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 . متسه هلجم نیا ریبدرس یقداص دمحم ریم ارا لد نم ،مالس
 هب قفوم مه يراکمه اب  مبوخ ناملعم هارمه هب ماهداعلاقوف ناتسود و نم
 هک ناملعم و ناتسود مامت زا نونمم . میدش هلجم زا رگید دلج کی تخاس
 شیپ اجنیا ات هلجم هک ملاحشوخ یلیخ نم .دندرک يراکمه  ار ام اجنیا ات

 .دورب شیپ مه یبوخ نیمه هب هللااشنا و هتفر
 نونمم . دیشاب ام اب و دینک لابند ار هلجم نیا مه امش مراودیما

 

 
 
 

 



 : نارهت رد یتشگ
 هرامعلا سمش 

 یناطلس اضر اکینور :زا يرثا

 

 
 
 
 

 



 و	راجاق	هرود هب طوبرم ،نارهت یخیرات ياهانب زا یکی	هرامِعلا ُسمَش
 نآ نامتخاس نیرتهتسجرب و	ناتسلگ خاک	ياهانب نیرتصخاش زا
 نآ ياهزاس هرجنپ و يراکیشاک ،دراد لکش مه جرب ود انب نیا .تسا

 .دراد یبرغ يرامعم زا مه ياهرهب و تسا یناریا

 
 يراکهنیآ ياراد هک تسا نیشن هاش رالات و ناویا لماش لوا هقبط

 فرط ود رد هک	هراوشوگ ياهقاتا	و تسا يریظن مک و زاتمم

 ریاس رد .دنتسه یهجوت روخرد تانیئزت ياراد دناهدش عقاو نیشنهاش
 يراکهنیآ ،یشاقن ،کبشم تانیئزت اب کچوک ياهقاتا مه تاقبط

 .دنراد دوجو
 



 
 .هرامِعلُاسمَش نامتخاس یلصا ناویا ریز ياهيراکیشاک زا ياهراگن
 .دناهدیشک ریوصتهب ار	قازق دراگیرب	یماظن رتسکرا	هورگ زا ییارجا اهیشاک
 نیئزت يراجاق کبس هب گنرتفه يراکیشاک اب انب يامن و نیشنهاش فک
 یبرغ يرامعم و اپورا تعیبط زا يریواصت و اهامن اهيراکیشاک نیا .دناهدش
 تسا یناریا اهنآ کبس دوجو نیا اب دنراذگیم شیامن هب ار
 هتسجرب شقن تروص هب ناروناج و ناهایگ شوقن اب انب نیا نیرمرم ياههرازآ
 دنراد قلعت یتوافتم ياههرود هب اههرازا هک دسریم رظن هب و دناهدش نیئزت

•  

 
  



 
 

 ناتسیچ :عوضوم
 یناهیک املح :زا يرثا

 

 
  



 ؟دوش یمدنچ 5و4 تقو نآ هارگرزب مه ات 3 و دشاب نابایخ ود رگا .1
 ؟دوش یم رت گرزب يرادرب شیور زا رگا هک تسیچ نآ .2

 نآ ،دراذگب مخت رگا .تسا هتسشن يا هناخ یناوریش يور سورخ ك .3
 ؟تسار ای پچ ؟دور یم فرط مادک هب مخت تقو

 ؟دوریمن الاب تقو چیه و دیآ یم نییاپ هشیمه هک تسیچ نآ .4
 ؟دیا یمن نییاپ تقو چیه و دور یم  الاب هشیمه هک تسیچ نآ .5

 
 
 
 

1. 5+4=9 
 هاچ .2

 دراذگ یمن مخت هک سورخ .3
 ناراب .4

 اه مدآ نس .5
 
 



 
  :قیقحت عوضوم

 هچ رد ؟دنراد یتیصاخ هچ اه نیماتیو؟میراد نیماتیو عون دنچ ام
 ��؟تسه نیماتیو ياه یکاروخ

 
 یقداص دمحم ریم ارآ لد یمیحر املح :زا یمیت راک

 
 ��رت گرزب کی هارمه هب چرس -نارتگرزب زا وجوسرپ :عبنم

 # یمیحر املح :ریواصت يروآعمج
 #یقداص دمحم ریم ارآ لد :اج کی رد تاقیقحت لک يروآعمج

 
 �🍎🍏�اه نیماتیو :کی شخب

 
  : A نیماتیو

 يارب  A نیماتیو .تسا یبرچ رد لولحم ياه نیماتیو عون زا  Aنیماتیو
 ،مشچ حطس یتمالس ظفح و بش لثم مک رون رد دارفا ییانیب نتفای دوبهب

 .تسا تسوپ یتمالس و ندب زا عافد
 : A نیماتیو عبانم

 مخت هدرز ،رینپ،واگ رگج ،غرم رگج ،هلاسوگ رگج،جیوه ،یهام رگج نغور
 ،وهاک ،جانفسا ،ودک ، يرفج رد همه زا شیب تاجیزبس رد و هولق ،غرم



 ،لاقترپ ،وله ،امرخ ،زوم ،سالیگ ، هزبرخ همه زا شیب تاج هویم رد و یهاش
 .دشاب یم  A نیماتیو ياراد ییاذغ داوم ریاس زا رت شیب

 

 
 
 

 :c نیماتیو
 

 نیا نارادناج رتشیب .تسا اه ناسنا يارب یتایح يزغم زیر کی c نیماتیو
 نیماتیو نیا دیاب اه مدآ لثم ینارادناج اما دنزاسیم دوخ ندب رد ار نیماتیو
 پیرگ ، یگنرف توت دراد ار نیماتیو نیا رادقم رتشیب هک یعبانم . دنروخب ار



 و هویم ، هناودنه ،ینیمز بیس ،ومیل ،هبنا ،هجوگ ،یلکوروب ملک ،تورف
 .تسا c نیماتیو يراد اه يزبس

 
 

 
 

 :B نیماتیو
 هک تسه بآ رد لولحم ياه نیماتیو زا يا هتسد B هورگ ياه نیماتیو

 .دننک یم افیا یلولس زاس و تخوس دنیارف رد ار یمهم شقن
 نتشاد و زغم بسانم درکلمع و دبک ،تسوپ ،مشچ يارب B نیماتیو فرصم

 .تسا مهم رایسب ملاس ياهوم
 دراد یفلتخم عاونا B نیماتیو



 
 

 ؟تسه نیماتیو  یکاروخ هچ  رد
 

 هب ات دنشاب هتشاد ار مزال ياه نیماتیو دیاب میروخ یم هک ياه اذغ ام
 مک یلیخ و دنرادن ار بسانم ياه نیماتیو یکاروخ همه اما دنناسرب نومندب

 ررض ام يارب هک دنراد کمن ای یبرچ طقف و دنرادن ینیماتیو الصا ای دنراد
 �🍬🍭🍰🍩�دنراد

 :��,راد نیماتیو ياه یکاروخ
 .میراد نیماتیو ياه یکاروخ یلک ام

 
 �🍎�بیس-1

 ��لاقترپ-2



 ودرگ-3
 ��ومیل-4
 اه يزبس-5

 �🍗🅩� تشوگ-6
 �🅚�غرممخت-7

 جیوه -8
 ��یهام -9

 چراق -10
 ماداب -11

 ��یگنرف هجوگ -12
 ترذ 13
 ��رینپ14

 ایوس 15
 ��ریش -16

 تروص ياه کسام زا یلیخ هکلب دنتسین اه یکاروخ رد طقف اه نیماتیو
 ��تسه دیفم یلیخ تروص يارب هک هراد نیماتیو یلک

 
  



 



 ؟دنوش یم دیلوت یتالوصحم هچ بوچ زا هدافتسا اب :1 شخب
 

 بوچ اب دوش یمن ار زیچ همه یلو  میزاس یم يدایز ياهزیچ بوچ زا
 یلو تسا تحار نآ تخاس و تسا نازرا اتبسن یبوچ ياه زیچ .درک تسرد

 .دراد يزوس شتآ ناکما
 

 درک تسرد دوش یم بوچ اب هک ياه زیچ :2شخب
 

 ییاهزیچ .دوش یم تسرد بوچ زا يدایز  ياهزیچ دیناد یم هک روطنامه
  -هناخ -دادم -باق -هناخباتک-تخت -یلدنص -هتخت-زیم -لبم :دننام

 ...ینییزت لیاسو -يراک قرعم ياه ولبات -همسجم
 

 ار يدایز رایسب ناتخرد دیاب مینک تسرد ار لیاسو نیا  میهاوخب ام رگا اما
 .دنک یم دراو يدب بیسآ ام تسیز طیحم هب نیا و مینک عطق

 
 
 
  

 



 ؟دوش یم دیلوت هنوگچ یبوچ لیاسو :3 شخب
 

 بوچ و نتسه گرزب هک ییاه تخرد دیاب لوا اه زیچ روج نیا تخاس يارب
 هناخراک هب دعب درک لیدبت کچوک ياه هکت هب و درک عطق ار  دنراد یمیخض
 زیم تخاس يارب الثم .دنرب یم )فاص بوچ (راولا تروص هب ار اهنا و دنرب یم
 اب دعب و دیایب رد گرزب ي هحفص ات دننابسچ یم مه رانک ار اه راولا ریرحت
 زا هدافتسا اب دنناوت یم و دنراذگ یم هیاپ ریرحت زیم يارب بوچ زا هدافتسا
 .دنراذگب مه وشک شیارب بوچ

 
 دادم تخاس هوحن :4 شخب

 
 داجیا رایش بوچ طسو دعب و دننک یم میسقت فرط ود هب ار بوچ لوا

 مه هب ار فرط ود و دنهد یم رارق رایش لخاد ار كون و دننکیم
 دننک یم درگ ار شرود و دننابسچیم

 
 ؟دیآ یم دوجو هب یلکش هچ دراد نکكاپ هک ییاه دادم :5 شخب

 
 دنراذگ یم مه نکاپ کی رخا رد و دنهد یم ماجنا ار الاب لحارم مامت لوا

 . شهت



 
 لاس رد  ناتخرد عطق  رامآ :6 شخب

 
 طقف هک یتروص رد (دوش یم عطق تخرد درایلیم 10ات 7 نیب لاس رد
 و یبوچ ياهزیچ اهنآ زا ات  )دوشیم هتشاک دیدج تخرد درایلیم 5 دودح

 دوش هتخاس ذغاک
 عطق رتمک مه ناتخرد مینک هدافتسا رتمک یبوچ ياه زیچ و ذغاک زا ام رگا

 .دنک یم کمک ام تسیز طیحم هب نیا و دنوش یم
 

 ؟تسا مادک تخرد نیرت گرزب :7 شخب
 

 نیمز رد دوجوم )هدنز تادوجوم ( ياه مسیناگروا نیرتگرزب اه تخرد
 100 عافترا ات هک تساینرفیلاک زمرق بوچ تخرد ،تخرد نیرتگرزب .دنتسه
 تخرد نیا زا یکی نزو .تسا رتم 11 دودح شا هنت رطق و دشک یم دق رتم
 .تسا رت نیگنس یبا گنهن زا ربارب 10 ابیرقت هک تسا نت 2000 زا شیب اه
 ضرعم رد بلغا و دنراد یمک ياه هخاش و اه گرب ،ریپ رایسب ناتخرد نیا
 .تسا هدیکورچ مه ناتخرد نیا بوچ .دنتسه يزوس شتا رطخ

 
 



 ؟درب یپ تخرد نس هب ناوت یم هنوگچ :8 شخب
 

 هندب يور لولس زا يدیدج هیال ؛دوش یم هدوزفا  تخرد رمع هب هک لاس ره
 »هنالاس هقلح « دیدج هیال نیا هب ،دوش یم لیکشت شتسوپ ریز و یجراخ
 رمع هب یتحار هب ناوت یم هنالاس ياه هقلح شرامش اب .دوش یم هتفگ
 زا یتمسق ناوت یم ،هدنز ياه تخرد  دروم رد یتح .درب یپ تخرد قیقد
 تخرد رمع بیترت نیدب ،درک يرادرب هنومن نا زا و خاروس ار تخرد هنت

 .دش دهاوخ صخشم دوش دراو نا هب یبیسآ چیه هکنیا نودب
 

 ؟تسا مادک تخرد نیرت ریپ :9 شخب
 

 لتسیرب ياه جاک ،دنا هدش هتخانش لاح هب ات هک ییاه تخرد نیرتریپ
 اهنا هچرگ .دننک یم دشر اکیرما رد اینرفیلاک دیفس ياه هوک رد اهنا .دنتسه
 اهنا نیرتریپ .دنراد نس لاس 4500 زا شیب یهتنم ،دنتسه کچوک رایسب
 رمع لاس  4600 زا شیب دیا یم رظن هب .تسه »الزوتم« مسا هب یتخرد

 .دراد
 
 
 



 
 

 ؟دنزاس یم ذغاک تخرد زا هنوگچ:10 شخب
 

 هدش هدیرب و درخ ياه تمسق زا هک دوش یم هتخاس بوچ ریمخ زا ،ذغاک
 و دوش یم هدافتسا راولا يارب بلغا ، یلصا هنت .دیآ یم تسد هب تخرد
 نیا .دنتسه فرصم دروم ،ندش درخ يارب کچوک ياه تمسق و اه هخاش
 نتخاس روظنم هب سپس و دنوش یم فاص و يا هتخت ، راشف تحت اه ربیف
 ،ذغاک هب ناهج يالاب زاین يارب ،اه لگنج مامت .دنوش یم کشخ ، ذغاک

 .دننیب یم بیسآ
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  



 :هزمشوخ  ياذغ دنچ لمعلا روتسد
 يرایس اناید :زا يرثا

 
 

 : کیکنپ لمعلا روتسد
 

 : مزال داوم
غرم 2 مخت   ددع 
نغور 1  قشاق 

2 درا  قشاق 
رکش 1  قشاق 
ریش 1  قشاق 

 

 
 



مینزیم مه  نش  دیفس  هک  یی  عقوم  ات  مینکشیم و  هلایپ  لخاد  ور  اه  غرم  مخت   لوا 

 
مینزیم مه   بوخ 

 
مینزیم مه  بوخ  مینک و  یم  هفاضا  ریش    قشاق   دعب 1

مینک یم  هفاضا  مه  رکش  قشاق  درا و 1  قشاق  میدز 2  مه  بوخ  هک   دعب 
دیزیرب شلخاد  مه  وئاکاک  ردوپ  یمک  نینوت  یم  نیتساوخ   رگا 



هفاضا نغور  قشاق  همه 1  زا  رخا  مینک و  یم  ادج  مه  زا  ور  درا  ياه  هلولگ   لاگنچ  رس  اب   
 مینکیم

 

 
هدامآ امش  کیکنپ  هقیقد  جنپ  دعب  مینادرگ  یمرب  هباتیهام  لخاد  ور  کیکنپ  هقیقد  جنپ  زا  دعب   

 تسا



 :يزبس وکوک لمعلا روتسد
 
 

مینکش لوا یم  يزبس  لخاد  ور  اه  غرم  مخت  همه   زا 

 

 
مینز یم مه  بوخ  مینک و  یم  هفاضا  هیلوا  داوم  هب  ار  هبوچ  درز  کمن و   دعب  



 
يارب ار  درا  یمک  دعب  مینک  هکنیا  یم  هفاضا  شهب  هشب  رت   دماج 

 
مینزیم مه  مینک و  یم  هفاضا  ودرگ  يرادقم  میدز  مه  بوخ   یتقو 



 
مینک یم برچ  ار  هباتیهام  نغور  یمک  هارمه   هب 



 
میزیر یم هباتیهام  لخاد  ار  داوم   و 



 
تسا هدامآ  ام  يزبس   وکوک 



 
 

 
 



ینیمز بیس   وکوک 
مزال داوم  : 

3 غرم مخت   ددع 
غرم 4 هلیف ي   ددع 
طسوتم 2 زایپ   ددع 

طسوتم 3 ینیمز  بیس   ددع 
میزپ یم  زایپ  اب  ار  غرم  هلیف ي   لوا 

میزپ یم  هناگادج  ار  اه  ینیمز  بیس   سپس 
ناشمیبوک یم  بوکتشوگ  هارمه  هب  زایپو  غرم  هلیف ي  اب  ار  اه  ینیمز  بیس   دعب 

مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هاوخلد  ياه  هیوداو  مینکیم  هفاضا  ناشهب  ار  غرم  مخت  ددع  هس  رخآ   رد 

 



 

 



 کیک
مزال داوم  : 
 ریش
 رکش
 لیناو

غرم  مخت 
 درا

ردوپ  گنیکیب 
میکش یم  فرظ  لخاد  ور  اه  غرم  مخت   لوا 

 
نینزب مه  بوخ،هن  رگا  نیرازب  هجرد ي 5  يور  نیراد  نز  مه  هگا   . 

مینزیم مه  مینک و  یم  هفاضا  ار  لیناو  رکش و  دعب   . 



 
مینک یم  هفاضا  ار  ریش  نغور و   دعب 



 
مینزیم مه  بوخ  مینکیم و  هفاضا  داوم  هی  هیقب  هب  ار  درا،  درا  ندرک  کلا  راب   دعب 3 



 
مینکیم برچ  نغور  اب  ار  کیک  بلاق  یباسح   دعب 



 
يامد اب  هقیقد   40 ات میزیریم و 35  صوصخم  فرظ  لخاد  ار  داوم   c' 180 رارق رف  لخاد   

میهد یم . 



 
راد معط  ار  نوتکیک  هویم  يرادقم  اب  میناوت  یم  دیتساوخ   رگا 

 .دینک



 



 
دامآ امش   .تسا هکیک 

 
 
 
 
 



 
 هیلوا ياه ناسنا هرابرد یقیقحت

 درف يداشمش ابس:يروآدرگ
 تشگ یلا تیاس: عبنم

 
 

 
 

 رورم هب ییاوه و بآ تاریغت لیلد هب هیلوا ياه ناسنا شیپ لاس نولیم ود دودح رد
 .دندرک ترجاهم ایسآ هلمج زا رگید ياه هراق هب اقیرفا هراق زا  نامز
 .دندش دراو ناریا هب شیپ لاس نویلیم 2ات1 دودح تماق تسار ياه ناسنا نیا
 ییاج هب ییاج زا اذغ ندرک ادیپ يارب و دندرکیم یگدنز یکچوک ياههورگ رد اه نآ
 هب ار یکچوک ياه هکت اهنآ زا اه گنس نتسکش اب هیلوا ياه ناسنا .دنتفر یم رگید
 و هدیرب ار تاناویح میخض تسوپ نآ ي هلیسو هب و دندرکیم هدافتسا وقاچ ناونع
 .دندرکیم ادج ناوختسا زا ار نآ تشوگ



 
 رصع اهنا ي هرود رد .دندرکیم هدافتسا شتآ زا ناشدوخ ندرک مرگ يارب اهنآ
 گنس زا یکچوک لیاسو و دندوب یچراکش رثکا اه ناسنا نیا تشاد همادا نادنبخی
 دوخ ي هنازور ياه راک يارب تاناویح خاش و ناوختسا زا اه ناسنا  نیا. دنتخاس یم
 هدافتسا راب نیلوا يارب نامک ریت زا اه ناسنا هک دوب هرود نیا رد. دندرک یم هدافتسا
 ياه رداچ و زاب ياه طیحم رد راغ رد تنوکس رب هوالع هرود نیا ياه ناسنا .ندرک

 .دندرک یم یگدنز زین تاناویح تسوپ زا هدش هتخاس
 هک دشیم ییاوه و بآ تارییغت اب اهنآ يراگزاس زا عنام تماق تسار ناسنا یلبنت

 .دنوش ضرقنم اه نآ دش ثعاب

 نایاپ

 
  



 هتخاس يروج هچ نیمز :قیقحت عوضوم
 ؟تساهدش

 یقداص دمحم ریم ارآ لد :زا يرثا
 

 
 

 ياه هناد .تسا هدش تسرد  یباحس مسا هب هدنخرچ میظع ربا زا نیمز
 کی دننام و دندیچیپ یم مهرد و دندرک یم دروخرب مه اب خی و رابغ

 دندش یم رت گرزب و گرزب میناتلغیم نیمز يور هک فرب هلوگ
 . دندش رت گرزب مه زاب و دندش هدیبوک مه اب کچوک ياه گنس هکت
 هکت دیسر يرتمولیک دص دنچ رطق هب رتگرزب ياه گنس زا یکی یتقو و

 .تفرگ لکش ام ي هرایس و دندیبسچ رگید کی هب رت کچوک ياه
 

  



  زییاپ :قیقحت عوضوم

  درف يداشمش ابس :زا يرثا
 هام  زییاپ لصف.دزیریم و دوشیم درز ناتخرد گرب زییاپ رد و تسا یگنشق لصف زییاپ
 رتشیب شالت لصف زییاپ لصف .میوریم هسردم هب رهم هام رد ام و رذآ و نابا و رهم دراد
 درس اوه زییاپ رد .تسا رت دنلب اه بش و رت هاتوک زییاپ رد اه زور .تسا نازومآ شناد ام
 .تسا یپ رد یپ ناراب لصف زییاپ .میروخیم امرس میشابن بقارم رگا و دوشیم

 .هب  – بیس– هزبرخ-رانا – ولامرخ دننام دنسر یم زییاپ لصف رد اههویم زا يرایسب
 لصف نیا رد . دننکیم ترجاهم ریس مرگ قطانم هب ناگدنرپ زا يرایسب زییاپ لصف رد
 .دنراکیم وج  و مدنگ دننام تالوصحم نآ رد و دننزیم مخش ار اه نیمز نازرواشک

  .دینک هدافتسا مرگ ياذغو شآ و پوس زا تسا رتهب زییاپ رد
 

 لصف نیا رد هزم شوخ شونمد کی روتسد

 و هتخیر شوجبا يروق کی نورد دعب .دینک کشخ سپسو دییامن درخ ار هب و بیس
 ربص  عبر کی و هتخیر نیچراد و خرس لگ هارمه هب کشخ هب و بیس زا يرادقم
 .دینک ناج شون لسع ای تابن اب و هتخیر یناویل نورد ارنآ سپس و هدرک

 .دنراد ار دوخ صاخ ییابیز مادک ره و دنتسه ابیز ادخ ياه لصف ي همه

 



 �💗💓�مزیزع یمراهچ كالپ و یموس كالپ ياتسود مالس
 

 )میتخاس ور ییالط هلجم مه کمک اب هک( مناتسود هارمه هب یقداص دمحم ریم ارآ لد نم
 ��مینک رازگرب يا هقیاسم میهاوخیم

 
 :هقباسم عوضوم

 
 شهب رتشیب هک ار ییاه هلاقم  و دیناوخب )5 ییالط هلجم ینعی ( ار هلجم زا هرامش نیا تسا رارق
 و دوش هیهت اه هلاقم زا تالاوس يرس کی تسا رارق  .دینک باختنا ) ات 3 رثکا دح ( دیراد هقالع
 .دیهد یم خساپ نیدنوخ هک ییاه هلاقم اب هطبار رد ار ییاه لاوس هقباسم رد امش

 
 دراد مه  هزیاج هقباسم نیا

 
 .دناسر مهاوخ ناتعالطا هب ار هقباسم ناکم و تعاس

 
 �💖💝🜈🌈�زیزع یموس و یمراهچ سالک ناتسود امش یهارمه زا نومم

 
 ⭐ییالط هلجم هورگ⭐

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دیدناوخ ور هلجم نیا هکنیا زا نونمم
 دیشاب هتشاد تسود مراودیما 

 .دشاب دیفم نوتارب و 
 
 


