
 ِغبٌؼٗ ثشتش
 

 

ػٛاًِ صيبدي ثشاي ِٛفميت دس تسقيً ٚخٛد . يىي اص ػًٍ ٔبوبِي ٘بي تسقيٍي سٚػ ٔبدسعت ِغبٌؼٗ اعت 
داسد وٗ ِي تٛاْ اص ػٛاًِ ِّٙي ّ٘چْٛ ِؼٍُ ِب٘ش ٚ وبس آصِٛدٖ ، پؾتىبس ٚ خذيت ، ِسيظ ِٕبعت خبٔٛادگي 

دس ثغيبسي اص ِٛاسد ّ٘ٗ ؽشايظ تب زذي لبثً لجٛي اعت اِب دأؼ آِٛص ، سٚػ ٘بي . ٔبَ ثشد . . . .  ٚ 
. فسير ِغبٌؼٗ سأّي دأذ 

ؽبيذ ثؼضي اص دأؼ آِٛصاْ گّبْ ِي وٕٕذ ثب صيبد ِغبٌؼٗ وشدْ اص ثميٗ ِٛفك تش خٛإ٘ذ ثٛد ٌٚي اص عٛيي ثٗ 
ثؼضي ديگش گّبْ ِي وٕٕذ وٗ ثب ثي خٛاثي وؾيذْ ِي تٛإٔذ دس تسقيً .دسعت ِغبٌؼٗ وشدْ ثي تٛخٗ ثبؽٕذ 

ِٛفك ثبؽٕذ اِب ايٓ گشٖٚ ُ٘ اؽتجبٖ ِي وٕٕذ دس ايٕدب ثشاي اّ٘يت سٚػ ٘بي ِغبٌؼٗ دٚ ثبسٖ خبعش ٔؾبْ ِي 

     وٕيُ
 

ثغيبسي اص ٔبوبِي ٘ب دس تسقيً ثٗ خبعش ثذ ِغبٌؼٗ وشدْ ٚ ٔذأغتٓ افٛي 
 . سٚػ ٘بي ِغبٌؼٗ دسعت اعت

 
يىي اص ِّٙتشيٓ چيض٘بيي وٗ ٘ش دأؼ آِٛص ثبيذ ثذأذ آْ اعت وٗ سٚػ ِغبٌؼٗ ٚ يبدگيشي ٘ش دسط ِّىٓ 

اعت ثب دسط ديگش ِتفبٚت ثبؽذ ٚ ؽّب ثبيذ اص ِؼٍّبْ ثخٛا٘يذ وٗ سٚػ ِغبٌؼٗ دسط سا وٗ تذسيظ ِي وٕذ ثٗ 
. ؽّب ثيبِٛصد 

 
 

ٔىبتي ثشاي ِغبٌؼٗ ثشتش  
دس ِغبٌؼبت خٛد ثبيذ تٕٛع ايدبد وشد ثٗ عٛس ِثبي اگش لشاس ثبؽذ عبػبتي سا فشف ِغبٌؼٗ وشد ٔجبيذ ّ٘ٗ  -  1

وّي اص ٚلت سا ثبيذ ثٗ ِشٚس ِغبٌت ديگشي گزاسيذ يب ِختقشي دسثبسٖ . ٚلت سا ثشاي أدبَ يه وبس فشف وشد 
آيٕذٖ ثشٔبِٗ سيضي وشد وّي ِغبٌؼٗ آصاد داؽت وّي تٕٛع ثٗ ّ٘بْ خٛثي اعتشازت وشدْ اعت ، اگش فىش أغبْ 

. فؼبٌيتٙبي ِتٕٛػي داؽتٗ ثبؽذ وبسايي ثيؾتشي خٛا٘ذ داؽت 
 ّ٘يؾٗ ثبيذ يبدداؽت ٚ ِغٍجي ُِٙ ثٗ ّ٘شاٖ داؽت وٗ ّ٘ٗ خب ثتٛاْ اص آْ ثٙشٖ گشفت ثغيبس ِفيذ اعت وٗ – 2

يه وتبة خيجي يب وبستي ؽبًِ ِغبٌت وٍيذي وٗ ِي خٛا٘يُ آْ سا فشا گيشيُ ثٗ ّ٘شاٖ داؽتٗ ثبؽيُ ِىبْ يبدگيشي 
خبيي اعت وٗ أغبْ آٔدب ٘غت يؼٕي اگش ّ٘ٗ خب ِغٍجي ثٗ ّ٘شاٖ ٔذاؽتٗ ثبؽيُ ثٙبٔٗ خٛثي ثشاي يبد ٔگشفتٓ 

. داسيُ 
 ٚلتي ثٗ تٕٙبيي ِغبٌؼٗ ِي وٕيُ ايٓ اِىبْ ٚخٛد داسد وٗ عبػتٙب پؾت ِيض ثٕؾيٕيُ ثذْٚ ايٓ وٗ فشاگيشي – 3

ثٗ عٛس لبثً « دس سٚيب سفتٓ »  چٕذأي داؽتٗ ثبؽيُ صِبٔي وٗ ػضٛ يه گشٖٚ فؼبي ِغبٌؼبتي ثبؽيُ اِىبْ 
. ِالزظٗ اي وب٘ؼ ِي يبثذ 

 دس ِغبٌؼٗ ٔجبيذ وّبي گشا ثٛد يؼٕي ٔجبيذ خيٍي ٚعٛاط داؽتٗ ثبؽيُ ٚ ٘ش لذس ِغبٌؼٗ وٕيُ اص تٛأبيي خٛد – 4
اعّيٕبْ زبفً ٔىٕيُ وّبي گشايبْ اغٍت ثٗ دٌيً أدبَ دادْ وبًِ تؼذاد وّي اص وبس٘ب دس ٔٙبيت ، ثب أجبؽتٗ ؽذْ 

وبس٘بي ُِٙ ِٛاخٗ ِي ؽٛيذ خغش ٚالؼي پبفؾبسي دس أدبَ يه وبس سديف ؽذْ ثميٗ وبس٘بي أدبَ ٔؾذٖ اعت 
. وٗ دس ّ٘بْ صِبْ دس زبي أجبؽتٗ ؽذْ ٘غتٕذ 

تذاثيش ثغيبس پيچيذٖ اختٕبة اص ِغبٌؼٗ » ٔجبيذ تٍف وشد افشاد ثب ٘ٛػ ثٗ « تفىش دس ثبسٖ ِغبٌؼٗ »  صِبْ سا ثٗ 
: ِبٕٔذ ِٛاسد ريً آؽٕب ٘غتٕذ « 
 

.  ـــ تّيض وبسي ، ِشتت وشدْ ٚ تظب٘ش ثٗ ايٓ وٗ لجً اص ِغبٌؼٗ أدبَ دادْ آْ وبس٘ب الصَ اعت 
.  ـــ أدبَ دادْ وبس٘بي وٛچه ٚ آعبْ ثٗ ػٕٛاْ سا٘ي ثشاي ثٗ تب خيش أذاختٓ ؽشٚع يه وبس ُِٙ ثضسگ 

.  ـــ پيذا وشدْ فؼبٌيتٙبي خبيگضيٕي
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. ثبيذ اص وٕبس ِٛأغ سد ؽذ ، ٕ٘گبِي وٗ ثٗ ِغٍجي ِي سعيُ وٗ چيضي دسثبسٖ آْ ّٔي دأيُ ٔجبيذ ِتٛلف ؽٛيُ 
ثبيذ ِٛضٛع ثؼذي سا ِغبٌؼٗ ّٔٛد ؽبيذ عبدٖ تش ثيبْ . ثٍىٗ ثبيذ آْ سا ِبٕٔذ خضيشٖ وٛچىؼ پؾت عش ثگزاسيُ 

. ؽذٖ ثبؽذ ِّىٓ اعت پظ اص ايٓ وٗ ثٗ چٕذ ِٛضٛع ٚ ِغٍت تغٍظ پيذا وشديُ آْ ِؾىً خٛد ثٗ خٛد زً ؽٛد 
أغبْ ٔجبيذ خٛد سا ثٗ سٚػ ِغبٌؼبتي وٗ ثٗ عٛس اتفبلي ثشگضيذٖ ِسذٚد وٕذ ٚ اص سٚؽٙبي ِتفبٚت عٛدِٕذ ٔيض 

. ثٙشٖ خٛيذ 
ثبيذ وبسي وٕيُ وٗ ٘ش ففسٗ اص يبد داؽتّبْ ثب ففسبت لجً فشق داؽتٗ ثبؽذ ايٓ ثبػث ِي ؽٛد ٘ش ففسٗ دس 

خبعشِبْ ثّبٔذ تّبَ ففسٗ سا ٔجبيذ پش وشد ثٍىٗ ثبيذ خبي خبٌي ثشاي افغالزبت ثؼذي ٚ ِغٍت اضبفي لشاس 
. د٘يُ 

 

. خٛأذْ ِفيذ ثب اعتفبدٖ اص لٍُ اِىبْ پزيش اعت 
ثبيذ دس زبي ِغبٌؼٗ ٔىبت ُِٙ سا دس وٕبس ففسبت يبدداؽت وشد ٚ ثب اعتفبدٖ اص ِبژيه يب ؽجشٔگ   *

ايٓ ِٛضٛع ثٗ ِب اِىبْ ِي د٘ذ تب ثٗ عٛس ِغتّش ثب ِغبٌت . لغّت ٘بي ُِٙ سا ِؾخـ وشد 
. وتبة استجبط داؽتٗ ثبؽيُ 

ثبيذ دس زبٌي وٗ ِغبٌؼٗ ِي وٕيُ عٛاالتي ِغشذ وشدٖ ٚ ثٕٛيغُ وٗ ِٛخت ِي ؽٛد ثؼذ٘ب دس آْ *
. ِٛسد خٛد سا ثيبصِبييُ

خالفٗ ٔٛيغي ِٙبست ثغيبس عٛدِٕذي اعت وٗ . زتّْب ثبيذ دس زبي ِغبٌؼٗ خالفٗ ثشداسي وشد *
ثب تّشيٓ پيؾشفت ِي وٕذ ِٙبست يبفتٓ دس خالفٗ ٔٛيغي ثٗ أغبْ وّه ِي وٕذ تب زدُ ِغبٌجي 

ايٓ ِٙبست خٛد ثٗ خٛد أغبْ سا ثٗ تقّيُ گيشي ساخغ ثٗ .وٗ ِي خٛا٘ذ يبد ثگيشد وّتش ؽٛد 
. ِٛاسد ُِٙ ٚ غيش ُِٙ ٚاداس ِي عبصد ٚ ِٛخت خٍٛگيشي اص اتالف ٚلت ٚ أشژي ِي ؽٛد 

. ٚضٛ داؽتٓ ثٗ ٕ٘گبَ ِغبٌؼٗ ثبػث ؽبداثي خغُ ٚ سٚذ أغبْ ٚ تّشوض زٛاط ِي ؽٛد *
. خٛأذْ دػبي ِغبٌؼٗ لجً اص ؽشٚع ثٗ وبس ِي تٛأذ اثش ثخؼ ثبؽذ *
 

اٌُٙ اخشخٕي ِٓ  ظٍّبت ، اٌُٛ٘ ٚ اوشِٕي ثٕٛس اٌفُٙ اٌُٙ افتر ػٍيٕب اثٛاة  
 

سزّته ٚ أؾشػٍيٕب خضائٓ ػٍِٛه ثشزّته يب اسزُ اٌشازّيٓ 
 
 
ثغيبس ُِٙ اعت ٔجبيذ فشاِٛػ وشد وٗ زتي ، اگش پيؼ ِغبٌؼٗ خيٍي عغسي ُ٘ ثبؽذ ثبيذ « پيؼ ِغبٌؼٗ » *

. آٔشا أدبَ داد
ٔٛؽتٓ ٔىبت اعبعي ٚ ِؾخـ وشدْ ِغبٌت ُِٙ ثغيبس ِفيذ اعت وٗ ِب سا دس ِشٚس عشيغ . ٔت ثشداسي *

. يبسي خٛا٘ذ وشد
، فٛق اٌؼبدٖ ِفيذ اعت ٚ ثبيذ ِغبٌت . . . . ختٗ ؽذٖ ثٗ فٛست سٚصأٗ ، ٘فتگي ، .تىشاس ِشتت ِغبٌت آَ*

. عٛسي دس ر٘ٓ خبي گيشد تب ٘شگض فشاِٛػ ٔؾٛد 
 ((خضيي اص زبفظٗ ثٍٕذ ِذت ِب سا تؾىيً دٕ٘ذ  ))

. چٕذ دليمٗ ِغبٌؼٗ پظ اص والط ، اگش اص پيؼ ِغبٌؼٗ پش اّ٘يت تش ٔجبؽذ ، وُ اّ٘يت تش ُ٘ ٔخٛا ٘ذ ثٛد 
. اٌجتٗ تدشثٗ ٘بيي وٗ ثّش ثخؼ ثٛدٖ أذ . ثبيذ اص تدشثٗ ٘بي ؽخقي خٛد ثشاي ِغبٌؼٗ ثٙتش وّه ثگيشيُ *
 
 
 
ِٛاسدي ُ٘ چْٛ ِىبْ ِغبٌؼٗ ، سٚؽٓ ثٛدْ فضبي ِغبٌؼٗ ، خشيبْ ٘ٛاي تبصٖ ، اعتشازت دس ثيٓ ِغبٌؼٗ ٚ *

غيشٖ ثغيبس ُِٙ اعت اٌجتٗ ٔجبيذ دس ايٓ ِٛاسد خيٍي ٚعٛاط داؽت ثشاي ِغبٌؼٗ دس ّ٘ٗ ؽشايظ ، چٗ آساَ ٚ 
عبوت ٚ چٗ ؽٍٛؽ ٚ پش عشٚ فذا ثبيذ تّشيٓ وٕيُ صيشا دس ثؼضي اص ِٛالغ ٔبچبس ثٗ ِغب ٌؼٗ دس ايٓ ؽشايظ 

. خٛا٘يُ ثٛد 
دأغتٓ عشذ ٚ ثشٔبِٗ دس ِغبٌؼٗ ثغيبس ثّش ثخؼ اعت اٌجتٗ ثشٔبِٗ ٘بي لبثً اخشا أؼغبف پزيش ٚ دس زذ تٛاْ 

 .
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. ثٙتش اعت عشزٙب ٚ ثشٔبِٗ ٘بي ِغبٌؼبتي سا ثٗ اعشافيبْ ثگٛييُ تب دس أدبَ آٔٙب ثيؾتش تالػ وٕيُ *
 
 
 

 
اص عبدٖ ثٗ ِؾىً , خٛأذْ ثيؼ اص زذ 

خٛأذْ ٚ ثي ٚلفٗ خٛأذْ اص ػٛاًِ آعيت 
. صا دس ِغبٌؼٗ دأؼ آِٛصاْ اعت 

 
 
 

 
 

                                                                         دفـــتـــش ِـــؾــبٚسٖ 
 19 دثيشعتبْ ٚ ِشوض پيؼ دأؾگب٘ي ّٔٛٔٗ دٌٚتي ثؾشي  َ 

 

لغّت دَٚ 
: گزسخٛأي 

خٛأذْ ٚ فُٙ وٍّبت ٚ خّالت ِٙبستٙبي الصَ . خٛأذْ پبساگشافٙب ّ٘شاٖ ثب دسن آٔٙب ٘ذف ٔٙبيي خٛأذْ اعت 
٘غتٕذ وٗ عشأدبَ ثٗ خٛأذْ پبساگشاف ِٕتٙي ِي ؽٛٔذ ثٗ ػالٖٚ خٛإٔذٖ ازتّبالا٘ذاف ِتفبٚتي اص خٛأذْ 

. پبساگشاف داسد عٗ ٘ذف ػّذٖ ثشاي خٛأذْ پبساگشاف ٚخٛد داسد
ثٗ ِٕظٛس ايذٖ افٍي يب ِشوضي پبساگشافي سا ِي تٛاْ خٛأذ وٗ ايٓ سا گزس خٛأي يب عغسي خٛأي ِي  -1

     .ٔبِٕذ 
( Skimming )      

 .پبساگشاف ِّىٓ اعت ثشاي دسيبفت اعالػبت ِخقٛفي خٛأذٖ ؽٛد ايٓ خٛأذْ پژٚ٘ؾي ِي ٔبِٕذ -2
                                                                                                                                    

( Scdhning  )        
. خٙت اعالػبت خضيي ٚ دسن وبًِ ِّىٓ اعت خٛأذٖ ؽٛد وٗ آْ سا دليك خٛأي ِي ٔبِٕذ -3
 

(Reading for exact in for mationt ) 
عغسي خٛأي ثشاي ثذعت آٚسدْ ِفَٙٛ افٍي پبساگشاف ثذْٚ تٛخٗ ثٗ خضئيبت اعت تٛأبيي تؾخيـ ِمقٛد 

. افٍي اص ٔٛؽتٓ پبساگشاف يىي اص ِفيذ تشيٓ ِٙبستٙبي خٛأذْ اعت وٗ خٛإٔذٖ ثبيذ دس آْ پيؾشفت وٕذ 
عغسي خٛأي يه پشٚعٗ آصِبيؼ ٚ خغبعت خٛإٔذٖ ثبيذ ثذأذ ثٗ ودبي ففسٗ چبپ ؽذٖ ثشاي أتخبة 

. اعالػبت دسعت ٔگبٖ وٕذ 
عغسي خٛأي فٕي ثٗ ِٕظٛس ثٙيٕٗ عبصي عشػت خٛأذْ ٘غت اص آْ ثشاي خٛأذْ وبس آِذ ِٛثش اعتفبدٖ   ِي 
ؽٛديب اٌٚيٓ لذَ ِغبٌؼٗ ِتٓ ٚ ثذعت آٚسدْ ِفَٙٛ ػبَ آْ خٙت فُٙ ثٙتش خضئيبت ػجبست ِٛسد اعتفبدٖ لشاس 

. ِي گيشد 
. گزؽتٗ اص ايٓ وٗ چٗ ٘ذفي ٘غت عغسي خٛأي دٚ ِشزٍٗ داسد 

. چؾُ أذاختٓ ثٗ ِغبٌت ثٗ ِٕظٛس يبفتٓ چيضي وٗ لبثً خغتدٛ ٚ خبيي وٗ لبثً ٔگبٖ وشدْ اعت  (اٌف 
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. خٛأذْ ِغٍت ثٗ ِٕظٛس فّٙيذْ سٚػ عبصِبٔذ٘ي ِفب٘يُ  (ة 
 

ؽيٖٛ عغسي خٛأي  
عغسي خٛأي ػٍّي لذَ ثٗ لذَ ثب عشص ػًّ ِؼيٓ اعت خٛإٔذٖ ثبيذ ثذأذ دس خغتدٛي چٗ ِي ثبؽذ ٚ چگٛٔٗ 
اعالػبت سا خغتدٛ ّٔبيذ ِشازً صيش ثشاي وّه ثٗ خٛإٔذگبْ خٙت ثذعت آٚسدْ ِفَٙٛ ػِّٛي ِتٓ پيؾٕٙبد 

. ِي ؽٛد 
خٛإٔذٖ ثبيذ ٘ذفي دس عغسي خٛأي داؽتٗ ثبؽذ چشا داسد ِي خٛأذ ٚ چٗ چيض سا ِي خٛأذ ؟ دس خٛأذْ  -1

اگش اٚ ٘ذفؼ سا سٚؽٓ وٕذ خٛا٘ذ دأغت ودب سا ٔگبٖ وٕذ ٚ چٗ چيض سا خغتدٛ وٕذ دس ٔتيدٗ خيٍي عشيغ 
. تش ِي تٛأذ ثخٛأذ

 خٛإٔذٖ ثٗ ػٕٛاْ ِتٓ ثبيذ ٔگبٖ وٕذ ٚ ثىٛؽذ دس ِٛسد ِؼٕبيؼ فىش وٕذ ٚ سٚي وٍّبت افٍي ػٕٛاْ ِىث  -2
. ِفَٙٛ اعبعي يب افٍي ِتٓ ِٕتخت اعت « تيتش» » » ّٔبيذ 

 خٛإٔذٖ ثبيذ فمظ ِمذاسي اص پبساگشاف سا وٗ ثشاي دعتيبثي ثٗ ِفَٙٛ افٍي الصَ اعت ثخٛأذ  -3
. ازتّبالخٛأذْ اٌٚيٓ ٚ آخشيٓ خٍّٗ ٘ش پبساگشاف 

آٔٙب .  اٚ ثبيذ ثٗ دٔجبي اثضاس٘بي تشعيّي ٔظيش تقبٚيش ، ٔمؾٗ ٘ب ، ػىغٙب ، ٔمبؽيٙب ، ٚ ّٔٛداس٘ب ثگشدد  -4
. اعالػبت ثيؾتشي ٔغجت ثٗ ِتْٛ ٔٛؽتبسي اسائٗ ِي وٕذ 

 اٚ ثبيذ ٘ذف ٔٛيغٕذٖ سا دس ٔٛؽتٗ اػ ثفّٙذ ِٕظٛس ٔٛيغٕذٖ سا ؟ اٌگٛي فىشي ؟  -5
 خٛإٔذٖ ضشٚستب ِي وٛؽذ تب زمبيك پبساگشاف ساثفّٙذ آيب ٔٛيغٕذٖ ايذٖ ٘بي خٛد سا ثٗ تشتيت صِبٔي ثٗ  -6

ِشتت « يه ، دٚ » فٛست ِٕغمي يب ثٗ گٛٔٗ آِبسي ثيبْ وشدٖ اعت ؟ آيب ِغبٌت دس يه عبصِبٔذ٘ي ِٕظُ 
. ؽذٖ أذ 

 خٛإٔذٖ ثبيذ سٚي يبفتٓ ٚ پيگيشي ِفَٙٛ اعبعي ٔٛيغٕذٖ دلت داؽتٗ ثبؽذ ٚ ٔجبيذ ثٗ زفظ خضئيبت ٔظيش  -7
. تبسيخٙبي خضيي ، ٌيغت اعبِي ، ؽّبسٖ ٘ب ٚ اعالػبت ديگش ؽجيٗ ثٗ ايٕٙب ِجبدست ٚسصد 

 ثبيذ وٍّبت ساوٍيذي ثخٛأذ ٚ اص ثميٗ عغسي سد ؽٛد ٚ وٛؽؼ وٕذ ِؼبٔي وٍّبتي سا وٗ ّٔي دأذ زذط  -8
ثضٔذ اگش وٍّٗ اي سا وٗ ّٔي فّٙذ ٔجبيذ تٛلف وٕذ ٚ ِدذدا ثخٛأذ ، خٛأذْ سا ٘ش چٗ لذس ِي تٛأذ ثٗ 

. عشػت اداِٗ د٘ذ ٌٚي ٔٗ آٔمذس عشيغ وٗ زتي ثٗ عٛس عغسي اص ٌت ِغٍت ُ٘ ثگزسد
 

: تّشيٓ

A-  اعت يب ٔبدسعت  (د  )٘ش خٍّٗ سا دليمب خٛأذٖ ٚ ِؼيٓ وٕيذ آيب دسعت(  ْ) 
. خٛأذْ ثشاي ايذٖ افٍي سا عغسي خٛأي ِي گٛيٕذ  -1
.  خٛأذْ ثشاي ايذٖ دليك سا خٛأذْ پژٚ٘ؾي ِي گٛييذ  -2
.  دس عغسي خٛأي ، خٛإٔذٖ ثش خضئيبت ِتّشوض اعت  -3
.  عغسي خٛأي يه فشايٕذ آصِبيؼ ٚ خغبعت  -4
.  دس يه پبساگشاف خٛة ، ثيؾتش خّالت ثٗ عٛس ِٕغمي عبصِبٔذ٘ي ِي ؽٛٔذ  -5

B- دٚسa-b-c يب d وٗ ٘شيه اص ِٛاسد صيش سا ثٙتش تىّيً ِي وٕذ خظ ثىؾيذ  .

: عغسي خٛأذْ ، خٛأذٔي اعت ثشاي -1

a-           اعالػبت دليكc -  اعالػبت ِخقٛؿ

b -                   ايذٖ ِشوضيd - زّبيتٙبي خضئي

 

دليك خٛأي 
, ثٗ ِؼٕبي خٛأذْ ثشاي دسن وبًِ اعت ِغبٌؼٗ ثشاي چٕيٓ ٘ذفي , دليك خٛأي يب خٛأذْ ثشاي اعالػبت دليك 

. خشيبٔي اعت وٗ دس آْ خٛإٔذٖ اعالػبت دسعت ِتٓ سا ثش ِي گضيٕذ ٚ گشد آٚسي ِي ّٔبيذ 
اعتٕجبعٙب ٚ دالٌتٙب ي خّالت سا دس پبساگشاف ثفّٙذ  ثٗ , ايٓ ٔٛع خٛأذْ الصِٗ اػ ايٕغت وٗ خٛإٔذٖ ِفب٘يُ 

. ػالٖٚ خٛإٔذٖ ثبيذ ِؼبٔي غيش ِغتميُ سا ثٕسٛي ِؼبٔي ِغتميُ وٍّبت سا دسن وٕذ 
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ِشازً دليك خٛأي 
. يبفتٓ ِفَٙٛ اعبعي ثب خٛأذْ اٌٚيٓ ٚ آخشيٓ  خٍّٗ پبساگشاف ٚ ٔگبٖ گزسا ثٗ ثميٗ -1
. گضيٕؼ آگب٘يٙبي خضئي ُِٙ پبساگشاف خٙت دعتيبثي ثٗ اعالػبت دليك -2
. ِجبدست ثٗ عشذ وشدْ عٛاالت ٚ خٛاة گفتٓ ثٗ آٔٙب دس خالي ِغبٌؼٗ پبساگشاف ثب دسوي وبًِ -3
. دٔجبي وشدْ ّ٘ٗ صٚايبي پبساگشاف ثٗ عٛس وبًِ خٙت دسن آٔٙب -4
. تمغيُ ثٕذيٛ عبصِبٔذ٘ي ػٕبفشدس ر٘ٓ خٛد ثشاي دسن ِفب٘يُ پبساگشاف -5
. ٕ٘گبَ خٛأذْ پبساگشاف ثٗ ٔتبيح وٍي دعت يبفتٓ  -6
. تٛأبيي ثشاي فُٙ ٔمؾٙٗ ٘بي تشعيّي ثٗ ِٕظٛسدسن پبساگشاف -7
. خّالت ٚ تؼبثيش سإّ٘ب خٙت دسن ّ٘ٗ پبساگشاف ٚ ثذعت آٚسدْ ِفَٙٛ دسعت, فُٙ ٌغبت  -8
 
 

ِتٓ خٛأي 
ا٘ذاف . خٛأذْ يه ِتٓ ؽبًِ خٛأذْ يه يب چٕذ پبساگشاف ِي ؽٛد . ٘ذف ٔٙبيي خٛأذْ اعت , ِغبٌؼٗ ِتٓ 

خٛإٔذٖ ِّىٓ اعت وتبثي سا ثخٛأذ ثشاي ايٕىٗ وبِال ِغبٌت سا دسن ٚ .ِتفبٚتي اص خٛأذْ يه ِتٓ ٚخٛد داسد 
ِفَٙٛ دليك آْ سا دسيبثذ دس ضّٓ خٛأذْ وتبة ثبيذ پبساگشافٙبي ِختٍف سا دسن ٚ ِؼبٔي آٔٙب سا ثٗ يىذيگش 

يؼٕي لشائت دس ايٓ ِشزٍٗ يه . ِتٓ خٛأي الصِٗ اػ پيٛٔذ دادْ ِؼبٔي پبساگشافٙبي ِتفبٚت اعت . سثظ د٘ذ 
آْ ِغتٍضَ ايٓ اعت وٗ خٛإٔذٖ ِؼبٔي اٌٚيٓ پبساگشاف سا خالفٗ وٕذ ٚ آْ سا ثٗ ِذت .فؼبٌيت خّغ آٚسي اعت 

پبساگشاف سا ثٗ ِٕٛس اعتخشاج , چٙبسِيٓ , عِٛيٓ , وٛتب٘ي دس زبفظٗ اػ ٔگٙذاسي ّٔبيذ ٚ ِفَٙٛ اٌٚيٓ 
. ِؼبٔي تّبِي ِتٓ ثش آْ ثيفضايذ 

تٕذ خٛأي 
ثشاي ايٓ وخ ِب اص وبسٚاْ ػٍُ ٚ .خٙبْ ِب خٙبْ عشػت اعت ٚ سٚص ثٗ سٚص ثش ايٓ عشػت افضٚدٖ ِي ؽٛد 

. يىي اص آْ سٚؽٙب تٕذ خٛأي اعت . صٔذگي ػمت ّٔبٔيُ ثبيذ ثب آخشيٓ سٚؽٙبي دعتيبثي ثٗ دأؼ آؽٕب ؽٛيُ 

فٛايذ تٕذ خٛأي 
اعتفبدٖ ٘ش چٗ ثيؾتش ٚ فسيستش دأؼ , دلت , عشػت ػًّ , تسشن ٚ پٛيبيي ثخؾيذْ ثٗ صٔذگي أغبْ 

. فؼبي ٚ پٛيب ؽذْ , فؼبي ٚ زغبثگش ؽذْ ر٘ٓ , آِٛصاْ اص دسط ٚ ِذسعٗ ٚ خالليتٙب يؾبْ 

: ثشٔبِٗ سيضي 
ثشاي فشاگيشي ِٙبست تٕذ خٛأي ثبيذ ثشٔبِٗ داؽتٗ ثبؽيذ ٚ دس فٛست ثي ثشٔبِٙگي ثبيذ دس ٘ش خب وٗ ثٛديذ ثش 

پظ تّشيٕبت ِب سا خٛة ثٗ وبس ثٕذيذ تب تٛفيك سفيمتبْ ثبؽذ صيشا . گشديذ ٚ دٚثبسٖ تّشيٕٙب سا ؽشٚع وٕيذ 
. تّشيٓ  اعت ,تّشيٓ , ِّٙتشيٓ افً تّشيٓ 

  ٘ش سٚص دٚ عبػت دس ٘ش عبػتي وٗ دٚعت داسيذ تّشيٓ وٕيذ يه عبػت فجر ٚ يه عبػت ػقش زتّب ثبيذ
 ؽشٚع وشديذ تب عي سٚص عبػت ٘ؾت ثبيذ تّشيٓ 8تّشيٕبت عش عبػت خبؿ ثبؽذ ِثال اگش فجر عبػت 

وٕيذ اگش دليمٗ ا يپظ ٚ پيؼ ؽٛد ِٛفك ّٔي ؽٛيذ ؽبيذ خٕذٖ داس ثبؽذ ٌٚي ؽّب سا ٔبوبَ ِي وٕذ پظ 
ِٛفميت  ؽّب دس گشٚ ٔظُ ؽّبعت ِغبٌؼٗ سا دس دٚ عبػت ثب فٛافً صِبٔي ِٕبعجي أدبَ د٘يذ تب خغتٗ 

. ٔؾٛيذ

  ػالٖٚ ثش ِغبٌؼبت ,وبس سا ثب ِتٕٙبي عبدٖ آغبص وٕيذ ٚ ٔٗ ِتٕٙبي عٕگيٓ ٚ ٘ش سٚص لجً اص عبػت ِمشس
خيٍي ٔشَ ٚ سٚاْ ٚ ِٛصْٚ ثب زذاوثش عشػت سٚي , سٚصأٗ خٛد ثب اعتفبدٖ اص زشوت خظ ثشدْ ثب أگؾت 

.  ِتْٛ خيٍي عبدٖ وبس وٕيذ 

  ٚلتي خغتٗ ٘غتيذ ِغبٌؼٗ ٔىٕيذ .

  ٘ش ِتٕي سا دس ِشزٍٗ يبدگيشي چٕذ دفؼٗ ثخٛأيذ ٚ دس ٘ش ثبس ثش عشػتتبْ ثيفضايذ .

  صِبٔي وٗ فشف ِغبٌؼٗ وشدٖ ايذ ثش ثبٔيٗ تجذيً وٕيذ ٚ دس ٘ش ثبس , صِبْ ؽشٚع ٚ خبتّٗ سا يبدداؽت وٕيذ
. عشػت سا ثٕٛيغيذ 

  پظ اص يه ِبٖ اثتذا ّ٘ٗ وتبثٙي دسعي ٚ ثؼذ ِتٕٙبي عخت ٚ عٕگيٓ سا ثشگضيٕيذ .
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: عٕدؼ
, ثغيبسي ثب عشػت وُ ٚ دسن أذن ِغٍت سا ِي خٛإٔذ ٌٚي وٕذ خٛأي وّىي ثٗ دسن ػّيك خٛإٔذٖ ّٔي وٕذ 

دسن ِغٍت افشادي وٗ ثٗ .ٌزت ِغبٌؼٗ سا اص ثيٓ ِي ثشد , پش خٛاْ ٔيض ٘غتٕذ ٚ ايٓ وٕذ خٛأي , وٕذ خٛأٙب 
عٛس ِتٛعظ  

اِب ايٓ افشاد ثٗ سازتي ِي .  دسفذ اعت 70 تب 60 وٍّٗ دس دليمٗ سا ِي خٛإٔذ دس زذٚد 300 تب 250ثيٓ 
 وٍّٗ دس دليمٗ افضايؼ دٕ٘ذ دأؼ آِٛصاْ ثب تٕذ خٛأي اص ٚلت 900 تب 400تٛإٔذ عشػت خٛأذْ خٛد سا ثٗ 

. ٚ ػّش ٚ اعتؼذاد خٛد ثٙتش ثٙشٖ ِي ثشٔذ 

اص ثبٔيٗ وّتش 
اثتذا ثجيٕيذ چمذس ٌغت دس ِتٓ اعت ٚ دس چٗ ِذتي ِي تٛأيذ آٔشا , اثتذا ثبيذ عشػت ػبدي خٛد سا ثذعت آٚسيذ 

.  دليمٗ آگب٘تبْ گشدأذ وٗ ٚلت پبيبْ يبفتٗ اعت 3ثخٛأيذ  آْ گبٖ اص دٚعت خٛد ثخٛا٘يذ ِثال پظ اص 

. دس ايٓ خب ٘ذف ؽىغتٓ صِبْ اعت , وٗ ؽّب ٔيض ثبيذ ِتٓ سا خٛأذٖ ثبؽيذ 

سٚػ ِسبعجٗ عشػت خٛأذْ دس تٕذ خٛأي 
. ثٗ خبعش ثغپبسيذ“ ٚلتي وٗ ثبٔيٗ ؽّبس عبػت ؽّب ثٗ ػذد ؽقت سعيذ صِبْ سا دليمب(1
. ِغٍت سا ثذْ زشوت ٌجٙب ثخٛأيذ (2
ثؼذ اص پبيبْ سعيذْ ِغٍت صِبْ پبيبْ خٛأذْ سا ثب دليمٗ ٘ب ٚ ثبٔيٗ ٘ب يبدداؽت ٚ ّ٘ٗ سا ثٗ ثبٔيٗ تجذيً وٕيذ (3

.  ثبٔيٗ اعت 490ايٓ ِذت ثشاثش ثب . دليمٗ ٚ دٖ ثبٔيٗ خٛأذٖ ايذ 8ِغٍت سا دس ” ِثال
 تمغيُ ٚ 490 وٍّٗ ايٓ تؼذاد سا ثٗ عٛي ِذت خٛأذْ يؼٕي 2940“ تؼذاد وٍّٗ ٘بي ِتٓ سا ثؾّبسيذ ِثال(4

.  ضشة وٕيذ 60ثؼذ دس ػذد 
: فشِٛي صيش سإّ٘بي ؽّبعت 

تؼذادوٍّبت  (2940(× )60)           ثبٔيٗ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =360عشػت خٛأذْ ثش زغت وٍّٙذس دليمٗ 

ثش زغت ثبٔيٗ  (490)                                              صِبْ خٛأذْ 
 

ثؼذ اص يه ِبٖ تّشيٓ ِغتّش ٚ دايّي اگش تٛفيك يبفتٗ ثٛديذ دس عت ػًّ وشدٖ ايذ ٚ اگش ِٛفك ٔؾذٖ ثٛديذ دس 
.  تّشيٓ اؽتجبٖ وشديذ

تٕذ خٛأي = اِىبٔبت صيبدتش + أگيضٖ خٛأذْ + ػبدت دادْ چؾُ + تّشيٓ 
: چگٛٔٗ ٚسق صدْ 

اص ُ٘ خذا ثبؽٕذ ٚ ثٗ ” اص سٚ ففسبت ثبيذ وبِال. دس تٕذ خٛأي ثبيذ عٛسي ٚسق صد وٗ ِىثي دس وبس ٔجبؽذ 
ثب أگؾت عجبثٗ اص ثبالي ففسٗ ٚسق سا ثش , ٕ٘گبَ ِغبٌؼٗ ثبيه دعت چؾُ سا ٘ذايت وشد ٚ ثب دعتي ديگش 

. گشدأذ 

: اعتفبدٖ ثٙيٕٗ 
دس تٕذ خٛأي ػاللٗ ُِٙ اعت ثبيذ ثٗ وتبة ػاللٗ داؽت ٚ ّ٘يٓ اِش عجت دسن خٛة ؽّب ٚ ثب عشػت ثبال ِي 

. گشدد ثبيذ ثٗ وتبثٙبي دسعي ػاللّٕذ ؽٛيذ تب ثتٛأيذ دس تٕذ خٛأي ثب دسن فسير ٚ ثبال ِٛفك ؽٛيذ 
: ثشسعي ِمذِبتي 

 
 

: ثب ديذي ّ٘ٗ خبٔجٗ ٚ وٍي وتبة سا اسصيبثي وٕيذ ٚ ثٗ عٛاالت صيش پبعخ د٘يذ 
. عبختّبْ وتبة چگٛٔٗ اعت  (1
. ِغبٌت ُِٙ وذاَ اعت  (2
. چيضي دسثبسٖ ايٓ ِغٍت ِي دأغتيذ “ آيب لجال (3
ِجبزث آْ تب چٗ ِمذاس ِؾىً اعت ٚ ِغٍت دؽٛاس عشذ ؽذٖ يب آعبْ ؟  (4

اثتذا ِؾخـ وٕيذ چٗ أذاصٖ اص وتبة سا ِي خٛا٘يذ ثخٛأيذ ثشاي ايٓ . ِغبٌؼٗ سا ثب دسخت زبفظٗ آغبص وٕيذ 

وبس ثبيذ ػٕٛاْ وتبة ٚ يب ٘ش ثخؼ سا سيؾٗ دسخت فشك وشدٖ ٚ آْ سا دسْٚ يه دايشٖ يب ِشثغ لشاس د٘يذ ٚ آْ 
. گبٖ ػٕبٚيٓ افٍي ٚ فشػي سا سٚي ؽبخٗ ٘بي افٍي ٚ فشػي ثٕٛيغيذ 
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ٔبَ ِغٍت ِغبٌؼٗ 

 
: ثشسعي وٍي 

. ٘ذف ؽّب دسيبفت ِغبٌت ُِٙ ٚ چگٛٔگي ثيبْ آٔٙب ثبؽذ , ِغبٌت سا ثٗ تٕذي ثخٛأيذ 
, ٔمؾٗ ٘ب , ثؼذ اص ِغبٌؼٗ ِغبٌت افٍي ػٕٛاْ ٚ تغيش٘ب سا عٛاي وٕيذ ٚ ثٗ عشػت پبعخ د٘يذ ثٗ ّٔٛداس٘ب 

. عٛاالت عشذ ؽذٖ دس پبيبْ دسط ٚ خالفٗ دسط سا ثخٛأيذ , خذٌٚٙب  ٚ ػىغٙب ثٗ دلت ثٕگشيذ
: لجً اص ِغبٌؼٗ 

ِؾخـ وٕيذ وٗ چٗ ِمذاس اص ِغبٌت سا ِي خٛا٘يذ ثذأيذ آيب ثشاي اِتسبْ ِي خٛأيذ ؟ ايٓ اِتسبْ دس چٗ  (2
زذي اعت ؟ عخت اعت يب آيبْ ؟ 

تؼييٓ صِبْ   (2
. صِبْ سا دس ِٛسد ٘ش ِغٍجي ِؾخـ وٕيذ اٌجتٗ ايٓ وبس ثٗ ٔٛع ِغٍجي وٗ ِي خٛأيذ ثغتگي داسد 

 

: خٛأذْ ثب دعت 
ثب أگؾت عجبثٗ يب چٙبس أگؾت دسن سا ثٙجٛد ِي ثخؾذ صيشا ثبػث ِي ؽٛد ” ِخقٛفب, خظ ثشدْ ثب دعت 

چؾُ ٚ ِغض ؽّب عشگشداْ ٔگشدد پظ خيٍي عبدٖ ٔٛن أگؾت خٛد سا صيش اٌٚيٓ وٍّٗ ثگزاسيذ ٚ ثب عشػت ثٗ 
خٍٛ زشوت وٕيذ ٚ صيش ٘ش وٍّٗ سا خظ ثجشيذ عپظ أگؾت خٛد سا دس آخش ٘ش عغش ثش داؽتٗ ٚ صيش خظ ثؼذي 

ثبالي ٔٛن أگؾتبْ خٛد سا ثخٛأيذ ٚ ثبال سفتٓ ” ثب چؾّٙبيتبْ ِغتميّب.ثگزاسيذ ٚ ثٗ خٛأذْ اداِٗ د٘يذ 
. عشػت خٛد سا ثجيٕيذ 

خظ وؼ ٚ يب چيض ديگشي اعتفبدٖ , ثب أگؾٕبْ ثبؽذ ٚ ثٗ ٘يچ ٚخٗ اص ِذاد “ اٌجتٗ ثبيذ تزوش داد خظ ثشدْ زتّب
. ٔىٕيذ 

 

. ِقبزجت ثبخشدِٕذگٕح اعت ِٚؼبؽشت ثبخبً٘ ثبػث تؼت ٚسٔح

عمشاط 
 
 
 

تىٕيىٙبي ِٛفميت دس تسقيً 
 
 
 
 

” ؽّبسٖ عٗ“ 
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 19 َ–دثيشعتبْ ٚ ِشوض پيؼ دأؾگب٘ي ّٔٛٔٗ دٌٚتي ثؾشي 

 81-82عبي تسقيٍي 

” ٚازذِؾبٚسٖ“
 
 

 (ازتشاَ ثٗ خٛد ٚ اػتّبد ثٗ ٔفظ  ) ٘ذف افضايؼ اػتّبد ثٗ ٔفظ  (ُ٘ أذيؼ  )خٍغبت خٛد ثبٚسي 

ٔظشيٗ ي يٛٔگ ٚ ؽِٕٛٓ : ِجٕبي ٔظشيٗ 
 عبي پيؼ يه تـسميك أدبَ داد ثٗ ٔبَ ِٕبثغ تىٛيٓ ٚ تـسـٛي خٛد 15يـه سٚأـؾـٕـبط آٌـّـبٔي اعت : ؽـٕـِٛـٓ 

  ،
ؽِٕٛٓ ِي گٛيذ ِب ثشاي تىّيً ٚ تىٛيٓ خٛدِبْ عٗ ِٕجغ داسيُ وٗ ثب آٔٙب خٛدِبْ سا ِي ؽٕبعيُ ٚ تسٛي ٚ 

: تغييش پيذا ِي وٕيُ ايٓ ِٕبثغ ػجبستٕذ اص 
 

 (وٕتشي ٔفظ  ) خٛد ٔظبسٖ گشي خٛد ِؾب٘ذٖ گشي  (1
فيذثه ٘بي اختّبػي يب ػىظ اٌؼًّ ٘بي اختّبػي  (2
اٌف ـ ِمبيغٗ ثب ثبالتش اص خٛد              ة ـ ِمبيغٗ ثب پبييٓ تش اص خٛد : ِمبيغٗ ٘بي اختّبػي  (3
 
ِب اص عشيك خٛدِبْ ، ِؾب٘ذٖ زبٌت ؤ، سفتبس ، وشداس ، گفتبس ٚ ثذْٚ تٛخٗ ثٗ ػىظ : خٛد ِؾب٘ذٖ گشي (1

سفتبس٘بي ٔب ِغٍٛة . ٔمـ ٘ب ٚ وّجٛد٘بيّبْ سا ِي فّٙيُ .اٌؼًّ ٘بي اختّبػي اص خٛدِبْ آوبٖ ِي ؽٛيُ 
خٛد سا اص ثيٓ ِي ثشيُ ٚ سفتبس ٔبِغٍٛة سا تست وٕتشي دس ِي آٚسيُ ٚ ؽٕبخت خٛدِبْ سا تست وٕتشي دس ِي 

. آٚسيُ 
لشآْ دس عٛسٖ ٘بي صيبدي . ٘ذف اص خٛد ِؾب٘ذٖ گشي ثشسعي خٛدِبْ ثشاي پي ثشدْ ثٗ ِؼبيت خٛدِبْ اعت 

. ثٗ خٛد ِؾب٘ذٖ گشي اؽبسٖ داسد وٗ خب داسد ثٗ ثؼضي اص ايٓ آيبْ اؽبسٖ وٕيُ 

. ٘ش أغبٔي ثٗ ٔفظ خٛد آگبٖ اعت  : اْ االٔغبْ ػٍي ٔفغٗ ثقيشٖ

( 105ِبئذٖ  )اي ِِٕٛبْ ثش ؽّب ثبد سػبيت ٔفظ  : ػٍيىُ أفغىُ

سا اص يبدؽبْ  (خٛدؽبْ )ِبٕٔذ وغبٔي ٔجبؽيذ وٗ خذا سا فشاِٛػ وشدٔذ ٚ خذا ثٗ خبعش ايٓ فشاِٛؽي ، ٔفغؾبْ 
 ( زؾش 19 ).ايؾبْ ّ٘بٔب فبعمٕذ . ثشد 

 عيش داسيُ 2 لشآْ ِي فشِبيذ ٔب 53دس عٛسٖ عدذٖ آيٗ 
. عفش ثٗ دسْٚ اعت ٚ اص تٛخٗ ثٗ خٛد آغبص ِي ؽٛد ( خٛد ِؾب٘ذٖ گشي ) عيش دس ٔفظ  (1 

( ……عيش دس عجيؼت ، اختّبع ، ) عيشدس آفبق  (2

اص زـضـشت ػـٍي پشعيذٔذ وذاَ عيش ثٙتش اعت فشِٛد عيش دس ٔفظ ، ِب خٛدِبْ سا ِي ثيٕيُ ٚ اص خـٛدِـبْ ثٗ 
خذا ـــ 

. ديٓ اعالَ ِي گٛيذ فشاِٛؽي خٛد دس عٛي فشاِٛؽي خذا لشاس گشفتٗ اعت . ِي سعيُ 
ٚلتي : دس اديـبْ ديـگش ٔيض ثٗ ايٓ ِـغـٍت يؼٕي وٕتشي ٔفظ اؽبسٖ ؽذٖ ، زضشت ػيغي دس أديً ِي فشِبيذ 

ؽّب گٕبٖ  
. ِي وٕيذ ثٗ خٛدتبْ ظٍُ ِي وٕيذ ٚ ثٗ خٛد گب٘تبْ ظٍُ ِي وٕيذ 

 (گٕبٖ تدبٚص ثٗ زشيُ خٛد  )أدبَ گٕبٖ ثٗ ػٕٛاْ ػبًِ دس ظٍُ ثٗ خٛد ٚآگب٘ي اص خٛد تٍمي ِي ؽٛد 
. يىي اص سا٘ٙب ي پيؾگيشي اص گٕبٖ ٚ أدبَ تٛثٗ خٛد ِؾب٘ذٖ گشي اعت : دس اديبْ اٌٙي 

:  اٌّيضاْ ِي فشِبيذ 6زتي ػالِٗ عجبعجبيي ٔيض دس خٍذ 
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ايٕىٗ خذا ِي گٛيذ ثٗ ؽذت ثٗ ؽّب تٛفيٗ  ِي وُٕ ٔفظ خٛدتبْ ساٚخٛد خٛدتبْ سا اؽبسٖ ثٗ ايٓ اعت وٗ وٗ 
وغي وٗ خٛد سا ؽٕبخت خذا سا ؽٕبخت ٚ . يىي اص ثٙتشيٓ ٚ ِغّئٓ تشيٓ ساٖ ؽٕبخت خذا ، ؽٕبخت خٛد اٚعت 

. تشيٓ ؽّب خذاؽٕبط تشيٓ ؽّبعت -خٛدؽٕبط 
 
 
 
دس اػتّبد ثٗ ٔفظ ، تفىش خالق ، وب٘ؼ خٛد ثبٚسي ٚ ايدبد اٌيٕبعيْٛ يؼٕي ثٗ : خٛد ٔظبسٖ گشي وُ (1 

سازتي تست تبثيش فشٕ٘گٙبي ثيگبٔٗ لشاس ِي گيشٔذ ٚ دچبس ِغخ فشٕ٘گي ِي ؽٛد ، ٚ فشدؽبد تّشوض ٚ تٛخٗ 
. وّي ثٗ خٛد داسد 

 
وٗ فشدي ِذاَٚ دس خٛد فشٚ ِي سٚد دس سٚاثظ اختّبػي دچبس ِؾىً ِي ؽٛد ، دس : خٛد ٔظبسٖ گشي ثبال  (2

خٛد فشٚسفتگي ، ثشيذگي اص گشٖٚ اختّبػي ، اضغشاة اختّبػي ، اٌىٍيغُ ، اضغشاة ثبال ، گشيض اص خّغ ، 
فشد غّگيٓ تٛخٗ ٚ تّشوض دس خٛدػ صيبد اعت . ٔبتٛأي دس عخٕشأي دس خّغ ، عالِت ثذْ ثٗ خغش ِي افتذ 

 .
 
وٗ فشد ثٗ عٛس ِؼمٛي ٚ ِٕغمي دس خٛد فشٚ ِي سٚد ٚ صٚايبي ٚخٛد خٛد سا : خٛد ٔظبسٖ گشي ِتؼبدي  (3

دس ٔتيدٗ ثب پيذا وشدْ ٔمبط ِثجت ٚ ِٕفي ٚ سفغ ِؼبيت خٛد اػتّبد ثٗ ٔفظ ثباليي پيذا . خٛة ثشسعي ِي وٕذ 
. وشدٖ ٚ داساي تفىش خالق ِي ؽٛد ٚ اص ثٙذاؽت سٚأي خٛثي ثشخٛسداس ِي گشدد

:  دِٚيٓ ِٛسد وٗ ؽِٕٛٓ ثٗ ثشسعي آْ پشداخت فيذثىٙبي اختّبػي يب ػىظ اٌؼّٙبي اختّبػي اعت * 
فشد آگب٘ي دس ِٛسد خٛد سا اص عشيك ػىظ اٌؼٍّٙبي ديگشاْ ثذعت ِي آٚسد ِب چٗ اعالػبتي دس ِٛسد خٛدِبْ 

اص ِشدَ ٚ فبِيً داسيُ ، گب٘ي اٚلبت أتمبد ، عشصٔؼ ، تسميش ِي وٕٕذ ٚ ِب ثشاعبط فيذثگٙبي اختّبػي ٚ 
ٚلتي فشدي دس سٚاثظ ثب ِب دسثبسٖ سفتبس ، ػمبيذ ، ليبفٗ . ػىظ اٌؼٍّٙبي ديگشاْ خٛدِبْ سا ِي ؽٕبعيُ 

ظب٘شي ِب ٔظشيبتؼ سا ِي گٛيذ ٔظشات اٚ ثشاي ِب ػىظ اٌؼًّ اعت وٗ ثؼضي سا لجٛي ٚ ثؼضي سا سد  ِي 
ٔٛخٛاْ دس اٚاخش دٚسٖ ٔٛخٛأي اص ػىظ اٌؼٍّٙبي اختّبػي اعتفبدٖ ِي وٕٕذ وٗ ثب ٚسٚد ثٗ دٚسٖ . وٕيُ 

يؼٕي ٔظشات ديگشاْ وّتش دس ؽىً گشفتٓ . ثضسگغبٌي ٔبثيش ػىظ اٌؼٍّٙبي ديگشاْ دس ِب وُ تش ِي ؽٛد 
. اعتذالي ٚ افىبس ٔٛخٛاْ اثش داسد ٚ لضبٚت خٛد ٔٛخٛاْ اعت وٗ ثٙتشيٓ ٔمؼ سا داسد 

: ِمبيغٗ اختّبػي وٗ خٛد ثش دٚ ٔٛع اعت 
زتي اگش ِب دس ثٙتشيٓ ؽشايظ ثبؽيُ ٚلتي ثب ثبال تش اص خٛد ِمبيغٗ ِي وٕيُ : اٌف ـ ِمبيغٗ ثب ثبال دعت خٛد 

دچبس افت اػتّبد ثٗ ٔفظ ِي ؽٛيُ ، وب٘ؼ تفىش خالق ، زغبدت ، افضايؼ فؾبس٘بي ٘يدبٔي ، افضايؼ چؾُ ٚ 
ُ٘ چؾّي ، وب٘ؼ أگيضٖ ثٗ خقٛؿ دس دختشاْ وٗ ثب ِمبيغٗ صيبد دچبس زغشت اعتشط ٚ ٘يدبْ ِي ؽٛٔذ 

 (ِشاعُ ػشٚعي ، خٙيضيٗ ، غيشٖ  )
ة ـ ِمبيغٗ ثب پبييٓ تش اص خٛد ثبػث سضبيت اص خٛد ، آساِؼ ، فجش ، ػجشت آِٛصي، خٍٛگيشي اص افتبدْ 

أغبٔٙب ثٗ ـ 
. گشداة ٘بي عمٛط ٚ ؽىغت ثبٚس وشدْ تٛأبي ٘بٚ اعتؼذاد٘ب ي خٛدِبْ 

:  دس ِمبيغٗ اختّبػي 
ٚلتي ِب خٛدِبْ سا ثب ثبالدعت ٚ پبييٓ دعت ِمبيغٗ ِي وٕيُ ِي فّٙيُ چمذس تٛإّٔيذيُ ، چمذس اعتؼذاد داسيُ 

. ، چمذس زغٛديُ ٚ چمذس وّجٛد داسيُ 

 ِمبيغٗ اختّبػي ِي وٕٕذ زتي ……ثؼضي دس اصدٚاج ، خٙيضيٗ ، خٛاعتگبسي ، زٍمٗ ٔبِضدي ، خشيذ ٚ 

دس ِٛسد دٚعتي ٘ب ثب خٕظ ِخبٌف ٔيض ِمبيغٗ اختّبػي ِي وٕٕذ چْٛ ديگشاْ ايٓ وبس سا ِي وٕٕذ ِب ٔيض أدبَ 
. ِي د٘يُ دس صِبْ پيبِجش ٔيض دختشاْ سا صٔذٖ ثٗ گٛس ِي وشدٔذ ثٗ خبعش ِمبيغٗ اختّبػي 
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 (ُ٘ أذيؼ )عشذ خٛد ثبٚسي 

 
افضايؼ اػتّبد ثٗ ٔفظ ٚ ازتشاَ ثٗ خٛد 

يٛٔگ ٚ ؽِٕٛٓ : ثش ِجٕبي ٔظشيٗ 
 

ٚازـــذ ِؾــــبٚسٖ 
 19.َ.ثيشعتبْ ٚ ِشوض پيؼ دأؾگب٘ي ّٔٛٔٗ دٌٚتي ثؾشي د
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