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 همذهَ

 

، ّ اص ایي سلن هی خْسد کْدکبىاهشّص هشداى ّ صًبى آیٌذٍ ُغتٌذ یب آیٌذٍ دًیب ثذعت  کْدکبىثبسُب ؽٌیذٍ این کَ 

 گًَْ حشفِبی دیگش.

سلن هی خْسد. ّلی هوکي اعت ایي آیٌذٍ هثجت سلن ثخْسد ّ  کْدکبىآیٌذٍ ایي دًیب ثذعت  .دلیمبً ُویٌطْس اعت

هوکي اعت هٌفی سلن ثخْسد. اًتخبة ثب هبعت ّ آیٌذٍ دس دعت آًِبعت. پظ ػبلالًَ ًخْاُذ ثْد کَ هب ثب 

 ثشای لذمهب دس آیٌذٍ یک صًذگی ًبهْفك داؽتَ ثبؽٌذ. پظ دس ًخغتیي  کبىکْدػولکشدُبی اص خْد ثبػث ؽْین کَ 

داؽتَ خذی خْد تْخَ   دسًّي فشصًذاى ّ افکبس احغبعبت خْاُؾبت، یک ثشًبهَ ي دساص هذت، تصوین ثگیشین ثَ

 هبدساى ،اىاغلت پذس فشصًذاى هبى ًجبیذ هالک لضبّت هب دس ثبسٍ آًِب ثبؽذ.  اطبػت یب ػذم اطبػت ظبُشي .ثبؽین

ثبیذ هطوئي ؽًْذ کَ اطبػت هحض چمذس ثَ  ىهطیغ ّ فشهبًجشداس هی خْاٌُذ، ایٌب ّ ؽبگشداى فشصًذاى ،ّ هؼلویي

 ًفغ کْدک اعت ّ چَ تأثیش دس ؽکل گیشی ؽخصیت کْدک داسد. 

 

اگش ایي همْلَ دسعت ثب ؽذ کَ لنبّتِبی اّلیَ دس چؾن اًغبى 

فذ فبدق اعت. کْدک ثِتشیي ایي همْلَ فذ دس  کْدکاعت، دس ثبسٍ 

هی  ،ثیٌذ آًچَ سا کَ دس صًذگي هي ًوًَْ کبپی ثشداسی اعت. اّ

ّ  عشصًؼ ،ثب اًتمبد اّ . زبل اگش صًذگيکْؽذ آى سا کبپی کٌذ

ّ هی آهْصد کَ چگًَْ ثشعش کْچکتشیي زشف ًك ُوشاٍ ثبؽذ، ا خؾًْت

ثضًذ، اص کبسُبی دیگشاى ایشاد ثگیشد ّ ثشعش کْچکتشیي زشف 

. دس صًذگي تْأم ثب عشصًؼ، تْعل ثَ خؾًْت یب سفتبسُبی خؾي ؽْده

ثَ  خْدػ ِبی لنبّتثَ هسکْم کٌذ ّ  گیشد کَ خْدػ سا اّ یبد هي

فی خْد سا دعت کن ثگیشد ّ یی ُبی تْاًب ،دیذٍ ی تشدیذ ثٌگشد

ثبؽٌیذى  ّ ُوْاسٍاالودوْع اػتوبد ثٌفغؼ سا اص دعت ثذُذ. 

گْ، ًکي، ُویؾَ ثب کلوبت هٌفی آؽٌب کلوبت ثبص داسًذٍ هبًٌذ ًَ 

 .ّ ُوَ چیض سا هوکي اعت هٌفی ثیجٌذ هی ؽْد

 

یب  کَ دسگیش یک خٌگ ًب خْاعتَ ثب کْدکبىّ هؼلویي  ّالذیي

ّ  ُغتٌذ ی ؽبىُب سّصاًَ ّ هغئْلیت ؾبى ثش عش کبسُبيؽبگشداً

 ُوْاسٍ دس پی آًٌذ کَ اسادٍ ی خْد سا ثش آًبى تسویل کٌٌذ،

تْاًٌذ ثشًذٍ  ًوي ؼیت سا دسک کٌٌذ کَ دس ایي خٌگثبیذ ایي ّال

داؽتَ  صّس گفتي ثَ آًبى  ًذ. هب ُش چمذس ّلت ّ تْاى ثشايؽْ

ثبؽین، آًِب ّلت ّ اًشژي ثیؾتشي ثشاي همبّهت دس ثشاثش هب 

گیشم اگش هب دس ایي خٌگ ًب خْاعتَ ثش آًبى پیشّص ؽْین داسًذ. 

دیگش  بى تسویل کٌین،ثش آًثْاة یب ًب ثْاة هبى سا دٍ ی اّ اس
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ثي سّذ ؽذى، ػقجي ؽذى ّ یب  صّد سًح ؽذى، دسًّگشا ؽذى، آًبى ثب

 خْاٌُذ گشفت. اًتمبم  ثب ًبفشهبًي ّ لقْس دس کبسُب،

 

پظ ثب دسک ایي زمیمت کَ ًوی ؽْد ثب سّؽِبی ظبلوبًَ ّ سفتبسُبی 

خؾي ّ غیش اًغبًی یک آیٌذٍ عبلن ّ عؼبتوٌذ سا ثشای کْدکبى سلن 

ثب دسک ایي زمیمت کَ ثب تنییغ زمْق اىفبل آًِب یبد هی صد ّ 

گیشًذ کَ چگًَْ زمْق دیگشاى سا ًمل کٌٌذ، ًوی تْاى ثَ یک 

دعت یبفت. پظ  یدًیبی ػبسی اص خؾًْت، ظلن ّ سفتبس غیش اًغبً

ثیبئیذ ثب ثَ سعویت ؽٌبختي زمْق ُوذیگش ثْیژٍ زمْق اىفبل هبى 

داد ّ ػبسی اص ُش گًَْ ثَ ؽکل گیشی یک دًیبی پش اص ػذل ّ 

خؾًْت ّ سفتبسُب غیش اًغبًی کوک کٌین ّ آیٌذٍ کْدکبى هبى سا 

 اًغبًی ثغبصین.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 

 سٌُوْد تذسیظهختصش 

 

 

دس ًظش  سا هؼلویي هستشم دس تذسیظ ایي سٌُوْد آهْصؽی هْاسد ریل

 ذ:ًثگیش

  ًْت

 دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت.  ?الی  : فٌْف ایي سٌُوْد ثشای 

  دلیمَ ّلت دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت.  6>ثشای تذسیظ ُش دسط

دس ًظش گشفتَ ؽذٍ هؾخـ ّلت  یک ثشای ُش هجسث دس دسط اّل

 اعت کَ لبثل تيجیك ثش ُوَ ی دسّط ایي خضٍّ اعت. 

 

 

 ایي سٌُوْد، دسط سّص ثؼذی سا  یک دسط سّص لجل اص تذسیظ

 خْة هيبلؼَ کٌیذ

 کَ دسط سا خْة دسک کشدٍ ایذ هيوئي ؽْیذ 

  عْالِبئیکَ دس دسط هيشذ ؽذٍ ثب خْد هيشذ کٌیذ ّ خْاثِبی

 لبًغ کٌٌذٍ پیذا کٌیذ

 اص ُوکبساى ثخؼ اىفبل دفبتش کویغیْى زمْق  ،دس فْست ًیبص

 ثؾش کوک ثخْاُیذ

  ًَْاگش ثَ هْاد دسعی ثیؾتش ًیبص داسیذ هی تْاًیذ ُش گ

ٌوْد سا اص دفبتش هْاد کوک کٌٌذٍ ثشای دسّط ایي سُ

 کویغیْى زمْق ثؾش ثذعت آسیذ

 خْد سا آهبدٍ ّ هشتت کشدٍ ّاسیذ کالط ؽْیذ 

 ثَ ؽبگشداى عالم کٌیذ 

 اص ؽبگشداى ثيْس هدوْع ازْال ؽبى سا ثپشعیذ 

 ثَ ؽبگشداى لجخٌذ ثضًیذ 
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 کبسُبی خبًگی ؽبگشداى سا چک کٌیذ 

 یک هشّس هختقش ثَ دسط دیشّص ثکٌیذ 

 

 دسط اّل
 

 ؟نهي کی ُغت

 

 ُذف:

خْد آگبُی زبفل ًوْدٍ، زمْق ّ تْاًبئی ُبی ؽبگشداى دس هْسد 

 سا تْمیر دادٍ ثتْاًٌذخْد 

 
 همبصذ:

  ؟هي کی ُغتن خْد ثپشعیذ،اص 

 ؟چشا فکش هی کٌیذ اًغبى ثْدى هِن اعت 

 ؟ىفل کی اعت 

  ؟فشلی ثب ثضسگغبل داسد چَىفل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
اّ ثَ کالًتش اص خْد احتشام داسد ّ  .حویذٍ یک دختش خْػ اخالق اعت ثَ ُوَ ی اطفبل احتشام داسداحوذ یک هؼلن هِشثبى ّ دلغْص اعت. اّ 

 خْسدتش اص خْد سا دّعت داسد ّ ُوَ ی هشدم اّ سا دّعت داسًذ

 دلیمَ 66: ُش دسطّلت ثشای تذسیظ 

 15ّلت ثشای ثحث سّی ػکغِب: 
 دلیمَ

 

ّلت 
ثشای 

پشعؼ ّ 

پبعخ: 

 دلیمَ 16
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وَ ظلن هی کٌذ ّ حتی اطفبل سا ًیض لت ّ خجبس خبى یک آدم ظبلن اعت. اّ ثَ ُ پذس ّ هبدس حویذ ُویؾَ ثَ حشفِبی حویذ گْػ هی دٌُذ ّ ثب حویذ هؾْسٍ هی کٌٌذ

 ذٌکْة هی کٌذ. ُوَ ی هشدم اص اّ ثذؽبى هی آی

خبلَ صغشی ُویؾَ اطفبل ّ ُوغبیَ ُبی خْد سا دّ هی صًذ. اّ یک آدم 

 ثذ اخالق اعت. ُوغبیَ ُبی اّ حتی اّالدُبی اّ ًیض اّ سا دّعت ًذاسًذ

سعبًذ ّ سضب یک طفل هِشثبى اعت. اّ ثَ ُیچکغی ضشس ًوی 

 حتی حیْاًبت سا ًیض دّعت داسد

پذس ّ هبدس سحین آدهِبی ثذ اخالق اًذ. آًبى سحین سا دّعت ًذاسًذ 

 ّ ُویؾَ اّ سا لت ّ کْة هی کٌٌذ ّ اص خبًَ ثیشّى هی کٌٌذ
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هي اًغبى ُغتن. اًغبى اؽشف هخلْلبت اعت. یؼٌی اًغبى اص ُوَ 

دّ  ثَ ِباًغبً       ثِتش اعت.  ،ًذ آفشیذٍ اعتچیضُبئیکَ خذاّ

 :ذًدعتَ تمغین هی ؽْ

 اًغبى خْة 

 اًغبى ثذ 

ثَ پذس ّ هبدس خْد ّ کالًتش اص خْد  کَ کغی اعت اًغبى خْة

ثب دیگشاى ثشخْسد کوک هی کٌذ.  هشدهبى دیگش ازتشام داسد. ثَ

 .ثش کغی ظلن ًوی کٌذ ّ زك کغی سا ًوی خْسد ًیک داسد.

کغی اعت کَ ثَ پذس ّ هبدس خْد ّ کالًتش اص خْد ازتشام اًغبى ثذ 

ًذاسد. ثَ هشدهبى دیگش کوک ًوی کٌذ. ثب دیگشاى ثشخْسد خْة 

 د ّ ثش دیگشاى ظلن هی کٌذ. سًذاسد. زك دیگشاى سا هی خْ

ب تؼلیوبت دیٌی هب، اگش اًغبى کبسُبی ًیک اًدبم دُذ ثش اع

هٌضلتؼ اص هالئکَ ُن ثبالتش هی سّد، ّ اگش اًغبى کبسُبی ثذ 

 تش هی ؽْد. اًدبم دُذ همبهؼ اص ثذتشیي زیْاى ُن پغت

خذاًّذ دس لشآى کشین هی فشهبیذ: "لمذ کشهٌب ثٌی آدم" یؼٌی هب 

غبى ػضت ّ ازتشام ثٌی آدم سا تکشین کشدٍ این. یؼٌی هب ثَ اً

دادٍ این. پظ اًغبى یک هْخْد هستشم اعت. ّ اًغبى هستشم ُویؾَ 

 کبسُبی هستشم ّ ًیک اًدبم هی دُذ. 

ىفل ًیض یک اًغبى اعت ّ هبًٌذ ُوَ ی اًغبًِبی دیگش لبثل 

عبل  <7ي کؾْس هب ُش کظ کَ ػوشػ اص ًیاازتشام اعت. هيبثك لْ

 ُن ثَ دختش.  ّ تَ هی ؽْدىفل ُن ثَ ثچَ گفکوتش ثبؽذ ىفل اعت. 

ىفل زك داسد دسط ثخْاًذ. ىفل زك داسد هْسد خؾًْت لشاس ًگیشد. 

ىفل زك داسد کبس ثبالتش اص تْاى خْد سا اًدبم ًذُذ. ىفل زك 

داسد غزا ّ لجبط داؽتَ ثبؽذ. ایي زمْق سا ثبیذ پذس ّ هبدس اّ 

ذس ّ یب دّلت ثَ اّ ثذُذ. اهب کالى عبالى ایي زمْق سا ثش گشدى پ

 هبدس خْد ًذاسًذ. 

 

 :ّیژگیِبی اًغبى

 یؼٌی اص ُوَ ی هخلْلبت خذاًّذ اًغبى اؽشف هخلْلبت اعت .

 ثِتش اعت

 اًغبى زمْق داسد 

 اًغبى لبثل ازتشام اعت 

 اًغبى ًجبیذ هْسد ظلن، خؾًْت، تُْیي ّ تسمیش لشاس گیشد 

 دلیمَ 15ّلت ثشای ثحث سّی ایي دسط: 

 

ّلت 

ی ثشا

ثش 
ؽوشدى 

ّیژگیِب 

ّ ثحث 
سّی 

ایي 

ثخؼ: 

دلیمَ 5  



 8 

 ىفل زمْلی ثشگشدى پذس ّ هبدس ّ دّلت خْد داسد 

 

 

 هؼلنثشای  دعتْسالؼول

  تْمیر دُیذ ّ ثب ؽبگشداى تکشاس عبدٍ  ثَ صثبىُذف دسط سا

 کٌیذ تب آًِب خْة ثفِوٌذ

  ّخْاة ُبی دسعت سا  ّ پشعیذثؽبگشد یب عَ ُشعْال سا اص د

 ثب عبیش ؽبگشداى تکشاس کٌیذ

 دس هْسد ایٌکَ اًغبى اؽشف هخلْلبت اعت فسجت کٌیذ 

  فسجت کٌیذدس هْسد ایٌکَ اًغبى یک هْخْد لبثل ازتشام اعت 

  فسجت کٌیذ ّیژگیِبی اًغبى خْة ّ اًغبى ثذهْسد دس 

  َدس هْسد هغؤّلیت خبهؼَ دس ثشاثش اًغبى فسجت ًوبئیذ ّ ث

ؽبگشداى ثگْئیذ کَ اگش کغی اص ُوغبیَ ؽوب ًیبص ثَ کوک 

 داؽت ثب اّ کوک کٌیذ

 ّلت دُیذ تب  سا دس چٌذ گشٍّ تمغین کٌیذ. ثَ آًِب ؽبگشداى

بی ففسَ سا دیذٍ هْسد ثسث لشاس دٌُذ، یک ثقْست گشُّی سعن ُ

ًفش ثَ ًوبیٌذگی اص گشٍّ خْد گفتٌی ُبی آًِب سا ثَ آّاص 

 ثلٌذ ثگْیذ

  تْعو یکی اص ؽبگشداى ثخْاًیذ ّ هفِْم هتي صیش سعن ُب سا

آى سا اص ؽبگشداى ثپشعیذ ّ هؼٌی دسعت آًشا ثب ؽبگشداى 

 تکشاس کٌیذ

 

 کبس ػولی دسط

  پٌح ًفشی تمغین کٌیذ ّ اص آًِب بی دس گشٍّ ُسا ؽبگشداى

 یک خولَ ثٌْیغٌذ اًغبى خْة ّ اًغبى ثذدس ثبسٍ  ثخْاُیذ

 سّی تختَ  اًتخبة کٌیذ ّ ثِتشیي خولَ سا ثَ ػٌْاى خولَ سّص

اص ؽبگشداى ثخْاُیذ کَ ًْیغٌذٍ خولَ سا ثب کف  ثٌْیغیذ ّ

 صدى تؾْیك کٌٌذ

  بى دٌُذسا سّی یک سعن ًؾ اًغبى خْة ّ اًغبى ثذؽبگشداى .

 تؾْیك کٌیذ ثب کف صدى ثِتشیي سعن سافبزت 

  توثیل کٌٌذگبى . سّیَ ًیک ّ سّیَ ثذ سا توثیل کٌٌذؽبگشداى

 سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

 دلیمَ 16ّلت ثشای ثحث سّی کبس ػولی: 
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  سفتبس ًیک ؽبگشداى توثیل ًوبیٌذ کَ خْاُؼ اص ُوغبیَ ثشای

. توثیل کٌٌذگبى سا ثب کف یک هکلفیت اًغبًی ثشای اّ اعت

 صدى تؾْیك کٌیذ

 

 

 

 

 

 

 

 اسصیبثی

تيجیك ّ  اًذ، ؽبگشداى دسط سا دسک کشدٍ اىویٌبى اص ایٌکَثخبىش 

 ػولی کشدٍ هی تْاًٌذ اص آًِب ثپشعیذ:

  ؟اًغبى اص ُوَ ی هخلْلبت خذاًّذ ثِتش اعتچشا 

 ؟اًغبى خْة ّ اًغبى ثذ چَ فشق داسد 

 ؟ینچَ هغؤّلیت داس هب دس ثشاثش اًغبى ثذ 

 ىفل کی اعت؟ 

 شق داسد؟ىفل ثب ثضسگغبل چَ ف 

 داسد؟ ْقعبل زم آیب ىفل هبًٌذ یک کالى 

 

 کبس خبًگی

 یذئدس هْسد اًغبى ثب اّلیبی خْد فسجت ًوب 

  َدس ل ًیض هثل ثضسگغبالى بىفاثب اّلیبی خْد دس هْسد ایٌک

 فسجت کٌیذ ،ًذؽشیک ا ثب ُن زمْقاکثش 

  دس ثبسٍ ی ایٌکَ اًغبى ثِتش اص دیگش هخلْلبت خذاًّذ اعت

 ذیدّ خلوَ ثٌْیغ

  ذیاًغبى خْة ّ اًغبى ثذ دّ خولَ ثٌْیغدس ثبسٍ ی 

 ذیکؾسعن اًغبى ثذ ّ اًغبى خْة سا ث 

 

 

 

 

 

 دلیمَ 5ّلت ثشای اسصیبثی: 
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 دسط دّم

 حمْق هي

 

 ُذف:

خْد آگبُی زبفل ًوْدٍ، زمْق خْد سا زمْق ؽبگشداى دس هْسد 

 تْمیر دادٍ ثتْاًٌذ

 

 همبصذ:

  ؟داسمسا زمْق  کذاماص خْد ثپشعیذ، هي 

  ؟ایي زمْق سا داسیذ کَ ؽوبچشا فکش هی کٌیذ 

 ؟کی ثَ ؽوب ایي زمْق سا دادٍ اعت 

 تب چی ّلت ؽوب ایي زمْق سا داسیذ؟ 

 ایي زمْق سا ّ ؽِش هٌيمَ  ص ُش لْم،ا آیب ُوَ ی اىفبل

 ؟داسًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

لطیفَ ؽؼ هبَُ اعت. ُش ّلت اّ خْدػ سا چتل 

 هی کٌذ، هبدسػ اّ سا ثب آة هی ؽْیذ
عت. اّ ُش ّلت هشیض هی ؽْد ایي ؽفبخبًَ لشیَ ًغیوَ ا

 پذس ّ هبدسػ اّ سا ثَ ؽفبخبًَ هی ثشًذ

ایي هکتت لشیَ ًغیوَ اعت. اّ  ّ ثشادسػ 

 دس ایي هکتت دسط هی خْاًٌذ
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ایي خبًَ ًغیوَ اعت. اّ ثب ثشداس ّ پذسّ 

 هبدسػ دس ایي خبًَ صًذگی هی کٌٌذ 

حبهذ یک ثچَ ثذ اخالق اعت. اّ عش ثچَ ُوغبیَ خْد 

َ ثْد ّ دّعیَ اػ دس هحکوَ اختصبصی سا ؽکغت

 اطفبل ثشسعی هی ؽْد

حکین خبى ثچَ اػ سا خیلی دّعت داسد. اّ ُویؾَ دس 
فکش ثچَ خْد اعت. ُویؾَ ثب هِشثبًی ثب اّ ثشخْسد هی 

 کٌذ ّ اّ سا ُویؾَ ًصیحت هی کٌذ

خبلَ گل ثی ثی یک آدم فمیش اعت. اّ چٌذ اّالد داسد ّ ُویؾَ ثِتشیي غزا سا 

 اّالد ُبی خْد هی دُذ ثَ
احوذ، فشصاًَ، هحوْد ّ فبطوَ دس یک هکتت دسط هی خْاًٌذ. آًِب ثب ُن 

 دّعت ُغتٌذ ّ دس عبػت تفشیح ثبُن ثبصی هی کٌٌذ
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مْق ثب ایي زىفل ّلتی اص هبدس هتْلذ هی ؽْد داسای زمْق اعت. 

ػوش ثب اًغبى هی  دًیب هی آیٌذ. ایي زمْق تب آخشَ ىفل یکدب ث

ایي زمْق راتی ّ خذائی هبًٌذ ّ ثب هشگ اًغبى اص ثیي هی سًّذ. 

ذ ّ ُیچ کظ ًًوی ؽْ گشفتَ. ُیچ ّلت ایي زمْق اص اًغبى ًبپزیشًذ

ایي زمْق سا اص آدم گشفتَ ًوی  ّ ثَ ُیچ ثِبًَ ی دس ُیچ زبلتی

مْق سا خذاًّذ ثَ اًغبى دادٍ اعت ّ تٌِب اّ هی یي زتْاًذ. ا

اًغبى ثْدى ایي زمْق سا اًغبى ثخبىش ُش  تْاًذ آًشا ثگیشد.

ایي زمْق ثشای ُوَ ی افشاد ثؾش اعت، هشد ثبؽذ  داسا هی ثبؽذ.

یب صى، خْسد ثبؽذ یب کالى، عیبٍ پْعت ثبؽذ یب عفیذ پْعت، اص 

عی صثبى ثبؽذ یب ثَ صثبى افغبًغتبى ثبؽذ یب اص کؾْس دیگش، فبس

ازتشام ثَ فشق ًوی کٌذ.  ،فسجت کٌذ، پْل داس ثبؽذ یب فمیشدیگش 

زمْق ُوذیگش اعبط اهٌیت، فلر، عؼبدت ّ خْؽجختی اعت. ثی 

ّ ثذ ثختی اعت.  دػْاازتشاهی ثَ زمْق ُوذیگش اعبط خٌگ، ًضاع، 

 هب ثبیذ ثَ زمْق ُوذیگش ازتشام ثگزاسین. 

تقشیر ؽذٍ اعت ّ سػبیت ایي  ًیض جیي هبدس دیي هایي زمْق ثَ 

زمْق سا ّاخت کشدٍ اعت ّ تخيی اص ایي زمْق سا خشم پٌذاؽتَ 

دس  سػبیت ایي زمْق اعت.پیبهجش ثضسگْاس هب ثِتشیي هثبل اعت. 

ایؾبى ثب اىفبل ثغیبس ثب هِشثبًی ّ هسجت ثشخْسد  ،هْسد اىفبل

. ًْاعَ ُبی ثضسگْاس خْد، اهبم زغيًذهی کشد
)ع(

اهبم زغیيّ  
)ع(
 

سا ثغیبس دّعت داؽتٌذ ّ ثب آًِب ثب ثغیبس هِشثبًی ثشخْسد هی 

 کشدًذ ّ آًِب سا ُویؾَ دس ثغل هی گشفتٌذ ّ هی ثْعیذًذ.

 ایي زمْق چٌیي اعت:اص ی  خالفَ 

ُش ىفل زك داسد صًذٍ ثوبًذ. ایي زك سا ُیچکظ اص اّ  حك صًذگی:

 .گشفتَ ًوی تْاًذ

داسد غزا ّ لجبط هٌبعت داؽتَ ثبؽذ. ُش ىفل زك  حك غزا ّ لجبط:

ثش پذس ّ هبدس ّاخت اعت کَ غزا ّ لجبط هٌبعت ثشای اىفبل خْد 

 تِیَ کٌٌذ.

ّاخت اعت کَ اص اىفبل خْد پذس ّ هبدس ثش  حك هشالجت ًّگِذاسی:

 .هشالجت کٌٌذ تب آًِب آعیت ًجیٌٌذ

تسقیل ػلن پیبهجش ثضسگْاس هب هی فشهبیٌذ:  حك تؼلین ّ تشثیَ:

هشد ّ صى هغلوبى ّاخت اعت. ثش پذس ّ هبدس ّاخت اعت کَ ثش 

 اىفبل خْد سا یؼٌی ثچَ ّ دختش خْد سا ثَ هکتت ثفشعتٌذ. 
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خذاًّذ دس لشآى کشین هی فشهبیذ: "هب اًغبى سا  حك احتشام:

تکشین کشدٍ این" یؼٌی هب اًغبى سا هستشم ؽوشدٍ این. ثٌبًء کغی 

 یذ ثَ اّ ثی ازتشاهی ؽْد. سا کَ خذاًّذ هستشم خلك کشدٍ اعت ًجب

هقشّف ثبصی ُبی عبلن  ثباىفبل زك داسًذ  حك ثبصی ّ تفشیح:

 پذس ّ هبدس ّ هؼلن ثبیذ ثگزاسًذ تب اىفبل ثبصی کٌٌذ. . ؽًْذ

پیبهجش ثضسگْاس هب هی فشهبیذ: "اىفبل سا دّعت  حك تشحن ّ هحجت:

جت ثذاسیذ ّ ثش آًبى سزن آّسیذ". دس دیي هجیي اعالم دس هْسد هس

 ثب اىفبل ثغیبس تْفیَ ؽذٍ اعت. 

دس زذیث ؽشیف اعت کَ: "ًظبفت ًقف ایوبى اعت". ثش پذس  حك صحت:

 ،ّ هبدس ّاخت اعت کَ دس لغوت فست اىفبل خْد تْخَ داؽتَ ثبؽٌذ

 ذ.ًهشیل هی ؽْد ثبیذ اّ سا ثَ ؽفبخبًَ ثجش ؽبى دس فْستیکَ ىفل

َ اعت. دیي هب ًیض ػبدالً خذاًّذ ػبدل اعت. :التحك ػذ

ًیض ثبیذ  دیي اًذایي ّ پیشّ کَ هخلْق خذاًّذ  ئیکَاًغبًِب

ُیچگًَْ ثشخْسد ًجبیذ آًِب ثشخْسد ػبدالًَ داؽتَ ثبؽٌذ. 

ثیي اىفبل پغش ّ دختش ًجبیذ  هخقْفبً ًبػبدالًَ داؽتَ ثبؽٌذ ّ 

تجؼیل لبئل ؽًْذ. ثب ثچَ ّ دختش ثبیذ هغبّیبًَ ثشخْسد ؽْد. 

ذاًّذ اعت کَ ثَ پذس ّ هبدس دادٍ ؽذٍ ثچَ ّ دختش ُش دّ ًؼوت خ

 . ًذا

دّعیَ ُبی اىفبل ًیض هبًٌذ کالى عبالى ثبیذ دس هسکوَ هْسد ثشسعی 

ػبدالًَ لشاس گیشًذ. الجتَ دّعیَ ُبی اىفبل ثبیذ دس هسکوَ 

 اختقبفی اىفبل ثشسعی ؽًْذ.

اىفبل زك داسًذ کبس ُبی ؽبلَ اًدبم  حك ػذم کبسُبی ؽبلَ:

س ًیض زك ًذاسًذ اىفبل خْد سا ثَ کبسُبی پذس ّ هبدًذٌُذ. 

 ثبالتش اص تْاًبئی آًِب اهش کٌٌذ. 

داسًذ اص ُش گًَْ ثشخْسد خؾي  اىفبل زك: يحك ػذم ثشخْسد خؾ

ى ثوبًٌذ. ُیچکظ زك ًذاسد ىفل سا هْسد اریت ّ آصاس خغوی یب هقؤ

 سّاًی لشاس دُذ. 

 

 :طفل هخصْصب  ّ  ّیژگیِبی اًغبى

  ذائی ًب پزیش داسدخراتی ّ زمْق اًغبى 

  داسدتب آخش ػوش ثب خْد  اّل ػوشسا اص زمْق ایي اًغبى 

  ایي زمْق سا ثذّى ُیچگًَْ تجؼیل اص لسبً سًگ، ًژاد، اًغبى

 ّ هْلؼیت اختوبػی داسد یخب

  خذاًّذ ایي زمْق سا ثَ اّ دادٍ اعت ّ کغی دیگش ًوی تْاًذ

 ایي زمْق سا اص اّ ثگیشد
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  س ّ هبدس ّ دّلت خْد داسدثشگشدى پذ سا زمْقایي ىفل 

  اًغبى هی تْاًذ ایي زمْق سا اص پذس ّ هبدس یب دّلت خْد

 ىلت کٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعتْسالؼول ثشای هؼلن

  عبدٍ تْمیر دُیذ ّ ثب ؽبگشداى تکشاس  ثَ صثبىُذف دسط سا

 کٌیذ تب آًِب خْة ثفِوٌذ

  ُشعْال سا اص دّ یب عَ ؽبگشد ثپشعیذ ّ خْاة ُبی دسعت سا

 ؽبگشداى تکشاس کٌیذ ثب عبیش

  زمْق اًغبى ثسث ًوبئیذدس هْسد 

  دس هْسد ایٌکَ اگش هشدم زمْق ُوذیگش سا هشاػبت ًکٌٌذ دس

 خبهؼَ چَ اتفبق هی افتذ، فسجت کٌیذ

  دس هْسد ایٌکَ اگش زمْق اىفبل هشاػبت ًؾًْذ چَ آیٌذٍ ی دس

 اًتظبس اىفبل خْاُذ ثْد، فسجت کٌیذ

 کٌیذ. ثَ آًِب ّلت دُیذ تب  ؽبگشداى سا دس چٌذ گشٍّ تمغین

ثقْست گشُّی سعن ُبی ففسَ سا دیذٍ هْسد ثسث لشاس دٌُذ، یک 

ًفش ثَ ًوبیٌذگی اص گشٍّ خْد گفتٌی ُبی آًِب سا ثَ آّاص 

 ثلٌذ ثگْیذ

  هتي صیش سعن ُب سا تْعو یکی اص ؽبگشداى ثخْاًیذ ّ هفِْم

آى سا اص ؽبگشداى ثپشعیذ ّ هؼٌی دسعت آًشا ثب ؽبگشداى 

  شاس کٌیذتک

 اًغبى فسجت  سػبیت زمْق دس هْسد هغؤّلیت خبهؼَ دس ثشاثش

 ًوبئیذ. 
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 بىثَ ؽبگشداى ثفِوبًیذ دس فْستیکَ کغی اص ُوغي ّ عبلؾ 

 ذٌزمْلؼ سا ًوی فِوذ ثَ اّ ثفِوبً

  َثَ ؽبگشداى ثفِوبًیذ دس فْستیکَ زك کغی مبیغ ؽذٍ ثبؽذ ث

 ذٌاّ ثفِوبً

 

 کبس ػولی دسط

 ٍُّبی پٌح ًفشی تمغین کٌیذ ّ اص آًِب  ؽبگشداى سا دس گش

 یک خولَ ثٌْیغٌذ ىفلثخْاُیذ دس ثبسٍ زمْق 

 ّ سّی تختَ  ثِتشیي خولَ سا ثَ ػٌْاى خولَ سّص اًتخبة کٌیذ

اص ؽبگشداى ثخْاُیذ کَ ًْیغٌذٍ خولَ سا ثب کف  ثٌْیغیذ ّ

 صدى تؾْیك کٌٌذ

  سّی یک سعن ًؾبى دٌُذسا کَ زمؼ مبیغ ؽذٍ  ىفلیؽبگشداى .

 سعن سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ ثِتشیي بزتف

  توثیل توثیل کٌٌذ سا کَ زمؼ مبیغ ؽذٍىفلی ؽبگشداى .

 کٌٌذگبى سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

  سا مبیغ  ىفلکغی کَ زك ؽبگشداى توثیل ًوبیٌذ کَ خْاُؼ اص

یک هکلفیت اًغبًی ثشای  زك اّ سا مبیغ کٌذًجبیذ  ّ هی کٌذ

 ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ. توثیل کٌٌذگبى سا اّ اعت

 

 

 

 

 

 اسصیبثی

ثخبىش اىویٌبى اص ایٌکَ ؽبگشداى دسط سا دسک کشدٍ اًذ، تيجیك ّ 

 ػولی کشدٍ هی تْاًٌذ اص آًِب ثپشعیذ:

  ؟، ثؾوبسیذزمْق سا داسد کذاماًغبى 

 ؟چشا اًغبى ایي زمْق سا داسد 

 ؟اًغبى ایي زمْق سا تب کی داسد 

 ً؟ذآیب ُوَ ی اًغبًِب ایي زمْق سا داس 

  آیب یک ىفل اص افغبًغتبى ثب یک ىفل اص ػشثغتبى یک لغن

 داسًذ؟ ْقزم
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  پیبهجش ثضسگْاس هب ثب ًْاعَ ُبی خْد چگًَْ سفتبس هی

 ؟کشدًذ

 

 کبس خبًگی

  ذاًغبى ثب اّلیبی خْد فسجت ًوبئی دس هْسد زمْق 

 دس  ثب اّلیبی خْد دس هْسد ایٌکَ اىفبل ًیض هثل ثضسگغبالى

 ذیفسجت کٌ اًذ ثب ُن ؽشیکزمْق  اکثش

 زمْق اًغبى سا ًبم ثجشیذ 

  اًغبى دّ خولَ ثٌْیغیذزمْق دس ثبسٍ ی 

  کغی سا کَ زمؼ مبیغ ؽذٍ اعت ثکؾیذسعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسط عْم

 خؾًْت

 

 ُذف:

پیبهذ ًبگْاس خؾًْت  ،ؽبگشداى دس هْسد خؾًْت آگبُی زبفل ًوْدٍ

 سا تْمیر دادٍ ثتْاًٌذ

 

 همبصذ:

 غت؟یخؾًْت چ 

 تفبق هی افتذ؟خؾًْت دس کدب ا 

 کی ُب صیبد خؾًْت هی کٌٌذ؟ 

 مشس داسد؟ َخؾًْت چ 
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ػالهت چلیپب سّی کلوَ خؾًْت ثَ ایي هؼٌی 

اعت کَ خؾًْت هوٌْع اعت. ّ ًجبیذ سّی 

 دعت ؽبگشد ثب چْة صد
گیشد هؼلوؼ ثدبی عویغ ّلتی دسعؼ سا یبد ًوی 

 کوک ثب اّ، اّ سا لت ّ کْة هی کٌذ

خبثش یک آدم خؾي اعت ّ ُویؾَ ثش عش 

اّالدُبی خْد لِش هی ؽْد، آًِب سا دّ هی صًذ 

 ّ آًِب سا ؽذیذاً هی تشعبًذ

ػبسف ًیض ّلتی ؽْخی هی کٌذ پذسػ 

 اّ سا ثب لگذ ّ هؾت هی صًذ
 شدم ظلن هی کٌذ ّ حتی ثش اطفبل ًیض سحن ًوی کٌذلْهبًذاى گل آغب یک ؽخص ظبلن اعت. اّ ثش عش ه
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ُشکظ خؾًْت هی کٌذ یک هؾکل اختوبػی اعت.  فشدی ّ خؾًْت یک هؾکل

 داسد.

 خؾًْت ثش چٌذ ًْع اعت: 

 ؽکٌدَ ّ غیشٍلت ّ کْة،  :خؾًْت فضیکی هبًٌذ .7

 فسؼ، تُْیي، تِذیذ ّ غیشٍ ؾًْت سّاًی هبًٌذ:خ .8

ػٌؼٌبت ًب پغٌذ، ایدبد خؾًْت فشٌُگی ّ اجتوبػی هبًٌذ:  .9

فنبی ثی اػتوبدی، تشط، ًفشت، ًژاد پشعتی، ػذم تسول هخبلف 

 ّ غیشٍ

)کن تْخِی ثَ یک عیغتن ًبػبدالًَ  هبًٌذ: خؾًْت عبختبسی .:

 اختوبػی( ّ ىجمَ خبؿ اص لسبً التقبدی، فشٌُگی

 "هبل ّ فشصًذ صیٌت صًذگی دًیب اعت"لشآى کشین آهذٍ اعت:  دس

صیٌت صًذگی دًیب سا ًجبیذ دعت کن ثگیشین.  .(>:)عْسٍ کِف آیَ 

 صیٌت دًیب سا ًجبیذ هْسد خؾًْت لشاس دُین. 

بى ؽفمت ّ کْچکاص هب ًیغت کغی کَ ثب "دس زذیث ؽشیف آهذٍ اعت: 

هب ثبیذ اىفبل  ثلی، ُوَ ی ."ثضسگبى احتشام ًذاؽتَ ثبؽذ َث

کْچک سا دّعت داؽتَ ثبؽین ّ ثَ کالًتش اص خْد ازتشام داؽتَ 

دیٌی هبعت. پظ، ُشکظ پیشّ ایي  بتتؼلیواص  تؼلین ثبؽین. ایي

 دیي ثبؽذ، اىفبل کْچک سا هْسد خؾًْت لشاس ًوی دُذ.

ظلْم آثبد دس صیش خیوَ ثذّى کذام ثچَ ُب ّ دختشُب دس ّالیت دّلت آثبد دس هکتت پختَ کبسی ّ لؾٌگ ثب اهکبًبت ثغیبس خْة دسط هی خْاًٌذ ّلی ثچَ ُب ّ دختشُب دس ّالیت ه

 لؼیت داسًذاهکبًبت دسط هی خْاًٌذ. ایي دّالیت دس کؾْس خْسعتبى هْ
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دّلتِب الذاهبت الصم "کٌْاًغیْى زمْق ىفل آهذٍ اعت:  <8دس هبدٍ 

ب هطوئي ؽًْذ کَ همشسات هکتت ثَ طشص اجشا هی سا اتخبر ًوبیٌذ ت

گشدد کَ ثب ّلبس ّ هٌضلت اًغبًی طفل عبصگبس ّ ثب ایي 

همشسات هکتت ثبیذ ىْسی ثبؽذ کَ ثَ . "کٌْاًغیْى هطبثمت داسد

 کشاهت اًغبًی ؽبگشد ليوَ ًضد. 

خؾًْت کشدى اص لسبً ؽشع همذط هب، لْاًیي داخلی کؾْسهب ّ 

کؾْس هب آًِب سا اهنبء کشدٍ اعت، خشم لْاًیي ثیي الوللی کَ 

 پٌذاؽتَ هی ؽْد. 

ُش کظ هشتکت خشم ؽْد، هْسد پیگشد لبًًْی لشاس هی گیشد. پْلیظ 

 هی تْاًذ هدشم سا دعتگیش کٌذ ّ ثَ زبسًْالی ثغپبسد. 

دس ُشخبئی  خؾًْتق ثیفتذ. بخؾًْت هوکي اعت دس ُش خبئی اتف

 سّی ىفل ضیکی ّ سّاًیثغیبس ثذ ف یب پیبهذ تأثیش اتفبق ثیفتذ،

داسد. ایي تأثیشات ثذ هوکي اعت تب آخش ػوش یک ىفل ثب اّ 

 ثوبًذ.

ثیؾتش اص  بىؽ خؾًْت سا ثیؾتش کغبًی اًدبم هی دٌُذ کَ لذست

دس ُش  خؾًْت سا ُشکظ ُشکظ خؾًْت کٌذ. اعت ّ هوکيلشثبًی اعت. 

 اًدبم دُذ، یک کبس ثذ ّ یک خشم اًدبم دادٍ اعت.  خبئی

 

 

 :خؾًْت ُبیپیبهذ

 ( هوکي اعت هوکي اعت ثَ هشگ یک ىفل ثی اًدبهذمشس خغوی .

 (ىفل ثشای ُویؾَ هؼلْل ؽْد

 سّزی )ػمذٍ ی ؽذى، دلغشدی اص ُوَ چیض، لدبخت، تشعْ  مشس

کشدى ثَ  ؽذى، کن خشأتی، ػقجبًیت، اًضّا، خؾًْت، ؽک

 ، ػذم اػتوبد ّ غیشٍ...(تْاًبئی ُبی خْدػ

 

 دعتْس الؼول ثشای هؼلن

 ُ عبدٍ تْمیر دُیذ ّ ثب ؽبگشداى تکشاس  ثَ صثبىذف دسط سا

 کٌیذ تب آًِب خْة ثفِوٌذ

  ُشعْال سا اص دّ یب عَ ؽبگشد ثپشعیذ ّ خْاة ُبی دسعت سا

 ثب عبیش ؽبگشداى تکشاس کٌیذ 

  کَ ثب ػث هخقْفًب دس هْسد ػْاهل  ،ث ًوبئیذسث خؾًْتدس هْسد

 خؾًْت هی ؽًْذ
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 شاثش خؾًْت فسجت ًوبئیذ. ثَ دس هْسد هغؤّلیت خبهؼَ دس ث

ؽبگشداى ثگْئیذ کَ اگش ىفلی اص ُوغبیَ آًِب هْسد خؾًْت 

لشاس هی گیشد، اص ّالذیي ّ یب البسیت اّ خْاُؼ کٌیذ کَ 

 ىفل سا هْسد خؾًْت لشاس ًذٌُذ

  دس هْسد ایٌکَ لت ّ کْة ّ الفبً تُْیي آهیض تدبّص ثش زمْق

 فسجت کٌیذاعت، اًغبًی 

 ٌذ گشٍّ تمغین کٌیذ. ثَ آًِب ّلت دُیذ تب ؽبگشداى سا دس چ

ثقْست گشُّی سعن ُبی ففسَ سا دیذٍ هْسد ثسث لشاس دٌُذ، یک 

ًفش ثَ ًوبیٌذگی اص گشٍّ خْد گفتٌی ُبی آًِب سا ثَ آّاص 

 ثلٌذ ثگْیذ

  هتي صیش سعن ُب سا تْعو یکی اص ؽبگشداى ثخْاًیذ ّ هفِْم

ب ؽبگشداى آى سا اص ؽبگشداى ثپشعیذ ّ هؼٌی دسعت آًشا ث

 تکشاس کٌیذ

 

 کبس ػولی دسط

  ؽبگشداى سا دس گشٍّ ُبی پٌح ًفشی تمغین کٌیذ ّ اص آًِب

 یک خولَ ثٌْیغٌذ خؾًْتثخْاُیذ دس ثبسٍ 

 ّ سّی تختَ  ثِتشیي خولَ سا ثَ ػٌْاى خولَ سّص اًتخبة کٌیذ

اص ؽبگشداى ثخْاُیذ کَ ًْیغٌذٍ خولَ سا ثب کف  ثٌْیغیذ ّ

 صدى تؾْیك کٌٌذ

 فبزت اى مشس لت ّ کْة سا سّی یک سعن ًؾبى دٌُذؽبگشد .

 ثِتشیي سعن سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

  ّ توثیل سّیَ خؾي سا توثیل کٌٌذؽبگشداى سّیَ هسجت آهیض .

 کٌٌذگبى سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

  َتْعل خْاُؼ اص ُوغبیَ ثشای ػذم ؽبگشداى توثیل ًوبیٌذ ک

. توثیل کٌٌذگبى سا اعتخؾًْت یک هکلفیت اًغبًی ثشای اّ ثَ 

 ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

 

 

 اسصیبثی

ثخبىش اىویٌبى اص ایٌکَ ؽبگشداى دسط سا دسک کشدٍ اًذ، تيجیك ّ 

 ػولی کشدٍ هی تْاًٌذ اص آًِب ثپشعیذ:

  ؟هْسد خؾًْت لشاس ًگیشینچشا هب ثبیذ 

 َمشس داسد؟ لت ّ کْة کشدى دس هکتت یب خبًَ چ 
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 ؟اعت آیب خؾًْت کشدى یک ػول لبًًْی 

 

 کبس خبًگی

 دس هْسد خؾًْت ثب اّلیبی خْد فسجت ًوبئیذ 

  دس ثبسٍ ی ایٌکَ تُْیي کشدى تدبّص ثَ زك یک اًغبى اعت یک

 خولَ ثٌْیغیذ

 سعن ىفلی سا کَ هْسد خؾًْت ّالغ ؽذٍ اعت ثکؾیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسط چِبسم
 

 تؼلین ّ تشثیَ

 

 ُذف:

اُویت آگبُی زبفل ًوْدٍ،  اُویت تؼلین ّ تشثیَؽبگشداى دس هْسد 

 تْمیر دادٍ ثتْاًٌذ فشد ّ اختوبع ثشای سا تؼلین ّ تشثیَ

 

 همبصذ:
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 ؟تؼلین ّ تشثیَ چَ فبئذٍ داسد 

 تؼلین ّ تشثیَ چَ تأثیش سّی فشد ّ اختوبع داسد؟ 

  ؟ماگش دسط ًخْاًن چَ هی ؽْهي 

 ؟"تؼلین" ثب "تشثیَ" چَ سثو داسد 

 َ؟َ ّظیفَ کی اعتتؼلین ّ تشثی ایدبد صهیٌَ دعتشعی ث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

هیشصا هحوذ یک دختش ّ یک ثچَ داسد. اّ ُشدّی آًِب 

 داخل کشدٍ اعت  دّلتی سا دس یک هکتت
مبدس دیگش دسط ًوی خْاًذ ّ دس لت عشک کفؾِبی هشدم ػجذال

 سا سًگ هی کٌذ 

. صبدق یک ثچَ صحوت کؼ اعت ّ ُویؾَ ًوشٍ اّل هی ؽْد

ؽذٍ اعت  القاّ ثؼذ اص آًکَ ثَ هکتت هی سّد ثغیبس خْػ اخ

  ّ ُویؾَ کبس ُبی خْة اًدبم هی دُذ

علیوبى یک داکتش اعت. اّ پٌح عبل اعت کَ فبسؽ التحصیل ؽذٍ ّ حبال یک 

 کلیٌیک داسد 

سحوت هللا یک هؼلن ثغیبس هِشثبى ّ دلغْص اعت. اّ اهشّص دس 

 صٌف حمْق طفل سا ثَ ؽبگشداى دسط هی دُذ 
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اّلیي آیَ ی کَ ثش پیبهجش ثضسگْاس هب ًبصل ؽذ ثب خْاًذى ؽشّع 

"ثخْاى ثٌبم خذایکَ تْ سا هی ؽْد. خذاًّذ ثَ پیبهجش گفت: 

 . آفشیذ"

صى  ثش ُش هشد ّ"تحصیل ػلن ّ پیبهجش ثضسگْاس هب هی فشهبیذ: 

 هغلوبى ّاجت اعت".

دس ُیچ دس دیي هجیي اعالم ثش آهْختي ػلن ثغیبس تأکیذ ؽذٍ اعت. 

دیٌی ثَ اًذاصٍ دیي هجیي هب ثش زك تؼلین ّ تشثیَ تأکیذ ًؾذٍ 

 ّ تؼلیوبت اثتذائی کؾْس هب دس ایي اّاخش لْاًیي داخلیاعت. 

ثیي الوللی تؼلیوبت اثتذائی ّ ثبًْی سا اخجبسی کشدٍ لْاًیي 

ت. ّلی دیي هجیي هب تسقیل ػلن سا یکِضاس ّ چِبس فذ عبل لجل اع

ُش کظ کَ دسط هی خْاًذ ًضد خذاًّذ همبم ّ ّاخت کشدٍ ثْد. 

  
ػجذالغویغ یک عبل پیؼ یک ؽبگشد الئك ثْد. حبال دسط ًوی خْاًذ. 

اّ چٌذ ًفش سفیك داسد کَ ُوَ دسیبک هی کؾٌذ. اّ ُن اص سفیمبی خْد 

 فتَ ّ حبال تشیبک هی کؾذ یبد گش

عبل پیؼ دسط هی خْاًذ. ّلتی خٌگِب ؽشّع ؽذ، اّ ُن  25ػجذالغٌی 

هغلح ؽذ. حبال اّ یک آدم ثذ اخالق ّ خؾي ؽذٍ ّ ثش هشدم ظلن هی کٌذ ّ 

 سا هی خْسد حك هشدم 
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هٌضلت داسد. خذاًّذ هسقل سا دّعت داسد، چْى هسقل ثب اعلسَ ػلن 

خؾًْت ّ عبیش سفتبسُبی غیش اًغبًی زك تلفی، خِبلت، ثب ظلن، 

کَ آدم سا دس تبسیکی خِل ّ ظلوت  ػلن ًْسی اعتهجبسصٍ هی کٌذ. 

ثَ ساٍ سا ثغْی خْؽجختی ّ عؼبدت سٌُوبئی هی کٌذ ّ اًغبى 

یکی هغتمین ُذایت هی کٌذ ّ اّ سا ثَ خذاًّذ ًضدیکتش هی عبصد. 

ایي اص اّلیي زمْق ىفل ثش گشدى پذس ّ هبدس تؼلین ّ تشثیَ اعت. 

ص دختش ّ پذس ّ هبدس سا هلضم هی کٌذ کَ اىفبل خْد سا اػن ا ،زك

تؼلین ّ تشثیَ ثش سفتبس، گفتبس، پٌذاس ّ ثَ هکتت ثفشعتٌذ.  ثچَ

. سفتبس، گفتبس، پٌذاس ّ کشداس فشد ثغیبس تأثیش ػویك داسد

يَ تأثیش ثغیبس سّی ّ ثبلْاع کشداس آدهی سا اًغبًی هی کٌذ

تؼلین ثب تشثیَ ثبیذ داسد.  ثشخْسدُبی اختوبػیاًغبًی ؽذى 

آًِب ثَ تٌِبئی ثی هؼٌی اعت. اگش تؼلین یکدبی ثبؽذ چْى ُشکذام 

ثبؽذ ّ تشثیَ ًجبؽذ ثی فبئذٍ اعت، ُوچٌیي اگش تشثیَ ثبؽذ ّ 

ثبیذ سّی تشثیَ  ؽخـیک تؼلین تؼلین ًجبؽذ ثبصُن ثی فبئذٍ اعت. 

تأثیش  اّسّی تشثیَ  ؽخـیک تأثیش داؽتَ ثبؽذ. اگش تؼلین اّ 

هْصػ دسعت ػلن ثب آًذاؽتَ ثبؽذ، تؼلین خْة فْست ًگشفتَ اعت. 

سفتبس یک فشد اًغبًی هی ؽْد ّ ایٌدبعت کَ ُوَ اّ سا دّعت 

                                  ذ. ًداس

ًْس چؾن خلك   ُش کَ هکتت سفت آدم هی ؽْدؽبػش هی گْیذ: 

 ػبلن هی ؽْد.

اص هؼلن ًیض اگش ثب اًگیضٍ تذسیظ کٌذ ّ سفتبس اًغبًی عش ؽبس  

ًیض ثَ فشاگیشی ػلن ّ داًؼ  دبؽذ، ؽبگشهسجت ّ دلغْصی داؽتَ ث

 تؾْیك هی ؽْد.                                                   

جوؼَ ثَ   دسط هؼلن اس ثْد صهضهَ هحجتیؽبػش هی گْیذ: 

  هکتت آّسد طفل گشیض پبی سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 :آهْصػّیژگیِبی 
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 ُشکَ ّاخت سا تشک کٌذفشاگیشی تؼلین ّ تشثیَ ّاخت اعت . ،

 گٌبٍ کشدٍ اعت

  تؼلین ّ تشثیَ فشد سا عؼبدتوٌذ هی کٌذ ّ ثَ ساٍ ساعت

 ُذایت هی کٌذ

  تؼلین ّ تشثیَ سّی سفتبس فشد ثيْس هغتمین ّ سّی سفتبس

 اختوبع ثيْس غیش هغتمین تأثیش داسد

 تؼلین فشد ثش تشثیَ فشد تأثیش ثغیبس داسد 

 ىفل تؼلین یبفتَ ّ ثب تشثیَ سا ُوَ دّعت داسًذ 

 م ثی عْاد ّ ثی تشثیَ ُوَ هتٌفشًذاص آد 

  آدم تؼلین یبفتَ ّ ثب عْاد اص ػِذٍ صًذگی خْد ثَ خْثی هی

 ثشآیذ

 هؾکل صًذگی خْد سا ًیض ثَ آعبًی ًوی  يآدم ثی عْاد کْچکتشی

 تْاًذ زل کٌذ

 

 

 دعتْسالؼول ثشای هؼلن

  عبدٍ تْمیر دُیذ ّ ثب ؽبگشداى تکشاس  ثَ صثبىُذف دسط سا

 ثفِوٌذ کٌیذ تب آًِب خْة

  ُشعْال سا اص دّ یب عَ ؽبگشد ثپشعیذ ّ خْاة ُبی دسعت سا

 ثب عبیش ؽبگشداى تکشاس کٌیذ 

  سّی فْائذ آهْصػ ثسث ًوبئیذ هخقْفبً تؼلین ّ تشثیَ دس هْسد 

 دس هْسد هغؤّلیت خبهؼَ دس لجبل تؼلین ّ تشثیَ فسجت ًوبئیذ 

 َدس هْسد هغؤّلیت دّلت ّ هلل هتسذ دس لجبل تؼلین ّ تشثی 

 فسجت ًوبئیذ

  ؽبگشداى سا دس چٌذ گشٍّ تمغین کٌیذ. ثَ آًِب ّلت دُیذ تب

ثقْست گشُّی سعن ُبی ففسَ سا دیذٍ هْسد ثسث لشاس دٌُذ، یک 

ًفش ثَ ًوبیٌذگی اص گشٍّ خْد گفتٌی ُبی آًِب سا ثَ آّاص 

 ثلٌذ ثگْیذ

  هتي صیش سعن ُب سا تْعو یکی اص ؽبگشداى ثخْاًیذ ّ هفِْم

داى ثپشعیذ ّ هؼٌی دسعت آًشا ثب ؽبگشداى آى سا اص ؽبگش

 تکشاس کٌیذ
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 کبس ػولی دسط

  ؽبگشداى سا دس گشٍّ ُبی پٌح ًفشی تمغین کٌیذ ّ اص آًِب

 یک خولَ ثٌْیغٌذ اُویت تؼلین ّ تشثیَثخْاُیذ دس ثبسٍ 

 ّ سّی تختَ  ثِتشیي خولَ سا ثَ ػٌْاى خولَ سّص اًتخبة کٌیذ

یذ کَ ًْیغٌذٍ خولَ سا ثب کف اص ؽبگشداى ثخْاُ ثٌْیغیذ ّ

 صدى تؾْیك کٌٌذ

  سا ىفلی سا کَ اص زك تؼلین ّ تشثیَ هغتفیذ هی ؽْد ؽبگشداى

. فبزت ثِتشیي سعن سا ثب کف صدى سّی یک سعن ًؾبى دٌُذ

 تؾْیك کٌیذ

 سا توثیل کٌٌذ ؽبگشداى یک ىفل ثب عْاد ّ یک ىفل ثی عْاد .

 توثیل کٌٌذگبى سا تؾْیك کٌیذ

 اخبصٍ دادى ل ًوبیٌذ کَ خْاُؼ اص ُوغبیَ ثشای ؽبگشداى توثی

یک هکلفیت اًغبًی ثشای اّ  ،ثَ اىفبل خْد کَ ثَ هکتت ثشًّذ

 . توثیل کٌٌذگبى سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذاعت

 

 اسصیبثی

ثخبىش اىویٌبى اص ایٌکَ ؽبگشداى دسط سا دسک کشدٍ اًذ، تيجیك ّ 

 ػولی کشدٍ هی تْاًٌذ اص آًِب ثپشعیذ:

  ّ ؟تشثیَ چَ فبئذٍ داسدتؼلین 

 ؟فشق ثیي یک فشد ثبعْاد ّ ثی عْاد چَ اعت 

 ؟خبهؼَ چَ تأثیش داسد فشد ّ تؼلین ّ تشثیَ سّی 

 ؟اگش ُوَ ی هشدم دسط ًخْاًٌذ دس خبهؼَ چَ اتفبق هی افتذ 

 ؟اگش ُوَ ی هشدم دسط ثخْاًٌذ دس خبهؼَ چَ اتفبق هی افتذ 

 داسد یب اص  ی کَ ثَ هکتت هی سّد هشدم اّ سا دّعتآیب ىفل

 چشا؟ ؟اّ هتٌفش اًذ

 

 کبس خبًگی

 ثب اّلیبی خْد دس هْسد زك تؼلین ّ تشثیَ فسجت کٌیذ 

 اص اّلیبی خْد دس هْسد تأثیش تؼلین ّ تشثیَ ثپشعیذ 

  دّ خلوَ ثٌْیغیذزك تؼلین ّ تشثیَ دس ثبسٍ ی 
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  دّ خولَ  تأثیش تؼلین ّ تشثیَ سّی فشد ّ خبهؼَدس ثبسٍ ی

 ثٌْیغیذ

  زك تؼلین ّ تشثیَ اعتفبدٍ هی اص سا ثکؾیذ  کَ ىفل یک سعن

 کٌذ

 

 پٌجندسط 

 تجؼیض

 

 ُذف:

سا هْاسد تجؼیل آگبُی زبفل ًوْدٍ،  تجؼیلؽبگشداى دس هْسد 

 تْمیر دادٍ ثتْاًٌذ

 

 همبصذ:

  ؟چیغتتجؼیل 

 ؟کی ُب تجؼیل هی کٌٌذ 

 چشا؟ ؟تجؼیل خْة اعت یب ثذ 

 ؟دس خبهؼَ چَ اتفبق خْاُذ افتبد کشدى ثب تجؼیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هیشصا هحوذ یک دختش ّ یک ثچَ داسد. اّ ُشدّی آًِب 

 داخل کشدٍ اعت  دّلتی سا دس یک هکتت
ثچَ ُبی خذا داد خبى ثَ هکتت هی سًّذ ّلی دختشُبی اّ ثَ 

 هکتت ًوی سًّذ ّ ُویؾَ کبس هی کٌٌذ 
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ًژاد، لْم، تجؼیل ثَ ُش ًْع تفبّت یب هسشّهیت ثش اعبط خٌظ، 

ّ غیشٍ گفتَ هی ؽْد. تجؼیل یب ثشخْسد غیش هٌؾأ اختوبػی  صثبى،

 
 

  
ًدیجَ، فبطوَ ّ حویذٍ ثب ُن دّعتٌذ ّ ثبُن ثبصی هی 

 کٌٌذ 

ّ حویذٍ ثب ُن دّعتٌذ ّ ثبُن ثبصی هی کٌٌذ ّلی آًِب ثب صسغًَْ ًدیجَ، فبطوَ 

 ثبصی ًوی کٌٌذ چْى صسغًَْ اص لْم آًِب ًیغت

خبلَ ؽیشیي دّ ثچَ داسد. اّ یکی اص آًِب سا دّعت داسد ّ دیگشی سا 

چَ کبکب ؽیش آغب ثَ هکتت هی سًّذ. کبکب ؽیش کبکب ؽیشآغب یک ثچَ داسد ّ یک دختش. دختش ّ ث دّعت ًذاسد. ثب یکی خْثی هی کٌذ ّ ثب دیگشی ثذی

 آغب دس کبس خبًگی ثب ثچَ خْد کوک هی کٌذ ّلی ثب دختش خْد کوک ًوی کٌذ
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ّ لْاًیي  کؾْس هب  ػبدالًَ اص ًظش دیي هجیي هب، لْاًیي داخلی

 ت.ثیي الوللی هوٌْع اع

دیي هجیي هب دیي ػذالت ّ ثشاثشی اعت. یکی اص ففبت خذاًّذ ػبدل 

دس لشآًکشین ّ کتت سّایبت، آیبت ّ سّایبت صیبدی دس ثْدى اعت. 

اهبم ػلی خلیفَ چِبسم هغلویي هْسد ػذالت ّخْد داسد. اص
)ع(
 

اگش ظشفی ثبؽذ كَ ُوَ گشٍّ ُب ّ ُوَ افشاد سا "سّایت اعت کَ: 

سا ثَ دعت آّسد، آى ظشف، ػذالت  بیت ُوَدس خْد ثگٌجبًذ ّ سض

دس  ."ساضی ًوی كٌذ اعت. اگش كغی ثب ػذالت ساضی ًؾذ، ظلن اّ سا

تجؼیض ثیي توبم هشدم "لبًْى اعبعی کؾْس هب آهذٍ اعت کَ 

افغبًغتبى هوٌْع اعت ّ توبم هشدم افغبًغتبى چَ هشد ّ چَ صى دس 

  ."ثشاثش لبًْى حمْق هغبّی داسًذ

یي الوللی کَ کؾْس هب آًِبس لجْل کشدٍ اعت ًیض دس هیثبلِبی ث

 ؽذٍ اعت.  عتجؼیل هوٌْ

تجؼیل یک ػول غیش ؽشػی ّ غیش لبًًْی اعت ّ ُیچکظ ًجبیذ تجؼیل 

تجؼیل یک خشم اعت ّ کغی کَ هشتکت خشم ؽْد، هی تْاًذ هْسد کٌذ. 

کغبًی تجؼیل هی کٌٌذ کَ ثی  ،اکثشپیگشد لبًًْی لشاس گیشد. 

 ّ زمْق هشدم ثی خجشًذ.  ْاًیياص لیب عْادًذ 

تجؼیل ثبػث هی ؽْد کَ زك کغی مبیغ ؽْد ّ ثش اّ ظلن ؽْد. تجؼیل 

 ثی ػذالتی سّاج یبثذ. ثبػث هی ؽْد کَ 

دختشُب کن یکی اص هْاسد هِن تجؼیل، تجؼیل ثیي دختش ّ ثچَ اعت. 

ذ. ثچَ ُب هی تْاًٌذ ثَ هکتت ًاسصؽتش اص ثچَ ُب پٌذاؽتَ هی ؽْ

ختشُب ًوی تْاًٌذ. ثچَ ُب ثبیذ غزای خْة ثخْسًذ ّ ثشًّذ ّلی د

ّ  ،ایٌِب ُوَ تجؼیلدختشُب ثبیذ پظ هبًذٍ ثچَ ُب سا ثخْسًذ. 

یک ػول غیش ؽشػی ّ غیش لبًًْی اعت. ُشکظ اص ایٌگًَْ تجؼیل 

ت گٌبٍ ؽذٍ اعت ّ یک ػول غیش کػلیَ اّالد خْد اعتفبدٍ کٌذ، هشت

 لبًًْی اًدبم دادٍ اعت. 

 

 :تجؼیضی پیبهذُب

 زك یک فشد یب افشاد مبیغ هی ؽْد 

 ثش یک فشد یب افشاد ظلن هی ؽْد 

 ًظن اختوبػی ثِن هی خْسد 

 یک فشد یب افشاد ًب اهیذ هی ؽًْذ 

 یک فشد یب افشاد ػمذٍ ی ثَ ثبس هی آیٌذ 
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 ثشای هؼلویيدعتْسالؼول 

  عبدٍ تْمیر دُیذ ّ ثب ؽبگشداى تکشاس  ثَ صثبىُذف دسط سا

 خْة ثفِوٌذکٌیذ تب آًِب 

  ُشعْال سا اص دّ یب عَ ؽبگشد ثپشعیذ ّ خْاة ُبی دسعت سا

 ثب عبیش ؽبگشداى تکشاس کٌیذ

  تجؼیل ػْاهل هْاسدهخقْفًب دس  ،ًوبئیذ تجؼیل ثسثدس هْسد 

  َدس هْسد هغؤّلیت خبهؼَ دس ثشاثش تجؼیل فسجت ًوبئیذ ّ ث

 ؽبگشداى ثگْئیذ کَ اگش کغی اص ُوغبیَ ؽوب هْسد تجؼیل لشاس

 داسد ثب اّ کوک کٌیذ

 دس هْسد آعیجِبی تجؼیل فسجت کٌیذ 

 دس هْسد ایٌکَ تجؼیل یک ػول غیش اًغبًی اعت فسجت کٌیذ 

 دس هْسد تأثیشات تجؼیل سّی فشد ّ اختوبع فسجت کٌیذ 

  ؽبگشداى سا دس چٌذ گشٍّ تمغین کٌیذ. ثَ آًِب ّلت دُیذ تب

دٌُذ، یک ثقْست گشُّی سعن ُبی ففسَ سا دیذٍ هْسد ثسث لشاس 

ًفش ثَ ًوبیٌذگی اص گشٍّ خْد گفتٌی ُبی آًِب سا ثَ آّاص 

 ثلٌذ ثگْیذ

  هتي صیش سعن ُب سا تْعو یکی اص ؽبگشداى ثخْاًیذ ّ هفِْم

آى سا اص ؽبگشداى ثپشعیذ ّ هؼٌی دسعت آًشا ثب ؽبگشداى 

 تکشاس کٌیذ

 ػولی دسطکبس 

  ؽبگشداى سا دس گشٍّ ُبی پٌح ًفشی تمغین کٌیذ ّ اص آًِب

 یک خولَ ثٌْیغٌذ تجؼیلثخْاُیذ دس ثبسٍ 

 ّ سّی تختَ  ثِتشیي خولَ سا ثَ ػٌْاى خولَ سّص اًتخبة کٌیذ

اص ؽبگشداى ثخْاُیذ کَ ًْیغٌذٍ خولَ سا ثب کف  ثٌْیغیذ ّ

 صدى تؾْیك کٌٌذ

 ثِتشیي سعن سا . فبزت ؽبگشداى یک هْسد تجؼیل سا سعن کٌٌذ

 ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

  توثیل کٌٌذگبى سا سا توثیل کٌٌذ یک هْسد تجؼیلؽبگشداى .

 ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ
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  غیش ؽبگشداى توثیل ًوبیٌذ کَ خْاُؼ اص ُوغبیَ ثشای سفتبس

. توثیل کٌٌذگبى یک هکلفیت اًغبًی ثشای اّ اعت تجؼیل آهیض

 سا تؾْیك کٌیذ

 

 

 

 

 

 

 

 اسصیبثی

ىویٌبى اص ایٌکَ ؽبگشداى دسط سا دسک کشدٍ اًذ، تيجیك ّ ثخبىش ا

 ػولی کشدٍ هی تْاًٌذ اص آًِب ثپشعیذ:

 ؟تجؼیل چیغت 

 ؟تجؼیل چشا ثذ اعت 

 ؟تجؼیل ثیي دختش ّ ثچَ چشا ثذ اعت 

 ؟آیب ثچَ ثِتش اص دختش اعت 

 ؟آیب تجؼیل یک ػول لبًًْی اعت 

 ؟تجؼیل سّی فشد ّ خبهؼَ چَ تأثیش داسد 

 

 کبس خبًگی

 س هْسد تجؼیل ثب اّلیبی خْد فسجت ًوبئیذد 

 ثب اّلیبی خْد دس هْسد مشسُبی تجؼیل فسجت کٌیذ 

  ٍثٌْیغیذلدّ خو تجؼیلدس ثبس َ 

  اعت کغی سا ثکؾیذ کَ هْسد تجؼیل لشاس گشفتَسعن 
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 ؽؾندسط 

 اصدّاج لجل اص ّلت

 

 ُذف:

 مشسُبیآگبُی زبفل ًوْدٍ، اصدّاج لجل اص ّلت ؽبگشداى دس هْسد 

 سا تْمیر دادٍ ثتْاًٌذ اصدّاج لجل اص ّلت

 

 همبصذ:

 ؟ثَ کذام اصدّاج، اصدّاج لجل اص ّلت گفتَ هی ؽْد 

 کٌذ؟ اصدّاج لجل اص ّلت آیب یک فشد هی تْاًذ 

 ؟آیب اصدّاج لجل اص ّلت لبًًْی اعت 

 ؟اصدّاج لجل اص ّلت خْة اعت یب ثذ 

  ؟داسدّلت چَ تأثیش سّی فشد ّ اختوبع اصدّاج لجل اص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خوؾیذ ثب ؽیشیي گل یک ُفتَ لجل اصدّاج کشدًذ. دس صهبى اصدّاج 

 عبلَ ثْد 12ّ ؽیشیي گل  داؽت عبل 14خوؾیذ 

طفل داسد. اّ ًوی داًذ  3ّ  تعبلَ اع 17ًیلْفش 

 چگًَْ ثَ اطفبل خْد سعیذگی کٌذ
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عٌت پیبهجش ثضسگْاس  اص اعت ّ لشاس داد اختوبػییک  اصدّاج

اص خْد ؽوب ثشایتبى ُوغشاى آفشیذ "خذاًّذ هی فشهبیذ: هبعت. 

دس زذیثی اص  یذ".خبطش پیذا كٌ تبثب آًِب اًظ ثگیشیذ ّ آساهؼ

"ُیچ ثٌیبدی دس ًضد خذاًّذ اعت:  پیبهجش ثضسگْاس هب آهذٍ

 

 

 

عبلَ ثْد پذسػ اّ سا ثَ ؽُْش داد.  13ًغوَ ّلتی 
اّ ًوی داًغت کَ چگًَْ ثب ؽُْشػ صًذگی کٌذ. 

ُویؾَ دس خبًَ ی آًِب خٌگ ّ دػْا ثْد. ثبآلخشٍ 

ؽُْش ًغوَ اّ سا ثؼذ اص پٌح عبل صًذگی هؾتشک 

 طالق داد ّ اّ حبال ثی عشًْؽت ؽذٍ اعت

ؽُْش ًغوَ ًیض حیشاى اعت کَ ثؼذ اص طالق ًغوَ ثب کی  خبى آغب خبى
عبلَ اعت ّ دختشاى دیگش ًیض ثب اّ  48اصدّاج کٌذ. خبى آغب حبال 

 اصدّاج ًوی کٌٌذ

عبلَ ثْد. حبال اّ  14ًْسیَ ّلتی اصدّاج کشد 

یک طفل دس ؽکن داسد. اص ّلتی کَ اّ طفل دس 

 ؽکن داسد، ُویؾَ هشیض اعت
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ثٌیبد تؾکیل خبًْادٍ  پغٌذیذٍ تش اص ثٌیبد خبًْادٍ ًیغت"

اصدّاج دّ سکي خبًْادٍ ُب ُغتٌذ.  ،اصدّاج اعت. ّ ثٌیبد خبهؼَ

. اگش اصدّاج ثذّى لجْلاعت ّ دیگشی  ایجبةاعبعی داسد یکی 

ش ایدبة ّ لجْل فْست گیشد، ایي اصدّاج ثبىل اعت. اگش سمبیت ُ

دّ ًفش یب یکی اص آًِب دس اصدّاج گشفتَ ًؾْد، ػمذ ًکبذ ثبىل 

یکی اص ؽشایو اصدّاج تکویل ّ آًِب ًوی تْاًٌذ ثبُن ثبؽٌذ.  تاع

لبًْى  7=ّ  6=هبدٍ ُبی  عي لبًًْی ثشای ثچَ ّ دختش اعت. دس

عبلگی  >7هذًی کؾْس هب آهذٍ اعت کَ دس ّلت اصدّاج دختش ثبیذ عي 

 ;7اگش دختش ثیي بلگی سا تکویل کشدٍ ثبؽٌذ. ع <7ّ ثچَ ثبیذ عي 

ثبؽذ تٌِب ثَ اخبصٍ ّلی خْد یب هسکوَ ثب فالزیت هی عبل  >7الی 

عبل ثبؽذ، ًوی تْاًذ  ;7تْاًذ اصدّاج کٌذ. اگش عي دختش کوتش اص 

عبل اص لسبً لبًًْی خبئض  ;7اصدّاج کٌذ. اصدّاج دختش کوتش اص 

 ًیغت. 

ل، اصدّاج لجل اص ّلت اعت. اصدّاج عب ;7اصدّاج پبئیٌتش اص  ،پظ

ثٌبًء ُش ػول لجل اص ّلت اص لسبً لبًًْی هوٌْع ّ ًب خبئض اعت. 

غیش لبًًْی خشم اعت ّ استکبة خشم پیگشد لبًًْی داسد. اصدّاج 

لجل اص ّلت تأثیشات صیبد خغوی ّ سّاًی سّی فشد داسد ّ دس 

بػث هی ؽْد ػْاهل ریل ثًتیدَ ثبػث ثشّص هؾکالت اختوبػی هی ؽْد. 

 کَ اصدّاج لجل اص ّلت فْست ثگیشد:

( ثی 9)         ( سعن ّ سّاج غلو8)        ( مؼف التقبدی7)

( ;)                     ( ػذم آگبُی زمْلی :)        عْادی 

 ( هؾکل ًب اهٌی>)     تؼذد اىفبل دختش

 

 :ُبی اصدّاج لجل اص ّلتپیبهذ

 دت ّ ػْاسك دیگش زیي خغوی )هشگ ّ هیش زیي ّال مشسُبی

 (ّ غیشٍ ثبسداسی ّ ثؼذ اص زول

  اػتوبدی، ثذثیٌی، صّدسًدی، ازغبط  افغشدگی، ثی)ػْاسك سّزی

 ( ّ غیشٍ ؽشم ّ گٌبٍ، دسًّگشایی، تشط، اميشاة ّ ًباهٌی

 ( ثی عشًْؽتی، فشاس اص هٌضل، فسؾبء، ىالقػْاسك اختوبػی ،

 (هٌبصػبت خبًْادگی، استکبة خشم ّ غیشٍ
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 تْسالؼول ثشای هؼلندع

  عبدٍ تْمیر دُیذ ّ ثب ؽبگشداى تکشاس  ثَ صثبىُذف دسط سا

 کٌیذ تب آًِب خْة ثفِوٌذ

  ُشعْال سا اص دّ یب عَ ؽبگشد ثپشعیذ ّ خْاة ُبی دسعت سا

 ثب عبیش ؽبگشداى تکشاس کٌیذ 

  ثسث ًوبئیذ آعیجِبی اصدّاج لجل اص ّلتدس هْسد 

  ثسث ًوبئیذدس هْسد ػْاهل اصدّاج لجل اص ّلت 

  دس هْسد هغؤّلیت خبهؼَ دس ثشاثش اصدّاج لجل اص ّلت فسجت

 ًوبئیذ

 اص ثسث  اص ّلت دس هْسد هغؤّلیت دّلت دس ثشاثش اصدّاج لجل

 ًوبئیذ

  ؽبگشداى سا دس چٌذ گشٍّ تمغین کٌیذ. ثَ آًِب ّلت دُیذ تب

ثقْست گشُّی سعن ُبی ففسَ سا دیذٍ هْسد ثسث لشاس دٌُذ، یک 

ٌذگی اص گشٍّ خْد گفتٌی ُبی آًِب سا ثَ آّاص ًفش ثَ ًوبی

 ثلٌذ ثگْیذ 

  هتي صیش سعن ُب سا تْعو یکی اص ؽبگشداى ثخْاًیذ ّ هفِْم

آى سا اص ؽبگشداى ثپشعیذ ّ هؼٌی دسعت آًشا ثب ؽبگشداى 

 تکشاس کٌیذ

 کبس ػولی دسط

  ؽبگشداى سا دس گشٍّ ُبی پٌح ًفشی تمغین کٌیذ ّ اص آًِب

 یک خولَ ثٌْیغٌذ دّاج لجل اص ّلتاصثخْاُیذ دس ثبسٍ 

 ّ سّی تختَ  ثِتشیي خولَ سا ثَ ػٌْاى خولَ سّص اًتخبة کٌیذ

اص ؽبگشداى ثخْاُیذ کَ ًْیغٌذٍ خولَ سا ثب کف  ثٌْیغیذ ّ

 صدى تؾْیك کٌٌذ

 فبزت ؽبگشداى سعن یک هْسد اصدّاج لجل اص ّلت سا ثکؾٌذ .

 ثِتشیي سعن سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

 خلْگیشی اص یل ًوبیٌذ کَ خْاُؼ اص ُوغبیَ ثشای ؽبگشداى توث

. توثیل یک هکلفیت اًغبًی ثشای اّ اعت اصدّاج لجل اص ّلت

 کٌٌذگبى سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ
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 اسصیبثی

ثخبىش اىویٌبى اص ایٌکَ ؽبگشداى دسط سا دسک کشدٍ اًذ، تيجیك ّ 

 ػولی کشدٍ هی تْاًٌذ اص آًِب ثپشعیذ:

  هِن اعت؟ چشا؟آیب اصدّاج 

 َ؟اصدّاج لجل اص ّلت یؼٌی چ 

 چشا؟ ؟آیب اصدّاج لجل اص ّلت لبًًْی اعت 

 ؟ُب داسد ثذی َاصدّاج لجل اص ّلت چ 

 ؟آیب دس اصدّاج سمبیت ُش دّ ىشف ؽشه اعت 

 ؟اگش یک ىشف دس اصدّاج سمبیت ًَ دُذ چَ هی ؽْد 

 

 کبس خبًگی

 لیبی خْد اصدّاج لجل اص ّلت ثب اّ ىدس هْسد غیش لبًًْی ثْد

 کٌیذفسجت 

  دّ خلوَ ثٌْیغیذ اصدّاج لجل اص ّلتدس ثبسٍ ی 

  سا ثکؾیذ اصدّاج لجل اص ّلتیک هْسد سعن 
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 ُفتندسط 

 کبس ؽبلَ

 

 ُذف:

آعیجِبی کبس ؽبلَ آگبُی زبفل ًوْدٍ،  کبس ؽبلَؽبگشداى دس هْسد 

 سا تْمیر دادٍ ثتْاًٌذ

 

 همبصذ:

 ؟کبس چیغت 

  َ؟تکذام اعکبس ؽبل 

 آیب کبس ؽبلَ خْاص لبًًْی داسد؟ 

 ؟مشس داسد یکبس ؽبلَ چ 

  دس ًظش گشفتَ ثبیذ چَ فکش هی کٌیذ آیب عي دس ّلت اعتخذام

 ؟ؽْد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. اّ هکتت ًوی سّد ّ عبلَ اعت 16علوبى 

 ُویؾَ دس صهیٌِبی خْد کبس هی کٌذ

عبلَ اعت. اّ ُویؾَ ثَ هکتت هی سّد. ّلتی اص هکتت هی  9ؽوغیَ 

 آیذ ثب هبدسػ دس ؽغتْ ؽْی ظشفِب کوک هی کٌذ
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پیبهجش ثضگْاس هب هی کبس ّعیلَ دس آهذ ّ تأهیي هؼیؾت اعت. 

هؾشّػتشیي دس  ّ ثِتشیي ًّذ اعت"."کبس گش دّعت خذاهبیٌذ: فش

دس آهذ اص اًدبم ؽْد. ّ لبًًْی آهذ آى اعت کَ اص ساٍ ُبی زالل 

ىشیك زالل ّ لبًًْی صًذگی سا آعْدٍ تش ّ اختوبع سا هٌظن تش هی 

  

 

ًدیت ّ ثشادسػ کشین ثب ُن دس کشٍ آٌُگشی ؽبى کبس هی کٌٌذ. اگشچَ کبس آًِب صیبد 

 ًیغت ّلی عشّ صذای چکؼ ثبػث ؽذٍ کَ آًِب صّد ػصجبًی ؽًْذ
ثغیبس دّس اعت. پذس غالم هحوذ  آة عبلَ اعت. خبًَ آًِب اص چؾوَ 14غالم هحوذ 

م هحوذ سا هی گْیذ کَ اّ آة ثیبّسد. غالم هحوذ خْدػ آة ًوی آّسد ّ ُویؾَ غال

 ثخبطش ثشداؽتي ّصى صیبد حبالکوش دسد ؽذٍ اعت

عبلَ اعت. اّ اص صجح تب ؽت کبس هی کٌذ. صبحت کبس اّ سّصاًَ  12ًْسخبى 

 افغبًی هی دُذ 36اّ سا فمظ 
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ّ ّعیلَ ایغت ثشای یک آخشت عؼبدتوٌذ. ُش دس آهذ غیش زالل  ،عبصد

ظن اختوبػی سا ّ غیش لبًًْی آعْدگی سا اص اًغبى هی گیشد ّ ً

هخذّػ هی عبصد. ثٌبًء ُوَ ی هب ثبیذ کْؽؼ کٌین کَ اص ىشیك زالل 

 دس آهذ داؽتَ ثبؽین.ّ لبًًْی 

یکی اص ساٍ ُبی دس آهذ غیش لبًًْی اص ىشیك کبس ؽبلَ اىفبل  

 اعت. کبس ؽبلَ اىفبل اص خولَ کبسُبی هوٌْػَ اعت. کبس هوٌْع

ّ سّاًی طفل سا هختل ُش کبسی کَ سؽذ فضیکی ػجبست اعت اص  ىفل

پظ ُش کبسی کَ سؽذ ّ عبختَ ّ هبًغ دعتشعی اّ ثَ تؼلین گشدد. 

ًوْی فضیکی ّ سّاًی ىفل سا آعیت سعبًذ ّ یب هبًغ اص آى ؽْد کَ 

ىفل ثَ هکتت ثشّد، ایي ًْع کبس اص کبسُبی ؽبلَ ّ هوٌْػَ اعت. 

تحویل کبس لبًْى اعبعی کؾْس هب چٌیي فشازت داسد:  ?:هبدٍ 

سی هوٌْع اعت. عِوگیشی فؼبل دس حبالت جٌگ، آفبت ّ عبیش اججب

حبالتی کَ حیبت ّ آعبیؼ ػبهَ سا تِذیذ کٌذ، اص ّ جبیت هلی ُش 

هيبثك لبًْى  افغبى هی ثبؽذ. تحویل کبس ثش اطفبل جْاص ًذاسد.

عبػت دس ُفتَ  ;9عبل ثشای  :7کبس افغبًغتبى، عي کبس ثشای اىفبل 

عبل کوتش  :7یل کبس ثش اىفبلیکَ اص هدبص داًغتَ ؽذٍ. یؼٌی تسو

عبل سا  :7زك ًذاسًذ اىفبل صیش  فبزجبى کبساعت غیش لبًًْی اعت. 

 اعتخذام کٌٌذ. 

 

 :ُبی کبسُبی ؽبلَپیبهذ

 اصدیبد اىفبل هتخلف 

 گغتشػ اػتیبد ثَ هْاد هخذس 

 گغتشػ صهیٌَ ثشای عؤ اعتفبدٍ اص اىفبل 

 ٍاص اىفبل خٌغی گغتشػ صهیٌَ ثشای عؤ اعتفبد 

 ایدبد هؾکالت فسی ّ سّاًی ثشای اىفبل 

 گغتشػ ثی عْادی 

 

 

 

 

 

 

 

 دعتْسالؼول ثشای هؼلن
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  عبدٍ تْمیر دُیذ ّ ثب ؽبگشداى تکشاس  ثَ صثبىُذف دسط سا

 کٌیذ تب آًِب خْة ثفِوٌذ

  ُشعْال سا اص دّ یب عَ ؽبگشد ثپشعیذ ّ خْاة ُبی دسعت سا

 ثب عبیش ؽبگشداى تکشاس کٌیذ

 امشاس آى ثسث ًوبئیذکبس ؽبلَ  دس هْسد ّ 

 دس هْسد ایٌکَ کبس ؽبلَ غیش لبًًْی اعت فسجت کٌیذ 

  ّ .دس هْسد هغؤّلیت خبهؼَ دس ثشاثش کبس ؽبلَ فسجت ًوبئیذ

ثَ ؽبگشداى ثگْئیذ کَ اگش کغی اص ُوغبیَ ؽوب ًیبص ثَ کوک 

 داؽت ثب اّ کوک کٌیذ

  ؽبگشداى سا دس چٌذ گشٍّ تمغین کٌیذ. ثَ آًِب ّلت دُیذ تب

قْست گشُّی سعن ُبی ففسَ سا دیذٍ هْسد ثسث لشاس دٌُذ، یک ث

ًفش ثَ ًوبیٌذگی اص گشٍّ خْد گفتٌی ُبی آًِب سا ثَ آّاص 

 ثلٌذ ثگْیذ

  هتي صیش سعن ُب سا تْعو یکی اص ؽبگشداى ثخْاًیذ ّ هفِْم

آى سا اص ؽبگشداى ثپشعیذ ّ هؼٌی دسعت آًشا ثب ؽبگشداى 

 تکشاس کٌیذ

 

 کبس ػولی دسط

 اى سا دس گشٍّ ُبی پٌح ًفشی تمغین کٌیذ ّ اص آًِب ؽبگشد

 یک خولَ ثٌْیغٌذ کبس ؽبلَثخْاُیذ دس ثبسٍ 

  ّ سّی تختَ ثِتشیي خولَ سا ثَ ػٌْاى خولَ سّص اًتخبة کٌیذ

اص ؽبگشداى ثخْاُیذ کَ ًْیغٌذٍ خولَ سا ثب کف ثٌْیغیذ ّ 

 صدى تؾْیك کٌٌذ

 ثِتشیي سعن  . فبزتؽبگشداى یک هْسد کبس ؽبلَ سا سعن کٌٌذ

 سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

 توثیل کٌٌذگبى ؽبگشداى یک هْسد کبس ؽبلَ سا توثیل ًوبیٌذ .

 سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

  هبًغ ؽذى ؽبگشداى توثیل ًوبیٌذ کَ خْاُؼ اص ُوغبیَ ثشای

. توثیل کٌٌذگبى یک هکلفیت اًغبًی ثشای اّ اعت اص کبس ؽبلَ

 سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ
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 اسصیبثی

ثخبىش اىویٌبى اص ایٌکَ ؽبگشداى دسط سا دسک کشدٍ اًذ، تيجیك ّ 

 ػولی کشدٍ هی تْاًٌذ اص آًِب ثپشعیذ:

 ؟کبس ؽبلَ چیغت 

 ؟بس ؽبلَ چَ مشس داسدک 

 چشا؟ ؟آیب کبس ؽبلَ لبًًْی اعت 

 اص کذام عبل ثَ پبئیي کبس خْاص ًذاسد؟ 

 

 کبس خبًگی

 ذیت کٌدس هْسد کبس ؽبلَ ثب اّلیبی خْد فسج 

  ثب اّلیبی خْد دس هْسد غیش لبًًْی ثْدى کبس ؽبلَ فسجت

 ذیکٌ

  ٍدّ خلوَ ثٌْیغیذ کبس ؽبلَدس ثبس 

  سا ثکؾیذ یک هْسد کبس ؽبلَسعن 
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 دسط ُؾتن
 

 ّ هؼیْة اطفبل هؼلْل

 

 ُذف:

آگبُی زبفل ًوْدٍ، زمْق ّ  هؼلْلیت ّ هؼیْثیتؽبگشداى دس هْسد 

 سا تْمیر دادٍ ثتْاًٌذ ّ هؼیْثیي لیيتْاًبئی ُبی هؼلْ

 

 همبصذ:

 َ؟هؼلْلیت یؼٌی چ 

 َ؟هؼیْثیت یؼٌی چ 

  ؟کبس کٌذآیب یک ًفش هؼلْل یب هؼیْة هی تْاًذ 

 آیب هؼلْلیي ّ هؼیْثیي ُن زمْق داسًذ؟ 

  آیب یک ًفش هؼلْل یب هؼیْة ثب یک ًفش عبلن یک لغن زمْق

 ؟داسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
احوذ ًَ دعت داسد ّ ًَ پب ّلی اّ یک ًمبػ ثغیبس هبُش اعت. اّ ثب 

صیبد دًذاى خْد ثْسط سا هی گیشد ّ ًمبؽی هی کٌذ. اّ آثبس ٌُشی 

 داسد. آثبس اّ ُویؾَ فشّختَ هی ؽْد

 اکول دعت ًذاسد ّلی اّ هی تًْذ ثب پبی چپ خْد خْة ثٌْیغذ. 
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اهدذ صهبًیکَ ؽبگشد ثْد دس ساٍ هکتت هبیي هٌفدش 

ؽذ ّ ُش دّ پبی اّ سا لطغ کشد. پذس ّ هبدسػ 
ُویؾَ اّ سا ثَ هکتت هی ثشًذ. اهدذ یک ؽبگشد 

 ُویؾَ ًوشٍ اّل هی ؽْد الئك اعت ّ 

هؼلن لطیف یک هؼلن دلغْص ّ هِشثبى اعت. اّ دعت چپ ًذاسد ّلی ثب دعت 

 ساعت خْد ُویؾَ هی ًْیغذ

عبلَ اعت اّ دس صٌف دّ دسط هی خْاًذ.  8فتبًَ 

هبدسػ اّ سا هثل ثشادسػ دّعت داسد. فتبًَ ثب 

 ثشادس خْد یکدبی ثَ هکتت هی سّد
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یؼٌی هب  "لمذ کشهٌب ثٌی آدم"خذاًّذ دس لشآى کشین هی فشهبیذ: 

ثٌی آدم سا تکشین کشدٍ این. یؼٌی هب ثَ اًغبى ػضت ّ ازتشام 

یؼٌی توبم اًغبًِب دادٍ این. پظ اًغبى یک هْخْد هستشم اعت. 

فشق ًوی کٌذ کَ اّ عبلن ثبؽذ یب هؼلْل ّ  ،هْخْدات هستشهٌذ

اًغبى هؼلْل یب هؼیْة ًیض هيبثك تؼلیوبت لشآًکشین،  هؼیْة.

هستشم اعت ّ ًجبیذ ثَ اّ ثی ازتشاهی ؽْد. خذاًّذ دس آیَ ی 

یؼٌی گشاهی تشیي  "اى اکشهکن ػٌذ هللا اتمی کن"دیگش هی فشهبیذ: 

ؽوب ًضد خذاًّذ هتمی تشیي ؽوبعت. یؼٌی ُشکظ تمْایؼ ثیؾتش ثْد 

ش ّ هستشهتش اعت، فشق ًوی کٌذ اّ ًضد خذاًّذ اص دیگشاى گشاهیت

پظ هؼلْلیي ّ اّ عبلن ثبؽذ یب هؼلْل ّ هؼیْة، هشد ثبؽذ یب صى. 

ًٌذ ُوَ ی هؼیْثیي ًیض هبًٌذ ُوَ ی اًغبًِبی دیگش اعت ّ هب

زمْق ّ اًغبًِبی دیگش هستشهٌذ ّ هبًٌذ ُوَ ی اًغبًِبی دیگش اص 

 کشاهت اًغبًی ثشخْسداسًذ.

وَ ثَ کبس ثشدٍ هی ؽْد یکی هؼلْل ّ دس کؾْس هب افغبًغتبى دّ کل

 دیگشی هؼیْة.

ثَ کغی گفتَ هی ؽْد کَ عالهتی خْد سا دس اثش کذام زبدثَ هؼلْل 

 اص دعت دادٍ ثبؽذ.

ثَ کغی گفتَ هی ؽْد کَ ثقْست ًب عبلن اص هبدس هتْلذ ؽذٍ هؼیْة 

 ثبؽذ. 

هب هؼلْلیي ّ هؼیْثیي اص ًظش لْاًیي ثیي الوللی ّ لْاًیي کؾْس 

لبًْى اعبعی کؾْس  88هبدٍ وَ ی هشدم یک لغن زمْق داسًذ. دس ثب ُ

 "ُشًْع تجؼیض ثیي اتجبع افغبًغتبى هوٌْع اعت"هب آهذٍ اعت کَ 

یؼٌی ًجبیذ ثَ یک فشد عبلن اهتیبص ثیؾتش ًغجت یک فشد هؼلْل یب 

لْل یب هؼیْة هؼیْة دادٍ ؽْد. یؼٌی یک فشد عبلن اص یک فشد هؼ

د هؼلْل یب هؼیْة ثخبىش هؼلْلیت یب زمْق صیبدتش ًذاسد ّ فش

. هؼیْثیت خْد اص زمْق خْد هسشّم ًؾْد یب تُْیي ّ تسمیش ًؾْد

"دّلت ثَ هٌظْس لبًْى اعبعی کؾْس هب آهذٍ اعت:  9;دس هبدٍ 

خذهبت طجی ّ هغبػذت هبلی ثشای ثبص هبًذٍ گبى ؽِذا ّ هفمْدیي  

آًِب دس  ّ ثشای ثبصتْاًی هؼلْلیي ّ هؼیْثیي ّ عِن گیشی فؼبل

یؼٌی  جبهؼَ هطبثك ثَ احکبم لبًْى، تذاثیش الصم اتخبر هی ًوبیذ"

 دّلت زمْق هؼلْلیي ّ هؼیْثیي سا تنویي هی کٌذ. 

اىفبل هؼلْل ّ هؼیْة اص ُوَ زمْق هبًٌذ اىفبل غیش هؼلْل ّ غیش 

مبیغ ؽْد  بىّ هبًٌذ دیگش اىفبل ًجبیذ زمؾ ًذهؼیْة، ثشخْسداس ا

ذ. ىفل هؼلْل ّ هؼیْة ًتسمیش لشاس گیش ّ ًجبیذ هْسد تُْیي ّ
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ًجبیذ ثبیذ هبًٌذ یک ىفل غیش هؼلْل ّ غیش هؼیْة ازتشام ؽْد. 

 فذا صد، ایي یک گٌبٍ ثضسگ اعت.  گفتَ اّ سا کْس، کش ّ لٌگ

دس هؼلْلیي ّ هؼیْثیي هب تٌِب هؼلْلیت ّ هؼیْثیت آًِب سا هی 

ب هتْخَ آًِب ثیٌین، اعتؼذادُبئی دیگشی کَ دس آًِب ًِفتَ اعت ه

پشّسػ ثذُین یک ًفش کؾف ّ ًیغتین. اگش هب آى اعتؼذادُب سا 

فؼبل ّ ثب اًغبى عبلن دیگش یک هؼلْل ّ هؼیْة هی تْاًذ هبًٌذ 

 دس آهذ ثبؽذ.

 

 
 
 
 

 ّیژگیِبی اًغبى:

  اًغبى اؽشف هخلْلبت اعت. یؼٌی اص ُوَ ی هخلْلبت خذاًّذ

یب هؼلْل ّ . فشق ًوی کٌذ ایي اًغبى عبلن ثبؽذ ثِتش اعت

 هؼیْة

  زمْق داسد هؼلْل ّ هؼیْة اًغبىیک 

  لبثل ازتشام اعت هؼلْل ّ هؼیْة اًغبىیک 

  ًجبیذ هْسد ظلن، خؾًْت، تُْیي ّ یک اًغبى هؼلْل ّ هؼیْة

 تسمیش لشاس گیشد

  هؼلْل ّ هؼیْة ثش ػالٍّ زمْلی ثشگشدى پذس ّ هبدس ّ ىفل یک

 دّلت، ًیبصهٌذ هشالجت خبؿ ًیض ُغت

 

 ثشای هؼلن ؼولدعتْسال

  عبدٍ تْمیر دُیذ ّ ثب ؽبگشداى تکشاس  ثَ صثبىُذف دسط سا

 کٌیذ تب آًِب خْة ثفِوٌذ

  ُشعْال سا اص دّ یب عَ ؽبگشد ثپشعیذ ّ خْاة ُبی دسعت سا

 ثب عبیش ؽبگشداى تکشاس کٌیذ 

 هخقْفًب دس هْسد  ،ثسث ًوبئیذ هؼلْل ّ هؼیْة دس هْسد اًغبى

 ّ هؼیْة تْاًبئی ُبی یک اًغبى هؼلْل

  دس هْسد هغؤّلیت خبهؼَ دس ثشاثش اًغبى هؼلْل ّ هؼیْة فسجت

ًوبئیذ ّ ثَ ؽبگشداى ثگْئیذ کَ اگش کغی اص ُوغبیَ ؽوب 

 ًیبص ثَ کوک داؽت ثب اّ کوک کٌیذ

  دس هْسد ایٌکَ اًغبى هؼلْل ّ هؼیْة هبًٌذ اًغبى ُبی دیگش

 داسای زمْق اعت فسجت کٌیذ
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 ن کٌیذ. ثَ آًِب ّلت دُیذ تب ؽبگشداى سا دس چٌذ گشٍّ تمغی

ثقْست گشُّی سعن ُبی ففسَ سا دیذٍ هْسد ثسث لشاس دٌُذ، یک 

ًفش ثَ ًوبیٌذگی اص گشٍّ خْد گفتٌی ُبی آًِب سا ثَ آّاص 

 ثلٌذ ثگْیذ

  هتي صیش سعن ُب سا تْعو یکی اص ؽبگشداى ثخْاًیذ ّ هفِْم

آى سا اص ؽبگشداى ثپشعیذ ّ هؼٌی دسعت آًشا ثب ؽبگشداى 

 کشاس کٌیذت

 

 

 

 

 

 

 کبس ػولی دسط

  ؽبگشداى سا دس گشٍّ ُبی پٌح ًفشی تمغین کٌیذ ّ اص آًِب

 ثخْاُیذ دس ثبسٍ هؼلْلیي ّ هؼیْثیي ثذ یک خولَ ثٌْیغٌذ

 ّ سّی تختَ  ثِتشیي خولَ سا ثَ ػٌْاى خولَ سّص اًتخبة کٌیذ

اص ؽبگشداى ثخْاُیذ کَ ًْیغٌذٍ خولَ سا ثب کف  ثٌْیغیذ ّ

 ٌٌذصدى تؾْیك ک

 کَ هبًٌذ یک اًغبى غیش سا  هؼلْل ّ هؼیْةاًغبى  یک ؽبگشداى

سّی یک سعن ًؾبى هؼلْل ّ غیش هؼیْة کبسی سا اًدبم هی دُذ 

 ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ. فبزت ثِتشیي سعن سا دٌُذ

 دس ثشاثش یک ىفل هؼلْل ّ  ؽبگشداى سّیَ ًیک ّ سّیَ ثذ سا

 کٌیذتوثیل کٌٌذگبى سا تؾْیك . توثیل کٌٌذ هؼیْة

  ؽبگشداى توثیل ًوبیٌذ کَ خْاُؼ اص ُوغبیَ ثشای سفتبس ًیک

. یک هکلفیت اًغبًی ثشای اّ اعتثب یک فشد هؼلْل یب هؼیْة 

 توثیل کٌٌذگبى سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

 

 اسصیبثی

ثخبىش اىویٌبى اص ایٌکَ ؽبگشداى دسط سا دسک کشدٍ اًذ، تيجیك ّ 

 :ػولی کشدٍ هی تْاًٌذ اص آًِب ثپشعیذ

 َ؟هؼلْلیت ّ هؼیْثیت یؼٌی چ 

 چشا؟ ؟آیب یک اًغبى هؼلْل یب هؼیْة لبثل ازتشام اعت 
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  آیب یک ىفل هؼلْل یب هؼیْة ثب یک ىفل عبلن یک لغن زمْق

 ؟داسد

  اص لسبً لبًْى اعبعی کؾْس هب آیب ىفل هؼلْل یب هؼیْة هثل

 ؟یک ىفل عبلن زمْق داسد

 ؟د؟ چشاآیب ثبیذ ثَ یک ىفل هؼلْل یب هؼیْة کوک کش 

 

 کبس خبًگی

 ذئیدس هْسد اًغبى هؼلْل ّ هؼیْة ثب اّلیبی خْد فسجت ًوب 

  ثب اّلیبی خْد دس هْسد ایٌکَ ىفل هؼلْل ّ هؼیْة ًیض هثل

 ذیاىفبل عبلن زمْق داسد فسجت کٌ

  هؼلْل یب هؼیْة لبثل ازتشام اعت دس ثبسٍ ی ایٌکَ اًغبى

 ثٌْیغیذ

  ثکؾیذ ة کوک هی کٌذکغی سا کَ ثَ یک ىفل هؼلْل یب هؼیْسعن 

 

 

 

 دسط ًِن
 

 اعتفبدٍ جٌغی اص اطفبل

 

 ُذف:

ؽبگشداى دس هْسد اعتفبدٍ خٌغی اص اىفبل آگبُی زبفل ًوْدٍ، 

 اعتفبدٍ خٌغی اص اىفبل سا تْمیر دادٍ ثتْاًٌذ

 

 همبصذ:

 یؼٌی چَ؟ اعتفبدٍ خٌغی اص اىفبل 

 ؟مشس داسد چَ اعتفبدٍ خٌغی اص اىفبل 

 ی اص اىفبل دس لبًْى کؾْس هب آیب دس هْسد اعتفبدٍ خٌغ

 چیضی آهذٍ اعت؟

 ؟اعتفبدٍ خٌغی اص اىفبل تْعو کی فْست هی گیشد 

 ؟هب چَ ثبیذ ثکٌین کَ اعتفبدٍ خٌغی فْست ًگیشد 

 آیب ىفل کَ لشثبًی اعتفبدٍ خٌغی ؽذٍ، تمقیش اص ىفل اعت؟ 
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عبلَ اعت. ُش ّلت کَ یک هحفل ػشّعی یب  15ًغین 
خْؽی هی ؽْد، هحفل ّاال اّ سا ثَ خبًَ خْد هی ثشًذ ّ 

 ّ سا هی سلصبًٌذا

عبلَ اعت. کبکب خجبس یک آدم ثذ  8سخؾبًَ یک دختش 
اعت. اّ ُویؾَ سخؾبًَ سا دس ثغل هی گیشد ّ ثضّس 

 دعت اّ سا ثَ ثذى خْد هی هبلذ

کجیش یک آدم ثذ اعت. اّ ًدیت سا اریت هی کٌذ. 

ُویؾَ اّ سا هغخشٍ هی کٌذ، تْپ اّ سا ًوی دُذ ّ 

 س هی کٌذ کَ  گپ ُبی اّ سا لجْل کٌذاّ سا هدجْ

اخول یک ثچَ خْة اعت ّلی ػجذال ّ هٌصْس دّ 

ثچَ ثغیبس ثذ ُغتٌذ. آًِب اخول سا ُویؾَ دّ هی 

 صًٌذ ّ دعت خْد سا ثَ ثذى اّ هی صًٌذ

 

آدم ثذ اعت. عویَ یک دختش خْسد اعت. گالة خبى یک 

اّ عویَ سا ُویؾَ دس ثغل خْد هی گیشد ثب ایٌکَ عویَ ُیچ 
چیض گالة خبى ُن ًوی ؽْد. عویَ دّعت ًذاسد کَ گالة 

 خبى اّ سا دس ثغل ثگیشد
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 "اى اکشهکن ػٌذ هللا اتمی کن"لشآى کشین هی فشهبیذ:  خذاًّذ دس

ُشکظ تمْایؼ  یؼٌی گشاهی تشیي ؽوب ًضد خذاًّذ هتمی تشیي ؽوبعت.

ثیؾتش ثْد اّ ًضد خذاًّذ اص دیگشاى گشاهیتش ّ هستشهتش اعت. 

یؼٌی ُش کظ کبسُبی خْة اًدبم داد ّ کبسُبی ثذ سا تشک کشد، اّ 

 ًضد خذاًّذ هستشم اعت. 

یؼٌی هب  "لمذ کشهٌب ثٌی آدم"بی دیگش خذاًّذ هی فشهبیذ: ّ دس خ

اًغبى سا تکشین کشدٍ این. یؼٌی هب ثَ اًغبى ػضت ّ ازتشام دادٍ 

این. اًغبى یک هْخْد هستشم اعت. ّ هْخْد هستشم ُویؾَ کبسُبی 

 ًیک ّ خْة اًدبم هی دُذ ّ ُیچ ّلت کبس ثذ اًدبم ًوی دُذ.

ىفبل اعت. ىفل ًیض هبًٌذ کالى اعتفبدٍ خٌغی اص ا ،ثذتشیي کبس

اعتفبدٍ خٌغی اص اىفبل ثذتشیي ثی ازتشاهی ّ عبل هستشم اعت. 

اعتفبدٍ خٌغی اص اىفبل اص لسبً لبًْى کؾْس تُْیي ثَ ىفل اعت. 

هب خشم اعت. ُشکظ هشتکت ایي خشم ؽْد، اگش خشهؼ عٌگیي ثبؽذ 

 ؽْد.  یعبل صًذاً ;7هوکي اعت تب 

( تدبّص ثخبىش غشایل 7) گفتَ هی ؽْد: ثَ ایي هْاسد تجبّص جٌغی

( توبط ًبخبئض 9( ثچَ ثبصی ّ سلقبًیذى ثچَ ُب دس هسبفل )8خٌغی )

( هدجْس کشدى اىفبل ثَ ;( ثب ؽبًَ صدى دختشاى ):ثَ دختشاى )

( چؾوک صدى ّ اعتفبدٍ اص گپ ُبی صؽت ;ثشآّسدٍ کشدى غشایل خٌغی )

 وَ ثشٌَُ ثَ اىفبل.یش ثشٌَُ یب ًی( ًؾبى دادى تقبّ>ثَ اىفبل )

 

تدبّص خٌغی اص ىشف یک فشد ثب لذست یب صّس آّس فْست هی گیشد. ّ 

هوکي اعت ثَ صّس اًدبم ؽْد یب ىفل سا ثبصی ثذُذ ّ اّ سا هْسد 

 تدبّص لشاس دُذ. 

ثَ ُش فْست کَ اص ىفل اعتفبدٍ خٌغی ؽْد، تمقیش اص ىفل ًیغت. 

مقش ّ گٌبُکبس زغبة ىفل کبهالً ثی گٌبٍ اعت. ىفل ًجبیذ خْد سا ه

 گٌبُکبس کغی اعت کَ اعتفبدٍ خٌغی کشدٍ اعت. کٌذ.

هؼلویي ّ ّالذیي چَ ثبیذ ثکٌٌذ کَ اص تجبّص جٌغی ثَ اطفبل 

( ُشگض اىفبل سا لت ّ کْة، تُْیي ّ تسمیش ًکٌیذ 7) جلْگیشی ؽْد؟

( ثب اىفبل سّیَ دّعتبًَ داؽتَ ثبؽیذ تب ثَ ؽوب اػتوبد کٌذ 8)

َ ُبی خْسد سا ًبظش خبى یک آدم دغلجبص اعت. اّ ثچ

ثبصی هی دُذ. ثَ ًبصش هی گْیذ کَ اّ اگش ُش 
خْاُؼ ًبظشخبى سا لجْل کٌذ، ًبظشخبى ثَ اّ پْل 

 صیبد هی دُذ
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( ثب هؼلن، :کَ اىفبل ؽوب سفیمبی خْة داسًذ ) ( هيوئي ؽْیذ9)

( ثَ زشفِبی اىفبل ;هشثی ّ سفیمبی اىفبل خْد دس توبط ثبؽیذ )

( >خْد گْػ دُیذ ّ عْاالت آًِب سا ثب زْفلَ هٌذی خْاة دُیذ )

هْاظت اىفبل خْد ثبؽیذ ّ اگش آًِب کذام هؾکل داسًذ، دس هْسد 

هیض هبًٌذ دیذى فلن ُبی ( اص اػوبل تسشیک آ=) هؾکل ؽبى گپ ثضًیذ

 .خْد داسی کٌیذ ،ًیوَ ثشٌَُ ّ هغتِدي زذ الل دس زنْس ىفل

خغن ىفل اص  (7)اطفبل ثشای سُبئی اص تجبّص جٌغی چَ ثبیذ ثکٌٌذ؟ 

( اُویت اػنبی ثذى خْد سا 8خْدػ اعت ُیچکظ دیگش زك ًذاس )

زشفی صد یب ىْسی دعت خْد سا ثَ ىْسی ( اگش کغی ثَ ؽوب 9ذ )یثفِو

( :وب صد کَ ؽوب سا ًبسازت کشد، لبىغ ثبؽیذ ّ ثگْئیذ ))ًَ(( )ؽ

( ایي ّالؼَ سا ثَ ;تغلین ًؾْیذ، ثلٌذ فشیبد کٌیذّ ثگشیضیذ )

( >اػتوبد داسیذ هيشذ کٌیذ ّ اص اّ کوک ثخْاُیذ ) اّ کغی کَ ثَ

( تسفَ یب ؽیشیٌی اص کغی =ثب افشاد ثی گبًَ ثَ ُیچ خبی ًشّیذ )

 ًکٌیذ کَ ًوی ؽٌبعیذ لجْل 

 

 :پیبهذُبی اعتفبدٍ جٌغی اص اطفبل

 هوکي اعت ثَ هشگ لشثبًی هٌدش ؽْد 

 اثشات ػویك خغوی ثش خبی هی گزاسد 

 صًذگی لشثبًی اص لسبً خٌغی کبهالً هختل هی ؽْد 

  تأثیشات ثذ سّاًی هبًٌذ افغشدگی، ثذ ثیٌی، اًضّا، ثی

 اػتوبدی، تشط ّ اميشاة سا ثذًجبل داسد

 

 

 ؼلنثشای ه دعتْسالؼول

  عبدٍ تْمیر دُیذ ّ ثب ؽبگشداى تکشاس  ثَ صثبىُذف دسط سا

 کٌیذ تب آًِب خْة ثفِوٌذ

  ُشعْال سا اص دّ یب عَ ؽبگشد ثپشعیذ ّ خْاة ُبی دسعت سا

 ثب عبیش ؽبگشداى تکشاس کٌیذ 

  ثسث ًوبئیذ هخقْفًب دس هْسد  خٌغی عؤ اعتفبدٍدس هْسد

 اىفبل اصخٌغی  اعتفبدٍآعیجِبی 

 ّلیت خبهؼَ دس ثشاثش اعتفبدٍ خٌغی اص ىفل فسجت دس هْسد هغؤ

ًوبئیذ ّ ثَ ؽبگشداى ثگْئیذ کَ اگش کغی اص ُوغبیَ ؽوب 

 ًیبص ثَ کوک داؽت ثب اّ کوک کٌیذ

  َخٌغی هٌبفی دعتْسات ؽشػی ّ  عؤ اعتفبدٍدس هْسد ایٌک

 لبًًْی هب اعت فسجت کٌیذ

  ًجبیذاعت دس هْسد ایٌکَ اًغبى یک هْخْد لبثل ازتشام ّ 

 فسجت کٌیذ خٌغی لشاس گیشدعؤ اعتفبدٍ هْسد 
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  ؽبگشداى سا دس چٌذ گشٍّ تمغین کٌیذ. ثَ آًِب ّلت دُیذ تب

ثقْست گشُّی سعن ُبی ففسَ سا دیذٍ هْسد ثسث لشاس دٌُذ، یک 

ًفش ثَ ًوبیٌذگی اص گشٍّ خْد گفتٌی ُبی آًِب سا ثَ آّاص 

 ثلٌذ ثگْیذ

  ثخْاًیذ ّ هفِْم هتي صیش سعن ُب سا تْعو یکی اص ؽبگشداى

آى سا اص ؽبگشداى ثپشعیذ ّ هؼٌی دسعت آًشا ثب ؽبگشداى 

 تکشاس کٌیذ

 

 کبس ػولی دسط

  ؽبگشداى سا دس گشٍّ ُبی پٌح ًفشی تمغین کٌیذ ّ اص آًِب

 ثخْاُیذ دس ثبسٍ اًغبى خْة ّ اًغبى ثذ یک خولَ ثٌْیغٌذ

 ّ سّی تختَ  ثِتشیي خولَ سا ثَ ػٌْاى خولَ سّص اًتخبة کٌیذ

اص ؽبگشداى ثخْاُیذ کَ ًْیغٌذٍ خولَ سا ثب کف  ٌْیغیذ ّث

 صدى تؾْیك کٌٌذ

  سا سّی یک سعن ًؾبى دٌُذیک هْسد تدبّص خٌغی ؽبگشداى .

 فبزت ثِتشیي سعن سا ثب کف صدى تؾْیك کٌیذ

  ؽبگشداى توثیل ًوبیٌذ کَ خْاُؼ اص ُوغبیَ ثشای سفتبس ًیک

ى ثب کف صدى . توثل کٌٌذگبیک هکلفیت اًغبًی ثشای اّ اعت

 تؾْیك کٌیذ

 

 

 

 

 

 

 

 اسصیبثی

ثخبىش اىویٌبى اص ایٌکَ ؽبگشداى دسط سا دسک کشدٍ اًذ، تيجیك ّ 

 ػولی کشدٍ هی تْاًٌذ اص آًِب ثپشعیذ:

 ٍ؟اىفبل چَ اعت اصخٌغی  اعتفبد 

 ٍ؟اىفبل چَ مشس داسد اصخٌغی  اعتفبد 

  چشا؟ ؟غیش لبًًْی اعت ػولاىفبل یک  اصخٌغی اعتفبدٍ آیب 

 ؟تمقیش اص ىفل اعت ،خٌغی ؽذٍ اعتفبدٍ ىفل کَ لشثبًی آیب 
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 کبس خبًگی

 ذ ّ دسط کتبةئیدس هْسد تدبّص خٌغی ثب اّلیبی خْد فسجت ًوب 

 ذیذ ّ ًظشات آًِب سا پشعبى کٌیثَ آًِب ًؾبى دُ سا

  ثب اّلیبی خْد دس هْسد ایٌکَ تدبّص ثَ اىفبل یک ػول غیش

 ذیؽشػی ّ غیش لبًًْی اعت فسجت کٌ

 ؽشیؼت  ىایٌکَ تدبّص خٌغی ثَ اىفبل هخبلف لبًْبسٍ ی دس ث ّ

 خلوَ ثٌْیغیذ چٌذ اعت

  ایٌکَ اًغبى یک هْخْد هستشم اعت ّ ًجبیذ ثَ اّ دس ثبسٍ ی

 ثی ازتشاهی ؽْد چٌذ خولَ ثٌْیغیذ

 

 

 

 

 

 

 پبیبى


