
 

 

 زفع هشکالت.۱

 .ایجبد هْس ٍ هحبت ٍ صویویت۲

 .بْتس اًجبم گسفتي کبز ّب۳

 

 

 پریسی .ایجبد حس ّودلی ٍ هسئَلیت۴

 .هغسٍز بَدى۱

 .عدم احسبس هسئَلیت۳

 .عدم آگبّی۴

 .عدم تَاًبیی۲

 

 

ن تبًیبش ّبیوبى زا بِ دزستی زفع کٌین. :ًحَُ ازتببط بسقساز کسدى بب دیگساى دز جبهعِ زا یبدبگیسیاجتوبعی

 بسطسف هی شَد.()اًسبى ذاتبً هَجَدی اجتوبعی است ٍ دز ازتببط بب اجتوبع ًیبش ّبیش 

 .تعبٍى:ّوکبزی ٍ یبزی زسبًدى بِ یکدیگس زا تعبٍى هی گَیٌد.۱

 ذاتبً اجتوبعی هی ببشد ًوی تَاًد بِ اتفبقبت جبهعِ بی تفبٍت ببشد..علت تعبٍى:چَى اًسبى هَجَدی ۲

 

                                                                                                                   .جلَُ ّبی تعبٍى:۳

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 .عدم تعبٍى:۵

 ۱خالصه درس 

 .قسض دادى۱

 .ّدیِ دادى۲

 اظْبز دٍستی.۳

 .عیبدت اش بیوبزاى۴

 .ایجبد صلح ٍ اشتی هیبى هَهٌبى۵

 .فبیدُ تعبٍى:۴

 اهیر المُهًیى علی)ع(دربارٌ تعاَو هی فرهاید:

 از پیاهبر اکرم )ص( شًیدم کٍ فرهُد کسی کٍ یک هشکل از هؤهًی رفع کًد، هايًد کسی است کٍ تمام عمرش را بٍ عبادت سپری کردٌ است.

يُا ََ يُاال  ََ  التَّقُی ََ  الِبر   َعلَی تَعا ََ  الُعدَاو ََ  ااِلثِن  َعلَی تَعا

 همکاری نکنید. در کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه و ستمکاری

 تعبٍى



 

 

 

 حمبیت از کًدکبن بی سرپرست

 بیمبران خبصحمبیت از 

  ۲خالصٍ درس

 

 تعبين در جبمعٍ

 تعبين فمط در محیط مذرسٍ يخبوٍ ي محلٍ ویست. در جبمعٍ بٍ اشکبل زیر می ببشذ:

 

 می گًیىذ..اوفبق:بخشش امًال ، يلت عمر،تًاوبی را اوفبق ۱

 

 

، يبٍ خًد امًال بخشیذٌ شذٌ مًلًفبت می گًیىذ.)خیریه .يلف:بٍ بخشش امًال يلف می گًیىذ۲

 بیمبرستبن(-مسجذ-مذرسٍ سبز

 .شرکت َبی تعبيوی:افرادی کٍ برای حل مشکالت التصبدی ي معیشتی دير َم جمع می شًوذ.۳

 يیژگی َبی شرکت َبی تعبيوی:

 

 

در تعبيوی َمٍ دارای حك رای مسبيی َستىذ ي درغیر تعبيوی تفبيت شرکت تعبيوی ببغیر تعبيوی:

 َرکس مبل ي امًال بیشتری بخشیذٌ ببشذ حك رای بیشتری دارد.

 َذف شرکت َبی تعبيوی حل مشکالت التصبدی ي ایجبد رفبٌ است. 

 

 ۲تعبين 

 خًد.اوتخبة َیئت مذیرٌ از میبن ۲

 .حك رأی دادن۳

 ... تُحِبّونَ مِمّا تُنفِقوا حَتّی البِرَّ تَنالُوا لَه

 رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید، انفاق کنید. هرگس به نیکی نمی



 

 

 :)ٍضع لَاًیي(.لَُ هم۱ٌٌِ

 .لَُ هجزی۲ِ

 .لَُ لضبی۳ِ

 .رّجزی۴

 .هجلس خجزگبى۵

 .هجلس شَرای ًگْجبى۲
 ًفز حمَق داى اس طزف لَُ لضبیی۶ِ

 اجزای لبًَى اسبسی

 رئیس لَُ هجزیِ

 دٍلت یب ّیئت دٍلت یب کبثیٌِ

 

 

 

 حکَهت

 جوَْری

 اسالهی

 ایزاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳ خالصه درس

 .هجلس شَرای اسالهی)ًوبیٌذگبى هزدم( تصَیت لبًَى۱

 ًفز فمیِ اس طزف رّجز۶

 بیف رئیس جوَْرظٍ

 جلسبت ٍ ثحث ٍ تصوین گیزی در هَرد هسبیل هْن کشَرتشکیل :بیف ّیئت دٍلتظٍ

 دٍلتسبسهبى ّبی تحت ًظز 

 یس جوَْر.رئ۱

 .ٍسیزاى۲

 .هعبًٍبى۳

س جوَْر
ة رئی

ل اًتخب
هزاح

 

تبییذ صالحیت ًبهشد ّب .۱

 شَرای ًگْجبىاس سَی 

.تجلیغبت ٍ کست اکثزیت ۲

 آرای هزدم

.تٌفیذ حکن ریبست جوَْری ۳

 اس سَی رّجز

)سَگٌذ خَردى  حلیف.ت۴

 ثِ لزآى درثزاثز:

 ًوبیٌذگبى هزدم.۱

 .رئیس لَُ لضبیی۲ِ

 .اعضبی شَرای ًگْجبى(۳

 رئیس جوَْر ثِ هجلس.هعزفی افزاد اس ۱

 هجلس .تأییذ ٍسیزاى اس سَی ًوبیٌذگبى۲
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 ساختار و تشکیالت دولت



 

 

 

ّذایت -اجزای لَاًیي ٍ هصَثبت-اهضبءلزار داد ّبرئیس جوَْر:

 ٍ...-اػطبی ًطبى ّبی دٍلتی-ٍسیزاى

 :حك

طجك لبًَى اسبسی:فزاّن کزدى ضزایت ثْذاضتی ٍ سَاد ٍ 

هبًٌذ سبختوبى ٍ جبدُ دادى خذهبت ػوَهی -آهَسش ٍ ...

 ٍپل ٍ..

پزداخت -ثبدٍلتهطبرکت صویوبًِ -احتزام ثِ لَاًیي هسئَلیت:

 ٍ...-دفبع در جٌگ ّب-هبلیبت

ثْزُ هٌذی اسخذهبت دٍلت در سهیٌِ ّبی -حك آسادی ثیبى

 .ٍ..-اظْبر ًظز-هختلف

 درآهذ صبدرات ًفتی

 درآهذ حبصل اس خذهبت

 هصَثِ+ضَرای ًگْجبى=لبًَىهجلس:هصَثِ)هصَثبت(= 

ٍ رئیس اس ٍسیزاى  (سَال)پزسص درثبرُ فؼبلیت ّب(ٍاستیضبح)رای گیزی درثبرُ سَال

 جوَْر

 یح(=هجلس+هصَثِ+ضَرای ًگْجبى=لبًَىدٍلت:الیحِ)لَا

 

ثِ ّوِ کسبًی کِ تبثغ یک کطَر چِ در داخل ٍ چِ در خبرج ثبکبرت ضٌبسبیی آى کطَر تبثغ آى کطَر .ضْزًٍذ:۱

 هی گَیٌذ.

 .حمَق ٍ هسئَلیت هزدم در همبثل دٍلت۲

 

  

 

 .هسئَلیت ّبی دٍلت درثزاثز ضْزًٍذاى۳

 

  درآهذ دٍلت:

 

 

 

 

 

 

 .ارتجبط ثیي لَُ همٌٌِ ٍ هجزی۴ِ

 

 دٍلت یب ّوبى درآهذّب ٍ ّشیٌِ ّبپیص ثیٌی دخل ٍ خزج ثَدجِ:

 کِ دٍلت ّشیٌِ ٍ درآهذ ّبی یک کطَر را ثزای یک سبل در آى هؼیي هی کٌذ.ثَدجِ سٌذی است 

 4خالصه درس

گزفتي پَل ثبثت خذهبتی هبًٌذ صذٍر پَل آة، ثزق، گبس ٍ تلفي اس هزدم،گزفتي :هبلیبت،سبیز هَارد

 هبلکیت، گذرًبهِ، ٍ ...گَاّیٌبهِ راًٌذگی، سٌذ 

درآهذّبی ًبضی اس سزهبیِ گذاری در صٌبیغ ثشرگ

 )ّشیٌِ ّب(

ب در جْت ادارُ اهَر کطَر، تهبلیبت پَلی است کِ ثز طجك لبًَى، افزاد ٍ هؤسسبت ثِ دٍلت هی پزداسًذ. هبلیبت:

 استفبدُ لزار گیزد.هَرد 

 

 یکی اس ٍضبیف هْن دٍلتْب تٌظین )الیحِ ثَدجِ (است.

 ّبی دٍلت ًظبرت هی کٌذ.الیحِ ثَدجِ ثبیذ در هجلس ضَرای اسالهی تصَیت ضَد.هجلس ثز درآهذ ّب ٍ ّشیٌِ 

 ٍظبیف دٍلت



 

 

 به نام خدا

آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها :خالصه درس پنجم  

 نوجوانی از 81تا81سالگی است ودراین دوره دچار تغییرات جسمانی و ذهنی می شوند.

تهدید)آسیب ها(      فرصت ها       (چرا نوجوانی دوره حساسی است؟8  

 

 

:(خوصیات دوره بلوغ1  

 

 

 

 

(پرخاشگری ونزاع؟3  

 

*توجه*پرخاشگری مشکالتی را در یادگیری وتحصیل به وجود می آوردوزمینه 

 برای سایر آسیب های اجتماعی فراهم می کند.

:(سه قاعده برای کنترل خشم عصبانیت4  

 

 5(وقتی مااز دست کسی عصبانی هستیم:8-به خدا پناه ببریم وبا گفتن ذکرونام خدا

1-نفس عمیق وتا ده شمردن3-آن سه قاعده را رعایت کنیم4-برای آرامش خود آن 

 محیط را ترک کنیم4-بابزرگترهاگفتگوکنیم وازآنها مشورت بخواهیم.

 اعتیاد پرخاشگری ونزاع بلوغ شایستگی ها

 استقالل طلبی هویت جویی شک وتردید

 حساس شدن نسبت به خود میل به تجربه کردن

 پرخاشگری ونزاع نتیجه کنترل)مهار(نکردن خشم است=

 آزاروآذیت-کتک زدن-مسخره کردن-ناسازگفتن-تخریب وسایل

 نباید به خودم صدمه بزنم

 نبایدبه وسایل یا دیگران وخودم صدمه بزنم  نباید به دیگران صدمه بزنم



 

 

:(وقتی کسی از دست ما عصبانی است6  

 

 

 

 

 

(اعتیادچیست؟7  

 

1(چرا نوجوانان دچاراعتیادمی شوند؟8-برای فرار از مشکالت1 –ازروی 

 کنجکاوی وخودنمایی 3- نداشتن مهارت نه گفتن 4-به وسیله دوستان

9(انواع مواد مخدر: 8-نیکوتین)به شش ها آسیب می زند(1-تریاک3-هرویین  

 حشیش5-شیشه6-کراک7-قرص های اکستازی1-ترامادول

*توجه*خرید و فروش وصادرات واردات مصرف مواد مخدر جرم است وچه 

 بزرگ و چه کودک اگر هم گول خورده باشد هم مجرم شناخته می شود.

 

 

از او سوال کنیم که چرا از ما عصبانیست-8  

به حرف های طرف مقابل خوب گوش -1

اگر کس آنقدراز دست ماعصبانیست -3کنیم

که می تواند به ما آسیب بزندصحنه را ترک 

اگر -5از برزگترها مشورت بخواهیم-4کنیم

اشتباهی مرتکب نشدیم توضیح دهیم واگرهم 

 اشتباهی مرتکب شدیم عذر خواهی کنیم 

اعتیاد موادی است که سیستم عصبی بدن را از کار می اندازدوانسان را بی حس 

 وحال می شود

 پایان



 

 

 

                                        قوّه قضائیه                                     بسم اهلل الرحمن الرحیم                                           

 چِ کسبًی از ًَجَاًبى در ثراثر آسیت ّب ٍ تْذیذات، هحبفظت هی کٌٌذ؟           

 سرپیچی عوذی از لبًَى.2َىًجَدى ٍ ًذاًستي لبًآگبُ .1در ّر جبهعِ ای اختالفبتی ثیي افراد ثِ ٍجَد هی آیذ.ایي اختالفبت هوکي است در اثر:

 ایجبد شَد.

 

 

 

 ٍضبیف لَُ لضبییِ:

  رسیذگی ثِ شکبیتْبی هردم ٍ حل اختالفبت آًْب.ـ1

 ــ کشف جرم، تعمیت ٍ هجبزات هجرهبى2

  ــ الذاهبت هٌبست ثرای پیشگیری از ٍلَع جرم3

 ــ گسترش عذل ٍ آزادیْبی هشرٍع در جبهع4ِ

   اداریــ ًظبرت ثر حسي اجرای لَاًیي در سبزهبًْب ٍ دستگبّْبی 5

یکی از هْوتریي ٍظبیف لَُ لضبئیِ، حل کردى .  هختلفی کِ دارد، اًجبم هیذّذسبزهبًْبی  ٍ ارکبى عریك از را خَد لبًًَی ٍظبیف لضبئیِ ُلَ-6

 اختالفبت هردم است.

ّیچ گبُ افراد ًجبیذ ثرای ادگبُ هراجعِ ًوبیٌذ. ثْتر است در درجِ اٍل از راُ هسبلوت آهیس ٍ گفتگَ اختالفبت حل شَد. در صَرتی کِ ًتیجِ ای حبصل ًشذ ثِ د

 گرفتي حك خَد، ثِ عَر خَدسراًِ یب از راُ ًساع  عول کٌٌذ.

 .تعییي هیکٌذ کِ دادگبُ ثرای فردی کِ هرتکت جرهی شذُ است، هجبزات رثَط ثِ اعوبلی استه :کیفری دعبٍی

تکبلیفشبى را اًجبم دٌّذ یب حمَق لبًًَی  ًویکٌذ ثلکِ افراد را هلسم هیکٌذ کِکِ دادگبُ هجبزاتی تعییي  رثَط ثِ اعوبلی استه دعبٍی حمَلی:

 .دیگراى را ثذٌّذ

 .کٌذ  پرّیس زًذ، هی لغوِ اٍ رٍاًی ٍ ثذًی سالهتی ثِ کِ رفتبری ٍ اعوبل از ثبیذ ٍ. است هسئَل خَد رٍاى ٍ رٍح ٍ ثذى ثِ ًسجت فرد ّر: .خَد1

 لبًًَی حك فرزًذاى، هرالجت ٍ ترثیت در هبدر ٍ پذر.دارًذ را آًْب ثرای زًذگی اهکبًبت کردى فراّن ٍ فرزًذاى از هرالجت هسئَلیت هبدر، ٍ پذر: .خبًَاد2ُ

 .دارًذ

 .دارًذ عْذُ ثِ اجتوبعی ّبی آسیت ثراثر در را ًَجَاًبى از هرالجت لبًًَی ٍ هْن هسئَلیت هبدر، ٍ پذر هبًٌذ ًیس هذرسِ هسئَالى ٍ هعلوبى:.هذرس3ِ

 کِ جبیی تب ، لبًَى چبرچَة در= اًتظبهی ًیرٍی تَسظ هردم از حفبظت ٍ اهٌیت ثرلراری.کٌذ هی حوبیت ًَجَاًبى جولِ از افراد ّوِ حمَق از لبًَى:.لبًَى4

 .دّذ هی اجبزُ اٍ ثِ لبًَى

 لَُ لضبئیِ:در ّر جبهعِ ای ثبیذ ًْبدی ٍجَد داشتِ ثبشذ تب:

 . ثر اجرای لَاًیي ًظبرت کٌذ.2   . عذا لت اجتوبعی را ثرلرار سبزد. 1

 . ثب تخلفبت ثرخَرد کٌذ. ) هجبزات هتخلفبى(3

 قضائیٍ پشتیبان حقًق فردی ي اجتماعی افراد است.قًٌ 



 

 

 

 

 .رّجر جوَْری اسالهی ثِ هذت پٌج سبل اًتخبة هیشَد سَی از لضبئیِ ُثر عجك لبًَى اسبسی، رئیس لَ :لبضی

ٍ  لبضی هذارن خَاّبى )شبکی( .لضبیی ٍ هذیر ٍ هذثر ثبشذ  اهَر ثِ آگبُ عبدل، هجتْذ، فردی ثبیذ لضبئیِ ُرئیس لَ

 .خَاّذ تب دالیل خَد را ثیبى کٌٌذ. لبضی ثبیذ فردی عبدل ٍ آشٌب ثب لَاًیي ثبشذ هی کٌذ ٍ از آًْب را هغبلعِ هی خَاًذُ

 

 دفبع کٌذ.اًتخبة کٌٌذ تب از حمَق آًْب « ٍکیل» در ّوِ دادگبُ ّب افراد حك دارًذ فردی را ثِ عٌَاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

يکیل کسی است کٍ در رشتٍ حقًق درس خًاودٌ ي بٍ 

 قًاویه آشىاست ي پرياوٍ ) اجازٌ وامٍ( يکالت دارد.

 يکیل کىد. اگر کسی تًاوایی مالی وداشتٍ باشد کٍ يکیل بگیرد، می تًاود از دادگاٌ  درخًاست 

در آن مجتمع مشًرت کىىد تا بداوىد چگًوٍ شکایت  افراد می تًاوىد قبل از وًشته شکایت در مجتمع َای قضایی، با مشاير حقًقی

 طرح کىىد.خًد را م

 دادگبُ
 مشاير حقًقی

 



 

 

 اّویت ارتببط                                             بسن اهلل الرحوي الرحین                                     

  یعٌی جریبى ارسبل ٍ دریبفت پیبمارتببط:
 پیبم گیرًذُفرستٌذُ عٌبصر پیبم:

 ببزخَرد پیبم:عکس العول گیرًذُ بِ پیبم

 

  ًبم دارد. ّر ٍسیلِ ای کِ پیبهی را از فرستٌذُ بِ گیرًذُ هٌتقل کٌذ، رسبًِرسبًِ:
 

 

ارتببط تَاًین زًذگی کٌین. بذٍى ارتببط هب ًویارتببط برقرار کردى یکی از ًیبزّبی هْن بشر است.اّویت رسبًِ:  
 اًسبى را قبدر هی کٌذ تب خَاستِ ّب ٍ ًیبزّبی خَد را بِ دیگراى هٌتقل کٌذ.

) تلفي، ابسارّبی الکترًٍیکی ) عالئن، کتبة ّب، رٍزًبهِ ّب ٍ هجالت( ٍ ابسارّبی چبپیتب  زببىاز ابساری هبًٌذ  رسبًِ

 رادیَ، تلَیسیَى، ایٌترًت ٍ ...( را در بر هی گیرد.

 

 

 سبزهبى ّبی هربَط:پست ببًک،شرکت هخببرات،شرکت پست جوَْری اسالهی ایراى،ایراًسل،ّوراُ اٍل،ٍ...

 ( کبر هی کٌٌذ.بت ٍ فٌبٍری اطالعبتٍزارت ارتببط)زیر ًظر سبزهبى 

 .هسئَلیت تَسعِ ٍسبیل ارتببطی در کشَر را بِ عْذُ داردٍظبیف سبزهبى:
 خذهبت پستی، هخببراتی، رادیَیی، صذا ٍ تصَیر را بِ هردم ارائِ هی دّذ. ّذف سبزهبى:

 

 

 



 

 

                                                    رساًِ ّا در سًذگی ها                            بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                     

 رساًِ ّا در سًذگی ها:.کارتزد 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      .فایذُ رساًِ ّا)کلی(:2

 

 

 

  ضزرّای رساًِ ّا تز افزاد:.3

 

 

 

اهزٍسُ تا تلفي ّوزاُ هی تَاى تِ راحتی ٍ تا سزعت تیشتز تا دیگزاى هکالوِ کزد :ارتثاط سزیع تا دیگزاى.1

 فزستاد. یا تزای آًْا پیاهک

دریافت پیام در  ارسال فایل ّای هتٌی یا صَتی ٍ تصَیزی استفادُ اس پست الکتزًٍیک ) ایویل(:هکاتثِ.2 

 ّواى لحظِ تَسظ گیزًذُ

تا جست ٍ جَ در ایٌتزًت تِ راحتی ٍ تا سزعت هی تَاى هغلة هَرد ًظز را اس هیاى :فعالیت ّای علوی.3 

 ّشاراى هغلة پیذا کزد.

سفارش  دیذى تصَیز ٍ قیوت کاال ٍ هقایسِ آى تزرسی ٍیژگی ّای کاال اس عزیق ایٌتزًت:خزیذ ٍ فزٍش.4 

 اس داخل خاًِ

ثثت ًام حج ٍ  پزداخت قثَض تا تلفي یا ایٌتزًت اس داخل هٌشل:تْزُ گیزی اس خذهات دٍلت الکتزًٍیک.5

 رسرٍ یا خزیذ تلیت َّاپیوا، قغار ٍ ... ٍر گَاّیٌاهِصذ ثثت ًام کٌکَر، آگاّی اس ًتایج آسهَى ّا سیارت

 آگاّی اس هیشاى هالیات تعییي شذُ ٍ پزداخت آى ٍ ...

 تذریس اس راُ دٍر  در چٌذ کالس ٍ صحثت تا داًشجَیاى تِ عَر حضَری:آهَسش.6 

 

 

استفادُ اس تلَیشیَى ّای هذار تستِ، تلفي ّوزاُ ٍ ایٌتزًت تزای کٌتزل هکاى ّای هْن :اهٌیت ٍ ًظارت.7

 هثل فزٍشگاُ، هَسُ، فزٍدگاُ ٍ ...

اًجام کارّایی ّوچَى: ٍاریش کزدى پَل تِ حساب دیگزاى، گزفتي هَجَدی، دریافت :عولیات تاًکی.8 

 صَرت حساب، تزداشت پَل اس حساب خَد

تا استفادُ اس رایاًِ یا تلفي ّوزاُ هتصل تِ ایٌتزًت، در ّز لحظِ هی تَاى اس اخثار سیاسی، :دستزسی تِ اخثار.9

صَرت آًالیي هغالعِ اقتصادی، َّاشٌاسی، ساعت حزکت قغارّا ٍ پزٍاسّا ٍ ... آگاُ شذ. ٍ رٍسًاهِ ّا را تِ 

 کزد.

ٌِصزفِ جَیی در ٍقت ٍ ّشی 

.رفت ٍ آهذ در شْزّا کوتز هی شَد 

ساعت شثاًِ رٍس 24اس خذهات در توام  تْزُ هٌذی 
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 :ًکات السم در ٌّگام استفادُ اس فضاّای هجاسی.4

  ُّوِ اعالعاتی کِ در ایٌتزًت ٍجَد دارًذ صحیح ًیستٌذ. چَى اس سَی هٌاتع ٍ افزاد هختلف هٌتشز هی شًَذ. درتارُ درستی هٌثع ٍ پایگا

 آًْا تحقیق کٌیذ.

 دگی خَد را ّزگش ٍارد ایٌتزًت ًکٌیذ. اعالعات شخصی شوا هوکي است هَرد سزقت یا سَء استفادُ قزار عکس ّا یا فیلن ّای خاًَا

 ّن ارسال ًکٌیذ. تگیزد. آًْا را حتی تزای دٍستاًتاى

 ٌّذ رهش عثَر پست الکتزًٍیک یا رهش عثَر کارت تاًکی ٍالذیي ٍ ًظایز آًْا را فاش ًکٌیذ. تعضی سایت ّا هوکي است اس شوا تخَا

 درقثال جایشُ ، چٌیي اسزاری را تزای آًْا فاش کٌیذ.

 .اعتیاد تِ تاسی ّای رایاًِ ای یا ایٌتزًت تاعث اختالل در سًذگی ٍ تحصیل شوا هی شَد. فقظ ساعت خاصی را تِ ایي کار اختصاص دّیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًکتِ:تأثیز ٍسایل ارتثاط جوعی تز افزاد:

رساًِ ّا رٍی آًْا هی خَاٌّذ تثیٌٌذ.کز کٌٌذیا ٍقایع را ّواى عَر کِ رساًِ ّا هی تَاًٌذ هَجة شًَذ کِ هزدم تِ شیَُ ّای خاصی ف

 ٍ افکار ٍ رفتار اًساًْا اثز هی گذارًذ.تاٍرّا 

 پایان



 

 

 .عشتستاى )ٍیژگی جغشافیایی(1

 اًساًی:

 عصش جاّلیت:

 هطکالت پیص سٍ:

 .ّجشت پیاهثش تِ یثشب:3

                                 ظَْس اسالم دس ضثِ جضیشُ عشتستاى                           تسن اهلل الشحوي الشحین

 آب ٍ َّای گشم ٍ خطک-طثیعی:دس جٌَب غشتی آسیا  9سس د

 ضام(  یثشب    هکِ    )یوي  تجاست–کطاٍسصی دس یوي ٍ یثشب  -داهذاسی

 .اکثشاً تی سَاد1

َدی ٍ ْی -هسیحی -اکثشاً تت پشست ٍ تقیِ اص )صستطت.2

 پیشٍاى دیي حضشت اتشاّین

 .تعصثات قثیلِ ای3

 اسصش کن هقام صى ٍ صًذُ تِ گَس کشدى دختشاى.4

 غاست ٍ جٌگ تِ علت کوثَد غزا.5

 پیاهثشی سسیذى حضشت هحوذ)ظ(: .ت2ِ

 سالگی     غاس حشا(40)هکِ     سي

 تِ دٍ صَست هشدم سا ّذایت هی کشد:

 حضشت خذیجِ)س( ًخستیي ایواى آٍسًذگاى()حضشت علی )ع( ٍ .سال(دعَت اقَام ٍخَیطاًٍذاى3) :.پٌْاًی1

 ٍ ایواى تِ سٍص سستا خیض دعَت هی کشد. .آضکاس: تِ صَست علٌی هشدم سا تِ دٍسی اص تت پشستی ٍ پشستص خذای یکتا2

 اتَلحة ٍاتَجْل(-تَسط تضسگاى هکِ)اتَسفیاى . آصاس ٍاریت پیاهثش ٍ پیشٍاًص1

ام دادًذ ق:چَى جلَی پیطشفت دیي اسالم سا ًوی تَاًستٌذ تگیشًذ تِ پیاهثش پیطٌْاد پَل ٍ ه1ًکتِ

 ٍ خَسضیذ سا تِ هي تذّیذ اص ساُ خَد تاص ًوی کشدم.ٍپیاهثش فشهَد:اگش هاُ 

 : ضذت آصاس ٍ اریت هطشکاى تاعث ضذ کِ پیاهثش دستَس دّذ عذُ ای اص هسلواًاى تِ حثط2ًِکتِ

 هْاجشت کٌٌذ.

 یاسش ٍ سویِ ًخستیي ضْذای ساُ اسالم ّستٌذ

حشین اقتصادی ٍ اجتواعی هسلواًاى: هطشکاى عْذ ًاهِ ای ًَضتٌذ کِ تِ هَجة آى تا هسلواًاى .ت2

 خشیذ ٍ فشٍش ٍ اصدٍاج ًکٌٌذ.

 خَد سا سّا ًوَدًذ ٍتِ هذیٌِ ّجشت کشدًذ. ٍ داسایی.هْاجشیي:کساًی کِ اهَال 1

 .اًصاس:گشٍّی اص ساکٌاى یثشب کِ تا پیاهثش)ظ( پیواى تستٌذ تا ایطاى سا یاسی کٌٌذ.2

ایجاد پیواى تشادسی .2.ساختي هسجذ 1.اقذاهات پیاهثش)ظ( پس اص ٍسٍد تِ هذیٌِ:3

 .اهضای پیواى ًاهِ سیاسی3

 خٌذق( -احذ -جٌگ)تذسپیاهثش ٍ ٍاقعِ غذیش خن:جٌگ ّای دٍساى 
پیاهثش دس ٍاقعِ غذیش خن فشهَدًذ:ای هشدم ، ّش کس هي کِ پیطَای اٍ ّستن ، پس ایي 

 علی پیطَای اٍست. خذاًٍذا، دٍستذاساى علی سا دٍست تذاس ٍ تا دضوٌاًص،دضوي تاش.



 

 

                                                          کشبالاص سحلت پیاهبش تا قیام                                            ثسن اهلل الزحوي الزح٘ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جبًشٌٖ٘ پ٘بهجز: ) -جبًشٌٖ٘ پ٘بهجز گفتگَ درثبرٓ.2 -سبػذثٌٖ  تجوغ تؼذادٕ اس اًصبر ٍ هْبجزٗي در هحل سق٘فٔ.1

  -خُنپ٘بهجز در غذٗز  ًبدٗذُ گزفتي ٍص٘ت.3

 

ثب تَجِ ثِ اٌٗکِ اس گذشتِ ه٘بى اًصبر رقبثت ٍ اختالف ٍجَد داشت، جوؼٖ اس حبضزاى در سق٘فِ، ثب .4                                                                    

 (شٌبختِ شذ.اٍل  کٌْسبل ثَد، ث٘ؼت کزدًذ ٍ اٍ ثِ ػٌَاى خل٘فٔاس هْبجزٗي کِ ٗکٖ  اثَثکز

 ايَاى ّن داسد. ضَد کِ بٌاي هسقفي گفتِ هي سقیفِ بِ سقیفِ: 

 اختالف تفزقِ هبًغ خَد سکَت ثب حضزت ىآ کِ ذثَدً (ع) ػلٖ حضزت جبًشٌٖ٘ خَاّبى ٍ ذثَدً ٍفبدار خن غذٗز در پ٘بهجز ٍص٘ت ثِ گزٍّٖ

 .شذ هسلوبًبى ث٘ي

 سال حکَهت کشد. 10سا بِ جاًطیٌي خَد بشگضيذ.عوشبِ هذت خطاب  عوشبياٍ پیص اص آًکِ اص دًیا بشٍد سال خالفت کشد.  2ابَبکش 

 گستشش فتَحات هسلواًاى ) سَسيِ،لبٌاى، فلسطیي، هصش ٍ بخص ٍسیعي اص ايشاى(

 ٍ اضشافي .سٍاج صًذگي تجوالتي1. دس صهاى حکَهت عثواىسَم تَسط ضَسايي کِ عوش تعییي کشدُ بَد بِ خالفت سسیذ عثواى خلیفۀ

 الوالبِ هقاهات هْن ٍ بیت  .دست يافتي خاًذاى بٌي اهی3ِخَش گزساًي اطشافیاى ٍ کاسگضاساى خلیفِ با ثشٍت بِ دست آهذُ اص فتَحات .2

 (اص ياساى ًضديک پیاهبش تَسط عثواى بِ دلیل اًتقاد اص اٍ  ) ابَرس، عواس، هالک اضتش .تبعیذ ٍ هجاصات بعضي4هسلواًاى

 آهذى ًبراض٘بى ثِ هذٌِٗ ٍ اػالم اػتزاض .2 ًبرضبٗتٖ گزٍّٖ اس هسلوبًبى اس ػولکزد اطزاف٘بى ػخوبى. 1 ػَاقت حکَهت ػخوبى:

 ػخوبى ٍ قتل اٍ ّجَم هؼتزضبى خشوگ٘ي ثِ خبًٔ. 4 تالش اهبم ػلٖ )ع( ثزإ آرام کزدى ًبراض٘بى ٍ جلَگ٘زٕ اس درگ٘زٕ ٍ خًَزٗشٕ.3

 در کؼجِ ثِ دً٘ب آهذ. فزسًذ اثَطبلت حضزت ػلٖ)ع(: فذاکبرّبٕ

 . آى حضزت دٍراى کَدکٖ ٍ ًَجَاًٖ را در خبًِ حضزت هحوذ)ص( ٍ تحت تزث٘ت ٍٕ ثِ سز ثزد

 -شْبهت ٍ فذاکبرٕ خَاث٘ذى در ثستز پ٘بهجز در شت ّجزت پ٘بهجز-ًخست٘ي هزد هسلوبىحضزت: ىآ ٍٗژگٖ

 دالٍرٕ ٍ شجبػت در جٌگ ّب

پبسخگَٖٗ ثِ سَاالت .3 شبگزداىتزث٘ت .2 تفس٘ز قزآى.1:قجل فؼبل٘ت ّبٕ اهبم ػلٖ )ع( در دٍراى سِ خل٘فٔ

 ػوزاى ٍ آثبدٕ ٍ احذاث ًخلستبى ّب.4 دٌٖٗ هزدم

سَگٌذ ثِ خذا هي خَاستبر خالفت ٍ :)ًکتِ:حضزت ػلٖ )ع( ثب اصزار سٗبد هزدم خالفت را قجَل کزد ٍ فزهَد

 (ػالقِ هٌذ ثِ حکَهت ًجَدم؛ ٍلٖ شوب   هزا   دػَت ٍ ثِ آى ٍادار کزدٗذ.

 :ٍ جٌگ ػلِ٘ حکَهت اهبم ػلٖ )ع(شَرش  

 

گزٍّٖ چَى ،ثبػج شذ:اصزار ػلٖ )ع( ثز ػول ثِ قزآى ٍ سٌت پ٘بهجز ٍ اجزإ ػذالت)                                                                    

ًذ.را ثز آى حضزت تحو٘ل کزداطوٌ٘بى ٗبفتٌذ کِ اهبم ثِ دلخَاُ آًبى ػول ًخَاّذ کزد، ثِ فتٌِ جَٖٗ پزداختٌذ ٍ سِ جٌگ جَوَل، صِفّ٘ي ٍ ًَْزٍَاى   

((را شکست داد. اهبم در جٌگ جَوَل، ث٘ؼت شکٌبى))  

آحبر شکست را  پبٗذارٕ ٗبراى حضزت ػلٖ)ع( ثِ ٍٗژُ هبلک اشتز((ًبه٘ذ.  ا ظبلو٘ياهبم ػلٖ)ع ( ثِ هقبثلِ ثب سپبُ هؼبٍِٗ رفت ٍ آًْب ر در صِفّ٘ي))

پ٘زٍسٕ سپبّ٘بى اهبم ػلٖ )ع( شذ. اهب در آخزٗي لحظبت، ً٘زًگ ػوزٍػبص هبًغ چْزٓ سپبُ ستوگز آشکبر سبخت.ثز   



 

 

 

 

ٍ دشوٌبى ػذالت اس هذٌِٗ  خَد، ثزإ دفغ تْذٗذات ث٘ؼت شکٌبىاهبم در اثتذإ حکَهت  ػلٍٖ دستبٍردّبٕ حکَهت اهبم  ّبٍٗژگٖ

 رّسپبر ػزاق شذ ٍ شْز کَفِ را هزکش خالفت خَد قزار داد

 سبدُ سٗستٖ ٍ هقبثلِ ثب اشزافٖ گزٕ.1 

 ثزگشٗذى افزاد صبلح ثِ حکَهت ٍالٗبت.2

 تأک٘ذ ثز ػذالت.3

 هذارا ثب هخبلفبى.4

 صلح اهبم حسي )ع( ثب هؼبٍِٗ
  کزدًذ.)ع( ث٘ؼت ّـ .ق، هزدم کَفِ ثب اهبم حسي  40رهضبى سبل  21پس اس شْبدت اه٘ز هإهٌبى در 

 .آى حضزت در ًخست٘ي رٍسّبٕ خالفت، هؼبٍِٗ را اس سزکشٖ ٍ ًبفزهبًٖ ًْٖ کزد

 اهب هؼبٍِٗ ثب سپبّٖ ػظ٘ن راّٖ ػزاق شذ.

 اهبم قصذ داشت در هقبثل هؼبٍِٗ اٗستبدگٖ ًوبٗذ.

 اًذکٖ آهبدٓ جْبد ثَدًذ. اهب ثس٘برٕ اس سپبّ٘بى آى حضزت توبٗلٖ ثِ ًجزد ًذاشتٌذ ٍ فقط گزٍُ

دادى پَل ٍ هقبم، ثس٘برٕ اس رؤسبٕ قجبٗل ٍ حتٖ ٗبراى ًشدٗک اهبم را فزٗت دادُ ٍ  هؼبٍِٗ، ثب ٍػذٓ

 .جذة خَد کزدُ ثَد

در چٌ٘ي اٍضبػٖ، اهبم ًبچبر شذ پ٘شٌْبد صلح هؼبٍِٗ را ثپذٗزد ٍ ثب شزاٗطٖ، خالفت را ثِ اٍ ٍاگذار 

 .کٌذ

ٗبراى ٍ پ٘زٍاى آى حضزت هَرد آسار ٍ .2-ًوبس جوؼِ ثِ اهبم ػلٖ )ع( ثذگَٖٗ هٖ شذّبٕ  ثِ دستَر اٍ ثز هٌجز ٍ در خطجِ.1ثِ دستَر هؼبٍِٗ: 

اٍ ّوچٌ٘ي فزسًذش ٗشٗذ را ثِ جبًشٌٖ٘ خَد، .4-ؼبٍِٗ ّوچٌ٘ي ثب تَطئِ إ، اهبم حسي)ع( را ثِ شْبدت رسبًذه.3-گزفتٌذشکٌجِ قزار هٖ 

  .اًتخبة ٍ خالفت را هَرٍحٖ کزد

اصالح اهت جذم رسَل اهلل ، اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْٖ اس هٌکز ٍ پ٘بدُ کزدى س٘زُ رسَل اهلل ٍ پذرم :ّذف هي ق٘بم اهبم حس٘ي)ع(اّذاف 

 ػلٖ ثي اث٘طبلت است.
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