


ػٌاٍیي تحث

  صًذگی سثه هفَْم : اٍل تخص
 ٍ اسالهی ٍ غشتی صًذگی ّای سثه همایسِ ٍ آضٌایی : دٍم تخص

 ( هَسد 10 ) ایشاًی
گیشی ًتیدِ : سَم تخص



(سٍاى ضٌاس اتشیطی)آلفشد آدلش



بیان مسئلو
:همذهِ

...تاسیخچِ
صًذگی؟ سثه هؼٌی :پشسص چٌذ -1
است؟ (دسًٍی)رٌّی یا (تیشًٍی)ػیٌی سفتاسی الگَی
؟ است خوؼی یا فشدی
؟ ًواد یا است اصیل
است؟ سٌت ٍ سیشُ ّواى  
  تش اختواػی ّای گشٍُ تٌذی دستِ ٍ توایض ًوایاًذى تشای وِ ضٌاسی خاهؼِ اصطالح -2

.هصشف ًَع ٍ وویت هثٌای
افشاد اختواػی َّیت ٍ اختواػی هَلؼیت ٍ ثشٍت هؼشف.
  .یاتذ هی هؼٌا گشایی هصشف ٍ هذسًیتِ فشٌّگ تغییشات هتي دس تٌْا -3
  (...تاال طثمات توایض ٍخِ) هذ ،(...هتظاّشاًِ هصشف) آسا تي طثمِ :اثشات -4



چٌذ تؼشیف اص سثه صًذگی 
Georg) صیول -1 Simmel) : تشای است اًساى تالش تدسن صًذگی سثه  

  ٍ اش ػیٌی فشٌّگ دس خَد تشتش فشدیت تؼثیشی تِ یا تٌیادی ّای اسصش یافتي
دیگشاى تِ آى ضٌاساًذى

Thorstein) ٍتلي -2 Veblen) : یؼٌی خوؼی، سفتاس الگَی صًذگی سثه  
 .اًذ فىشی سٍش  ٍ اختواػی ػادات ٍ سسَم خٌس اص وِ است سفتاسّایی

Max) ٍتش -3 Weber ) : تِ وِ است هطتشوی سسَم ٍ اسصضْا صًذگی سثه  
.تخطذ هی  خوؼی َّیت احساس ، گشٍُ

  آى ٍسیلِ تِ وِ است ّایی داسایی صًذگی، سثه : (Bourdieu) تَسدیَ -4
  سا خَدضاى -توایض لصذ تذٍى یا لصذ تا - هختلف ّای هَلؼیت ّای وٌٌذُ اضغال

.تخطٌذ هی توایض دیگشاى اص



ًوَداس سثه صًذگی



حَصُ ّای ایداد تغییشات سفتاسی
(فشٌّگ هلی ٍ ػوَهی) واس فشٌّگی 

ایداد یا اصالح ساختاسّا

(تطَیك ٍ تٌثیِ)تؼذ سفتاسی 



تحلیل اًذیطوٌذاى غشتی دس هَسد سثه صًذگی
:ًىات

 حك) ًذاسد چٌذاًی سٍاج سٌتی خَاهغ دس صًذگی سثه :گیذًض -1
(ًیست صیاد سٌتی خَاهغ دس اًتخاب

 داضت تاویذ ثشٍت اًثاضت ٍ سخت واس تش وِ فشٌّگی :هي سیذ -2
  است  ضذُ ٍخَد اتشاص ٍ لزت ٍ هصشف داس پشچن ایٌه

است ضذُ تثذیل هذسى خَاهغ دیي تِ گشایی هصشف :تاوان -3



تؼشیف سثه صًذگی
 هی تش خاهؼِ یا فشد وِ رٌّی ٍ ػیٌی سفتاس الگَی اص است ػثاست

  هتوایض دیگش ّای گشٍُ یا افشاد اص سا اٍ ًوادیي تصَست تا گضیٌذ
  .وٌذ هی
هذسى خاهؼِ : تَلذ تستش 
ِهصشف : اصلی هَلف
صًذگی تؼشیف : فشض پیص
توایض ٍ فشدیت دادى ًطاى :اصلی واسوشد  



آضٌایی ٍ همایسِ سثه ّای : تخص سَم 
صًذگی غشتی، اسالهی ٍ ایشاًی 



عناوین
اصدٚاج -1
آصادی   -2
حیبی چطٓ-آسایص -فشًٞٙ ثشٍٞٙی -پٛضص ٚ حدبة  -3
تفشیحبت ٚ خطٗ ٞب  -4
حُٕ ٚ ٘مُ -5
دفغ صثبِٝ  -6
سػبیت ٘ظٓ ٚ ٔمشسات ٚ سػبیت حمٛق ضٟشٚ٘ذی -7
لجشستبٖ ٞب  -8
سٕٗ ٔزٞجی -9

ٔسىٗ    -10





ًىات
.ضَد هی ضشٍع پاییي سٌیي اص پسش ٍ دختش استثاط -1
.وٌٌذ ًوی دخالت چٌذاى استثاط ایي چگًَگی ٍ ًَع دس خاًَادُ ٍ خاهؼِ -2
 وٌٌذ ًوی تشلشاس دٍستی دیگشی فشد تا ٍ تَدُ پایثٌذ خَد دٍستی تِ ایٌْا اص تشخی -3

.
.ًذاسًذ ها هثل خَاستگاسی خلسات تٌاتشایي -4
 تِ هٌدش صدًذ هحه سا ّوذیگش وِ ّا سال اص تؼذ ّا دٍستی ایي اص تؼذادی -5

 هٌدش ّن سسوی ّای اصدٍاج دسصذ 60 حذٍد هتاسفاًِ ٍ ضَد هی سسوی اصدٍاج
(هصاحثِ).ضَد هی طالق تِ



تشلیي



 ابرسلون -کلیسای تی بی دابو 



اصدٍاج اص هٌظش اسالم
 يَكًََُُا إِىْ إِهائِكُنِ ٍَ عِبادِكُنِ هِيْ الصَّالِحِييَ ٍَ هٌِْكُنِ  الْإَياهى ؤًَْكِحَُا ٍَ»

 تى صًاى ٍ هشداى» (32 ًَس) «عَلِينٌ ٍاسِعٌ اللَّهُ ٍَ فَضْلِهِ هِيْ اللَّهُ يُغٌِْهِنُ فُقَراءَ
 ٍ فمیش اگش سا، صالح وٌیضاى ٍ غالهاى ّوچٌیي ٍ دّیذ ّوسش سا خَد ّوسش

 خذاًٍذ ؛ساصد هى ًیاص تى سا آًاى خَد فضل اص خذاًٍذ .تاضٌذ تٌگذست
«است آگاُ ٍ دٌّذُ گطایص

 جَعَلَ ٍَ إِلَيِها لِتَسِكٌَُُا ؤَزٍِاجاً ؤًَْفُسِكُنِ هِيْ لَكُنِ خَلَقَ ؤَىْ آياتِهِ هِيْ ٍَ» 
 ٍ» (21 سٍم) «يَتَفَكَّرٍُىَ لِقََِمٍ لَأياتٍ ذلِكَ فِي إِىَّ رَحِوَةً ٍَ هَََدَّةً بَيٌَِكُنِ

 دس تا آفشیذ ضوا تشاى خَدتاى خٌس اص ّوسشاًى وِ است ایي اٍ ّاى ًطاًِ اص
 ایي دس .داد لشاس سحوت ٍ هَدت تاى هیاى دس ٍ یاتیذ آساهص آًاى وٌاس
  .«وٌٌذ هى تفىش وِ گشٍّى تشاى است ّایى ًطاًِ



 وشدُ پاسذاسى دیٌص ًصف اص وِ دسستى تِ وٌذ، اصدٍاج وس ّش» :(ظ)  اوشم پیاهثش
 فمیْاى سٍ ایي اص .(5 ظ ،14 ج الطیؼِ، ٍسائل) .«دیٌِ ًصف احشص فمذ تضٍج هي».«است

  ّوسش ًگشفتي سثة تِ وِ وسى تشاى سا آى ٍ اًذ ضوشدُ تش هؤوذ هستحثّات اص سا اصدٍاج
.اًذ داًستِ ٍاخة تیفتذ، گٌاُ تِ

  دس تٌایى ّیچ»«التَّضٍْیحِ هِيَ خَلَّ ٍَ ػَضَّ اللَِِّ اِلَى اَحَةُّ الْاِساِلمِ فِى تٌِاءٌ تٌُِىَ ها»  :(ظ) خذا سسَل
 هلتى ّش ٍ .(3 ظ ،14 ج الطیؼِ، ٍسائل) «ًیست خذاًٍذ ًضد اصدٍاج اص تش هحثَب اسالم

داسد فشاٍاى تأویذ آى تش اسالم دیي .است هٌذ تْشُ آى اص ًَػى تِ خَد، آییي ٍ دیي دس
:اصدٍاج فَایذ 
 ًسل تماى
خسوى ٍ سٍحى تؼادل ٍ آساهص  
 خاهؼِ اختواػى ٍ اخاللى سالهت
  طشفِ دٍ هحثت حس اسضاى





ًىات
 سیاسی، اختواػی، فشدی، ّای آصادی هثل تاضذ هی هختلف اتؼاد دس آصادی -1

...ٍ خٌسی التصادی، فشٌّگی،
  ٍ فشٌّگ تِ تستگی ّا هحذٍدیت لزا ًذاسد هؼٌا خایی ّیچ دس هطلك آصادی -2

.داسد وطَس ّش لَاًیي
.ضَد هی اػوال لاًًَی ّا هحذٍدیت ػوذتا ایٌدا دس -3
   هثال وٌذ هی تغییش حذٍدی تا هشدم هطالثات ٍ ّا ًیاص اساس تش لَاًیي ایٌدا دس -4

.....ّا تاص ّودٌس لضیِ



  ًیاصّای اساس تش اصَل تشخی تٌاتشایي داسد اٍلَیت دیٌی ًگاُ ها وطَس دس -6
  تِ ًگْثاى ضَسای) پزیشًذ اًؼطاف لَاًیي سایش ٍلی وٌذ ًوی چٌذاًی تغییش هشدهی
.(است ضذُ ایداد هٌظَس ّویي

  ایداد فاصلِ هشتَطِ لَاًیي ٍ هشدم ّای ًیاص تیي وِ آیذ هی پیص صهاًی هطىل -7
ضَد

  وِ داسد ٍخَد هحذٍدیت هَاسد تشخی دس ٍ آصادی هَاسد تشخی دس ّن ایٌدا دس -8
.ضَد هی اضاسُ ًوًَِ چٌذ تِ



سٍص هلی واتالًَیا



تشخَسد تا یه هشوض فشٌّگی
 سٍص ضثاًِ 5 هذت تِ هشدم اػتشاض تاػث تاسسلَى دس فشٌّگی هشوض یه تخشیة

.ضذ
  دٍلتی هشاوض ٍ ّا تاًه تخشیة ٍ ضذ ایداد دسگیشی پلیس ٍ هشدم تیي هذت ایي دس

.ًذاضت اًؼىاسی ّیچ سٍص چٌذ تا هْن خثش ایي تَد خالة الثتِ ...ٍ



 ختریب مرکز فرىنگی اب لودر





 انعکاس درسایت ایىو بعد از سو روز



 برگزاری جلسات سکس
ػالٜٚ ثش ٕٞدٙس ثبصی ٚ اصدٚاج آٟ٘ب ثشٌضاسی ٔیتیًٙ ٞبی سىسی ٘یض ٘سجتب آصاد  

ٔی ثبضذ



 برگزاری میتینگ ىای سکسی



 برگزاری راىپیمایی روز قدس
عجك صحجت ٔسِٛیٗ ٔدٛص ثشای ساٞپیٕبیی ثٝ ساحتی صبدس وشد٘ذ 









 نکات پوشش
.فشًٞٙ ِجبس ٚ پٛضص دس یه لشٖ اخیش تغییشات صیبدی دس غشة وشدٜ است -1
دس ٌزضتٝ اٌش وسی آستیٗ وٛتبٜ ٞٓ ٔی پٛضیذ ثٝ اٚ ٔتّه ٔی ٌفتٙذ  -2

(.ٔصبحجٝ...)
حتی دس فیّٓ .)دس ٌزضتٝ فمظ ٔٛی سش ثیشٖٚ ثٛد ٚ سبیش اػضب پٛضیذٜ ثٛد  -3

(.ٞبی آٟ٘ب ٔطٟٛد است
فشًٞٙ ٘یٕٝ ثشٍٞٙی ٚ ػشیب٘ی ػٕذتب ثؼذ اص خًٙ خٟب٘ی اَٚ ٚ دْٚ وٝ ٔشدْ  -4

(.  ٔصبحجٝ.)سختی ٞبی صیبدی ٔتحُٕ ضذ٘ذ ضشٚع ضذٜ است



حتی وطٛس ٞب ٚ ضٟش ٞب ٘یض تفبٚت . ٚضؼیت فؼّی وٕی ٔتفبٚت است  -5
ٔثال دس اسپب٘یب ٘ٛاحی وٙبس دسیب ٔثُ ثبسسّٛ٘ب ٚ ٚاِٙسیب ثب ضٟشٞبی دیٍش .داس٘ذ

.٘ظیش ٔبدسیذ وٝ پبیتخت است پٛضیذٌی وٕتش است
وطٛس ٞبیی ٔثُ اسپب٘یب دس خٙٛة اسٚپب ثب اتشیص ٚ إِٓبٖ دس ٔشوض ٚ ضٕبَ  -6

.اسٚپب ٘یض تفبٚت داسد 
خب٘ٓ ٞبی ٔسٗ ٘یض ٘سجت ثٝ خٛا٘بٖ ثیطتش سػبیت ٔی وٙٙذ ٚ ٔؼٕٛال حذاوثش  -7

.   دست ٞب تب آس٘ح ٚ پبٞب تب صا٘ٛ ػشیبٖ است
خب٘ٓ ٞبی خٛاٖ حذ خبصی ٘ذاس٘ذ ٚ ثب ا٘ٛاع ٚ السبْ پٛضص ٞب دس ا٘ظبس  -8

...حتی ثب حذالُ پٛضص.ػٕٛٔی ظبٞش ٔی ضٛ٘ذ
.ٚخٛد فشًٞٙ ثشٍٞٙی دس ایٙدب ٘یبص ثٝ اثجبت ٘ذاسد ٚ اص دس ٚ دیٛاس ٔی ثبسد -9



آسایص خیّی وٓ ٚ دس ثشخی افشاد ٔسٗ دیذٜ ٔی ضٛد ٚ ثٝ ٘ذست دس   -10
.   ایٙدب ثیطتش دس ٔدبِس ٟٕٔب٘ی ٚ ػشٚسی آسایص ٔختصش ٔی وٙٙذ .  خٛا٘بٖ

دس ایٙدب چطٓ چشا٘ی خیّی وٓ دیذٜ ٔی ضٛد ٚ ثٝ ٘ظش ثیطتش : حیبی چطٓ -11
خب٘ٓ ٞب ثب خیبَ ساحت ٚ تٟٙب ثٝ خبٞبی . اص وطٛس ٔب  سػبیت ٔی وٙٙذ 

.تفشیحی ٚ دٚس ٔی سٚ٘ذ
اِجتٝ یه ٔٛسد دس فشٚدٌبٜ . افشاد ٔحدجٝ آصاد٘ذ ٚ وسی ثب آٟ٘ب وبسی ٘ذاسد  -12

.وٕی ٔب سا اریت وشد٘ذ



 ابرسلون -میدان کااتلونیا



 وین -راىپیمایی قدس 



 برلنی               وین                 وین



 برلنی



 برلنی



 ابرسلون



 سال قبل 100ابرسلون 



پوشش و حیا در اسالم 
 خَجِیشٌ اَِّّٝٓ إَِّٖ َِٟٕٔٓ أَصٕوی رَِِه فُشُٚخٟٕٓٔٓ ٚٓیحٕفَظُٛا أَثٕصٓبسِِٕٞٓ ِْٔٗ یغُضُّٛا ِِّْٕٔؤِِْٔٙیَٗ لُُْ

  ٚٓال فُشُٚخَّٟٓٔٗ ٚٓیحٕفَظَْٗ أَثٕصٓبسَِِّٞٗ ِْٔٗ یغْضُضَْٗ ِِّْٕٔؤَِْٔٙبتِ ٚٓلُُْ(30) یصَٕٙؼَٖٔٛ ثِٕٓب
 یجٕذِیَٗ ٚٓال خٔیٛثَِِّٟٗ ػَّٓی ثِخُٕٔشَِِّٞٗ ِْٚٓیضْشِثَٕٗ ِْٟٔٙٓب ظَٟٓشَ ٔٓب إِال صِیَٙتََّٟٔٗ یجٕذِیَٗ

  إَٔٚ ثٔؼَِٔٛتَِِّٟٗ أَثَٕٙبءِ إَٔٚ أَثَٕٙبئَِِّٟٗ إَٔٚ ثٔؼَِٔٛتَِِّٟٗ آثٓبءِ إَٔٚ آثٓبئَِِّٟٗ إَٔٚ ِِجٔؼَِٔٛتَِِّٟٗ إِال صِیَٙتََّٟٔٗ
  أَِٚ أَیٕٓبَُّٟ٘ٔٗ َّٔٓىتٕ ٔٓب إَٔٚ ِ٘سٓبئَِِّٟٗ إَٔٚ أَخَٛٓاتَِِّٟٗ ثِٓٙی إَٔٚ إِخْٛٓاَِِّٟ٘ٗ ثِٓٙی إَٔٚ إِخْٛٓاَِِّٟ٘ٗ
 ػٕٓٛسٓاتِ ػَّٓی یظْٟٓشُٚا َِٕٓ اَِّزِیَٗ اِغِّفُِْ أَِٚ اِشِّخٓبَِ َِٔٗ اإلسٕثٓةِ أُِِٚی غَیشِ اِتَّبثِؼِیَٗ
  خِٕٓیؼٖب اَِِّّٝ إَِِی ٚٓتُٛثٔٛا صِیَٙتَِِّٟٗ ِْٔٗ یخْفِیَٗ ٔٓب ِِیؼَّٕٓٓ ثِأَسٕخَِِّّٟٔٗ یضْشِثَٕٗ ٚٓال اِِّٙسٓبءِ

« .(31) تُفِّْحَٖٔٛ َِؼَّّٓىٕٓ إِْٔؤَُِْٖٔٙٛ أَیٟٓب



اَِْحٓیبءٔ ٚٓاِْؼِفبفٔ ٚٓاِْؼٓی أَػِٕٙی ػٓىَّ اِِّّسبِٖ ال ػٓىَّ  »: ٔى فشٔبیٙذ( ع)أبْ خؼفش صبدق
ٝ ٞبى ایٕبٖ اِْمَّْتِ َِٔٗ االْیٕبِٖ؛  حیب، ػفت پیطٍى ٚ وٛتبٞى ٚ ثمُ صثبٖ اص ٘طب٘

«است

ال إیٕبَٖ ِِْٕٓٗ ال حٓیبءٓ َِٝٔ؛ ٞشوس حیب : ثٝ صشاحت ٔى فشٔبیٙذ( ع)حضشت صبدق
.٘ذاسد، ایٕبٖ ٘ذاسد

ٖ ٞب حیبست ٚ   10٘یىی ٞبی اخالق : ٔی فشٔبیٙذ( ع)أبْ صبدق تبست ٚ دس سأس آ
خّك ٚ خٛی اسالْ سا حیب ٔؼشفی وشدٜ ٚ فشٔٛدٜ ( ظ)سسَٛ ٌشأی اسالْ

ٕٞچٙیٗ، دس سٚایبت ٔتؼذدی آٔذٜ است وٝ اٌش حیب . است حیب ٕٞٝ دیٗ است
.٘جبضذ، ٕٞٝ چیض خبیض ٔی ضٛد





 نکات
ِزت خٛئی  ٚ تفشیحبت ٔتٙٛع یىی اص اٞذاف اصّی ص٘ذٌی دس اسٚپب  ٔی  -1

.ثبضذ  
ایٗ تفشیحبت دس پبیبٖ سبػبت وبسی ثٝ خصٛظ ضجٟب ٚ ٘یض دس پبیبٖ ٞفتٝ ٚ  -2

.ثٝ اٚج خٛد ٔی سسذ( ضٙجٝ ٚ یه ضٙجٝ)سٚص ٞبی تؼغیُ 
خطٗ ٞبی ٔتؼذد ثب ٔٙبسجتٟبی ٔختّف ( ثبسسّٛ٘ب)ثیطتشیٗ تفشیحبت دس ایٙدب  -3

.ٔزٞجی ٚ غیش ٔزٞجی ٔی ثبضذ
.دس سبیش ٘مبط اسٚپب ایٗ خطٗ ٞب وٕتش است -4







 ابرسلون -تفرحیات خیاابنی 



 وین-صخره نوردی



 وین -تور قربستان



 برلنی -منایش خیاابنی



 ابرسلون -منایش خیاابنی 





 ...ردیف جلو اتوبوس برای ساملندان و



 ابرسلون -امکاانت خمصوص برای ویلچری



 وین



 قطار شهری وین–حمل بسنت کلسکو بچو 



 وین قطار شهری قدمیی



 برلنی -داخل مرتو



 خطوط مرتو



 برلنی-تور دوچرخو



 گرااندا





 نکات
ٔشدْ ٚ ٌیشد ٔی صٛست خٛثی ثٝ ٞب صثبِٝ سبیش اص ثبصیبفت تفىیه ٚ صثبِٝ دفغ 

.وٙٙذ ٔی سػبیت صیبدی حذٚد تب ٞٓ
ٔی سػبیت اسٚپب دس ٚ است ضٟش٘طیٙی ٞبی ضبخصٝ اص صثبِٝ دفغ چٍٍٛ٘ی 

.ضٛد



 زابلو معمولی



 ....زابلو تر مثل اپکت شری و



 ...ابزایفت بطری ىای پالستیکی و



 شیشو



 مقوا



 ابرسلون



 روم



 گرااندا





 ابرسلون -رعایت حقوق شهروندی 



 ورودی ورزشگاه نیو کمپ–گذاشنت جا سیگاری 



 ابرسلون-موزه ىنر



 برلنی -زیبا سازی حاشیو رود خانو 



 ابرسلون -صندلی بچو ىا در ابنک 



ردیف جلو در اتوبوس خمصوص افراد مسن و حاملو و 
 ابرسلون -کو اغلب رعایت می کنند ...بیمار و 



 منتصرات ابرسلون–حمل تعویض پوشک بچو 



 ابالی کوه منتصرات ابرسلون–دستگریه عبور 



-چسباندن کاغذ کف زمنی جهت نقاشی در خیاابن 
 ابرسلون



آزاد گذاشنت مست راست خیاابن جهت عبور آمبوالنس 
 وین -...و 



 برلنی -سرعت گری فقط برای دوچرخو ىا 



 وین -رعایت حمیط زیست 



 سویل



 قربستان ىا



قربستان وین 
Friedhof Meidling 



 وین





 قربستان مسلماانن







 روم



 ابرسلون



 ابرسلون



معاد
  دس ص٘ذٌی ثٝ ٔشي اص پس ا٘سبٖ ثبصٌشدا٘ذٖ ٔؼٙبی ثٝ اسالْ دیٗ اصَٛ اص ٔؼبد،

 ٔسبئُ ٚ ٔؼبد دسثبسٜ وشیٓ، لشآٖ آیبت سْٛ یه حذالُ است لیبٔت سٚص
است آٖ پیشأٛ٘ی

 فشضتٝ (ثّىٝ ٕ٘ی ضٛیذ ٘بثٛد ضٕب) ثٍٛ  ثِىُٕٓ ٚٔوَُِّ اَِّزِی إِْٕٓٛتِ َّٔٓهٔ یٓتَٛٓفّبوُٕٓ لُُْ 
(11 سدذٜ) .ٔی ٌیشد سا ضٕب ٔشي



َِیٓدٕٕٓؼَّٓٙىُٕٓ إِِی یِْٕٓٛ لُُْ ِِْٕٓٗ ٔب فِی اِسّٕٓبٚاتِ ٚٓ اِْأَسٕضِ لُُْ َِِِّّٝ وتَتٓ ػّٓی َ٘فْسِِٝ اِشَّحٕٕٓةَ 
آ٘چٝ دس آسٕبٟ٘ب ٚ صٔیٗ »: اَِّزیَٗ خَسِشُٚا أَْ٘فُسٟٕٓٔٓ فَٟٕٔٓ الیٔؤَُِْٖٔٙٛ ثٍٛاِْمِیبٔٓةِ السٓیتٓ فیِٝ 

وٝ سحٕت سا ثش خٛیطتٗ ٚاخت ٌشدا٘یذٜ « اص آِٖ خذاست»: است اص آِٖ ویست؟ ثٍٛ
.  ٌِشد خٛاٞذ آٚسد -وٝ دس آٖ ٞیچ ضىی ٘یست -یمیٙبً ضٕب سا دس سٚص لیبٔت. است

( 12ا٘ؼبْ .. ) خٛدثبختٍبٖ وسب٘ی ا٘ذ وٝ ایٕبٖ ٕ٘ی آٚس٘ذ

 سٓٛاءٖإَْٔ حٓسِتٓ اَِّزیَٗ اخٕتَشَحٔٛا اِسّٓیِّئبتِ أَْٖ َ٘دٕؼَّٟٕٓٔٓ وبَِّزیَٗ آُٔٓٙٛا ٚٓ ػُِّٕٓٛا اِصّٓبِِحبتِ     
ٚٓ خََّكَ اَِّّٝٔ اِسّٕٓبٚاتِ ٚٓ اِْأَسٕضٓ ثِبِْحٓكِّ ٚٓ ِِتُدٕضی * سبءٓ ٔب یٓحٕىَٕٖٔٛٔٓحٕیبٕٞٔٓ ٚٓ ٕٔٓبتُٟٕٔٓ 

آیب وسب٘ی وٝ ٔشتىت وبسٞبی ثذ ضذٜ ا٘ذ وُُُّ َ٘فْسٍ ثِٕب وَسٓجٓتٕ ٚٓ ٕٞٔٓ الیٔظََّْٕٖٔٛ 
ٝ ا٘ذ وٝ آ٘بٖ سا ٔب٘ٙذ وسب٘ی لشاس ٔی دٞیٓ وٝ ایٕبٖ آٚسدٜ ٚ وبسٞبی ضبیستٝ   پٙذاضت

ٖ ٞب ٚ ٔشٌطبٖ یىسبٖ ثبضذ؟ چٝ ثذ داٚسی ٔی وٙٙذ[ ثٝ عٛسی وٝ]وشدٜ ا٘ذ  ٚ . ص٘ذٌی آ
ٖ ٞب ٚ صٔیٗ سا ثٝ حكّ آفشیذٜ است، ٚ تب ٞشوسی ثٝ  آ٘چٝ ثٝ دست [ ٔٛخت]خذا آسٕب

(22ٚ  21خبثیٝ . )آٚسدٜ پبداش یبثذ ٚ آ٘بٖ ٔٛسد ستٓ لشاس ٘خٛاٞٙذ ٌشفت





 نکات
دسصذ ٚ حتی دس ثشخی وطٛس ٞب ٔٙفی  2سضذ خٕؼیت دس اسٚپب تمشیجب صیش  -1

.است ِزا خیّی ٘یبص ثٝ سبخت ٔٙبصَ خذیذ ٘ذاس٘ذ
ظبٞشا ضٟشداسی ٞٓ اخبصٜ سبخت خیّی وٓ ٔی دٞذ ِزا ثیطتش ٔب ضبٞذ تشٔیٓ  -2

.ٚ ٘ٛسبصی ٔٙبصَ ثٛدیٓ
تؼذاد آطا٘س أالن دس خیبثبٖ ٞبی ثضسي دٚ اِی سٝ تب ثٝ چطٓ ٔی خٛسد  -3
(دس ثبسسّٖٛ.)
 30000داضت ٚ حذٚدا اص ... لیٕت خشیذ ٔٙضَ ثستٍی ثٝ ٔحُ آٖ ٚ ٔتشاط ٚ -4

...یٛسٚ ٚ ثیطتش 500000یٛسٚ ضشٚع ٚتب 
... ٞٓ ثستٝ ثٝ ٔحُ ٚ

ثٛد .. یٛسٚ ٚ ثیطتش 1000تب ( یه اعبق)یٛسٚ  200اص :اخبسٜ 



.یٛسٚ دس ٔبٜ ثٛد 650ٔتش  70ٔٙضَ ٔب ثب سٝ خٛاة ٚ حذٚد  -6
اِی   1/5اِجتٝ دس وطٛس ٞبی دیٍش ٘ظیش اتشیص ٚ إِٓبٖ ٚ فشا٘سٝ لیٕت حذٚد  -7

.ثشاثش اسپب٘یب است 2
ٔٙبصَ ٔؼٕٛال ثٝ ٔذت یىسبَ ٚ ثیطتش اخبسٜ دادٜ ٔی ضٛد ٚ اٌش ٔذت وٕتش  -8

.ضٛد لیٕت وٕی افضایص ٔی یبثذ
یه سٚش سایح دس اسٚپب اخبسٜ ٔٙضَ ثٝ ٔسبفشاٖ است وٝ اص عشیك سبیت اص   -9

یه ضت تب چٙذ ضت ٚاٌضاس ٔی ضٛد ٚ اخبسٜ آٖ ثستٍی ثٝ ٔطتشن ثٛدٖ آٖ 
 20ٚ یب دس ثست ثٛدٖ آٖ داسد ٚ ٔؼٕٛال ثب لیٕت ٞبی ضجی (  share)ثب ثمیٝ

.  یٛسٚ ٚ ثیطتشٔی ثبضذ 80یٛسٚ تب 



ٔبٜ  2ثٝ ا٘ذاصٜ  (DEPOSIT)دس ٔٛلغ لشاسداد ٔٙضَ اخبسٜ ای ٔؼٕٛال سٞٗ  -10
.  اخبسٜ  ٔی ثبضذ

پشداخت اخبسٜ ٔؼٕٛال اص عشیك وبست ثب٘ىی ٔستبخش صٛست ٔی ٌیشد ٚ   -11
.ٌبٞی ثٝ صٛست ٘مذ ثٝ آطا٘س ٔشثٛعٝ

.سا داسد... ٔٙبصَ ٔؼٕٛال ِٛاصْ اصّی اِٚیٝ ٔثُ یخچبَ ٚ ٌبص ٚ تّٛصیٖٛ ٚ -12



فروش منزل ابرسلون
یورو 110000خوابو  3مرتی  60منزل  -1
یورو 169000خوابو  2مرتی  64منزل  -2
 یورو 235000خوابو  4مرتی  95منزل  -3



آژانس مسکن( بسیار مهرابن و دقیق)خامن مارات   



 قرارداد منزل اجاره ای



دوسری کلید کو چون یکی از –قرارداد منزل اجاره ای 
.دستو ىا یکعدد کم داشت کپی آهنا را داد  



 قبض آب



 آشپزخانو



 محام و توالت



نتیجو گریی









فرىنگ عاشورا  
فرىنگ مهدویت

دو عنصر اهلام خبش و پرانرژی برای تغیری سبک 
زندگی















مقایسه سبک زندگی غربی و اسالمی

                               

                     

                          

                          

                              

                      

 



چو ابید کرد؟
:سٝ ساٜ

غیش ٕٔىٗ است: پزیشفتٗ سجه ص٘ذٌی غشثی -1
اِتمبط: پزیشفتٗ ثخطی اص ص٘ذٌی غشثی -2
ضٕٗ لجَٛ ٔضایبی سجه صٍ٘ی غشثی ثب خٛد ثبٚسی ٚ تىیٝ ثٝ تٛإ٘ٙذی ٞبی  -3

داخّی سؼی دس ایدبد ٚ تشٚیح سجه ایشا٘ی اسالٔی وٙیٓ



مسری کشتی جنات
دػٛت اص اسبتیذ دا٘طٍبٜ ٚ حٛصٜ -1
اسالٔی–ٔجبحثٝ پیشأٖٛ ِٔٛفٝ ٞبی سجه ص٘ذٌی ایشا٘ی  -2
اسالٔی–تٟیٝ خضٜٚ سجه ص٘ذٌی ایشا٘ی  -3
آٔٛصش ٔشثیبٖ ٌشٜٚ -4
(ٕ٘شٜ دٞی)اسالٔی –تٟیٝ تست اسصیبثی سجه ص٘ذٌی ایشا٘ی  -5
اسالٔی دس ٞش پبیٍبٜ  –ایدبد وّیٙیه اصالح سجه ص٘ذٌی ایشا٘ی  -6



قدمهایتان استوار

همت تان بلند وعزتتان پایدار


