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سخن ناشر

با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و در عصر جهانی شدن ارتباطات، پرسش ها و چالش های نوینی در 
از مسئولیت دشوار حکومت در  که برخاسته  گرفت  ی اندیشمندان مسلمان قرار  حوزه علوم انسانی فرارو
کشورها بسیار چالش برانگیز  که پای بندی به دین و سنت در مدیریت همه جانبه  این عصر است؛ دورانی 
اساس  بر  دین،  حوزه  در  کاربردی  و  منسجم  جامع،  به روز،  پژوهش های  و  مطالعات  ازاین رو  می نماید. 
معیارهای معتبر جهانی و اندیشه های ناب و ژرف، بایسته و ضروری است و جلوگیری از انحرافات فکری و 
تربیتی پژوهندگان حوزه دین، مهم و مورد عنایت بنیان گذاران این شجره طّیبه، به ویژه معمار بزرگ انقالب 

اسالمی، امام خمینی؟هر؟ و مقام معظم رهبری؟دم؟ می باشد.
که  دارد  اقتضا  ارتباطی  و  فرهنگی  رسانه های  سایه  در  غرب  فرهنگی   سلطه  گسترش  و  جهانی شدن 
دانش پژوهان و عالقه مندان به این مباحث، با اندیشه های بلند و ارزش های متعالی آشنا شوند و این مهم با 
ایجاد رشته های تخصصی، تولید متون جدید و غنی، گسترش دامنه آموزش  و تربیت سازمان یافته دانشجویان 
گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف  به سرانجام خواهد رسید. این فرایند 

می شود و گاه در نگارش بحث های  علمی، اما نه چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می رسد. 
و  متن ها  در  بازنگری  پویاست.  و  قانونمند  منسجم،  آموزشی  نظام  گرو  در  آموزشی  کز  مرا بالندگی 
کز  و پویایی و در نتیجه نشاط علمی مرا نیز این انسجام  آنها  کردن  به روز  و  شیوه های آموزشی و پژوهشی 

آموزشی و پژوهشی را در پی دارد.
تربیت  و  تعلیم  بزرگ  که رسالت  این مجموعه  از  به عنوان بخشی  العالمیة«  المصطفی؟ص؟  »جامعة 
طالب غیر ایرانی را بر عهده دارد، تألیف متون درسی مناسب را سرلوحه تالش خود قرار داده و تدوین و نشر 

گون علوم دینی، حاصل این فرایند است. گونا متون درسی در موضوعات 

               مرکز بین المللی
                    ترجمه و نشر المصطفی؟ص؟



متن خواندن:تجربۀ زندگی در روستا                                                            )2( 
متن خواندن:عالقه و تالش در زندگی                                                        )3(
 کارگاه:اندازه،ساختاربند)پاراگراف(                                                              )4(
تکلیف: بند)پاراگراف( روایی                                                                        )5(
 بیاموزیم:عالیم سجاوندی)نشانه گذاری(                                                   )6(
موضوع انشا                                                                                                )7(
فرم:فرم درخواست شغل                                                                             )8(

متن خواندن: جنگلی در میان دریا                                                              )34( 
متن خواندن:فصل بهار، عروس فصل ها                                                    )35(
 کارگاه:نوشتن متن توصیفی                                                                       )36(
تکلیف:چشــمه های باداب ســورت                                                             )37(
 بیاموزیم: مطابقت در بین اجزای جمله                                                               )38(
موضوع انشا                                                                                                 )39(
کامل کردن فرم:پرسش نامۀ محیط زیست                                                  )40(

متن خواندن:خانۀ اجاره ای                                                                         )18( 
متن خواندن:خانۀ عموابراهیم                                                                    )19(
 کارگاه:زاویۀ دید درونی و بیرونی                                                                )20(
تکلیف:خانۀ مادربزرگ                                                                               )21(
 بیاموزیم:زمان فعل ها در متن ها                                                               )22(
موضوع انشا                                                                                               )23(
کامل کردن فرم:کامل کردن فرم خوابگاه                                                  )24(

متن خواندن: محمدعلی رجایی                                                     )10( 
متن خواندن:دکتر محمد قریب                                                     )11(
 کارگاه:زندگی نامه نویسی                                                                )12(
تکلیف:ابن سینا                                                                            )13(
 بیاموزیم:حروف ربط زمانی                                                           )14(
موضوع انشا                                                                                   )15(
فرم: نمونۀ پرسش نامه برای مصاحبه با افراد موفق                        )16(

متن خواندن:خانوادۀ صمیمی                                                                          )26( 
متن خواندن:تأثیر روابط اجتماعی بر سالمتی                                                  )27(
 کارگاه:متن های عّلت و معلولی                                                                       )28(
تکلیف:اعتیاد                                                                                                   )29(
 بیاموزیم:کاربردهای فعل مضارع                                                                   )30(
موضوع انشا                                                                                                     )31(
کامل کردن فرم:فرم رفتار اجتماعی                                                                 )32(

درس اول: راز موفقّیت درشغل/ 1-8

درس پنجم: توصیف محیط زیست/ 33-40

درس سوم: توصیف مکان/ 17-24

          درس دوم: زندگی افراد موّفق/ 9-16

درس چهارم: زندگی اجتماعی/ 25-32

فهرست مطالب



متن خواندن:سواد رسانه ای                                                                            )42( 
متن خواندن:اینترنت و کاربردهای مثبت و منفی آن                                      )43(
 کارگاه:نقدنویسی                                                                                            )44(
تکلیف:تاکسی های اینترنتی                                                                           )45(
 بیاموزیم:شرطی ممکن                                                                                  )46(
موضوع انشا                                                                                                    )47(
فرم:پرسش نامۀ اعتیاد به اینترنت                                                                    )48(

موضوع یابی                                                                                            )74( 
دسته بندی موضوعات                                                                            )75(
انتخاب موضوع و نوشتن سؤال                                                             )76(
سؤال اصلی                                                                                           )77(
سؤال های فرعی                                                                                    )78(
یادداشت برداری، آدرس منبع، چکیده و کلیدواژه                                  )79(
کارگاه نوشتن                                                                                         )80(
سازماندهی مطالب                                                                                )81(

فرم:فرم طرح اجمالی  تحقیق                                                              )82(                                                          
نوشتن آزاد                                                                                     )83-89(
ارزیابی نوشتۀ پایانی                                                                              )90(

متن خواندن:ویژگی های فرهنگی ملت ها                                                          )58( 
متن خواندن: فرهنگ غذایی                                                                             )59(
 کارگاه:نوشتن مقایسه ای                                                                                   )60(
تکلیف:ماه رمضان، ماه خدا                                                                              )61(
 بیاموزیم:خالصه نویسی                                                                                    )62(
موضوع انشا                                                                                                       )63(
فرم:فرم شباهت ها و تفاوت های فرهنگی کشورها                                            )64(

متن خواندن:اهمیت برنامه ریزی                                                              )50( 
متن خواندن:برنامه ریزی افراد موفق برای امتحانات                                )51(
 کارگاه: نکاتی دربارۀ مهارت نوشتن                                                          )52(
تکلیف:تسکوک                                                                                        )53(
 بیاموزیم:شرطی غیرممکن                                                                      )54(
موضوع انشا                                                                                              )55(
فرم:الگوی برنامۀ ماهانه                                                                           )56(

متن خواندن:درس خواندن در مراکز مجازی                                                        )66( 
متن خواندن:چگونه یک دانشجوی موفق باشیم؟                                                )67(
 کارگاه: ویژگی های نوشتار علمی                                                                          )68(
تکلیف:آداب تعلیم و تربیت                                                                                   )69(
 بیاموزیم:وجه فعل                                                                                               )70(
موضوع انشا                                                                                                          )71(
فرم:فرم ثبت نام در یک دانشگاه مجازی                                                               )72(

درس ششم: فضای مجازی/ 41-48

درس دهم: تحقیق کالسی / 73-80

درس هشتم: فرهنگ، آداب و رسوم / 57-64

درس هفتم: برنامه ریزی/ 49-56

درس نهم: دانشگاه ما/ 65-72


