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ژی رنا فرصم یزاس هنیهب و امرگ مهد لصف
ص99: تیلا عف

هچ راپ زا ریسمرگ قطانم رد اما قیاع و میخض مشپ و مرچ زا ریس درس قطانم رد ششو :پ خساپ
رون یامرگ ندب ات هدش هدافتسا هریت گنر زا ریس درس یح اونرد . دشاب یم کزان و یخن یاه
ندب بذج یرت مک یامرگ ات نشور ها سابل ریسمرگ یحا نو رد . دنک بذج رتشیب ار دیشروخ

مایا رد و دنتسهاناسران داوم نیا دنزاس یم کاخ و بوچ و گنس زا ار اه نامتخاس راوید . دوش
رد دنکیمن ذوفن هناخ لخاد هب امرگ لا س مرگ مایا رد و دور یمن نوریب هب لخاد زا امرگ لا س درس

فق س و اه راوید هرادجود هرجنپ زا نیا ربانب دراد یرتشیب تیمها یدنب قیاع ریس درس قطانم
. دوش یم هدافتسا هشیش و مشپ و تیلونوی اب شوپ قیاع یاه

ص99: دینک شیامزآ
هدوب درس بآ رد هک پچ تسد و دنک یم امرس ساسحا هدوب مرگ بآ رد هک تسار تسد : خساپ

و یدرس ن ییعت رد ام ساسحا تسا نکمم هک دنک یم نایب شیامزآ نیا دنک یم امرگ ساسحا
. درک هدافتسا راک نیا یارب قیقد لیاسو زا دیاب و دوش اطخ راچد ی مرگ

ص100: تیلا عف
رد ار لکلا ، مینک یم هیهت بسچ یمک و لکلا یرادقم ، ین ددع کی ، وراد کچوک یرطب کی : خساپ

یارب میدنب یم مکحم بسچ اب ار هناهد و میهد یم رارق یرطب نورد ار ین و میزیر یم یرطب
تفرگ رارق اج ره لکل ا میهد یم رارق هجرد 40 بآ سپس و هجرد 20 بآ لخاد ادتبا یدنب هجرد

. مینک یم میسقت تمسق 20 هب ار ددع ود نیا نیب و هدز تم عال
ص100: تیلا عف

یدر
ف

یریگ هزادنا دروم هجردمسج ) امد ینیب شیپ
( سویسلس

هجرد ) هدش یریگ هزادنا یامد
( سویسلس

یشک1 هلول 20بآ ات 25

خی2 و بآ رفصطولخم

درخ3 خی و کمن طولخم
هدش

-5 ات -10

غاد4 90یاچ ات 100

کالس5 20یاوه ات 25

لا6 چخی لخاد 0یاوه ات 4

ص101: دینک شیامزآ
دور یم رت باال نآ یامد غاد خیم نتخادنا زا سپ تسا هجرد 20 دودح یشک هلول بآ یامد : خساپ

. دوش یم درس و دهد یم تسد زا ار دوخ ژی رنا خیم و دریگ یم خیم زا ار ییامرگ ژی رنا بآ
. دوشیم لقتنم درس مسج هب مرگ مسج زا امرگ هشیمه



ص101: دینک رکف
و دوش یم رت درس و دهد یم تسد زا ییامرگ ژی رنا تسا رتمرگ هک بآ شیامزآ نیا رد : خساپ

. دوش یم رت مرگ و دریگ یم ییامرگ ژی رنا خیم
ص102: تیلا عف

تسا رتشیب نآ تارذ ژی رنا اریز تسا رتشیب نآ یاه لوکلوم شبنج رتمرگ زلف هعطق . فلا : خساپ
. تسا رتمک نآ یاه لوکلوم شبنج B زلف هعطق و

و دریگ یم امرگ B هعطق و هدش رتمک نآ تارذ شبنج دهد یم تسد زا امرگ هک A هعطق ب)
. دوش یم دایز نآ تارذ شبنج

. دشاب یم ناسکی زین یلوکلوم شبنج و تسا ناسکی هعطقود یامد لداعت تلا ح رد پ.
ص103: دینک شیامزآ

هلیم و دنک یم لقتنم رت دوز ار امرگ سپ دتفیم رت دوز نآ تیربک بوچ - یسم هلیم : خساپ
. دنراد یرتمک ییاناسر یا هشیش

ص104: تیلا عف
ود نیب میهد یم رارق یا هشیش رتگرزب ناویل کی لخاد ار یکیتس پال کچوک ناویل کی : خساپ

اب ار ناویل نیا لخاد یامد و میزیر یم غاد بآ نآ لخاد سپس هداد رارق تیلونوی یا هکت ناویل
امرگ لا قتنا زا تیلونوی اریز دراد یم هگن رتمرگ ار بآ ناویل نیا مینک یم هسیاقم یلومعم ناویل

. دنک یم یریگولج ییاناسر شور هب
ص104: دینک شیامزآ

لحم هب و دیآ یم ریز هب بآ حطس زا صخشم ریسم کی رد رهوج هک مینک یم هدهاشم : خساپ
تمس هب هرابود بآ حطس هب ندیسر زا سپ و دنک یم تکرح باال هب ور سپس هدش کیدزن هلعش

. تسا بآ یتفرمه نایرج مه نآ تلع دنک یم داجیا یشخرچ تکرح و ددرگ یم زاب لوا هطقن

ص104: تیلا عف
دنک یم بذج رتشیب ار یشبات ژی رنا و تسا رت هریت نوچ دور یم باال رت عیرس هسام یامد : خساپ

. دنک یم بذج یرتمک یامرگ ندوب فافش و ندوب گنر یب لیلد هب بآ اما
امد

هسام
40

35
بآ

30
25

20
15
10
5

60 90 120 150 نامز



30
:105 ص دینک رکف

دوش یم مرگ رت عیرس و دنک یم بذج ار دیشروخ رون لحاس ندوب هریت لیلد هب زور رد : خساپ
هجیتنرد دهد یم روبع ار یرادقم و سکعنم ندوب فافش لیلد هب ار رون زا یرادقم ایرد بآ اما

هریت لیلد هب لحاس بش رد . دور یم باال رت رید بآ یامد هدش شخپ بآ زا یدایز مجح رد امرگ
مرگ بش رد ایرد باالی یاوه دوش یم درس ایرد زا رت دوز و دنک یم شبات ار یرتشیب یامرگ ندوب
یاج لحاس درس یاوه و دور یم باال ایرد مرگ یاوه دوش یم مرگ لحاس باالی یاوه اما دنام یم

تکرح نیا دوش یم هدیشک ایرد تمس هب لحاس زا اوه تکرح رثا رد دود سپ دریگ یم ار نآ
. دیآ یم دوجوب یتفرمه نایرج رثا رد هک تسا داب نامه اوه

ص105: تیلا عف
مرگ ام تسد و دهد یم لا قتنا ار امرگ تسین هدام هب یزاین هک شبات قیرط زا - ریخ - هلب : خساپ

. دوش یم

ص106: دینک شیامزآ
زا یرتشیب یامرگ هریت ماسجا سپ دوش یم درس یرت هاتوک نامز رد هریت ناویل نورد یاچ : خساپ
و هدرک شبات دوخ زا یرتمک یامرگ نشور ماسجا اما دنوش یم درس دوز و دننک یم شبات دوخ

. دراد یگتسب زین اه نآ گنر هب امد رب هو عال ماسجا شبات نازیم سپ دوشیم درس رت رید

امد
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 نشور ناویل
0 هریت ناویل

15 25 35 45 55 نامز
5

:107 ص اه نیرمت و اه شسرپ
هشیش مشپ - تیلونوی . فلا س1:

بوچ - کیتس ب.پال
قارب موینیمولآ ه.

هریت ت.
هدافتسا . دراد ار امرگ الف تا نازیم نیرتشیب اریز تسا رت مهم فقس و اه راوید یدنب قیاع س2:



دوجو اوه اه نآ نورد هک راد هرفح یلا فس یاه رجآ زا هدافتسا ای تسامرگ قیاع هک تیلونوی زا
. دوش یم امرگ لا قتنا عنام دراد

و دنک یم بذج رتمک و بات زاب ار یشبات ژی رنا رتشیب قارب و فاص یموینیمولآ قرو کی س3:
طسوت شبات و ییاناسر قیرط زا امرگ جورخ زا و دوش لقتنم قاتا یاوه هب امرگ دوش یم ثعاب

. دنک یم یریگولج ژ افوش تشپ راوید
رتشیب و بذج رتشیب ار یشبات ژی رنا هریت ماسجا نوچ دوش یم درس رت دوز گنررپ یاچ س4:

. دننکیم شبات مه
عنام و دنک یم بات زاب ار دیشروخ یشبات ژی رنا ندوب نشور و قارب لیلد هب یا هرقن هدرپ س5:

. دوش یم نیشام لخاد هب امرگ دورو
. دنوش یم درس رت دوز و دننک یم شبات دوخ زا یرتشیب یامرگ هریت ماسجا اریز . فلا س6:

نهپ یزلف هحفص کی نا ندرک کنخ یارب دوش یم غاد ندرک راک رثا رب هنایار رگشزادرپ اریز ب.
دروآ یم رد شدرگ هب ار طیحم یاوه نف . دنک شبات امرگ یرتگرزب حطس زا ات تسا لصتم نآ هب
یم تراتسا یر یپ رد یپ ای cpu تروص نیا ریغ رد دوش یم رگشزادرپ رد امد نتفر باال عنام و

. دوش
یم ام تسد هب ار امرگ تعرس هب و تسامرگ یارب یبوخ یاناسر یزلف خیس نوچ . فلا س7:

. دناسر
هچراپ اریز دزوس یمن ام تسد میریگب هچراپ اب ار نا ای دشاب هتشاد یبوچ ی هتسد خیس رگا ب.

. دنهد یمن لا قتنا یتحار هب ار امرگ و دنتسه قیاع بوچ و
تسا مز ال نامز یمک دنک روبع جنس امد هندب یاناسران هشیش زا امرگ هک نیا یارب - ریخ س8:

. دشک یم لوط یمک مه نآ طاسبنا و جنسامد نورد عیام ندش مرگ نینچمه
مهد لصف نایاپ


