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  احساع:الف

 .احؼاػاتتاٖ سا تٝ سػٕيت تـٙاػيذ، تا آٟ٘ا ص٘ذٌي وٙيذ أا تٟتش اػت آٖ ٞا سا ٔثٙاي لضاٚت ٞايتاٖ لشاس ٘ذٞيذ

 تشدتاسي: ب

 .ؿىيثايي وّيذ تذاْٚ دٚػتي ٞاػت. تشدتاسي سا دس سٚاتظ تا افشاد خا٘ٛادٜ، دٚػتاٖ ٚ حتي غشتيٝ ٞا اثش دٞيذ

 پايذاسي: ج

 .پايذاسي دس سػيذٖ تٝ اٞذاف ٚ آسصٚٞاي ٔقمَٛ اٌشچٝ ٕٔىٗ اػت دؿٛاس تاؿذ أا تٝ ٔشٚس صٔاٖ تشايتاٖ ِزت تخؾ خٛاٞذ ؿذ

 تصوين: ت

ٕٞيـٝ ٌفتٝ ا٘ذ تلٕيٓ . تلٕيٓ لغقي، ٞـياسا٘ٝ ٚ تٝ ٔٛلـ ٔي تٛا٘ذ ؿٕا سا اص ٚضقيت ؿه ٚ تشديذ ٚ دٚدِي ٘جات دٞذ

 . ٌشفتٗ آػاٖ اػت أا ٍ٘ٝ داؿتٗ آٖ ػخت اػت

 ثثات: ث

ثثات دس ا٘جاْ فقاِيت ٞاي سٚصا٘ٝ، ٞفتٍي ٚ ٔاٞيا٘ٝ تافث ٔي ؿٛد تٝ تذسيج آٖ فقاِيت تخلٛف، دس ؿٕا ٟ٘اديٙٝ ؿٛد تٝ 

 .عٛسي وٝ اٌش سٚصي آٖ سا ا٘جاْ ٘ذٞيذ احؼاع فذْ سضايت اص خٛد تٝ ؿٕا دػت ٔي دٞذ

 جاُ طلثي: ج

ساػتي چٙذ دس كذ دا٘ـجٛياٖ . جاٜ عّثي اٌش ٔثثت ٚ ٚالـ تيٙا٘ٝ تاؿذ تٝ ؿٕا دس سػيذٖ تٝ اٞذاف تضسي وٕه ٔي وٙذ

 ايشا٘ي حتي تٝ ايٗ ٔٛضٛؿ فىش ٔي وٙٙذ وٝ سٚصي اػتاد دا٘ـٍاٜ ٞاسٚاسد ؿٛ٘ذ؟

 چطن پَضي: چ

. چـٓ پٛؿي اص خغاٞا، وٓ ٔحّي ٞا، تذي ٞا ٚ صخٓ صتاٖ ٞاي اعشافيا٘تاٖ صيثاتش ٚ تاثيشٌزاستش اص ٔماتّٝ ي تٝ ٔثُ ٔي تاؿذ

 .يادتاٖ تاؿذ جٛاب تذي، تذي ٘يؼت ٕٞا٘غٛس وٝ آِٛدٌي ٞا سا تا آِٛدٌي ٕ٘ي تٛاٖ پان وشد

 حشف ضٌَي: ح

اص وؼا٘ي ٘ثاؿيذ وٝ تٝ لَٛ ٔقشٚف اص يه ٌٛؽ ٔي ؿٙٛ٘ذ ٚ اص ٌٛؽ . حشف ؿٙٛي ٘مغٝ ي آغاص حشن تٝ ػٛي تغييش اػت

. تـٙٛيذ ٚ خٛب تـٙٛيذ، آٍ٘اٜ تٟتشيٗ ٞا سا ا٘تخاب وٙيذ. ديٍش تيشٖٚ ٔي وٙٙذ

 



 خذهت: خ

فثادت تٝ جض . خذٔت تٝ پذس ٚ ٔادس، الٛاْ، دٚػتاٖ، افشاد ٘اآؿٙا ٚ ٘اآؿٙا سا دس اِٚٛيت اَٚ فقاِيت ٞاي سٚصا٘ٝ ي خٛد لشاس دٞيذ

 .اص ٞش فشكتي تشاي وٕه تٝ ديٍشاٖ اػتفادٜ وٙيذ... خذٔت خّك ٘يؼت

 دسستکاسي: د

صياد تٝ ٔقٙا ٚ ٔلذاق ٞاي آٖ فىش ٘ىٙيذ فمظ ٕٞيـٝ يادتاٖ تاؿذ وٝ دس واسٞا، . دسػتىاسي ٔفٟٛٔي ٚػيـ ٚ وّي اػت

فقاِيت ٞا، حشف ٞايي وٝ ٔي ص٘يذ، حتي فىش ٚ خياِي وٝ اص ػشتاٖ ٔي ٌزسد احتشاْ تٝ خٛد ٚ ديٍشاٖ سا ِحاػ وٙيذ ٚ دس 

 . دسػتىاسي يقٙي ٕٞيٗ. سفتاس ٚ ٌفتاس خٛد ٔٛاؽة احؼاػات ديٍشاٖ ٘يض تاؿيذ

 رکاٍت: ر

رواٚت ٚ تيضٞٛؿي دس تلٕيٓ ٌيشي ٚ ٞذف ٌزاسي ٞا، ؿٕا سا ساحت تش تٝ اٞذاف تقييٗ ؿذٜ ي ص٘ذٌي ؿخلي ٚ اجتٕافي 

 .يىي اص ٘ـا٘ٝ ٞاي ا٘ؼاٖ تا ايٕاٖ تيضٞٛؿي اػت. ٔي سػا٘ذ

 ساصداسي: س

 .ساصداسي ٚ حفؼ اػشاس دٚػتاٖ ٚ اعشافياٖ، تش افتٕاد آ٘اٖ تٝ ؿٕا ٔي افضايذ ٚ پيٛ٘ذٞاي دٚػتي تيٗ ؿٕا سا ٔحىٓ تش ٔي وٙذ

 صهاى تٌذي :ص

تقضي افشاد ٞؼتٙذ دس حاِي وٝ خٛد سا اػيش صٔاٖ تٙذي ٞاي تؼياس دليك تشاي فقاِيت ٞاي سٚصا٘ٝ ٕ٘ي وٙٙذ، صٔاٖ ؿشٚؿ ٚ 

ايٗ واس تٝ فقاِيت ٞاي ؿٕا ٘ؾٓ ٔي تخـذ ٚ تا اعٕيٙاٖ خاعش ٔي تٛا٘يذ . پاياٖ ٔـخلي تشاي ا٘جاْ آٖ ٞا دس ٘ؾش ٔي ٌيش٘ذ

 .تالتىّيفي ٚ ٔـخق ٘ثٛدٖ ٚضقيت ؿٕا، تافث ٞذسسفتٗ ٚلت ٚ ا٘شطي ٔي ؿٛد. ػافت ٞاي ٔاللات  خٛد سا تٙؾيٓ ٕ٘اييذ

 طسف اًذيطي: ط

ٌاٞي ٚساي ايٗ اتفالات ٚ حادثٝ ٞا . اص پذيذٜ ٞاي اعشاف ٚ سٚيذادٞايي وٝ تشاي ؿٕا اتفاق ٔي افتٙذ تٝ ػادٌي فثٛس ٘ىٙيذ

فشأٛؽ ٘ىٙيذ ٘يٛتٗ اص ػادٜ تشيٗ اتفالي وٝ ٕٔىٗ اػت سخ دٞذ جارتٝ . چيضٞاي تؼياسي تشاي تقٕك ٚ ا٘ذيـيذٖ ٚجٛد داسد

 .سا وـف وشد

 سکَت: ع

ػىٛت دس يه جٕـ تٝ ؿٕا اتٟت ٚ فضت . ػىٛت حذ ٚػظ پشحشفي ٚ خجاِت اػت. اص لذيٓ ٌفتٙذ ػىٛت وٗ تا فضيض ؿٛي

. وٓ ٌٛيي ٚ ٌضيذٜ ٌٛيي اص كفات وؼا٘ي اػت وٝ خشد سا سٞثش افىاس ٚ افٕاَ خٛد اختياس وشدٜ ا٘ذ. ٔي دٞذ

 



 ضکشگضاسي: ش

تا وٕي دلت ٔتٛجٝ ٔي ؿٛيذ چٝ لذس ٘قٕت ٚ ٔٛٞثت تيـٕاس تٝ ٔا ٔجا٘ي ٚ سايٍاٖ فغا ؿذٜ اػت وٝ ؿايذ تٝ ػادٌي اص وٙاس 

. ؿىش، ٘ـا٘ٝ ي صيثايي تشخٛسد ؿٕا تا ٘قٕت ٞاػت. فمظ وافي اػت تلٛس وٙيذ اٍ٘ـت ؿؼت يا ٔظٜ ٘ذاسيذ. آٖ ٞا ٔي ٌزسيٓ

ْ  اػت  ِٚي  ؿٕا آٖ  ٔحشٚٔيت  سا ٘ذاسيذ تٍٛييذفشدي سا ديذيذ وٝ اص ٚلتي ٓ  ٚ تش خٛد :  ٘قٕتي  ٔحشٚ ٗ  تٕؼخش ٕ٘ي وٙ خذايا ٔ

ٝ  تٛ سا تشاي  ٘قٕت ٓ  تّى ٓ  ٕ٘ي تاِ  .ٞاي  تضسي  ٔي ػتاي

 صذاقت: ظ

كذالت، لّثتاٖ سا صالَ . كذالت، تزس ٔحثت ٚ دٚػتي سا ٔي افـا٘ذ ٚ ػايٝ ي آسأؾ ٚ اعٕيٙاٖ خاعش سا تش سٚاتظ ٔي ٌؼتشا٘ذ

 .ٚ آػٕا٘ي ٔي وٙذ

 ضاتطِ هٌذي: ض

تا ٞشوغ، ٞش وجا ٚ ٞش صٔاٖ ٕ٘ي ؿٛد استثاط . دس تشلشاسي سٚاتظ اجتٕافي ٚ تذاْٚ آٖ تشاي خٛد ضاتغٝ ٚ ٔقياس داؿتٝ تاؿيذ

 آيا ٔي دا٘يذ تاثيشٌزاستشيٗ افشاد سٚي ؿٕا، دٜ ٘فشي ٞؼتٙذ وٝ اص ديٍشاٖ تٝ ؿٕا ٘ضديه تش٘ذ؟. تشلشاس وشد

 . طلة ٍ خَاستي: ط

آٔا آيا عّة ٚ . ٕٞٝ ي ٔا ٔي دا٘يٓ لثُ اص ا٘جاْ ٞش واسي اَٚ تايذ آٖ سا اسادٜ وٙيٓ ٚ تخٛاٞيٓ. خٛاػتٗ، تٛا٘ؼتٗ اػت

 .خٛاػتٗ وافي اػت؟ خٛاػتٗ تايذ ٔذاْ، پايذاس ٚ ٕٞيـٍي تاؿذ تا تٝ تٛا٘ايي ٚ ا٘جاْ ايذٜ آَ واسي ٔٙجش ؿٛد

 ظشافت: ظ

ػقي ٕ٘اييذ ٚلتي فقاِيتي سا ؿشٚؿ ٔي وٙيذ ٔشاحُ ا٘جاْ آٖ سا تا دلت ٚ فاللٝ ٚ . دس واسٞايتاٖ ؽشافت ٚ دلت داؿتٝ تاؿيذ

 .فُٕ ؿٕا ٚلتي صيثا اص واس دس ٔي آيذ وٝ ؽشيف ٚ ٔاٞشا٘ٝ ا٘جاْ ؿٛد. يىي اص ٔقٙاٞاي ؽشافت، صيثايي اػت. تٕشوض ا٘جاْ دٞيذ

 عطق: ع

اٌش ٔي خٛاٞيذ تغييش سا احؼاع وٙيذ لّة خٛد سا دس ٔقشم تاتؾ خٛسؿيذ . فـك دٌشٌٖٛ وٙٙذٜ تشيٗ ٘يشٚي عثيقت اػت

 .فـك تٝ ٔادس، فـك تٝ فشص٘ذ، فـك تٝ ٕٞٝ ي صيثايي ٞاي فآِ. فـك لشاس دٞيذ

 غشٍس هثثت: غ

وؼي وٝ خٛد سا تضسٌٛاس ٔي پٙذاسد ٚ . فضت ٘فغ يقٙي پي تشدٖ تٝ اسصؽ ٚ ؿشافت خٛدتاٖ. غشٚس ٔثثت ٕٞاٖ فضت ٘فغ اػت

. خٛد سا تضسي تذا٘يذ تا تضسي تيٙذيـيذ. تشاي خٛد اسصؽ لائُ اػت، تٗ تٝ فقاِيت ٞاي تي ٞذف ٚ پٛچ ٕ٘ي دٞذ

 



 فذاکاسي: ف

ٌاٞي ٌزؿتٗ اص خٛاػتٝ ٞا ٚ تٕايالت ؿخلي تٝ ٘فـ آسأؾ ٚ ؿادي افشادي وٝ دٚػتـاٖ داسيٓ ٔي تٛا٘ذ تؼياس ِزت تخؾ 

 .أتحاٖ وٙيذ. اص خٛد ٌزؿتٗ حغ خٛتي تٝ ؿٕا ٔي دٞذ. تاؿذ ٚ دس ٔا احؼاع ؿايؼتٍي ٚ ِيالت سا تشاٍ٘يضد

 قذسضٌاسي: ق

ايٗ وٝ چمذس . تّىٝ حٛصٜ ٞاي فشدي ٘يض پٛؿؾ ٔي دٞذ. ٔفْٟٛ لذسؿٙاػي فمظ دستاسٜ ي سٚاتظ اجتٕافي اػتفادٜ ٕ٘ي ؿٛد

 .لذسداٖ ص٘ذٌي ٚ ٘فغ ٞايي ٞؼتيذ وٝ ٔي وـيذ دس ػالٔت سٚاٖ ٚ آسأؾ ؿٕا تٝ ؿذت تاثيشٌزاس اػت

 کوال طلثي: ک

دٚ تـٙٝ ٞيچ ٌاٜ . ٞش سٚص تٝ د٘ثاَ دا٘ؾ ٚ ٟٔاستي تاصٜ تاؿيذ. دس فشاٌيشي دا٘ؾ ٞاي جذيذ ٚ فّٓ ا٘ذٚصي تٝ وٓ لا٘ـ ٘ـٛيذ

 .ػقي وٙيذ دس ٌشٜٚ دْٚ تاؿيذ. تـٙٝ ثشٚت ٚ تـٙٝ دا٘ؾ: ػيشاب ٕ٘ي ؿٛ٘ذ

 گزضت: گ

تٝ ٘ؾش ؿٕا اٌش تٝ جاي ٚاوٙؾ ٞاي تىا٘ـي ٚ ٞيجا٘ي دس لثاَ سفتاسٞاي ٘ادسػت ديٍشاٖ، وٕي فىش ٔي وشديٓ ٚ ػپغ تا 

: ٌزؿت اص وٙاس آٖ ٞا ٔي ٌزؿتيٓ، ايٗ ٕٞٝ ؿاٞذ دفٛا، ٘ضاؿ ٚ حتي لتُ تٛديٓ؟ يىي اص دٚػتا٘ٓ پيأه صيثايي تشايٓ فشػتاد

 "! ٔشداب اص سٚد پشػيذ، اص چٝ سٚ ايٗ لذس صالِي؟ سٚد ٌفت، چٖٛ ٌزؿتٓ"

 لثخٌذ: ل

يه ٔغاِقٝ دس آٔشيىا ٘ـاٖ ٔي دٞذ ِثخٙذ حتي اص سٚي اجثاس تافث واٞؾ آًٞٙ ضشتاٖ لّة دس حاِت اضغشاب ٚ تٙؾ ٔي 

تا ِثخٙذ، دس ٘ؾش ديٍشاٖ فشدي ٟٔشتاٖ ٚ ٘شْ خٛي جّٜٛ . ِثخٙذ، تٝ ِحؾات ص٘ذٌي ؿٕا ػشص٘ذٌي ٚ ؿاداتي ٔي تخـذ. ؿٛد

 .ٔي وٙيذ

 هطَست: م

ٔـٛست تا وؼا٘ي وٝ تجشتٝ ي ٌزؿتٗ اص پيچ ٚ خٓ ٞاي ص٘ذٌي سا دس واس٘أٝ ي خٛد داس٘ذ تٝ ؿٕا دس ا٘تخاب ساٜ كحيح 

 .ته سٚي ػشا٘جاْ خٛتي ٘خٛاٞذ داؿت. وٕه ٔي وٙذ

 ًيايص: ى

. چٝ ٔذت اص ؿثا٘ٝ سٚص سا كشف ساص ٚ ٘ياص ٚ كحثت تا يه ٔٛجٛد ٔتقاِي ٚ تشتش ٔي وٙيذ؟ ٘يايؾ سٚح ؿٕا سا جال ٔي دٞذ

 دليمٝ دس سٚص تا خذاي خٛد دس دَ ؿة خّٛت 30 تا 20حالُ . لّثتاٖ سا اص ػٍٙيٙي دسٌيشي ٞاي سٚصٔشٜ ػثه ٔي وٙذ

 .تٝ تٟٙا حميمت ٞؼتي ٚكُ ؿٛيذ تا آسأؾ حميمي سا تجشتٝ ٕ٘اييذ. وٙيذ



 ٍسصش. ٍسصش . ٍسصش: ٍ

داؿتٗ تذ٘ي ػآِ ٚ آٔادٜ دس ٔماتُ ا٘ٛاؿ فٛأُ تيٕاسي صا . فمُ ػآِ دس تذٖ ػآِ اػت: ايٗ جّٕٝ تشاي ٕٞٝ ي ٔا آؿٙاػت

ٚسصؽ دس واٞؾ اضغشاب  ٚ .  دليمٝ حذالُ پيادٜٚ سٚي وٙيذ30 تا 20سٚصي . ٔؼتّضْ تٕشيٙات ٔٙؾٓ ٚ ػثه تذ٘ي ٔي تاؿذ

 .اػتشع ٘يض تٝ ؿٕا وٕه ٔي وٙذ

 ّذف گزاسي: ُ

تشاي سػيذٖ تٝ لّٝ ٞاي پيـشفت ٚ تقاِي ٚ پشٚسؽ اػتقذادٞاي ٟ٘فتٝ دس ٚجٛدتاٖ تايذ ٞذف ٌزاسي وشد، تا تش٘أٝ سيضي تٝ 

سٞشٚ آٖ اػت وٝ پيٛػتٝ ٚ ). اِثتٝ تا اػتفادٜ اص ٘يشٚي فمُ، تٟشٜ ٌيشي اص پـتىاس ٔذاْٚ ٚ فذْ ؿتاب صدٌي. ػٛي ٞذف وشد

  (.آٞؼتٝ سٚد

 يکشًگي: ي

پـت ػش ديٍشاٖ ٚ جّٛ آٖ ٞا ؿخليت . يىشٍ٘ي تٝ سٚاتظ ؿٕا اتٟت ٚ فؾٕت ٔي تخـذ. يىشٍ٘ي تٟٙا سً٘ صيثاي د٘ياػت

. پاداؽ يىشٍ٘ي ؿٕا،وؼة افتٕاد اعشافياٖ ؿٕاػت. ٚاحذي داؿتٝ تاؿيذ

 

 

 .صًذگيتاى آکٌذُ اص تَي هعشفت ٍ هضيي تِ سًگ حقيقت تاد

  


