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 ریبدرس نخس
 
 
 
 یلک اب هرابود ما ناتسود و نم .ییالط هلجم ریبدرس .متسه یقداص دمحم ریم ارآ لد نم مالس
 .نوتشیپ میدموا بلاج و باذج بلطم
 نودب ندرک کمک باذج هلجم نیا تخاس رد ام هب هک یناملعم و ناتسود زا نونمم یلیخ 
 .دوبن باذج ردقنا هلجم نیا ناتسود و ناملعم
 میییییینوخب ور بلاج و بادج هلجم نیا هک میرب الاح بوخ
 
 
 
 
 

 
 
  



 اهناشکهک و ناگراتس قلاخ مان هب
 

 موجن :قیقحت عوضوم
 :زا يرثا

 يرایس اناید و یقداص دمحم ریم ارآ لد 
 
 بسانمان يوج طیارش :1 شخب
 ندید عنام،يدس دننام و دنتسه عنام اهربا نوچ .درک یسررب ار اه هراتس ناوتیمن يربا ياوه رد
 .دنتسه نامسآ

 
 
 



 
 هسیاقم :2 شخب
 مهاب الاح و هتشاذگ يرانک هدامآ ار پوت کی ،سپس مینک یم مسر ذغاک يور هریاد  کی لوا
 ؟دنتسه لکش کی .دینک هسیاقم
 پوت تفگ دوشیم ای درادن مجح ذغاک يور يهریاد یلو دراد مجح پوت نوچ.تسا ریخ باوج
 .تسا فاص حطس يور هریاد یلو تسا يدعب هس
 
 هیاس :3 شخب
 راوید و هوق غارچ نیب دعب و دیروایب ئش دنچ لوا .راوید کی و  هوق غارچ لثم دیراد رون عبنم کی
 .دیهد رارق
  ؟تسا هدش نایامنراوید يور رب ناویل هیاس ایآ.دیرایب ناویل کی نونکا
 ؟ارچ یلو تسین صخشم يزیچ ریخ
 حضاو یلیخ هک دراد یگنر مک هیاس ای درادن هیاس سپ تسا هشیش زا ناویل سنج هکنیا يارب
 زلف ای بوچ ای کیتسالپ سنج زا و دشابن نیرولب و فافش هدافتسا دروم ءیش رگا یلو .تسین
 .ددرگیم نایامن هدرپ ای راوید يور رب يرتشیب حوضو اب نآ هیاس،دشاب

 
 دیشروخ :4 شخب
 نیا دینک یم رکف.مینک یط هدایپ تروص هب دیشروخ ات نیمز تفاسم میهاوخ یم دینک ضرف
 ؟دشک یم لوط تدم هچ هدایپ ریسم
 . دسرب دیشروخ هب نیمز زا ات دورب هار لاس دصناپ و رازه هس دودح دیاب ناسنا
 راک نیا يارب دینک یم رکف تروص نیا رد ،مینک یط ار تفاسم نیا نیشام اب دینک ضرف ،لاح
 ؟دیراد مزال نامز ردقچ
 نوچ یلو مینک یط ار تفاسم نیا میناوتب ات مینک یگدننار دیاب لاس تسیود دودح ابیرقت 
  .داد ماجنا ار راک نیا ناوت یمن تسا لاس داتفه دودح اهناسنا رمع نیگنایم
 ؟دشکب لوط ردقچ دینک یم رکف ،دوش یط ریسم نیا تج يامیپاوه اب رگا الاح
 .دشک یم لوط لاس تسیب تج يامیپاوه اب
 ؟دراد مزال نامز ردقچ دینک یم رکف دورب دیشروخ فرط هب کشوم اب دروناضف کی رگا الاح
 .دشک یم لوط هام دنچ ابیرقت
 ؟دشک یم لوط ردقچ،دسرب دیشروخ هب نیمز زا دهاوخب هعشا کی رگا



 .دوش یم یط ریسم نیا هقیقد تشه ابیرقت سپ تسا عیرس یلیخ هعشا نوچ
 ؟دسرب دیشروخ هب ات دورب ار رتمولیک دنچ دیاب هعشا دینک یم رکف
 دیشروخ هب ات دنک یم یط ار رتمولیک نویلیم هاجنپ و دصکی هعشا دندرک باسح نادنمشناد
 دسرب
  دیشروخ :5 شخب
 .تسا اههراتس نیرت کیچوک  زا یکی وزج لاح نیا اب یلو تسا گرزب رایسب دیشروخ
 .دشاب یم اه هراتس نیرت کچوک زا یکی وزج و تسا هراتس کی دیشروخ
 ینارون ياه هطقن :6 شخب
 ؟دتفایم یقافتا هچ دینک یم رکف دیهد رارق دیشروخ  هعشا ربارب رد ار هنیآ کی رگا
 .دتفا یم راوید يور قارب فاص حطس کی
 ؟ارچ دینک یم رکف
 اما ،دوش سکعنم یلومعم هنیآ کی رد اهعاعش هک دیآ یم تسد هب یتروص رد قارب فاص حطس
 کی رد ناشمامت و ،سکعنم ياهنییآ نینچ زا ياهعاعش .تسا رتبلاج یلیخ هجیتن رعقم هنییآ اب
 یم عمج هطقن کی رد يدایز ياهعاعش ،دشاب گرزب یلیخ امش هنییآ رگا .دوش یم عمج هطقن
 .دوش یم عمج هطقن کی رد يرتمک ياه هعشا دشاب کیچوک رگا و دوش

 



 . دوش یم درس ینعی دوش یم دوبان لاس نویلم جنپ زا دعب هک تسه هراتس کی دیشروخ
 .دنراد دیشروخ زا رتشیب تعرس اب یتخوس یلومعم ياه هراتس
 . دنوش یم رجفنم یتدم زا دعب،تسا دایز ناشتخوس هک ییاه هراتس
 تسه فورعم هشوخ هب هک هاگشرورپ رد ار ناش یگدنز و دنوشیم دلوتم زور هب زور اه هراتس
 .دننک یم عورش
 رود و ندوب کچوک تلع هب،رما نیا و تسا هدش جراخ یسمش هموظنم زا هک تساه لاس نوتلپ
 .تسا نآ ندش درس ثعاب،هلصاف نیا و تسا دیشروخ زا ندوب
 .دینیبب ار يریش هار دیناوتیم بش رد ،دشابن فارطا رد يرون هک دیورب ییاج هب يزور رگا
 .دنتسه يریش هار زا کچوک یلیخ تمسق کی  ،دیشروخ رود هب نادرگ هرایس 9 و دیشروخ
 هنم یسمش ي هموظنم ياه هرایس زا یکی هشیمه هک نوتلپ هب میدقت
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 راجاق  نامز رد نارتخد و نانز سابل

 
 ؛تسا  لکش نیا هب  دیآ یم شیپ اه لاس زا هک يراجاق سابل

 رایسب ناوناب یعامتجا تاطابترا اریز ،تشادن ییانعم نادنچ ناوناب يارب دم ،هیراجاق هرود رد
 .دندیشوپیم باقن ای هچیپ ،هدنبور ،رداچ ، دقراچ ،يراولش نماد ،راجاق يهرود رد نانز .دوب دودحم
 ،دم ياج هب نامز نآ رد هدنام یقاب راجاق يهرود  ناوناب زا هک ییاهسکع هب هجوت اب هتبلا 
  .تشادن یقرف ریقف و دنمتورث نانز سابل .تسا هدوب ناوناب رظن دم رتشیب اه سنج و تیفیک
 توافتم نیب نیا رد نآ هب طوبرم مزاول و اههچراپ سنج ، هتفر راک هب  ياههچراپ نازیم اهتنم
 . تسا هدوب
 
 



 -يراجاق ترامع کی ریوصت -
 

  



 
 نانز لابتوف

 یلیعامسا اکینرود :زا يرثا
  ياهلاس هب ناریا رد لابتوف هچخیرات هک یلاح رد .دش زاغآ 1350 ي ههد زا ناریا رد نانز لابتوف
 میت ،ناوناب هلجم و ناوناب و ناگزیشود نمجنا نیسسوم زا ،یتلصابا يرپ .ددرگیمزاب لبق رایسب
 رد ،1350 تشهبیدرا متفه زور رد ات درک توعد ار ایلاتیا نانز لابتوف نانکیزاب زا یبختنم
 رب 2 هجیتن اب جات میت .دنریگب رارق" جات "نانز لابتوف میت ،ناریا هدنیامن لباقم هناتسود يرادید
 نکیزاب نیرتهب ، جات میت ناب هزاورد ، نایزابرهش کینژ يزاب نیا رد  .دش دوخ فیرح بولغم رفص
 .هدش جات میت هزاورد ندش زاب عنام اهراب و هدوب نیمز
 نیا هک دروآ تسد هب ار 55 هاگیاج ، ناهج رد 1389 لاس يدنبهبتر رد ناریا نانز لابتوف میت
 رد ناریا نارتخد لابتوف میت .تساهدوب نامز نآ رد ناریا نادرم لابتوف هاگیاج زا رتالاب هاگیاج
 حاتتفا هیکرت لباقم ناریا هقباسم اب اه يزاب نیا .درک تکراشم 1389 روپاگنس ناناوج کیپملا
 .دش
 

 
 

  



 
 یمرگرس

 يودهم ظعاو نیلات :زا يرثا
	نک ادیپ و درگب

  :دینک ادیپ ار ایشا نیا ریز ریوصت رد

  پوت - کشوم – نادنخ کلکش - روگنا - فرب – كریجریج – نیفلد – ینتسب – هراتس

 
 

  



 
 يزپشآ

 ییودرگ ینتسب
 مدوخ نهذ:عبنم -  یسیر سای دیس :هدنسیون

 

 
 .لماک ودرگ 3-ریش ناویل کی -شوج بآ ناویل کی – )یسیس 15(رکش هنامیپ ود :مزال داوم
 :هیهت زرط

 
  . مینکیم لح شوج بآ رد ار رکش
 طولخم و هفاضا نآ هب ار شوج بآ و رکش سپس مینکیم طولخم ریش اب و مینکیم درخ ار ودرگ
  .مینکیم

 
 .دوش تسرد ات میراذگیم رزیرف رد و میزیریم ینتسب بلاق رد ار داوم
 

 ناج شون
  



 
 اهتشپ كال :قیقحت عوضوم
 یقداص دمحم ریم ارآ لد :زا يرثا

 مولع فراعملا هریاد :عبنم
 
 ؟دور یم هار تعاس رد رتمولیک دنچ تشپ كال دیناد یم
  تعاس رد رتمولیک 8/2
 

 
 
 تظفاحم شزا هک تسا تفس و میخض ییییییییییلیخ تسه تشپ كال تشپ رد هک يهناخ
 دنکیم

 
 مخت و تسا راذگ مخت تشپ كال
 .دراذگ یم
 
  .تسا تسیزود کی  تشپ كال
 
 یلو دور یم هار مارآ یلیخ وا
 هار تشپ كال زارت مارآ نوزلح
 .دوریم
 

  



 
 ناملعم اب هبحاصم :عوضوم

 
 )نامبوخ ریدم(رفوکن مناخ اب هبحاصم
  مسرپب لاوس امشزا نم دیدرک لوبق هک نونمم زیزع رفوکن مناخ مالس -
 
 ؟تسیچ دیدج لاس هب تبسن ناتسح :1 لاوس
 
 یم رکف.تسه یمهبم سح کی دیهاوخب ار شتسار ...دیدج لاس هب تبسن نم سح .مالس -
 انش یباسح مهاوخیم و تساجک منادیمن شرخآ هک یقمعرپ رختسا رد مرپب مهاوخ یم منک
 .هلاسما هب تبسن نم سح نیا.موشن قرغ مه مربب ار شتذل مه مناوتب هک منزب اپ و تسد و منک
 
 ؟دیراد یسح هچ نیالنا ياهسالک هب تبسن :2 لاوس
 
 نامبوخ نارتخد زا ریغ هب هک منک یم رکف نوچ .تسا ياهزماب سح نیالنآ ياسالک هب مسح -
 یباسح هک تسا رتهب سپ دنشاب نامسالک رد مه يرگید ياه نامهم هک تسا نکمم فرط نآ
 و دنت دیاب یه سپ .دنتسه یلکش هچ فرط نآ نامنارتخد تسین مولعم و دشاب عمج نامساوح
 ياهزماب سح یلو هیروجچ ناشلاوحا .هیروطچ هک منادب ار ناشلاح هک مریگب ار ناشغارس دنت
 ناکما کی دیآ یم مرظن هب لاسما هب عجار الصا ینعی تسه نآ رد دشر سح کی ینعی .تسه
 .دشاب هدش مهارف دشر
 
 ؟دنیریگب دای ار سرد رتهب اههچب ات درک دیاب راک هچ امش رظن زا -3 لاوس
 
 هب یباسح دیاب دتفایب قافتا رتهب ناشیارب يریگدای دنهاوخ یم رگا نامنارتخد نم رظن زا -
 ؟هچ ینعی .دنشاب ناشدوخ ياه همانرب بقارم و دنشاب هتشاد دامتعا ناشدوخ
 هب ار تیاهراک دیاب وت ،یناوتیم وت یناوتیم وت( :دننک يروآ دای ناشدوخ هب یباااااااسح دیاب ینعی
 ناشدوخ يریگدای رد ناشدوخ هک هچره دنربیم مه ار شتذل يروطنیا هزات و )یهدب ماجنا عقوم
 .دننکیم مه يرتشیب فیک دننک يرتشیب شالت
 



  نکر  ارهز مناخ اب هبحاصم
 

 لاوس دنچ ناتزا دیداد هزاجا هک نونمم .هشاب بوخ ناتلاح هک مراودیما زیزع نکر مناخ مالس -
 مسرپب

 
 ؟دیراد یسح هچ نیالنآ ياه سالک هب تبسن :لاوس

 
 رد یبوخ هب يژولونکت داوس الثم دراد ییاهیبوخ نوچ مراد تسود ار يزاجم شزومآ شتسار-
 رظن زا یتح .مینیبب میناوت یم راب نیدنچ ار یشزومآ ياه ملیف ای .دنک یم دشر شزومآ نیا
  .دوش یم هدافتسا يرتمک ذغاک نوچ تسا بوخ مه تسیز طیحم
 زاین ندوب مه رانک رد و رگیدمه ندید هب ام .درادن یبوخ سح دشاب يزاجم طقف شزومآ رگا اما
 .دتفا یم قافتا يروضح شزومآ رد یعامتجا ياه تراهم مهم شخب  و  .میراد
 اه سالک ندوب يروضح دنناوتب دننک یم ادیپ هک یبوخ ياه لح هار اب نامناریدم هک مراودیما
 دننک نکمم ار
 
 )موس سالک ملعم( نکر مناخ اب هبحاصم
 

 دنچ ناتزا دیداد هزاجا هک نونمم .هشاب بوخ نوتلاح مراودیما .زیزع نکر مناخ مالس -
 مسرپب لاوس
 

 ؟دننادب هچ نیالنآ ياه سالک هرابرد اه هچب دیراد تسود :1 لاوس
 

 یلیخ موس سالک ياه هچب مامت و مزیزع یقداص دمحمریم مناخ ارآ لد تمدخ مالس -
 تلوا لاوس اب هطبار رد .دیدیسرپ ار اه لاوس نیا نم زا و دیتسنود لباق  ار نم هک نونمم
 هک هچ ره هک منک رکف نم دننادب هچ نیالنا ياه سالک هرابرد اه هچب مراد تسود  هک
 یگمه یلیخ .دینک یم تیاعر دیراد بوخ ،موس سالک ياه هچب امش اب میتشاذگ رارق ام
 رتشیب یلیخ و دیراد ار میتفگ ام هک یششوپ نومه دینک یم تکرش دیراد تعاس رس
 عقوم هب ار نات ياه فیلکت و دراد یلاحشوخ ياج یلیخ نیا دینک یم تیاعر دیراد مه
 میورب تحارتسا ياهگنز هک دوب نیا میتشاذگ مهاب هک ییاهرارق زا  .دیتسرفیم نامیارب



 گنز رد هکنیا ینعی .مینکن هاگن ناملیابوم و نامباتپل  هشیش هب یلیخ مینک تحارتسا
 منک یم رکف و  میهدب یتحارتسا کی ناماه ندب و اه مشچ هب عقاو رد تحارتسا ياه
 یلیخ تباب نیا زا نم و دننک یم تیاعر ار اهرارق نیا دنراد موس سالک ياه هچب هک
 .ملاحشوخ

 
 ؟دیراد نیالنآ ياه سالک هب یسح هچ :2 لاوس 
 
 بلاج و بیجع میارب یلیخ  لوا بوخ .مراد نیالنآ ياه سالک هب تبسن یسح هچ هکنیا  هرابرد
 نارود نیا  هکنیا و مریگبدای ار يزاجم ياهاوتحم دیلوت رت دوز هک متشاد تسود یلیخ یلو دوب
 دای ار  متشادن یعالطا ناشزا نم و هتشاد دوجو الاحات هک ییاه نشیکیلپا یلک نم دش ثعاب
 .مدرک تکرش بوخ ياههرود یلک و مریگب
 هک منک یم یعس و ما هتفرگ دای دیدج ياهزیچ یلکو هدوب هدنزومآ یییلیخ هک نم دوخ يارب
 .منک هدافتسا اه سالکرد ار اهنا و منک هدافتسا ناشزا
 رکف هتبلا و منک تفرشیپ يژولونکت ظاحل زا هک دش نم يارب یبوخ یلیخ تیعقوم کی  نیا و
 ام زا ناتندز ولج لامتحا و دینک یم تفرشیپ دیراد تعرس هب مه اه هچب امش دوخ هک منک یم
  .تسا دایز یلیخ اه رت گرزب
 
 ؟دیراد دیدج نازومآ شناد هب تبسن یسح هچ :3 لاوس
 
 ؟مراد یسح هچ لاسما ياه هچب درومرد
 امش هب ات منک زور هب ار مدوخ ردقنا دیاب و دننزن ولج نم زا هک مشاب بظاوم دیاب هک منک یم رکف
 و  دیتسه ققحم .دیتسه يا يوق ياه هدنریگدای یلیخ مراد تسود ار یگمه یلیخ .مسرب اه
 تیلاعف .دیتسه ناوخباتک .تباب نیا زا ملاحشوخ یلیخ .دیتسه هزات ياهزیچ يریگدای لابند
 و دیتسه رتارف یلیخ مدوب هدینش نوتزا نم هک ییاه فیرعت زا و دیهد یم ماجنا یعونتم ياه
 دیهاوخب منک یم رکف .متسه اهرتخد لگ امش تمدخرد لاسما هک ملاحشوخ تباب نیا زا یلیخ
 متسه اه امش تمدخرد هک ملاح شوخ یلیخ .دیشاب راذگ ریثات نومتکلمم ي هدنیآ رد یباسح
 .میشاب مرخ و شوخ مه رانک رد و مزومایب و مریگبدای یباسح امش رانک رد مه نم هک مراودیما
 مینک یم ار نام یعس یلک اه هشیش نیا تشپ زا ام هک دینادب دینیب یم ام زا یهاتوک مه رگا
 دییوگ یم امش یچره .میونشب دییوگ یم امش هچره هک مینک یم زیت یلک ور نامیاه شوگ



 روج نیا و تنرتنیا تعرس و هلصاف رطاخ هب هک دینادب دیدید یهاتوک رگا یلو .میهدب ماجنا
 .تسه لیاسم
 یم ماجنا امش يارب دیایبرب امزا هک هچنآ ره .دیرذگب نآ زا دینیب یم ام زا یتحاران رگا یتقو کی
 .Jمیهد
 هتشاد یبوخ راگزور هک مراودیما .دیدرک توعد هبحاصم نیا هب ار نم هک یگمه زا نونمم یلیخ
  دیشاب مرخ و بوخ و دیشاب
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

  هشاب هدمآ ناتشوخ 3 ییالط هلجم زا مراودیما
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