
وگ: درس هٌم  تسٍالت ًٍیتی لًع  

وگی ذامؿي چگٍهي ـکل می گیعد و چي تماوتی با ًٍیت اذتماؾی العاد دارد ؟ -1 ًٍیت لًع  

وگی ذامؿي بعمطار ؾهایط و ارزش ًای اذتماؾی ـکل می گیعد  ن پطیط می لًع
 
وگی بع مطار ا یط . ًٍیت رؽمیت ـواصتي می ـٍد ، ًٍیت لًع

 
.یؿوی ًع گاى هٍؾی از ؾهایط و ارزش ًا از ؽٍی العاد ذامؿي پظیعلتي و بي ا  

وگی ذامؿي گؼتعدى تع از ًٍیت اذتماؾی العاد اؽت  وگی ذامؿي ـکل می گیعد . ًٍیت لًع .ًٍیت اذتماؾی العاد ًمٍارى در پعتٍ ًٍیت لًع  

وگی ذامؿي چگٍهي دوام یا زوال می یابط؟ -2 ًٍیت لًع  

ورد و ًع گاى ؾهای
 
ن ًا مٌم باـوط دوام می ا

 
ن مٍرد پظیعش العاد ذامؿي و بعای ا

 
وگی تا زماهی کي ؾهایط و ارزش ًای معبٍط بي ا .ارزش ًا اؾتبار صٍد را از دؽت بطًوط هابٍد می ـٍد  ط وًٍیت لًع  

وگی در چي زماهی رخ می دًط ؟ -3 تغلغل لًع  
وگ از دؽت بطًط  رمان ًا ، جبات و اؽتهعار صٍد را در متن لًع

 
وگ یؿوی ؾهایط ، ارزش ًا و ا .ًوگامی کي مبادی ًٍیت ؽاز لًع  

وگی را تٍضیر دًیط  -4 وگی ، بسعان ًٍیت و تسٍل لًع .رابعي تغلغل لًع  

وگی با بسعان ًٍیت ًمعاى اؽت  یط کي ذامؿي تٍان زمغ و دلاع از ؾهایط و ارزش ًای صٍد را هطاـتي باـط . تغلغل لًع
 
بسعان ًٍیت ًم می تٍاهط بي . زیعا بسعان ًٍیت زماهی بي وذٍد می ا

وگی مودع ـٍد  .دگعگٍهی و تسٍل ًٍیت لًع  

وگی محبت اؽت یا مومی ؟ -5 تقییعات و تسٍالت لًع  

وگ زن باـط ، این تسٍل محبت اؽت ام. این تقییعات می تٍاهط محبت یا مومی باـط  وگی باظل باـط و ذٌت تقییعات بي ؽٍی لًع وگی کي گعلتار تغلغل ، بسعان و تسٍل می ـٍد ، لًع ا اگع لًع
وگ زن باـط و ذٌت تسٍالت بي ؽٍی زن هباـط تسٍل مومی اؽت  وگی کي رؽمیت صٍد را از دؽت می دًط لًع .اگع لًع  

وگی را هام ببعیط  -6 ن ًا راتٍضیر دًیط . ؾلل و ؾٍامل تسٍالت لًع
 
.ا  

وگ  –ؾلل دروهی ، ؾلل بیعوهی  ن لًع
 
وری ًای محبت و مومی العاد درون ا

 
وگ وذٍد دارد باز می گعدد یا هٍا ؾلل بیعوهی بي مٍاذٌات و . ؾلل دروهی یا بي کاؽتی ًای  ی کي در ًٍیت صٍد لًع

وگی باز می گعدد  .ارتباظات بین لًع  

وگ دچار معگ ظبیؿی می ـٍد و بي بن بؼت می رؽط ؟ -7 در چي ـعایعی یک لًع  

وگ اگع پػ از ـکل گیعی ، با کاؽتی ًا و بن بؼت ًای دروهی مٍاذي ـٍد ، گعلتار معگ ظبیؿی می ـٍد  ای ظبیؿی و ذؼماهی ، لععی . یک لًع وگ هتٍاهط هیاًز ن لًع
 
یؿوی ـعایعی کي در ا

.و مؿوٍی العاد را ؽازمان دًط و در هتیدي بسعان ًای زیؼت مسیعی و اوتكادی بي بن بؼت می رؽط   

 


