
 

 مجلد 4۰ در کتاب جلد ۰۴ ؛«باشید حکیم»

ضَد کِ اس ًَجَاًی خزدٍرس  در ایي هجوَعِ کتاب، جَاى الگَ، جَاًی هعزفی هی :در جوانی حکیون .1

 گشیٌذ. ای تزای خَد تزهی است ٍ سًذگی حکیواًِ

 : آضٌایی تا اصَل ٍ هثاًی طة اسالهی1-1

 : ًمص طة در تزتیت ٍ اخالق2-1

 : آضٌایی تا طة سٌتی ایزاًی3-1

 ضزلی ٍ غزتیّای  تطثیمی طة: تزرسی 4-1

 

ّای سادُ  در حفظ الهتی ٍ درهاى علیِ السالمدر ایي کتاب، کلیات ًگاُ اّل تیت  اند: ام سالن خانواده .2

 ضَد. تزرسی هی

 : کلیات طة اسالهی1-2

 : تغذیِ طة اسالهی2-2

 : آرایطی ٍ تْذاضتی3-2

 

تطخیص هشاج ٍ ّای  ایي کتاب تِ اختصار ٍ در سطح آضٌایی عوَهی، ضیَُ شناسوت: با نگاهی هی .3

)ًاخي، هَ، عزق، ادرار ٍ هذفَع( تزرسی  پَست، چطن، دفعیات ّایی ّوچَى ًثض، ستاى، تیواری را اس راُ

 کٌذ. هی

 : کلیات علن تطخیص1-3

 ضٌاسی کارتزدی : عٌثی2-3ِ

 ضٌاسی کارتزدی : ًثض3-3

 ضٌاسی کارتزدی : ستاى4-3

 



ّوسزیاتی ٍ ّوسزداری اس جولِ تحلیل ًمص هشاج در هَضَع ایي کتاب تزرسی لَاًیي  با هوسرم آراهن: .4

 اًتخاب ّوسز ٍ ّوسزداری است.

 

در حَسُ تزتیت تِ طَر اجوالی  علیِ السالمدر ایي کتاب، سثک سًذگی اّل تیت  فرزندانن علودارند: .5

 گزدد. تزرسی هی

 

الثت ٍ پزّیش اس ایي ضَد تا تا هز ّا تزرسی هی ، عَاهل هْن ایجاد تیواریدر ایي کتاب قدر عافیت دانن: .6

 عَاهل، لذرت سالهت ٍ عافیت خَد را تْتز تذاًین.

 

 ضَد. ّای درهاًی تحث هیّا ٍ راّکار در ایي هجوَعِ کتاب، درهاى دانن: های خانگی را هی درهاى .7

 ّای اٍلیِ اهذادی : کوک1-7

 ّا : درهاى تیواری2-7

 : غذادرهاًی3-7

 : دعادرهاًی4-7

 : ًذاتیز تارداری5-7

 ّای سًاى تیواری :6-7

 

 ساخت آًْا آضٌا خَاّیذ ضذ. ّا ٍ ضیَُجلذ تِ تفسیز تا دارٍدر ایي ه شفاین از اوست: .8

 : کلیات دارٍضٌاسی اسالهی1-8

 : کلیات دارٍساسی اسالهی2-8

 

در ایي هجلذ اعوال یذاٍی ّوچَى حجاهت، فصذ، سالَ، هاساص اسالهی ٍ طة فطاری  دستن تواناست: .9

 آضٌا خَاّیذ ضذ.



 : کلیات اعوال یذاٍی1-9

 : حجاهت کارتزدی2-9

 : فصذ کارتزدی3-9

 : سالَ اًذاسی کارتزدی4-9

 سالهیا: هاساص 5-9

 : طة فطاری6-9

 

ضٌاسی ٍ آضٌایی تا طثع لطیف تزای تطکیل خاًَادُ هَفك، ارتثاط خَب تا  هشاج طبعن لطیف است: .11

 هتعادل، ضزٍری است.ّوسز، تزتیت فزسًذاى هَهي پیطزٍ، اخالق اسالهی در جاهعِ 

 

در ایي کتاب اصطالحات دهاغی ّوچَى اصالحات دهاغی ٍ رایحِ درهاًی تحث  چاق است:دهاغن  .11

 خَاّذ ضذ.

 

 ضَد. هسائلی ضزٍری تزای هطاٍرُ سالهت تِ اجوال تحث هی در هجلذ، هجوَعِ هشاوری اهینن: .12

 : تذاتیز هطاٍرُ سالهت1-12

 : ًسخِ پیچی2-12

 واری: هخاطة ضٌاسی تی3-12

 

آهَسد.  داًذ، تِ ضیَایی ٍ تذتیز تِ دیگزاى هی اًساى حکین، ستاًی گَیا ًیش دارد ٍ آًچِ هی زبانن گویاست: .13

 پزداسد. ّای آهَسش طة هی ایي هجلذ تِ راّکارّا ٍ ضیَُ

 ّای سخي طثی : سَص1-13ُ

 تذریس طة: ضیَُ 2-13

 ّای طثی : درسٌاه3-13ِ

 



 ّای اجتواعی طة تزرسی خَاّذ ضذ. صِدر ایي هجلذ، عز در شهرم خدا هست: .14

 : هعواری اسالهی1-14

 : دکَراسیَى هٌشل2-14

 : توذى ًَیي اسالهی3-14

 


