
اهٍاع هؼام ؽیاؽی:  درس چٌاردًم   
مالک ًا و دؽتي بوطی ًای هؼام ًای ؽیاؽی را هام ببعیط ؟ - 1  

جیعگظار و تكمیم گیع (الك
 
.بع اؽاس کمیت العاد تا  

جیعگظاری ( ب
 
.بع اؽاس روش تكمیم گیعی و تا  

بع اؽاس دیوی یا دهیٍی بٍدن( پ  

جیعگظار و تكمیم گیع  هؼام ًای ؽیاؽی بي چوط دؽتي تهؼیم می ـٍهط هام ببعیط ؟ -2
 
بع اؽاس کمیت العاد تا  

ن ًا زاکمیت دارد ( الك
 
.هؼام ًا و زکٍمت ًای  ی کي یک لعد در ا  

ن تكمیم می گیعهط ( ب
 
.هؼام ًای  ی کي اولیتی از معدم در ا  

ن دصیل ًؼتوط( پ
 
زکٍمت ًای  ی کي اک حعیت معدم در ؽعهٍـت ؽیاؽی ا  

جیعگظاری چیؼت ؟ -3
 
موؼٍر از مؿیار تكمیم گیعی و تا  

ا مٍازین ؾهلی و بیؿوی کؼاهی کي در تكمیم گیعی ؽیاؽی دصیل ًؼتوط یا بع اؽاس صٍاؽتي ًا و افعاض ـضكی صٍد تكمیم می گیعهط و یا بع مطار زهیهت و لضیلت 
ی صٍد را اػٌار می همایوط 

 
.، را  

.مطار هؼام ًای ؽیاؽی و دهیٍی و دیوی را بوٍیؼیط  -4  
 مطار هؼام ؽیاؽی دیوی                                ازکام و وٍاهین الٌی 

رمان ًای دهیٍی و این ذٌاهی
 
 مطار هؼام ؽیاؽی دهیٍی و ؽکٍالر                 ارزش ًا و ا

ٍع زکٍمت هام می بعد ؟ -5 ارؽعٍ از چي مالک ًای  ی بعای دؽتي بوطی هؼام ًای ؽیاؽی اؽتمادى می کوط و از چوط ه  

ٍع زکٍمت هام می بعد 6بعای دؽتي بوطی اؽتمادى می کوط و از ( بع اؽاس صٍاؽتي ومیل العاد –بعاؽاس لضیلت )ارؽعٍ از دو مالک  ه  

ای تهؼیم زکٍمت از هؼع ارؽعٍ کطاموط ؟ -6 مؿیاًر  

بع اؽاس زاکمیت یک لعد یا یک گعوى بع مطار صٍاؽتي ًای همؼاهی ( الك  
بع اؽاس زاکمیت یک لعد یا یک گعوى بع مطار زهیهت و ؾهالهیت( ب  

ٍکعاؽی از هؼع ارؽعٍ چیؼت ؟ -7 دم  

ٍکعاؽی می هامط  ن ًا باـط دم
 
ٍع . ارؽعٍ زاکمیت اک حعیت را در قٍرتی کي بع مطار صٍاؽتي ًای ا ٍکعاؽی بي مؿوای زاکمیت معدم اؽت و در این ه زیعا دم

راء صٍد زکٍمت می کووط 
 
.زاکمیت معدم بع اؽاس ا  



ٍکعاؽی از هؼع ارؽعٍ چیؼت ؟ -7 دم  

ٍکعاؽی می هامط  ن ًا باـط دم
 
ٍع . ارؽعٍ زاکمیت اک حعیت را در قٍرتی کي بع مطار صٍاؽتي ًای ا ٍکعاؽی بي مؿوای زاکمیت معدم اؽت و در این ه زیعا دم

راء صٍد زکٍمت می کووط 
 
.زاکمیت معدم بع اؽاس ا  

ذمٌٍری از هؼع ارؽعٍ چیؼت ؟ -8  
ن اک حعیت معدم بع اؽاس زهیهت و لضیلت زضٍر و لؿالیت دارهط

 
 زکٍمتی کي در ا

؟مطیوي لاضلي از هؼع لارابی چیؼت  -9  
.ذامؿي ای کي بع اؽاس ؽوت و واهٍن الٌی ـکل می گیعد و از هؼع او زهیهت با ارادى الٌی تؿیین و با کمک ؾهل و وزی ـواصتي می ـٍد   

؟موؼٍر از ذٍامؽ ذاًلی در دیطگاى لارابی چیؼت  -10  
ن ًا ؾهالهی هباـط 

 
رمان ًای ا

 
.ذٍامؿی کي ارزش ًا وا  

وگی می ـٍد  وگی ولادار بماهط ، با اؽتمادى از مطیعیت ؽیاؽی باؾث تٍؽؿي لًع .اگع هؼام ؽیاؽی بع ارزش ًای لًع  
وگی دور ـٍد ، زمیوي تؿارضات ، تغلغل و بسعان را ایداد می کوط  .اگع هؼام ؽیاؽی از ارزش ًای لًع  

رابعي ی متهابل هؼام ؽیاؽی هؼام ؽیاؽی و هؼام اوتكادی را تٍضیر دًیط -11   

جیع می گظارد ( الك
 
.هؼام ؽیاؽی بع اؽاس ارزش ًای پظیعلتي ـطى با وضؽ وٍاهین و مطیعیت اذعای  ی بع هؼام اوتكادی تا  

ای مضتلك را در می گیع ( ب زاد وزاکمیت ؽعمایي باـط باؾث ـکاف ظبهاتی ـطى و تسعک اذتماؾی از وؿًع
 
. داگع رویکعد هؼام ؽیاؽی بع اؽاس بازار ا  

.عاًم کوطا لهؼام اوتكادی می تٍاهط با زمایت از دولت و زکٍمت ، وطرت را تسکیم کوط یا با بسعان ًای واوؿی و یا کاذب زمیوي لعوپاـی هؼام ؽیاؽی ر ( ج  

 

.هؼام ًای ؽیاؽی چي اًطاف و ارزش ًای  ی را دهبال می کووط  -12  

لضیلت –ؽؿادت  –اؽتهالل  –امویت  –ؾطالت   
...(  ؾطالت ، امویت ، اؽتهالل ، ؽؿادت )اؾتهادات کؼاهی کي ذٌان بیوی دهیٍی دارهط و مؿعلت ؾلمی رابي داهؾ زؼی و تدعبی مسطود می کووط چي اؽتطاللی در گغیوؾ ارزش ًای لٍق  -13

 دارهط ؟

.ًع یک از ارزش ًای لٍق در چارچٍب زهطگی دهیٍی وابل دؽتعس اؽت    
ی داهؼتي باـط پػ روش ؾلمی بعای گغیوؾ و ارزیابی هطاریم  چٍن ؾلم تدعبی همی تٍاهط دارای ارـز

کؼاهی کي ذقعالیای ًؼتی را بي ذٌان ظبیؿت مسطود همی کووط چي اؽتطاللی دارهط ؟ -14  
ن ًا 

 
جار دهیٍی ا

 
.در هؼع گعلتن ابؿاد متؿالی و لٍق ظبیؿی ارزش ًا ضمن تٍذي بي ا  

 اهدام تمؼیع ؾلمی ًع یک از ارزش ًا با اؽتمادى از ـواصت ؾهالهی و زیاتی


