما زگره و دیهشرازه اه هد نوخ زا یرادساپ

. دندرکن خیلا نمشد عفن هب ار هنحص

۱۷ سرد تیلا عف
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اهو هتخاس مامت // هعماج کی رد یگدنز کرتشم ٔە ویش ۱۱۴: هحفص ۱ تیلا عف

هعماج کی یاضعا کرتشم یهاگآ / موق کی ای تلم کی یاه هتخودنا

اهرواب ، اهشناد زا یاهدیچیپ هعومجم ۹۳۸۱-۹۱۹۱(،) رولیات دراودا ار گنهرف

هعماج زا یوضع ناونع هب درف هک هچره و تاداع ، تایق ال ،خا نیناوق ، اهرنه

. دنکیم فیرعت ( دننک یم باستکا ) دریگیمارف شیوخ ی هعماج زا

، تیبرت و بدا شناد و ملع » یناعم گنهرف لیذ رد یسراف یاه همان تغل رد

یگرزب و شرورپ ییوکین ، تغل باتک ، تلم کی ای موق کی یبدا و یملع راثآ

«. دنزیر کاخ نآ ورب دنناباوخب هک یتخرد خاش زین و لقع و تمکح رنه، ،

یرارقرب یگنوگچ ، یرامعم عون ، سابل ششوپ هوحن ۱۱۵: هحفص ۲ تیلا عف

، موسر و بادآ ، هیذغت ، شیوگ عون ، تاداقتعا و اهرواب ، رگیدکی اب طابترا

و… تافراعت

نازومآ شناد هدهعرب ۱۱۵: هحفص ۳ تیلا عف

ی هویش ، طابترا یارقرب ، اهزاین ندرک فرطرب یاه :۱۱۷هار هحفص ۴ تیلا عف

دناوت یمنو هتسنادنار و… اهراجنهو اهشزرا اه، ناجیه و تاساسحا زاربا

ییاینرفیلا ک رتخد ینج ای نازرات ناتساد دننام . دییامن ارجا

ای تمواقم ، یزوریپ دامن ؛ تسار هب پچ :۱۱۷زا هحفص ۵ تیلا عف

یماظن مارتحا دامن //( ایسآ یقرش بونج یاهروشک ) مارتحا دامن // هضافتنا

نازومآ شناد هب طوبرم ۱۱۸: هحفص ۶و۷ تیلا عف

//( یتسود ناسنا / نارگید هب کمک ) ینید : فلا ۱۱۹: هحفص ۸ تیلا عف

( مخز مشچ ) ینید و یعامتجا ج: //( ششوپو باجح ظفح ) ینید ب:

نوناق - اهروابو دیاقع – ریخن ۱۱۹ هحفص ۹ تیلا عف

۱۱۹ هحفص –۱۰ تیلا عف
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اهراجنه و اهش زرا ، اهدامن رد رییغت قادصم لماوع

هدهع هب هگرب راک نتم هب هجوتاب ۱۱۹: هحفص (۱۳ هگربراک )–۱۱ تیلا عف

نازومآ شناد

۱۸ سرد یاه تیلا عف

زوما شناد هدهعرب :۱۲۰ هحفص -۱ تیلا عف

مه- رباهنآ لباقتم ریثاتو هورگ ای درف ششوپ هوحن :۱۲۲ هحفص -۲ تیلا عف

قلعت نآ- مه رباهنآ لباقتم ریثاتو هورگ ای درف هعلا طم هب ایعالهق نازیم

مه رباهنآ لباقتم ریثاتو تسیز طیحم ظفح هب یدرف ای یعمج

:۱۲۳ هحفص –۳ تیلا عف

دوخ ، میتسه هک یروطنامه تقو نآ میسانشب یتسرد هب ار دوخ تیوهرگا -۱

. میریذپ یم ار

ام راظتنا رد یعوبطم یگدنز و میوشیم دنم هرهب یرتهب یگدنز تیفیک ۲-زا

. تسا

وهب مینک فشک یتسرد هب ار دوخ نهذ و نورد دوب میهاوخ رداق -۳

رییغت تبثم تهج رد ار دوخ یگدنز و مینک کمک نآ شرتسگ و شرورپ

. میهد

ضارغا ، فادها ،هب میشاب هتشاد ار دوخ تیهام اب ییانشآ ناوت هزادناره ۴-

. میرب یم یپ دوخ یدوجو لا مک هطقن و

الح صا ای عفر تهج توالشرد فیعضو دب طاقن تخانش -۵

قیقد یریگ میمصت بسانم نامز رد دوخ یاهیگ یوژ تخانش هب هجوت ۶-اب

. میراد یرت
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یوژ یریگ لکشو باختنا ، شیادیپرد اماریز ریخ؛ :۱۲۳ هحفص -۴ تیلا عف

نیا زا یدراوم ودوخ هفایق و لکش ، تیسنج دننام دوخ یباستنا یاه یگ

؛ میرادن یشقن لیبق

باختنا ، شیادیپرد اماریز ؛ یباستکا عون ۱۲۳:هلب؛زا هحفص -۵ تیلا عف

طابترا هوحن ، مظن دننامدوخ یتیوه یاه یوژیگ زا یرایسب یریگ لکشو

ار نآ هرابود رییغت تیلباق سپ میهد یم لکش اهنآ هبو هتشاد شقن دوخ

. میراد

، نیمزرس : دننام ییاه یوژیگ هب یضرف همان نیا ۱۲۵:رد هحفص -۶ تیلا عف

دوش. هراشا و…. گنهرفو نابز ، خیرات ، تاداقتعاو نید

۱۹ سرد یاه تیلا عف خساپ

نتفگ – دازون زاین دروم مزاولو سابل دیرخ ای نتخود :۱۲۸ هحفص ۱ تیلا عف

، تم سال یارب یسیون -اعد نداد همیلو ورذن – دلوت ماگنه رد هماقاو ناذا

و.. مخز مشچ

۱۳۰ هحفص ۲ تیلا عف

؛ کدوک دهم یایازم

ناکدوک نس ِبسانم یاه شزومآ نداد -۱

ندش یعامتجا و لقتسم -۲

اهدادعتساو تیق خال شرورپ -۳

نانآ کالیم یاهتراهم شیازفا ۴–

یهورگ یاه راک رد تکرش یریگدای -۵

هداوناخ بلا غارفو یگدوسآ -۶
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؛ کدوک دهم بیاعم

بسانم یگدیسر مدع -۱

کدوک یتیبرت لخادت -۲

لا فطا یرادهگن یارب دهم طیحم ندوبن بسانم -۳

ناکدوک اب راتفر هوحن زا نایبرم شزومآ و یهاگآ مدع -۴

اه هچب نیب رد رادریگاو یاه یرامیب عویش -۵

سرتسا داجیا -۶

؛ نادنملا س هناخ ی ایازم

نادنملا س یاه ینیرفآ یراوشد زا هداوناخ ندنام رود -۱

دنملا س دوخ ندوب مارآ و تحار -۲

بسانم لا غتشا و یمرگرس نتشاد -۳

زاین دروم یوژه یاه تبقارم و یراتسرپ زا یدنم هرهب -۴

یفاک تحارتسا و باوخ صاخ ییاذغ زارژمی هدافتسا ۵-

اهو…… تینابصع و راتفر اللرد تخا یگدرسفا زا ندنام رود ۶-

؛ نادنملا س هناخ بیاعم

یداع و تخاونکی یگدنز نتشاد ۱-

یفطاع یاه تیمورحم ساسحا و نادنزرف و هداوناخ زا یرود -۲

مادک ره هک یدارفا اب تبحاصم -۳

دنراد یلکشم و تیمورحم
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یگدننک فرصم و یشقن یب ساسحا ۴-

. یگدنز رد تیریدم اللو قتسا مدع ۵-

یتح ،هک اهدرط ، اهریقحت اه، یرهم یب زا یشان یناور الالت تخا شیازفا -۶

. دنتسین وا یاریذپ مه نادنزرف

ییاهنت زا یشان تشحو شیازفا -۷

نازومآ شناد هب طوبرم ۱۳۲: هحفص ۳و۴ تیلا عف

۱۳۲: هحفص ۵ تیلا عف

ناسنا یلا وعت دشر نوناکو هعماج نیداینب دحاو -۱

لسن دیدجت و یروآدنزرف -۲

و… دارفا زا یفطاع یاهتبقارم و تیامح نوناک نیرتمهم -۳

۲۰ سرد یاه تیلا عف

نازومآ شناد هدهعرب ۱۳۵و۱۳۷ تاحفص ۱و۲و۳ تیلا عف

:۱۳۷ هحفص –۴ تیلا عف

( نیدلا و یطارفا هجوت ساالیر( دنزرف -۱

سردوز غولب ۲-۱

یریذپ هعماج مدع و یعامتجا طباور ندش ۳-مک

هداوناخ ماجسنا شهاک -۴

یدنواشیوخ یطابترا ی هکبش فیعضت -۵

( یگدرسفا الهب تبا شیازفا ) یفطاع خال زا یعون داجی -۶
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یناوجون و یکدوک نارود رد یفاک هبرجت مدع -۷

( یریپ رطخ ) هداوناخ یشاپورف -۸

هناسر ینیزگیاج -۹

:۱۳۷ هحفص -۵ تیلا عف

یداصتقا هعسوت و دشر مدع -۱

تیعمج یطاشن یب و یریپ -۲

یتیبرت و الیق خا یاه بیسآ -۳

رشب لسن عاطقنا -۴

یاه هنیزه یبوخ هب دناوت یمن هک یا هداوناخ :۱۳۹ هحفص -۶ تیلا عف

راچد شدنزرف هک یا هداوناخ . درادن یفاکدمآردودنک نیمأت ار یگدنز

هداد تسد ارزا دوخ یاضعا زا یکی هک یا هداوناخ . تسا رامیبو تیلولعم

زا یکی یا هداوناخ . دنراد الف تخا مهاب نآ یاضعا یا هداوناخ . تسا

.و…. دراد دایتعا نآ یاضعا

:۱۳۹ هحفص -۷ تیلا عف

، نوزفا لا»ار کاپ،«وما لا»ار ،«معا ماحرا هلص : تسا هدومرف (ع) رقاب ماما

. دزادنا یم ریخأت هبار « لجا » ودنکیم ناسآار باسح عفد، بالاهار

، هدنشخب ار تسد ، وکین القار ،خا محر هلص : دنیامرف یم (ع) قداص ماما

ریخأت هب ار گرم و لجا و دیازفایم ار قزر ، دزاسیم شوخ ار ناج و لد

. دزادنایم

توالش مه الت کشم زا ییانشآ ** یدنواشیوخو یلیماف سح شیازفا **

رگیدمه لا وحا العزا الت*طا کشم عفر یارب
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:۱۳۹ هحفص -۸ تیلا عف

نیرت مهمو نیلوا و تسا الیم سا هعماج یداینب دحاو هداوناخ اریز

و….. تسا نادنزرف زا تبقارمو تیبرت یعامتجادحاو

۲۱ سرد یاه تیلا عف
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