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 مايپ ياراد

تّلع

ريدغ ديع زور رد )مالسلا هيلع(يلع ترضح تمامادراوم

ديؤم

تيمها

قيداصم

تّلع

يگلاس هدزاي اي هدزيس رد توبن لوبق
تيبملا هليل رد دوخ ناج ندرك ربمغيپ يادف يارب يگدامآ

»اماما ساّنلل كلعاج ىّنا لاقّ نهمتأفتاملكب هبر ميهاربا ىلتبا ذا و«هيآ

راوشد ياه ناحتما ندنارذگ تّلع

فلتخم ياه  هصرع رد مدرم داهج و عافد نتشادن زرم و دح

اهاج هيقب و ربيخ ،نينح ،دحا ،ردب رد گرزب ياه ناحتما

جيسب ي هتفه

ريدغ ديع ات نابرق ديع نيب عطقم

)مالسلا هيلع(رقاب ماما تداهش

انم رد لاس هد ات ناشتلحر دوبداي يرازگرب رب ينبم)مالسلا هيلع(رقاب ماما تيصو

راگدرورپ فرط زا تماما هب )مالسلا هيلع(ميهاربا باصتنا

مايا نيا گرزب ياه تبسانم

 تانايب
 راديد رد
نايجيسب

اه خسم و اه  فيرحت لباقم رد يمالسا ليصا نايرج روآداي

تماما ي هلئسم اب لاصتا و طابترا تيمها

دهاش

يگدنز لوط رد تخس تاناحتما ندنارذگ تّلع

رصاعم يايند رد جيسب دوخ ندوب ريظن يبتّلعتيمها

يهلا كمك هب نآ ققحت و تقيقح نيا هب ماما ينارون لد ِيباي تسد نمؤم مدرم رونم ياه لددعاسم ي هنيمزجيسب ءاشنم

 اه هار نيا راركت لامتحا ندش فيعض

يريگ هجيتن

دنك دولآ تمهت و شوشم ار اضف هك يمادقا ره ندوب رضم

هجيتن

مدرم داحآ زا نئاخ رصنع ييادج تلع دوش يهتنم تريصب هب هك يمادقا ره ندوب ديفم

يمالسا يروهمج اب مرن ي ههجاوم هب رابكتسا تيولوا رييغت

زورما ي هتفرشيپ يطابترا تاناكما رازبا

مرجمريغ و مرجم ندش طولخم تّلع

هباشم قافتا رطاخ هب رگيد ياهروشك رد عاضوا ندش ضوعتيساسح

 ماظن اب تخس ههجاوم رد نمشد تسكشءاشنم

يموق ياه شروش نتخادنا هار هب قيداصم

تريصب ام توق ي هطقن

بيسآ
مدرم ندش نيبدب

دارفا يمگردرس

نابهگن ياروش دننام ،روشك يمسر نيلوئسم راك رد ينكفاديدرت
تاباختنا زا سپ ي هنتف رد روشك ترازو و دهاش

تّلع
مدرم ياه لد رد ينكفاديدرت

نيلماع صيخشت رد نيلوئسم يناوتان

مرن گنج

بالقنا لوا رد اتدوك نتخادنا هار هب

يليمحت گنج نتخادنا هار هب

يگنهرف ياهرازبا ي هليسو هب گنجينعم

غورد اه تسايس
ذوفن

ينكارپ هعياش

فده

مدرم ياه نهذ و اه لد رد ديدرت داجيا

تاباختنا زا دعب ياياضق رد فالتخا داجيا رد يعس و ييوج هناهب قادصم

زومآ تسد دناعم رصانع فالخ ياهراك

هلباقم هار

ترورضتريصب داجيا

روشك لالقتسا و بالقنا نافلاخم لباقم رد مدرم داحتا

رابكتسا و اكيرمآ هب روشك ميدقت نافلاخم فده

هتخورفدوخ رصانع زا-ماوع ات صاوخ زا- مدرم ي هدوت ييادج فده

اضف ي هدننك شوشغم ياه فرح و تاراهظا يخرب شلاچ

همزال

ترورض

داعبا

رگيدكي هب تبسن

نالوئسم هب تبسن

ناگبخن هب تبسن

تّلععنامدنهاوخ يم ار روشك حلاصم هك يناسك ي همهبطاخم

اه نآ ياه تسايس نييعت لحم ندوب كوكشم

تسا ينكفا فالتخا ورگ رد اه نآ نان

نالوئسم هيلع تمهت و يزاس هعياشيسانش بيسآ

اه نآ شود رب روشك ياهراب نتشاد رارق تيساسح

سلجم سيئر

ماظن تحلصم صيخشت عمجم سيئر
هيئاضق ي هوق سيئر

روهمج سيئر

نمشد يارب نيلوئسم و مه هب تبسن اه لد ينيبدب ندوب بولطمتيمها دهاشنالوئسم هب مدرم دامتعا موزلترورض

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

1 هحفص

يجيسب ناناوج

جيسب

يرايشوه ظفحامهفيظو



يجيسب ناناوج

نيزاوم تياعر و هزيگنا ،تريصب ،ناميا ي هظحالم
مه اب همه اهرايعم و

عونتم ياه هصرع رد جيسب روضح هب هجوت

هدنيآ هب ديما و لماك ناميا ،تدش اب اه هزيگنا ظفح
اه صيخشت رد تقد لاح نيع رد

نيمه اب زج مزال ياهراك يرايسب نتفرگن ماجنا
ناشوج ناميا و يجيسب ي هيحور ترورض

نيا دوجو اب بالقنا هب ندز همطل رد نمشد يناوتان
 دنهاوخ يم نمشد قيوشت اب هك يناسك راك يگدوهيبپ هجيتنتّنم يب و دزم يب تمدخ و افص و قدص ي هيحور

دنوش هجاوم يمدرم ميظع تكرح اب
تسناد قفانم ناوت يمن اطخ كي درجم هب ار سك ره

تقد ترورض
ناوت يمن ام ركف فالخ يفرح درجم هب ار سك ره

تسناد هيقف تيالو دض

جيسب

ي همه اب مدرم نيرت نمؤم و نيرتهب زا يعمج دوروينعم
دراد جايتحا نآ هب روشك هك يا هصرع ره رد ناوت

يلم تّزع و ،يراگدنام ،يرادياپ زمر تيمها

ناشن و مان ندوبن حرطم
يگژيو

نا تيمها هب ندركن هجوت و انعم نيا هب ندرك تداع يسانش  بيسآ

روشك ياهزرم و لالقتسا زا عافد ي هصرع رد روضح

قيداصم

يگژيو

رد نمشد طلست و روشك تشونرس ندش توافتمتيمهادهاش
و لاح رد مه ار هداوناخ هك يناوج ندماينقادصميمومع تكرح و ناجيه نيا ندماين دوجو هبگنج رد نيفعضتسم جيسب نتشادن روضح تروص

داد يم رارق ماظن و بالقنا زا عافد ياوه

فلتخم راشقا زا مدرم ريثك عمج روضح

قيداصم
ناوج و ريپ

درم و نز

ناحتما نيرتالاب تيمها

روشك تّزع و لالقتسا ظفح هجيتن

يمالسا ماظن ياه نامرآ ظفحفده

قيداصم

يگنهرف شخب رد ريثأت

مدرم جيسب ميظع نايرج طسوت يسايس يگداتسيا

يگدنزاس رد تكرش

يملع ياه هصرع رد يجيسب ناناوج روضح

يسايس رادتقا تيبثت هجيتن

جيسب ياهورين ي هليسو هب هدش ماجنا ميظع ياهراك قادصم

تيفرظ ي همه زا هدافتسا
ندوبن ناشن و مان لابنداهيگژيو

جيسب زا يماظن ًارصحنم روصتقادصم

ينمشد تّلع

فلتخم ياه هصرع رد جيسب روضح و يگدرتسگ نالطب تّلع

جيسب يباي نامزاس لكش ندوبن ديلقت و راركت لباقهجيتن قادصم

اه يگژيو

ردتقم

يندشن مامت

ريگارف

مدرم فلتخم راشقا نايم رد روضحقيداصم

اتسور و رهش رد روضح

رياشع نايم رد روضح

هيملع ياه هزوح رد روضح

هاگشناد رد روضح

جيسب رد تريصب و ناميا ندوب رايعم تّلع

ناميا رثا رد راك هب ندش دراو
لد زا هديشوج

رثا
يگنوگچ و اهرايعم صيخشت

تريصب اب ،تكرح

هجيتن

دنلب ي هّلق كي دننام جيسب نتفرگن رارق جامآ

يراذگريثأت و رادتقا نيع رد جيسب تيمولظم

تيمولظم اب رادتقا تافانم مدعركذت

يراذگرثا نيا تيوقت

دوب دوخ نامز ياه ناسنا نيرت مولظم ءزج ينيمخ ماما دهاش

نارود ياه ناسنا نيرت يوق ناونع هب)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما ندش عقاو مولظم

نآ يراذگريثأت و رادتقا نيع رد بالقنا و ماظن تيمولظم فلتخم ياياضق رد جيسب يدمآراك شيامندشاب جيسب هك يمادام ،ماظن ندشن ديدهتتيمها دهاش

يسانش بيسآ و دوخ تبقارمهفيظو
ترورض

تكرح ره تيقفوم يارب مزال ياهراك زا يكي تفرشيپ هار ينيب شيپلمكم تيلاعفتيمها

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

2 هحفص

 تانايب
 راديد رد
نايجيسب

مرن گنج
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نتساوخن دزم و رجا

ناميا

افصو قدصاههصخاش

ناشوج ناميا

تنم و دزميب تمدخ


