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 :درس هذف كلی

ٍ  ثب هفبّین اعبعی هزتجظ ثب ارائِ هزالجت فَری ثِ هذدجَیبىیبى رؽتِ فَریتْبی پشؽکی اًؾجَآؽٌبیی د   -

کغت تَاًبیی ّبی السم ثِ هٌظَر اجزای دعتَرالؼولْبی ثبلیٌی پبیِ ثب تکیِ ثز رػبیت لَاًیي، همزرات، اخالق 

 حزفِ ای ٍ ثکبرگیزی احکبم اعالهی 

  :درط ؽزح

در ثِ هٌظَر آهبدُ عبسی داًؾجَ ثزای هزالجت اس هذدجَیبى رٍعی اعت کِ اصَل ٍ فٌَى هزالجت ّب اس جولِ د

هفبّین  آؽٌبیی ثبضوي ایي درط داًؾجَ  در راعتبی ارتمب، تبهیي ٍ حفظ عالهت آًبى آهَسػ دادُ هی ؽَد.

 ثب اعتفبدُ اس هبًکي ٍ ثیوبرًوب هْبرتاعبعی هزالجت ٍ کغت هْبرت ّبی ػولی در هزکش هْبرت ّبی ثبلیٌی 

 ّبی السم را ثِ دعت هی آٍرد.

 (عبػت 51 ) رئَط هغبلت ًظزی: -الف

 هفَْم عالهت ٍ ثیوبری  -

 ًیبسّبی اعبعی اًغبى ٍ ًمؼ کبرداى فَریت در ثزآٍردى آى ًیبسّب  -

  اصَل ٍ رٍػ ّبی ثزلزاری ارتجبط ثب هذدجَیبى ٍ عبیز اػضبی تین درهبًی  -

 هفَْم درد ٍ رٍػ ّبی تغکیي درد - 

 اًَاع سخن ٍ رٍػ ّبی هزالجت اس آى  -

 (، رًگ پَعت ٍ....ػالئن حیبتی ٍ رٍػ ّبی اًذاسُ گیزی آًْب )فؾبرخَى، ًجض، تٌفظ، درجِ حزارت  -

 اصَل ضذػفًَی ٍ اعتزیلیشاعیَى  -

 اصَل ٍ رٍػ آهبدُ کزدى ٍ تجَیش دارٍ  -

 رٍػ ّب ٍ هْبرت ّبی اعتفبدُ اس اکغیضى درهبًی  -

 در رفغ هؾکالت ؽبیغ دفغ ادراریتذاثیز السم   -



 احکبم اعالهی در هزالجت اس هذدجَیبى  -

 (عبػت 43 ) ی:ػولرئَط هغبلت 

 ؽغتؾَی دعت  -

 پَؽیذى دعتکؼ  -

  ثزلزاری هحیظ اعتزیل  -

 هؼذُ ای ٍ ؽغتؾَی هؼذُ -ٍارد کزدى عًَذ ثیٌی - 

 عًَذگذاری در هثبًِ ٍ هَلؼیتْبی هزثَعِ  -

 عزیك هبعک، عًَذ ثیٌی ٍ کبًَال اکغیضى درهبًی اس  -

 حلمی ٍ تزاکئَعتَهی -حلمی، ثیٌی -عبکؾي دّبًی  -

 ؽغتؾَ، تویشکزدى، پبًغوبى سخن ٍ هزالجت اس درى  -

 ثبًذاص لغوت ّبی هختلف ثذى   -

 آهبدُ عبسی دارٍ  -

 سیزسثبًی، خَراکی ٍ اعتٌؾبلی ّبی دارٍ دادى ثِ رٍػ  -

 ػضالًی، ٍریذی، سیزجلذی ٍ داخل جلذیتشریك دارٍ ثِ رٍػ ّبی   -

 اصَل ٍ رٍػ ّبی ثزلزاری ارتجبط ثب هذدجَیبى ٍ عبیز اػضبی تین درهبًی   -

 آؽٌبیی ثب اًَاع عزم ّب ٍ ًحَُ ی رگ گیزی جْت ثزلزاری اًفَسیَى هذاٍم - 

 (دعتکؼ، ػیٌک ٍ ًمبة صَرت تکٌیک ّبی جذاعبسی ٍ کبرثزد هحبفظ ّب )گبى، هبعک،  -

 ثکبرگیزی کیغِ آة گزم ٍ آة عزد  -

 اًَاع پَسیؾي ثیوبر  -
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