
 

 

 باسمه تعالی

 مطالعات َفتم 32وکات مُم درس 

 تُیٍ کىىدٌ: جمطید اقبال پىاٌ    استان کزدستان       مىطقٍ :سیًیٍ

     motghaplanto@لیىک کاوال جُت استفادٌ َمکاران ي داوص آمًسان گزامی :  
 

 آن چٍ در ایه درس باید بداویم

 

را هقذس هی ضوزدًذ ٍ بزای ،آتص،خاک ٍ باد  آباقَام آریایی ػٌاصز خلقت هاًٌذ دیه :  -1

 قائل بَدًذ.خذایاًی آى ّا 

بزآهذ. اٍ هزدم را بِ ػقایذ ایزاًیاى اصالح  ِهی سیست ٍ در اًذیطهادّا قبل اس سرتطت الف( 

 دػَت هی کزد.خذای بشرگ ٍ یکتا ، َراهشدا اّپزستص 

ّوَارُ در حال اّزیوي هٌطاء ضز ٍ بذی ٍ هٌطاءخیز ٍ خَبی ،اَّراهشدا ب(در آییي سرتطت 

 هبارسُ بَدًذ.

پٌذار ًیک،گفتار ًیک ٍ کزدار ًیک سفارش هی کزد کِ بِ هٌظَر یاری اَّراهشدا ،سرتطت ج(

 .جوغ آٍری کزدًذاٍستا ٍ را در کتاب را سزهطق خَد قزار دٌّذ. پیزٍاًص تؼالین ا

بَد. ػالٍُ بز جَ ٍ گٌذم هخصَصا غالت غذای اصلی هزدم تغذیٍ ي آداب غذاخًردن :  -3

ًاى ، اًَاع گَضت حیَاًات اّلی ، گَضت پزًذگاى ضکاری ، تخن پزًذگاى ،ضیز بش ٍ هیَُ ٍ 



 

 

ٍارد  اس ٌّذٍستاى بِ ایزاىرٍغي سیتَى اس یًَاى ٍ ادٍیِ سبشیجات ًیش استفادُ هی ضذ. البتِ 

 هی ضذ.

 سخي گفتي بِ ٌّگام غذا خَردى را گٌاُ هی داًستٌذ.-الفبزخی آداب غذا خًردن : 

 خَاًذى دػای ًاى در ابتذا ٍ پایاى غذا.-ضستي دست ّا قبل ٍ بؼذ اس خَردى ج-ب

باستاى  باستاى ضٌاساى ًوًَِ ّایی اس ٍسایل ٍ ابشار تَلیذ پَضاک هزبَط بِ ایزاىپًضاک: -2

بی ٍ بزٌّگی بِ پَضص کاهل اػتقاد داضتٌذ ٍ ایزاًیاى را کطف کزدًذ. ضَاّذ ًطاى هی دّذ 

 هی داًستٌذ.اّزیوي را ًطاًِ ی بٌذ ٍ باری 

ضلَار ٍ باالپَش ّای را طزاحی کزدًذ ٍ پَضیذًذ. ضلَار ًخستیي کساًی بَدًذ کِ ایزاًیاى 

 سًاى ًیش اس ضلَار ،پیزاّي بلٌذ ٍ رٍسزیٍ  اصلی هزداى بَد آستیي دار ٍ کالُ ًوذی پَضاک

بَد ٍ اس آى تقلیذ رٍم ٍ یًَاى استفادُ هی کزدًذ.لباس ایزاًیاى هَرد تَجِ بشرگاى ٍ درباریاى 

 هی کزدًذ.

اّویت هی دادًذ. ایزاًیاى بِ سالهت جسن ٍ تزبیت بذًی باستاى بِ ایزاًیاى  يرسش:-4

 ػالقوٌذ بَدًذ.کطتی چَى  ٍرسش ّای رسهی ٍ پْلَاًی

تیز ٍ  -2سَارکاری-1بٍ وًضتٍ َزيديت ایزاویان بٍ فزسودان خًد سٍ چیش می آمًختىد: 

 راستگَیی-3کواى

اس ٍرسش ّای هَرد ػالقِ هزدم آى دٍرُ بَد ٍ پزتاب سٌگ با سَارکاری ٍ تیزاًذاسی ٍ ضکار 

 فالخي ٍ ًیشُ ٍ سٍبیي رٍاج داضت.



 

 

 اًجام هی ضذ.ساساًیاى ٍ ّخاهٌطیاى ابذاع کزدًذ کِ در سهاى ایزاًیاى را چَگاى باسی 

ٍ یطت اس جطي ایزاًیاى ضاد سیستي را  یک هَّبت الْی هی داًستٌذ. ٍاصُ جطه َا: -5

تغییز است. جطي ّا ارتباط سیادی با ًیایص ٍ پزستیذى گزفتِ ضذُ کِ هؼٌای اٍستایی یسٌِ 

اس هْن جطي ًَرٍس ، جطي سذُ ٍ جطي هْزگاى داضتٌذ.  فصل ّا ٍ ضزٍع ٍ پایاى کطاٍرسی

 تزیي جطي ّا بَد.

بزگشار هی ضذ ٍ فصل بْار اضکَُ تزیي جطي ّا بَد کِ در اس بشرگ تزیي ٍ بجطه وًريس: 

ًَ ضذى سال ، رٍیص طبیؼت ٍ ضزٍع فؼالیت ّای کطاٍرسی در ًشد هزدم آى سهاى پیام آٍر 

پادضاُ اسطَرُ ایزاى تاج گذاری جوطیذ بَد. در ضاٌّاهِ فزدٍسی ، جطي ًَرٍس را بِ سهاى 

 ًسبت هی دٌّذ.
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