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ّای اٍ زض جطیاى لطکط کطی . ظیازی تطای اٍ لائل تَز احتطاماٍ هطاٍض ّالکَذاى تَز ٍ ّالکَ ذاى 

 .ّالکَذاى ،تالش ظیازی تطای حفظ جاى هطزم ٍ کاّص لتل ٍ ؼاضت ّای هؽَالى کطز

 

 

 

ایي ضصس ذاًِ تِ ّوت . یکی اظ کاضّای اضظضوٌس اٍ تطَیك ّالکَذاى تِ ساذتي ضصس ذاًِ هطاؼِ تَز

 هطکع تعضگ علوی ٍ تحمیماتی ضس ٍذَاجِ ،تثسیل تِ یک 

  .هٌجواى ٍ زاًطوٌساى ظیازی زضآى ـعالیت هی کطزًس 

 .ضصس ذاًِ هطاؼِ تِ ٍسایل اذتط ضٌاسی ٍ کتاتراًِ تعضگ ،هجْع تَز

 

 

 

 ،ضْطّای آتاز سَاذتٌس؟چگًَِ تط ضٍی ٍیطاًِ ّا ًیاکاى ها       

 تعضگاى ایطاًی زض زضتاض هؽَل ّا          

 پس اظ ّجَم هؽَالى تِ ایطاى 

 .تا تِ جاى ذطیسى ذططّای ظیاز تِ هؽَالى ًعزیک ضسًس 

 .ضا هْاض کٌٌس ذَی ذطي ٍ ٍیطاًگط تیاتاًگطزاى هؽَلآى ّا سعی کطزًس  

 .تیطتط ضًَس هاًع ذًَطیعیٍ ّن جٌیي  

 .آضٌا کٌٌس اسالهی –ـطٌّگ ٍ توسى ایطاًی آى ّا تالش کطزًس هؽَالى ضا تا  

 .ضا تِ آًاى تیاهَظًس ضاُ ٍ ضسن کطَضزاضی 

 ذَاجِ ًصیط السیي تَسی 

 .یِ تعضگ ضیعی ایطاًی تَزمیکی اظ تطجستِ تطیي عالواى زیٌی ٍ ـ 

                  

                                        

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 ّوساًی... ذَاجِ ضضیس السیي ـضل ا 

 یکی اظ سیاستوساضاى ٍ زاًطوٌساى ًاهساض ایطاًی زٍضُ هؽَل                                                                                           

 .اًجام زاز ٍی ذسهات ـطٌّگی ٍ اجتواعی ـطاٍاًی                                                                              

 .اٍ تِ عٌَاى پعضک ٍاضز زضتاض ایلراًاى ضس                                                                   

 .عاللِ تسیاض تِ عوطاى ٍ آتازی ٍ اًجام کاضّای ذیطیِ زاضت                                                         

 .زض تثطیع تَزضتع ضضیسی ًوًَِ تسیاض هْن آى                                                   

 .ایي تٌا ضاهل هَسسات هرتلؿ هاًٌس هسجس، هسضسِ ،تیواضستاى ،ذاًماُ ٍ کتاتراًِ تَز                                        

 .ایي تٌا ضا کِ تعساز ظیازی اظ عالواى ٍ پعضکاى زضآى اضتؽال زاضتٌس ،ٍلؿ کطزذَاجِ ضضیس السیي                              

 .ضضیس السیي چٌسیي کتاب زض ضضتِ ّای هرتلؿ علوی ًَضت                  

 .استجاهع التَاضید ضضیسی هعطٍؾ تطیي آى ّا          

  .ایي ٍظیط تِ زستَض ایلراًاى هؽَل تِ لتل ضسیس

 



 

 ایلراًاىهسلواى ضسى 

 زیي هؽَالى ٌّگام ّجَم تِ ایطاى 

 آًْا زیي ٍاحسی ًساضتٌس. 

 عسُ ای تِ آییي گصضتگاى ذَز اعتماز زاضتٌس. 

 عسُ ای هسیحی تَزًس . 

 ؼاظاى ذاى ٌّگام تالٍت لطآى       زض ٌّس تِ ٍجَزآهس ٍلی اهطٍظُ)عسُ ای پیطٍ آییي تَزایی 

 (.پیطٍ ایي آییي ّستٌس. ..هطزم چیي ٍ کطُ ٍ تایلٌس ٍ  تیطتط

 .ظیازی تطای تطٍیج ٍ گستطش آییي ذَز زض ایطاى کطزًس ،اها چٌساى هَـك ًثَزًسزض زٍضُ ایلراًاى هثلؽاى تَزایی ٍ هسیحی تالش 

 ظیطا؟

 .هطزم ایطاى اعتماز هحکوی تِ زیي اسالم زاضتٌس      

 .سطاًجام تط اثط کَضص عالواى ٍ ٍظیطاى ایطاًی ،ایلراًاى تِ زیي اسالم زضآهسًس ٍ هسلواى ضسًس                             

 تَجِ ایلراًاى تِ هعواضی ٍ ٌّط

 پس اظ چٌس زِّ تاتالش تعضگاى ٍ عالواى ایطاًی ،  ایلراًاى تِ                               

 .ِ هٌس ضسًس ٍ تطای عوطاى ٍ آتازاًی تالش کطزًسـطٌّگ ٍ توسى ایطاى عالل                        

 

 صفَی ،زتیط هطالعات اجتواعی ، ـاضس ، جْطم                                                                                                                                                                  



 

 ؼاظاى ذاى 

 .،اهَض ازاضی ،هالی ٍ لضایی ضا اصالح کطز... ٍی تا تطَیك ٍظیط ذَز ذَاجِ ضضیس السیي ـضل ا      

 

 .ؼاظاى ذاى تطای عوطاى ٍ آتازاًی تثطیع کَضص تسیاض کطز                               

 

 .ضا زاز ...،هسضسِ ،کتاتراًِ ٍ خهاًٌس تیواضستاى ،هسجس ،کاتٌای هْن  21ؼاظاى زض تثطیع تا ( گٌثس)اٍ زستَض ساذت تٌای ضٌة    

 .ساضی هسجس تاهیي گطززْضس ٍ گطهاتِ ای زض کٌاض آى تٌا ضس تا ّعیٌِ ًگ زض تسیاضی ضْطّا هسجسی تعضگ ساذتِّن ظهاى    

 

 (الجایتَ)سلطاى هحوس ذساتٌسُ  

 اٍ جاًطیي ؼاظاى ذاى تَز. 

 تازی عاللِ هٌس تَزذاى تِ عوطاى ٍ آ اظاىٍ هاًٌس ؼ. 

 َپایترت ذَز ضا تِ سلطاًیِ هٌتمل کطز... ذَاجِ ضضیس السیي ـضل ا زاٍ تا پیطٌْاز ٍظیط ذ،. 

 آى ضْط ضا آتاز کطز ٍ. 

 اٍلجایتَ زضآى ضْط آضاهگاّی کِ تِ گٌثس سلطاًیِ هعطٍؾ است ساذت 

 تِ ضواض هی آیس گٌثس سلطاًیِ یکی اظ ضاّکاضّای هعواضی زض جْاى اسالم. 



 

 (آذطیي ایلراى)اتَسعیس  

 زض زٍضاى اتَسعیس ًیع تٌاّای هتعسزی ساذتِ ضس. 

  کن ًظیط است اى ّاعظوت ٍ تلٌسی گٌثسّا ٍ ایَاظ ًظط تٌاّای زٍضُ اتَ سعیس. 

 ایي تٌاّا ،ًطاى اظ شٍق ٍ ًثَغ هعواضاى ایطاًی زضآى ظهاى  گچ تطی ٍ کاضی کاضی ّای

 .زاضز

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ٍ تطای ظیثا ساظی اظ آجطکاضی تسیاض ظیثا ٍ کاضی کاضی .ضثاّت آى زض تلٌسی ایَاى ّا ٍ گٌثسّا ٍ طاق ّاست

 .استفازُ ضسُ است



 جویندگان علم•

از گوشه و کنار •
ایران به هرات 

 .رفتند

 

•  

شاهرخ هرات را •
به عنوان پایتخت 

 .انتخاب کرد

مدارس و کتابخانه •
های زیادی در 

 .هرات ساخته شد

به سبب توجه او به شعر و 
ادب و هنر ،تعداد زیادی 
،شاعران ،هنرمندان و 
 .معماران به هرات آمدند

پایتخت او به یکی از بزرگ 
ترین و با شکوه ترین 
 .شهرهای ایران تبدیل شد

گوهرشادهمسر شاهرخ از 
زنان نیکوکار بود،که به 
 .عمران وآبادی توجه داشت

گوهرشاد بناهای متعددی در 
مشهد و هرات ساخت که 
مسجد گوهر شاد در کنار 

(  ع)حرم حضرت امام رضا 
 .یکی از آن هاست

 

 عاللِ هٌسی جاًطیٌاى تیوَض تِ هعواضی ٍ ٌّط

 .یاـت تیوَض ٌّط ٍ ازتیات ٍ هعواضی ضضس چطوگیطیزض ظهاى جاًطیٌاى                                        

 ضاّطخ تا پسضش هتفاٍت تَز؟

 .ازاهِ ًساز زض جٌگ ٍ ذًَطیعیتَز ٍ ضاُ پسض ضا  صلح طلةلطاض زاضت،اٍ  تحت تاثیط ـطٌّگ ٍ توسى ایطاىضاّطخ علت؟   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ذسهت تسیاض کطزًس پیططـت ظتاى ٍ ازب ـاضسیعاللِ ٍ تَجِ تسیاض زاضتٌس ٍ تِ  علن ٍ ازب ٍ ٌّطپسطاى ضاّطخ ًیع تِ 



 

 

 

 

 

       

 هسجس گَّط ضاز، هطْس                  .                                     پسط ضاّطخ ساذتِ ضس( زٍضاى الػ تیگ)صسذاًِ سوطلٌس ض     

 

 .ضکَـا ضس ذَضٌَیسیٍ (ًماضی)ًگاضگطیٌّط ، ض زٍضُ تیوَضیاى ز                                   

 .اضظضوٌسی اظ ذَز تِ یازگاض گصاضتٌسًگاضگطاى ٍ ًماضاى آى ظهاى آثاض ٌّطی                               

  

 یکی اظ ًفیس تطیي ًسرِ ّای کْي ضاٌّاهِ است ضاٌّاهِ تایسٌمطی

 .ضس ًگاضگطی ٍ تصّیة، ضاّعازُ تیوَضی  سفاضش تایسٌمط هیطظاکِ تِ  

 .،اّویت ـطاٍاًی زاضز کتاب آضایی ٍ اضظش ٌّطیًظط ایي ضاٌّاهِ اظ    

 



         

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 جاًطیٌاىتَاًستٌس هؽَالى ٍ ایطاًیاى ًِ تٌْا تحت تاثیط هؽَالى لطاض ًگطـتٌس تلکِ  -1                                                                                            

 کطزُ ٍ آى ّا تِ زیي هی آضٌااسال –آًْا ٍ ّوچٌیي تیوَضیاى ضا تا ـطٌّگ ٍ توسى ایطاًی                                                                                                                           

      .   اسالهی لطاض گطـتٌساسالم گطٍیسًس ٍ تحت تاثیط ـطٌّگ ٍ توسى ایطاى                                                                                                                 

ذَز ضا تِ هؽَالى ًعزیک کطزُ ٍ ـطهاًطٍایاى هؽَل ضا تا ـطٌّگ ؼٌی تِ زلیل ـطٌّگ ٍ توسى ؼٌی ٍ ّن چٌیي کَضص تعضگاى ٍ زاًطوٌساًی کِ  -4

 .اسالمی آشىا کردوذ و آن ها راتحت تاثیر قرار دادوذ همچىیه با کىشش فراوان سعی کردوذ شهرها ی مختلف ایران را آباد کىىذ_ایطاًی 



 

 

  تنها رد فرهنگ لغت است هک می تىان                                                                                                                                               

 

 .پیروزی را قبل از عمل دید                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 سفالگری ،وگارگری            فلز کاری                  سفالگری                 شیشه گری                    

 

 

 

 

 

  

 صفَی ،زتیط هطالعات اجتواعی ، ـاضس ، جْطم                کاضی کاضی                    گچ تطی       (       ًماضی)ًگاضگطی   (  کتاب آضایی)تصّیة                      


