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آًچِ کِ گفتِ خَاّذ ضذ درسْایی است کهِ در تشطهتک کتاتْها     

آًچِ تشطتک از ایي فٌَى اّوشهت دارد  . فٌَى هذیکیت هشتَاى یافت

ٍجَد فضا  اجتواعی هٌاسة ، ٍ تِ ٍیههُ اعتوهاد اجتوهاعی، تهِ     

عٌَاى یک عاهل تسشار تسشار هْهن در سهکهایِ گهیار ، یَ شهذ ٍ     

 .پکٍرش هذیکاى تکیک ٍ ضایستِ است

اٍ . ًشست کِ جک ٍ ص در ضکن هادرش جک ٍ ص ًطهذ یکدیذ  

در هذرسِ، در داًطگاُ، ٍ در ضککتْا  پشطتاز جْاى جهک ٍ هص   

اٍ در جاهعِ ا  جک ٍ ص افساًِ ا  ضذ کِ در آى یَ شذ یعٌی . ضذ

در یٌهشي  . ٍ پشطتاز تَدى یعٌی ّوهِ یشه   . خذهت ، یعٌی افتخار

فضاّایی است کِ هذیکاى ، کارگکاى ٍ کارآفکیٌاى هتَ ذ هی ضهًَذ  

 .ٍ تا ٌذُ
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 کٌشذرّثک  : درس یک 
. زّثدساى اهْدام هیثنؿدٌد   . ؾوا زّثسی وٌیدد . ایي اغت وِ هدیساى تا دغتَزات عجیة ٍ غسیة خَد وازّا زا پیچیدُ هی وٌٌدٍالعیت 

دلت داؾتِ تاؾید وِ ایي ًىتِ دلیما دز اهتداد اصل تفَیض اختیاز ٍ تاش وسدى دغت شیس دغتاى تسای تصوین گیسی تِ هَلع ٍ پسّیص اش 
 .تسٍوساغی اغت

 .زّثساى افسادی ّػتٌد وِ تا یه دٍزًوای ٍاضح اش چگًَگی تْتس اًجام دادى وازّا اهْام تنؽ دیگساى ّػتٌد
یش   کِ ها تِ دًثال آى ّستشن ٍجَد رّثکاًی در ّک سطح از سازهاى است کِ تتَاًٌذ تِ کارهٌذاى اًکژ  ٍ اًگش ُ الزم » 

را تذٌّذ، تِ آًْا اًگش ُ الزم را تذٌّذ ٍ ا ْام تخص تاضٌذ یا ایٌکِ آًْا را سست کٌٌذ، افسهکدُ سهازًذ ٍ ههذام کٌتهکل     
 «.ًوایٌذ

 
 
 کٌشذکوتک هذیکیت  -2درس 

دز التصداد  . تا دیدى افسادی وِ وازّایؿاى زا تدٍى ایٌىِ هدیسیت تِ آًْا چیصی گفتِ تاؾد اًجدام هدی دٌّددگ ؾدگفت شدُ هدی ؾدَین      ها 
 .هدیسیت ووتسگ تْتس هدیسیت وسدى اغت. داًؽ هحَز گ افساد تاید خَد تصویواتؿاى زا تگیسًد

هدیساى ضعیف لداتنى تجدازت ّػدتٌدگ  آًْدا لداتنى هؿداغل       . گ وٌتسل ٍ تَزٍوساغی ؾدید زٍح زلاتت پریسی ؾسوت زا هی وؿدًظازت
غعی ًىٌید تس ّوِ هدیسیت . زا تثیٌید( دٍزًوا)واز ؾوا ایي اغت وِ تصَیس تصزي . ّػتٌد ؾوا ًوی تَاًید اعتواد افساد زا هدیسیت وٌید

گسفتاز جصئیات ًؿَید عَزی وِ جصئیات ذّي ؾوا زا پس وٌدگ تلىِ وازی وٌید وِ دیگدساى تدسای تحمدك دٍزًودای ؾدوا فعاهیدت       . وٌید
 .اعساف خَد زا تا اًػاى ّای تصزي پسوٌید ٍ تِ آًْا اعتواد داؾتِ تاؾید تا آًْا تِ تْتسیي ًحَ دز غاشهاى ؾوا تاثیس هثثت تگرازًد. وٌٌد
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 تسازیذدٍرًوا  خَد را  -3درس 
زّثس خَب یه دغتَزاهعول لدم تِ لدم تسای . تا یه دٍزًوای هٌاغة اش چگًَگی اًجام تْتس وازّا اهْام تنؽ دیگساى ّػتٌدزّثساى 

تْتسیي زّثساى وػاًی ّػتٌد وِ ایدُ ّای جدید خلك هی ًوایٌد ٍ دٍزًوایی ایجاد هی وٌٌد ودِ اهْدام تندؽ    . وازگساى تْیِ ًوی وٌد
 .دیگساى تسای اًجام وازّا اغت

 
 
 
 ساز   -4درس ُ  کٌشذساد

پیام ّای غادُ زاحت تس اًتمال هی یاتٌدگ عسح ّای غادُ تس زاحدت تدس تدِ تداشاز زاُ     ». اًگاؾتي هػائل یىی اش ولیدّای تجازت اغتغادُ 
 «.هی یاتٌد ٍ حرف دزّن زینتگیگ تصوین گیسی غسیع زا هوىي هی غاشد
 

 
 
 کوتک رسوی تاضشذ -5درس 
ؾوا اوٌَى تاید دزن وٌید چمدز اّویت دازد وِ ًَعی حاهت غیسزغوی تَدى زا دز غاشهاى حفظ وٌیدد تدِ عدَزی ودِ هاًٌدد یده        

 .ونظ آهَشؾی تاؾد تا دز آى تِ زاحتی تتَاًد عماید هَزد عنلِ زییع زا تِ چاهؽ علثید
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 تذّشذتِ دیگکاى اًکژ   -6درس 
یىدی اش  . ٍالعی اش ویفیت دٍزًوای ؾوا ٍ تَاًایی ؾوا دز تؿَیك دیگساى تسای ًوایؽ عولىسد خازق اهعادُ غسچؿوِ هی گیدسد زّثسی 

اها اوٌدَى  . ولیدّای تثدیل ؾدى تِ یه زّثس تصزي دز تجازت ایي اغت وِ تتَاًین وازی وٌین وازهٌداى اش اًجام وازؾاى هرت تثسًد
غسچؿوِ اصلی تْسُ ٍزیگ تیودی اش افدساد ّػدتٌد ودِ زلاتدت پدریسیگ       . هی داًین وِ تْسُ ٍزی ٍالعی ٍ ًاهحدٍد اش وجا ًؿات هی گیسد

 .آشادی عول دازًدگ پس اش اًگیصُ اًد ٍ تِ آًْا پاداؼ دزخَز تعلك هی گیسد
 
 
 
 رٍ ضَیذ – 7درس ِ  تا ٍاقعشت رٍت

ِ زٍ ؾَید ٍ غپع تا لاععیت عول وٌید ِ زٍ  . تا ٍالعیت زٍت اغلة اؾتثاّات زّثساى اش ایي ًاؾی هی  ؾَد وِ ًوی خَاٌّد تا ٍالعیت زٍتد
ِ زٍ ؾدى تا ٍالعیت اغلة تِ هعٌی گفتي ٍ اًجدام دادى چیصّدایی اغدت ودِ     . گسدًد ٍ غپع دز هَزد آى دغت تِ الدام هلی تصًٌد زٍت

 .هَزد پػٌد ّوِ ًیػتٌدگ اها فمظ تا دغت ٍ پٌجِ ًسم وسدى تا ٍالعیت اغت وِ ؾسایظ هوىي اغت تْتس ؾَد
 
 
 
 کٌشذتِ یغششکات تِ عٌَاى یک فکصت ًگاُ  – 8درس 

توایل تِ تغییس یه تَاًایی اغتگ حتی اگس تِ ایدي هعٌدی تاؾدد ودِ تدسای هددتی       »ٍالعیت دز دًیای تجازتگ تغییس اغتگ تصزي تسیي 
ِ ٍز وٌین ِ تنؽ اغت ٍ ّن هفسح… لػوتی اش غاشهاى زا دز غسدزگوی غَع  «.آهادگی دز هماتل تغییسات ّن زٍحی
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 کٌشذافکار خَب را از دیگکاى دریافت  – 9درس 
اهسٍشُ پٌداؾت هفید ایي اغت وِ وػیگ دز جایی یه ایدُ تْتس دازد ٍ ایي الشم اغت وِ ». جدید ؾسیاى حیاتی تجازی ّػتٌدفىاز ا

 «.تفْوین چِ وػی ایدُ تْتسی دازدگ آى زا یاد تگیسین ٍ تِ غسعت آى زا تِ واز تثٌدین
 
 

 
 کٌشذپشگشک   -10درس 

اغتساتطی پیگیسی وازّا دز . پیگیس تَدى یىی اش هعیازّای ولیدی تسای هَفمیت دز یه تجازت اغت. هَزد توام وازّا پیگیس تاؾیددز 
 .تجازت زاُ زا تسای هَفمیت غاشهاى ؾوا ّوَاز هی وٌد

 
 
 
 ضَیذاز ضک تَرٍککاسی خالظ  – 11درس 

آًْدا زا آشادتدس تگرازًددگ ٍفدایف غیسضدسٍزی هددیسیتی زا اش دٍؼ آًْدا تسدازیددگ لیدد ٍ تٌددّای           »هْاز لدزت افساد ایي اغت وِ زاُ 
 «.تَزٍوساغی زا اش پای آًْا تاش وٌید ٍ هَاًع هستَط تِ ٍفایفؿاى زا اش پیؽ زٍی آًْا تسدازید
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 کٌشذهکزّا را حیف  – 12درس 
هٌظَز اعویٌاى یافتي اش ایٌىِ افساد تسای زغیدى تِ غیسهوىي ّا آشاد ّػتٌدگ ؾوا تاید ّس چیصی زا وِ زاُ آًْا زا غد هدی وٌدد اش   تِ 

… گ یه غاشهاى تاش ٍ فالد تَزٍوساغی ٍ یا ّس چیص دیگسی زا وِ اش جسیاى آشاد افىدازگ افدساد ٍ تصدویوات ٍ    «تی هسشی». هیاى تسدازید
غیسزغوی تَدىگ هرت تسدى اش اًجام واز ٍ غسعتگ صفات تازشی ّػتٌد وِ دز یه غداشهاى تددٍى   . جلَگیسی هی وٌدگ دز تس هی گیسد

 «.هسش یافت هی ؾًَد
 
 

 
 دّشذتِ ارزش ّا اٍ َیت  -13درس 

تس زٍی ازشؼ ّای شیثای غاختي « .اعداد دٍزًوای غاشهاى ًیػتٌدگ اعداد هحصَالت غاشهاى ّػتٌد». تس زٍی اعداد توسوص ًىٌیدشیاد 
 .یه تینگ اؾتسان عماید ٍ اًگیصُ دادى تِ دیگساى توسوص وٌید

 
 
 
 کٌشذرّثک یکتشت  -14درس 

اًسضیگ اًسضی دادىگ تسؼ ٍ اجدساگ ّوچٌدیي زّثساًدی ودِ تدس      . زا داؾتِ تاؾٌد( E4)تستیت وٌید وِ چْاز صفت تازش زّثسی زّثساًی 
 .ازشؼ ّای هٌػجن غاختي یه تینگ اؾتسان عماید ٍ اًگیصُ دادى تِ دیگساى توسوص وٌٌد
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 کٌشذفکٌّگ یادگشک  را خلق  -15درس 
هصیت زلاتتی یه ؾسوت ایدي  ». خَد زا تثدیل تِ یه غاشهاى یادگیسًدُ وٌید تا جسیاى آشاد تثادل افىاز ٍ ازتثاعات آغاش گسددؾسوت 

ِ وازگیسی غسیع آى زا داؾتِ تاؾد  «.اغت وِ توایل ٍ تَاًایی یادگیسی هػتوس اش ّس هٌثعی ٍ ّس جایی ٍ ت
 
 
 
 تگشکیذّوِ را تِ کار – 16درس 

 .دزتازُ تِ وازگیسی َّؼ ٍ تَاًایی ّوِ افساد اغتگ زاُ اًجام ایي واز دادى آشادی ٍ هػٍَهیت تیؿتس تِ افساد اغتتجازت 
 
 

 
 تذّشذتِ ّک کس در یشن یک ًقص  -17درس 

تدا  . هدیساى هیاًی هجثَزًد تا عضَ تین ؾًَد ٍ ًمؽ هستدی زا تدس عْددُ تگیسًدد    . تاید یاد تگیسًد تا دز لاهة یه تین واز وٌٌدهدیساى 
 .هدیساًی وِ ًوی خَاٌّد دز لاهة تین لساز تگیسًدگ تسخَزد وٌید
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 دّشذگستکش  -18درس 
ها دزیافتین وِ تا زغیدى تِ اّدافی وِ غیسهوىي تِ ًظدس هدی زغدیدًدگ هدا دز ٍالدع غیدسهوىي زا اًجدام        ». زا گػتسؼ دّیداّداف 

دادُ اینگ ٍلتی ها واهن تِ ّدفواى ًسغینگ وازهاى زا تا زغیدى تِ چیصی تیؿتس اش آًچِ دز غیس ایي صَزت اًجام هی دادیدنگ تدِ پایداى    
 «.زغاًدُ این

 
 
 
 تذّشذتِ افکاد اعتواد تِ ًفس  -19درس 

ًػنِ دزهاى تسای پیسٍشیگ . اعتواد عٌصس حیاتی ّس غاشهاى یادگیسًدُ اغت. وازی تستیت وٌید وِ دازای اعتواد تِ ًفع تاؾدًیسٍی 
افسادی وِ اعتواد تِ ًفع دازًد آهادُ پریسؼ عماید خَب فازغ اش هٌثع آى هی تاؾٌد ٍ توایل . غسعتگ غادگی ٍ اعتواد تِ ًفع اغت
 «.ّواى عَز وِ غسعت تسگسفتِ اش غادگی اغتگ غادگی تس پایِ اعتواد تِ ًفع اغت». دازًد وِ آًْا زا تا دیگساى غْین ؾًَد

 
 
 
 تاضشذیفکیح داضتِ  -20درس 

اگس ؾدوا ّدس زٍش صدثح    . ّیچ وع ًثاید وازی اًجام دّد وِ اش آى هرت ًوی تسد. تاید یه عٌصس اصلی دز اغتساتطی ؾوا تاؾدتفسیح 
پساًسضی اش خَاب تسًوی خیصید ٍ تسای هماتلِ تا چاهؽ ّای پیؽ زٍ اًگیصُ ًدازید هی تَاى ًتیجِ گسفت وِ ؾوا دز یه هػدیس ٍ ؾدغل   

 .اؾتثاُ لساز دازید
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 تاضشذ 2یا  1ضوارُ -21درس 
ٍلتدی ؾدوازُ یده تاؾدیدگ     . عغػِ هی وٌد ؾوا ذات اهسیِ هدی گیسیدد   1تاؾیدگ ٌّگاهی وِ ؾوازُ  5یا  4ٍلتی ؾوا دز تاشاز ؾوازُ »

جٌدسال اهىتسیده   . آًْا اٍلدات غدنتی زا هدی گرزاًٌدد    . ؾوازُ چْاز ّا ّوَازُ دز خغس ًاتَدی اًد. غسًَؾتتاى دز دغت خَدتاى اغت
 «.تػیازی اش ایي ؾوازُ یه ّا زا دازد

 
 
 
 ّوشطگیکشفشت  -22درس 
ها ًِ تٌْا هی خَاّین دٍزًوای زلاتت زا تِ ٍاغغِ تْتس تَدى اش زلثایواى دگسگَى غاشینگ تلىِ ایي واز زا تدِ ًدَعی دیگدس ٍ تدا تداال      »

ها هی خَاّین ویفیتی خاـ ٍ ازشؾوٌد تسای هؿتسیاى ٍ پساّویت تدسای هَفمیتؿداى   . تسدى غغح اغتاًدازدّای ویفیتگ اًجام دّین
 «.ازائِ دّین تا هحصَالتواى تٌْا گصیٌِ ازشؾوٌد ٍالعی تسای اًتناب تاؾٌد

 
 
 
 کٌشذّوَارُ تک رٍ  ًَآٍر  یوکک   -23درس 
ِ ّدای     . ؾوا هجثَزید تا تس ًَآٍزی ٍ فَْز زلثای جدید توسوص وٌید»  ؾوا هجثَزید تا ّصیٌِ ووتس هحصَل تیؿدتسی تَغدظ غدسهای

ِ ّا اجتٌاب وٌید ٍ دز جػتجَی یه جْؽ ٍ پیؿسفت غسیع ٍ تصزي تاؾید. خَد تَهید وٌید اوٌَى اصَل « .اش افصایؽ هتٌاٍب ّصیٌ
ِ تس تسای تَهید تاؾد  .تٌیادی تاید ؾاهل آهَشؼ ٍ اعنعات تیؿتسگ غسعت ّای تاالتس ٍ تىٌَهَضی پیؿسفت
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 ّوشطگیسکعت  -24درس 
تدا  . غسعتگ غادگی ٍ اعتواد تِ ًفع تِ ؾدت دز ّن تٌیدُ اًدد ». ّوِ چیص اغتگ غسعت عٌصس ضسٍزی تسای زلاتت پریسی اغتغسعت 

ِ زیصی وسدُ اید وِ غسعت زا دز تاز ٍ پَد ؾسوت ٍازد وسدُ اغت  «غادُ غاشی غاشهاى ٍ تصزیك زٍحیِگ ؾوا تٌیاى غاشهاًی زا پای
 
 

 
 کٌشذهاًٌذ یک ضککت کَیک رفتار  -25درس 

آًْا تا عنلِ ؾدید تدِ وازؾداى ٍ تدِ غدنسُ     . آًْا هٌظنگ غادُ ٍ غیسزغوی ّػتٌد. وَچه هصیت ّای زلاتتی تصزگی دازًدؾسوت ّای 
تدٍى تَجِ تِ ایي وِ آى فىس اش وجدا  . ؾسوت ّای وَچه تِ ٍغیلِ فىسّای خَب زؾد هی وٌٌد. گسفتي تَزٍوساغی پیؿسفت هی وٌٌد

آهدُگ آًْا تِ ّوِ احػاظ ًیاش هی وٌٌدگ ّوِ زا تِ واز هی گیسًد ٍ افساد زا تس اغاظ تاثیسؾاى دز وػة پیدسٍشی ازتمدا هدی دٌّدد ٍ یدا      
 .  ؾسوت ّای وَچه زؤیاّای تصزي دازًد ٍ اش ؾىػت ًوی ّساغٌد. حرف هی وٌٌد


