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داوم یابفلا اه متا 3 لصف
ص22: تیلا عف

... و یهایگ تابیکرت ، اوه ، بآ ، گنس ، بوچ : لثم یعیبط داوم
... و اه وراد و اه هدنیوش ، یتعنص و ییایمیش تابیکرت ، ذغاک ، کیتس :پال لثم یعونصم داوم

... و کمن بآ ، اه ساالد ، اهاذغ : لثم طولخم داوم
قوف تسرهف هب ناوت یم و دنتسه تابیکرت زج اه نآ رثکا هک دراد دوجو هدام رامش یب -1

. درک هفاضا
دوجو ییا هدام چیه رگا و تسا رصانع و تابیکرت هب هتسب او ام یدام یاه یدنم زاین مامت -2

. تشاد دهاوخن دوجو زین یگدنز و ایند دشاب هتشادن
ص23: تیلا عف

درک میسقت یرتکچوک یاخه تمسقو تارذ هب یلا وتم یاه ندرک میسقت اب ناوت یم ار داوم : فلا
دنا هدش هدش هتخاس یرتکچوک یاه شخبو اه تمسقزا داوم سپ

هک دنا هدش هتخاس یتارذزا داوم همه اریز دیوگ یم تسرد یپچ تمس صخش نمرظن هب ب)
دنتسین ندید لباق

ص24: دینک شیامزآ
دنیآ یمن تسد هبودنا هدش لخاد هچراپ دوپورات نیب یاهاضفرد دنق یاه هرذزا یدادعت اریز ، ریخ

درک هدهاشم اراه نا ناوت یم نیب هرذاب یلو
اراه نآ دوجو ناوت یم اما دنا هدش لیدبت یرت زیر تارذ هبو دن ا هدش لح بآرد اه دنق ریخ -4

درک تب اث ندیشچ اب
ص24: دینک رکف

ات میهد رارق لا چخی رد یتدم ار یزلف فرظ کی تسیفاک قاتا یاوهرد بآراخبدوجو تابثا یارب
دروخرب ماگنهرداوهرد دوجوم بآ راخب مینک یم لقتنم قاتا لخاد هبار نآ سپس دوش درس ال ماک
دوش یم هدید فرظ هندب یور بآ زیر یاه هرطق تروص هبو هدش عیامو درس یزلف فرظاب

ص25: تیلا عف

یم هجیتن هلولگ لخادزا خالل روبع تروصرد میهد یم روبع اه هلولگ طسوزااار خالل ادتبا -1
هتسه یاه هلولگو مینک یم تسردرادم کی یرتابو پم وال میس کمک هب درادن هتسه هلولگ میریگ

پم ال دشاب اناسررگا میهد یم رارق رادمرد هدش داجیا خالل طسوت هک ییاهخاروس قیرطزااار راد
بذج تروصرد مینک یم کیدزن ابر نهآ هبار دنراد یزلف هتسه هک ییاه هلولگ دوش یم نشور

دنراد یبوچ ای یا هشیش هتسه دنشابن اناسر هک ییاه هلولگ تس ا نهآ زا هتسه سنج میمهف یم
. تسارتکبس یبوچ هتسهاب هلولگ هک

ص26: دینک شیامزآ
هایس گنر ماسجا یورربدوش یم ردوپ یتحاربو تسا کبس دراد ردکو هایس گنر :( لا غز ) نبرک -1

دنام یم بآ یورو دنک یم داجیا
درز گنر ماسجا یورو هدش ردوپ یتحار هب دراد ردک گنر هک تس ا یگنر درز دماج مسج : درگوگ

دور یم بآ ریز هبو دنک یم داجیا
رییغتو دوش یمن درخ هبرض رثارد دوش یم مخ یتحار هبو دراد قاربو یسم گنر : یسم میس

. دور یم بآ ریز هبو دهد یم لکش
بآ ریز هبو دوش یمن ردوپ ای مخ یتحار هبو تسا مکحم دراد قارب یرتسکاخ گنر : ینهآ خیم



. دور یم
دوش یم نشور پم ال دنشاب اناسر هک یتروصرد میهد رارق رادمرد ارداومزا مادکرهرگا -2

ینهآ خیم دش دهاوخ صخشم شیامزآ ماجنا زا سپ دش دهاوخن نشور پم ال دنشاب اناسرانرگاو
. دنتسه اناسران لا غزو درگوگ یلو اناسر طال رتشگناو یموینیمولآ لیوف ،

ص27: دینک رکف
. دینک لماک ار لودج ) فلا

(1) (2)هورگ هورگ

دنراد قارب دنرادنحطس قارب حطس

دنرت نیگنس بآ دنرتزا کبس بآ زا

دنتسه قرب دنتسینیاناسر قرب یاناسر

دنراوخ دنتسینشکچ راوخ شکچ

زلفانو زلف ب(.
زلفان :(2) هورگ زلف :(1) هورگ پ).

ت(
ص28: تیلا عف

زلف رصنع (3) بیکرت (2) زلف ان رصنع (1).) فلا -1
یم هتفگ بیکرت دشاب هدش هتخاس توافتم متا دنچ ای ود زا اه نآ لوکلوم هک یداوم هب ب(

. دوش
ح رد تسا رصنع 91 تعیبط رد اه رصنع دادعت دنتسه بیکرت مینکیم فرصم هک یداوم رثکا -2

. دنا هدش داجیا فلتخم رصانع بیکرت زا هک دراد دوجو هدام رامش یب ام فارطا رد هک یلا

ص29:. دینک رکف

رارق متا ی هتسه رد و مه رانک رد اه نورتون و اه نوتورپ دنراد یورک راتخاس اه متا ی همه
متا هدنزاس تارذ دادعت دنراد رارق یدننام ربا ی هدوت تروص هب نآ فارطا رداه نورتکلا و دنراد
نوت ورپ زا شیب اه نورتون دادعت اه متا زا یخرب رد تسا توافتم رگیدکی اب فلتخم یاه متا رد

. تسا ربارب نورتکلا و نوتورپ دادعت رصانع همه رد اما تسا نورتکلا و

ص30: دینک شیامزآ
مک یلیخ تارذ هلصاف دماج رد دیآ یم دوجو هب داوم هدنزاس تارذ هلصاف ساسا رب داوم تلا ح

. تسا دایز رایسب اه لوکلوم هلصاف اه زاگ رد و تسا دماج زا رت شیب عیام رد و
عیام مجح و عیام زا رتشیب راک مجح زاگ و عیام دماج داوم زا یواسم یاه مرج رد هجیتن رد

. دنک یم لا غشا ار یرتشیب یاج زاگ نیا ربانب دشاب یم دماج زا رتشیب
ص30: دینک شیامزآ

زلفان زلف

ژ ورتینزاگ ، نبرک طال ، موینیمولآ ، هرقن
ن

درگوگ ، ژن یسکازاگ نهآ ، سم



نش ای بآ یاراد هک یگنرس اما دوش یم هدرشف دایز نازیم هب دشاب یم اوه یاراد هک یگنرس
ندرک مک یارب و تسا مک رایسب عیام و دماج یاه لوکلوم نیب هلصاف اریز دوش یمن هدرشف تسا
زاگ میریگ یم هجیتن مینک دراو یدایز رایسب یورین دیاب عیام و دماج تارذ نیب دوجوم هلصاف

. دنریذپ مکار ت اه
ص31: دینک شیامزآ

کنکداب و دوش یم مک کنکداب نورد یاوه مجح دریگ یم رارق درس بآ رد یرطب هک یماگنه
یم رت شیب کنکداب مجح دریگ یم رارق مرگ بآ نورد یرطب هک یماگنه و دوش یم رت کچوک
دایز نآ یاوه مجح و دنک یم رتشیب ار یرطب یاوه یاه لوکلوم هلصاف و شبنج امرگ اریز . دوش

. دوش یم داب رپ کنکداب و دوش یم کنکداب دراو اوه هجیتن رد دوش یم

ص32: دینک رکف
رد و دوش یم دایز مرگ زاگ مجح و دهد یم شیازفا ار اه لوکلوم هلصاف و شبنج امرگ نوچ

. تسا درس یاوه زا رتشیب مرگ یاوه یاه لوکلوم نیب هلصاف هجیتن
ص34-33: اه نیرمت و اه شسرپ

-1
لوکلوم اریز تسا هدش شخپ فرظ یاضف مامت رد اه لوکلوم هک (ت) پچ تمس زا لوا لکش

هجیتن رد درادن دوجو شیابر زاگ یاهلوکلوم نیب ابیرقت و دنراد ار هلصاف نیرتشیب ( زاگ ) راخب یاه
. دنوش یم شخپ فرظ همه رد زاگ یاه لوکلوم

. دینک رپ ار یلا خ یاهاج ریز رادومن رد -2

-3

بآ لوکلوم

ژ وردیه متاود
ن

ژ یسکا متا کی

یاراد ژن یسکا متا ره
تسا زیر هرذ یدادعت

یاراد ژن وردیه متا ره
تسا زیر هرذ یدادعت

8 نورتکلا
8 نوتورپ
8 نورتون

رفص نورتون
1 نوتورپ
1 نورتکلا



-4

ام نوماریپداوم : راهچ لصف
ص37: تیلا عف

. تسا هدش ماجنا هدنزاس داوم سنج ساسا رب یدنب هتسد
ماسجا و لیاسو تخاس رد هدافتسا دروم دراوم

یایزلف یایمرچیبوچهشیش یکیتسهچراپ یگنسپال

رد هنسابلشفکریرحتزیمهرجنپهریگتسد دب
راکدوخ

یامن
نامتخاس

هناخهشیشرتشگنا هفپوتبرد هنمال همسجمدب

هدام

رصنعبیکرت

( چگ ) تانبرک میسلک - هتساشن

بآ - ناتم
موینیمولآ - سم ژن یسکا ژن- ورتین زاگ

درگوگ - رلک


