ج) هْاس تْاي هغالؼِ:
تؼشيف هغالؼِ :فشآيٌذ ؿشعي ٍ اوتؼاتي خْت افضايؾ هؼلَهات.

 -1فشآيٌذ .پغ هشحلِ تِ هشحلِ اػت هثل ٍخَد آهادگي ،پيؾ هغالؼِ ٍ ...
ليَد هْن آى:

 - 2ؿشعي .ػادت وشدًي اػت .پغ تايذ دس عَل ػال تِ يه سٍؽ ػادت وشد.
 -3اوتؼاتي .پغ تايذ سٍؽ سا ياد گشفت.

 گاّي هغالؼِ هي وٌين ٍلي ثوشُ صيادي ًذاسد ،دليل آى ايٌىِ ؿشايظ هغالؼِ سا سػايت ًوي وٌين. سػايت ؿشايظ هغالؼِ تاػث تْشُ ٍسي تيـتش اص هغالؼِ هي ؿَد. -1ؿشايظ سٍحي ٍ هؼٌَي
 - 2ؿشايظ خؼوي
ؿشايظ هغالؼِ

 -3ؿشايظ صهاًي
 -4ؿشايظ هىاًي
 -5ؿشايظ فيضيىي
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سٍحي ٍ هؼٌَي :اص عشيك ٍضَ داؿتي ،سٍ تِ لثلِ ًـؼتي ،تِ للذ لشتت هغالؼِ وشدى ٍ دػاي

هغالؼِ.
«اللْن أخشخٌي هي ظلوات الَّن ٍ اوشهٌي تٌَس الفْن اللْن افتح
ػلي اتَاب سحوته ٍ اًـش ػلي خضائي ػلَهه »
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ؿشايظ خؼوي:

ٍ-1ضؼيت ًـؼتي:

الف) ووتشيي فـاس سٍي ػضالت تاؿذ( .ساحت تاؿذ)
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ب) حالت ًـؼتي سا تغييش دّذ ٍ يىٌَاخت ًثاؿذ.
ج) دس حال فىش وشدى ،خَى تيـتش دس واػِ ػش گشدؽ هي وٌذ ٍ
تاػث اختالل هي ؿَد پغ تا فؼاليت
تذًي ٍ ٍسصؽ تِ هغض ٍ اػلاب اػتشاحت دّين.
-2اػتشاحت دس هياى هغالؼِ
ّش  45دليمِ هغالؼِ 5 ،تا  11دليمِ اػتشاحت ًياص اػت تِ ايٌگًَِ وِ ساحت تٌـيٌين ٍ ًفغ ػويك
تىـين تا اوؼيظى وافي تِ هغض ٍ ػايش اػضا تشػذ .پغ تاػث تدذيذ لَا هي ؿَد.
-3اػتشاحت چـن.
الف) تِ يه ؿي دٍس دػت  3ثاًيِ ًگاُ وٌيذ ػپغ تِ ؿي ًضديه  3ثاًيِ ًگاُ وٌيذ .ايي توشيي  5هشتثِ
تىشاس ؿَد.
ب) تذٍى تىاى دادى ػش ،چـن سا تِ ػوت ساػت ،تاال ،پاييي ٍ چپ تثشيذ تِ عَسي وِ هاّيچِ ّاي
چـن وـيذُ ؿَد.
ج) ٌّگام خؼتگي ٍ خَاب آلَدگي ،پله ّا سا تِ ػشػت تِ ّن تضًيذ.
 -4خَاب ٍ هغالؼِ
الف) خَاب ًاوافي تاػث ايداد خؼتگي هي ؿَد.
ب) خَاب تيؾ اص حذ ًياص،هضش ٍ وؼل وٌٌذُ اػت(.خَاب،خَاب هي آٍسد)
ج) خَاب ؿة سا تِ ّيچ ػٌَاى اص دػت ًذّيذ .آساهؾ ؿة تاػث آساهؾ سٍح ٍ خَاب
ػويك هي ؿَد وِ خثشاى آى
دس سٍص آػاى ًيؼت( .دس لشآىٍ:خؼل اليل ػىٌا)
د) هغالؼِ تالفاكلِ پغ اص خَاب فايذُ چٌذاًي ًذاسد.
ُ)  2تا  4ػاػت لثل اص خَاب چاي يا لَُْ ًخَسيذ.
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ٍ) تا لشائت لشآى ٍ دػا اص ّدَم افىاس پشيـاى تِ رّي خلَگيشي وٌيذ.
 -5هغالؼِ ٍ غزا
الف) كثحاًِ فشاهَؽ ًـَد.
ب) هيَُ ٍ ػثضيدات دس غزاي سٍصاًِ تاؿذ.
 -3ؿشايظ صهاًي:
چَى ؿشايظ خؼوي ٍ ػَاهل هحيغي تشاي افشاد ،هختلفٌذ تشاي صهاى ًوي تَاى لاًَى ولي داد ٍلي دٍ
ًىتِ:
الف)دس عَل ػوش ،خَاًي ٍ دس عَل سٍص ،كثح تا ظْش ٍ دس ايي صهاى ّن ػاػات اٍليِ كثح تْتش
اػت.
صيشا رّي هٌغ لثلي ًذاسد ٍ هغالة سا تِ ساحتي دس خَد ًگِ هي داسد.
ب) اگش صهاى هغالؼِ هٌظن تاؿذ ،اص ًظش سٍاًي تِ هغالؼِ ػادت هي وٌين ٍ تاػث توشوض فىش هي ؿَد.
 -4ؿشايظ هىاًي
الف) تْتشيي هىاى ،وتاتخاًِ اػت.
ب) هىاى هغالؼِ تي ػش ٍكذا تاؿذ.
الثتِ گاّي ّن دس هىاى ون كذا هغالؼِ وٌين تا تذ ػادت ًـَين ٍ دس هىاى تا ػش ٍ كذا هغالؼِ تشايواى
غيش هوىي ؿَد.
ج) هٌظن ٍ ػادُ(دٍس اص هَخثات ػذم توشوض) تاؿذٍ ٍ .ػايل هَسد ًياص دس دػتشع تاؿذ.
اخيشاً طاپي تحميمي سا سٍي ّضاس وَدن  11ػالِ اًدام داد ًتيدِ آًىِ وَدواًي وِ دس اتاق ّا ي هٌظن
ٍ تا حذالل ٍ ػايل هغالؼِ وشدًذ ،هيضاى هغالؼِ ٍ تِ خاعش ػپاسي تْتشي داؿتٌذ.
د) هغالؼِ تِ هحض ًـؼتي.
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صيشا اگش ؿشٍع ًىٌيذ ،افىاس دسًٍي ؿشٍع هي ؿَد.
ُ) تشخي سٍي كٌذلي سا تشخيح هي دٌّذ ٍ تشخي دساص وؾ ساٍ ،ػَاع تِ خشج ًذّين ٍ ّش وذام
ساحت تشينٍ .لي دس حال ساُ

سفتي توشوض ون هي ؿَد.

ٍ) تْتش اػت ًَس ،تشويثي اص صسد ٍ ػفيذ تاؿذ.
ر) هغالؼِ خَد سا تِ هىاًي خاف هـشٍط ًىٌيذ صيشا تْاًِ اي هي ؿَد وِ دس ػايش هىاى ّا اص هغالؼِ
تگشيضيذ.
ح) تَْيِ خَب ٍ َّاي پش اوؼيظى هْن اػت.
ط) هىاى هغالؼِ ،ثاتت تاؿذ( .هىاى خذيذ ،تَخِ سا خلة هي وٌذ)
 -5ؿشايظ فيضيىي
الف) دسخِ حشاست َّا تيي  21تا  25تاؿذ .اگش دها ػٌح ًذاسين ًِ گشم تاؿذ ًِ ػشد.
ب) ًَس دس هحيظ اعشاف يىٌَاخت تاؿذ پغ اػتفادُ اص چشاؽ هغالؼِ هٌاػة ًيؼت.
ج) فاكلِ چـن تا ػغح ًَؿتاس ووتش اص  31ػاًتيوتش ًثاؿذ.
د) تْتشيي سًگ تشاي ًَؿتي  ،ػياُ اػت.
ُ) واغز وتاب اص ًَع تشاق ًثاؿذ.
 سٍؽ ّاي ػلوي هغالؼِ يه سٍؽ كحيح هغالؼِ هي تَاًذ تؼياسي اص هـىالت تحليلي سا اص تيي تثشد. ؿايذ تِ افشادي تشخَسدُ ايذ وِ هي گَيٌذّ«:وِ وتاب ّا ٍ خضٍُ ّا سا هي خَاًن ٍلي هَلغ اهتحاىآًْا سا فشاهَؽ هي وٌن .يا «هي اػتؼذاد دسع خَاًذى سا ًذاسم صيشا تا ايٌىِ هغالة سا هي خَاًن ّويـِ
ًوشاتن پاييي اػت» .
 تؼياسي اص ايي گًَِ هـىالت تِ ًذاؿتي يه سٍؽ كحيح هغالؼِ تاصهي گشدد هثالً ػذُ اي دس هغالؼِفمظ حفظ هي وٌٌذ ٍ فْن آًشا اص ًظش دٍس هي داسًذ يا تلؼىغ.
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 -1صهاى هغالؼِ سا واّؾ هي دّذ.
سٍؽ كحيح،

 -2هيضاى يادگيشي سا افضايؾ هي دّذ.

 4هضيت داسد

 - 3هذت ًگْذاسي هغالة دس حافظِ سا عَالًي تشهي وٌذ.
 - 4تِ خاعش ػپاسي اعالػات سا آػاى تش هي ػاصد.

سٍؽ هغالؼِ:
تْتشيي سٍؽ هغالؼِ ؿاهل هشاحل صيش هي ؿَد :
-1پيؾ هغالؼِ
 - 2والع
 -3پغ هغالؼِ
-4هثاحثِ
 -5تلخيق
 -6اص تش گفتي
 -7هشٍس وشدى

-1پيؾ هغالؼِ:
پيؾ اص سفتي تِ والع  ،دسػي وِ لشاس اػت تَػظ اػتاد تذسيغ ؿَد تا دلت ٍ كشف ٍلت وافي
هغالؼِ ؿَد تا همذهِ اي ؿَد تشاي فْن تْتش دسع دس والع ٍ ّوچٌيي اؿىاالت ٍ ػَاالت هـخق
ؿَد.
پغ اص پيؾ هغالؼِ ،تِ عشح ػَال تپشداصين ،هٌظَس ػَاالت ػادُ ٍ خيلي ولي ًيؼت تلىِ ػَاالتي وِتِ فْن هغلة  ،استثاط آى تا هغالة گزؿتِ ٍ يا تحليل آى تشهي گشدد.
افضايؾ توشوض حَاع
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فَايذ آى

افضايؾ يادگيشي
هاًذگاسي تيـتش دس رّي

پياهثش اػالم (ف) فشهَد« :حؼي الوؼألة ًلف الؼلن»
خَب ػَال وشدىً ،لف ػلن اػت.
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ٍ -لتي خَدهاى ػَال عشح هي وٌين تِ پاػخگَيي ػاللوٌذ هي ؿَين.

 -2والع
دس والع تايذ تا تَخِ واهل ٍ حَاع خوغ حاضش ؿذ ٍ تا دلت وشدى دس تَضيحات اػتاد ػؼي ؿَد
هغالة يادگشفتِ ؿذُ دس پيؾ هغالؼِ تشسػي ٍ تلحيح ؿَد ٍ ّوچٌيي ػَاالت ٍ اؿىاالت ايداد ؿذُ
دس هغالؼِ تشعشف گشدد.
سػايت ًىات صيش دس تاال تشدى ويفيت حضَس دس والع هَثشًذ:
الف –تٌظين صهاى خَاب ٍ اػتشاحت
ب –توشوض ٍ وٌاس گزاؿتي ٍ دًثال ًىشدى افىاس هضاحن
ج – يادداؿت تشداسي
د -حضَس تا لثاع سػوي

 -3پغ هغالؼِ
تؼذ اص حضَس دس والع هؼوَال تخؾ ػوذُ دسع فْويذُ هي ؿَد ٍ ،لي تشاي تىويل فْن دسع ٍ
آهادُ ؿذى تشاي تحث الصم اػت حتوا دسع سا هغالؼِ وشد يؼٌي هغالؼِ دليكِ خضئيات ٍ تالؽ تشاي
پاػخ تِ ػَاالتي وِ تِ رٌّواى هي سػذ .
ّوچٌيي تايذ تيي هغالثي وِ خَاًذُ ؿذُ تا هغالثي وِ لثالً خَاًذُ ؿذُ ،استثاط تشلشاس ؿَد .تحميمات
ًـاى هي دّذ ،هغالثي تْتش دس حافظِ هي هاًذ وِ:
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 -1تا داًؼتِ ّاي لثلي فشد استثاط داؿتِ تاؿذ.
-2تِ صتاى خَد فشد تاؿذ.
 خْت فْن تْتش ٍ هاًذگاسي تيـتش هغالة دس رّي هي تَاى اص ػالهت گزاسي ٍ حاؿيِ ًَيؼي اػتفادُوشد.

 -4هثاحثِ
خضٍُ هثاحثِ هؼتمال اسائِ هي ؿَد.

 -5تلخيق
خضٍُ خالكِ ًَيؼي هؼتمال اسائِ هي ؿَد.

-6اص تش گفتي
دس دٍ هشحلِ لثل هغالة واهالً دسن ٍ فشاگيشي ؿذُ ٍ همذاسي اص آى دس حافظِ وَتاُ هذت لشاسگشفتِ،
اها تشاي پايذاسي دائوي آى تايذ اص حافظِ وَتاُ هذت تِ تلٌذ هذت هٌتمل ؿَد.
ساُ حل ايي واس تىشاس ٍ هشٍس اػت.
تٌاتشايي پغ اص يادگيشي ،تشاي تثثيت هغالة دس حافظِ تلٌذ هذت الصم اػت آهَختِ ّا سا تشاي خَد يا
ديگشاى اص حفظ تياى وٌين.
(تفاٍت تىشاس تا هشٍس :تىشاس ،حفظ وشدى هغالة تذٍى فاكلِ صهاًي ٍ هشٍس ،تا فاكلِ صهاًي اػت).
دٍ ًىتِ-1 :گاّي دس هشحلِ حفظ ،هتَخِ هي ؿَين هغلثي سا خَب دسن ًىشدُ اين ًٍياص تِ خَاًذى
هدذد هي تاؿذ.
-2تىشاس تشاي حفظ وشدى تْتش اػت تا كذاي تلٌذ تاؿذ.
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-7هشٍس وشدى
تحميمات ًـاى هيذّذ حذٍد  81دسكذ هغالة دس فشداي سٍصي وِ يادگيشي كَست گشفتِ اػت اص رّي
هحَ هي گشدد  .چٌاًچِ فشداي سٍص يادگيشي الذام تِ هشٍس ؿَد ،هغالة تا  11سٍص دس رّي هي هاًذ.
اٍل پغ اص اتوام هغالؼِ
دٍم
پغ هشٍس

ػَم

يه سٍص تؼذ اص هغالؼِ
دُ سٍص تؼذ اص هشٍس دٍم

چْاسم يىواُ تؼذ اص هشٍس ػَم
پٌدن چْاس هاُ تؼذ اص هشٍس چْاسم
اگش چٌيي هشٍسي اًدام ؿَد ،تا يىؼال پغ اص هشٍس پٌدن ،تواهي اعالػات دس رّي تالي هي هاًذ.
ؿـن
اگش فشدي ًياصتِ پايذاسي

ّفتن

عَالًي تشي داسد پغ هشٍس

ّـتن

يه ػال تؼذ اص هشٍس پٌدن

دٍػال تؼذ اص هشٍس ؿـن

ًْن

پٌح ػال تؼذ اص هشٍس ّفتن
دُ ػال تؼذ اصهشٍس ّـتن

لال ػلي (ع) « :هَي أوثش الفىش فيوا تؼلّن أتمي ػلوِ ٍ فْن ها لن يىي يفْن»
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«ّش وِ دس آًچِ آهَختِ ،تؼياس اًذيـِ وٌذ ،داًؾ خَد سا اػتَاس گشداًذ ٍ آًچِ سا ًوي فْويذُ ،تفْوذ».
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