سالم ثِ دٍستبى عسیس کٌکَری
درس دیي ٍ زًذ گی سبل چْبرم دُ درس ّست کِ ضص درس آى هرثَط ثِ ًیوسبل اٍل ٍ چْبر
درس دیگِ هرثَط ثِ ًیوسبل دٍم هیطَد ٍ ّفت الی ّطت سَال تَ کٌکَر ثِ خَدش اختصبظ هی
دّذ  .دیي ٍ زًذ گی سبل چْبرم ًسجت سبلْبی پبیِ راحتر ٍ ثِ آسبًی هیطَد آى را جوع کرد در ایي
هقبل ِ هیخَاّن چٌذ ًکتِ کٌکَری در راثطِ ثب درس دیي ٍ زًذگی ًیوسبل اٍل سبل چْبرم ٍ ثحث
هطبٍرُ کِ هی تَاًذ ثرای ضوب هفیذ ثبضذ هطرح کٌن
هطبٍرُ درس ّبی ًیوسبل اٍل :
درس اٍل کِ هَضَعَش ّستی ضٌبسی تَ ایي درس ثِ ثررسی پذیذُ ٍ راثطِ اش ثب خذاًٍذ هی
پردازد  .دٍ هَرد در ایي درس خیلی هْن ،یکی اًذیطِ ٍ تحقیق اش خیلی هْن ٍ پرتکرار در آزهَى
سراسری ٍ ثعذش ّستی ٍ چیستی خذاًٍذ کِ ثرای طراحبى سَال کٌکَر هْن ّست .تَ ایي درس آیِ
"ااهلل ًَر السوبٍات ٍ االرض" ٍثب احبدیث حضرت علی ٍ اضعبر ثبثبطبّر قراثت هفَْهی دارد
ازآى غبفل ًطَیذ .
درس دٍم ٍ سَم دٍ درسی ّستي کِ ثب ّن ارتجبط دارًذ هی تَاًذ ازآى سَالْبی ترکیجی ثذٌّذ
ایي دٍ درس اضبرُ ثِ هراتت تَحیذ یعٌی تَحیذ ًظری ٍ تَحیذ عولی یب عجبدی دارد در تَحیذ ًظری
ثبیذ ثِ ثحث اصل تَحیذ ٍ جوالت کلیذی آى تَجِ داضتِ ثبضیذ تَ ثحث هراتت تَحیذ ًظری (
خبلقیت ٍ هبلکیت ٍ رثَثیت ٍ ٍالیت )هطرح هی ضَد ثبیذ ثِ دٍ هَرد هْن هذ ًظر داضتِ ثبضیذ اٍل
ایٌکِ ثِ جوالت کلیذی ّر تَحیذ تَجِ ،چَى هی تَاًٌذ ازآى سَاالت هفَْهی خَثی طرح کٌٌذ ٍ از
آیبت سبیر درس ّب دیگر استفبدُ کٌٌذ ٍ هَرد ثعذی راثطِ علت ٍ هعلَهی ثیي هراتت تَحیذ تَجِ
ضَد  .در درس سَم تَحیذ عولی یب عجبدی ثبزتبة تَحیذ ًظری در زًذگی ضخصی ٍ اجتوبعی است
کِ ثبیذ ارتجبط ایي درس ثب درس قجلی هذ ًظر داضتِ ثبضیذ .تَحیذ عجبدی هثل تَحیذ ًظری هی تَاًذ

از آى سئَاالت هفَْهی طرح کٌٌذ ثرای ّویي جوالت کلیذیص ٍ پیبدُ کردى آى رٍی آیبت خیلی
هْن .
درس چْبرم  ،یکی از هجبحثی کِ پرتکرار در کٌکَرسراسری ثحث راّْبی رسیذى ثِ خذا ّست ٍ یِ
ًکتِ هْن تَی ایي درس ایٌکِ اٍلیي هیَُ اخالظ عذم ًفَر ضیطبى ٍ ثبالتریي هیَُ اخالظ قرة
الْی ّست
درس پٌجن در راثطِ ثب اختیبر ٍ قضب ٍ قذر الْی یکی از ثحث ّبی هْن ًیوسبل اٍل ٍ از لحبظ حجن
ًسجتب زیبد ّست تَ ایي ثحث حَاستبى ثِ جوالت کلیذی ثبضذ ٍ ّوچٌیي ثِ آیبت ایي درس هْن
ّست ثِ خصَظ پیبدُ کردى ایي هفبّین رٍی آیبت .
درس ضطن اضبرُ دارد ثِ سٌت ّبی الْی کِ ایي درس هثل درس قجلی هْن ٍ حجوص ًستب زیبد
ّست تَ سٌت الْی ثِ چٌذ ًکتِ ثبیذ تَجِ کٌیذ اٍل ایٌکِ سٌت ّب اهتحبى  ،ارتجبط هستقین ثب ایوبى
دارد دٍم ایٌکِ هفبّین هرثَط ثِ سٌت تَفیق الْی  ،ثیص تر از سبیر سٌتْبی الْی هَرد تَجِ طرا
حبى سَال کٌکَر ثَدُ  .ثبیذ ثِ تفبٍتْبی سٌت اهال ٍ استذراج را هذ ًظر داضتِ ثبضیذ .
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