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مهدزاود لصف
ص120: تیلا عف

، هلمج زا دشاب یم ندب زاین دروم یذغم و یرورض داوم یمامت لماش یکاروخ نیا : خساپ
. دشاب یم الح ما و بآ ، نیماتیو ، نیئتورپ ، یبرچ ، تاردیهوبرک

ص120: دینک شیامزآ
زا هتساشن . دنک یم شفنب ای هریت یبآ ار هتساشن گنر و تسا هتساشن رگاسانش دی لولحم : خساپ

بیس رد هتساشن . دوش یم هدافتسا ندب رد ژی رنا دیلوت یارب هک تسا اه تادیهوبرک هورگ
. درادن دوجو رایخ رد اّما دراد دوجو نان و ینیمز

ص121: دینک شیامزآ
. دوش یم رتشیب نآ زا رون روبع نازیم و هدش فافش یمک دوش یم ینغور ذغاک یتقو -1 : خساپ

. دوش یم هدنزغل نینچمه
یذغاک هیبش ًابیرقت و دش برچ یمک ذغاک و میدیلا م ذغاک یور ار نادرگ باتفآ ۀ مخت ردوپ -2

دوجو نغور یرادقم همخت ردوپ رد هک میریگ یم هجیتن سپ میدوب هدیلا م نغور نآ هب هک دش
. دراد

ص123: تیلا عف
رینپ و ینغور یاه هناد ، تابوبح ، زمرق تشوگ ، یهام ، غرم : خساپ

زا یدادعت مادک ره هک ، تسا یروناج و یهایگ یاهاذغ لماش ، ندب زاین دروم نیئتورپ عبانم
دیاب ندب یرورض یاه دیسا ونیمآ یمامت ندروآ تسد هب یارب نیا ربانب دراد ار اه دیساونیمآ

. دوش فرصم یروناج و یهایگ راد نیئتورپ یاهاذغ عاونا
:124 دینک رکف

فرصم تروص رد نیاربانب دوش یم هتخاس ناروناج ندب رد یرورض داوم زا یخرب ( فلا : خساپ
یم یرامیب و لکشم راچد ندب و دسر یمن ندب هب رظن دروم دیساونیمآ ، یروناج یاهاذغ ندرکن

. دوش
یرامیب راچد ات دنک ناربج ار ندب یرورض داوم هک دننک هدافتسا ییاذغ یاه لمکم زا دیاب ب)

. دنوشن

ص124: تیلا عف
نیماتیو ندبمان رد نیماتیوشقن ییاذغ عبنم

بآ رد تمBلولحم سال ودشر
، شراوگ ، باصعا

و زمرق لوبلگ دیلوت
شزیر زا یریگولج

، غرم مخت ، تشوگ
، اه یزبس و اه هناد

رگج ، زوم ، تاینبل



C

وم

تم سال ودشر
، نادند ، ناوختسا

تسوپ و هثل

هجوگ ، تابکرم
یاه یزبس و یگنرف

هزات

یبرچ رد Aلولحم

D

E

K

، بوخ ییانیب ، دشر
ملا س تسوپ

، اه ناوختسا دشر
و میسلک بذج
نادند طسوت رفسف

ناوختسا و

ۀ یزجت زا یریگولج
و ندب یاه یبرچ

نتفر لیلحت
اه هچیهام

ندرک ( هتخل ) دقعنم
نوخ

، چیوه ، اه یزبس
هجوگ و رگج ریش

یگنرف

و غرم مخت ، ریش
دیلوت و یهام نغور

ندب طسوت

، یهایگ یاه نغور
مدنگ ۀ ناوج

مخت ، جانفسا ، وهاک
هجوگ و رگج ، غرم

یگنرف

ص126: تیلا عف
: خساپ

ییاذغ داوم هایگ ←دیشروخ ←

( یروناج یاهاذغ ، تاینبل )، راوخ هایگ تاناویح هایگ ←دیشروخ ←

، دنوش یم ناهایگ دراو هایگ ۀ شیر ۀ دنشک یاه رات قیرط زا و هدش لح بآ طسوت یندعم داوم
یخرب هک دنک یم لیدبت ییاذغ داوم هب ار هدش بذج داوم زتنسوتف و دیشروخ رون کمک هب هایگ

و دنوش یم راوخ هایگ ناوناج کاروخ یخرب و ( یهایگ یاهاذغ ) دوش یم ام ندب دراو ًامیقتسم



دراو ار داوم نیا ( دنفسوگ ) راوخ هایگ ناروناج ندروخ اب ام سپس . دنوش یم هریخذ اه نآ ندب رد
. مینک یم نامدوخ ندب

ص126: تیلا عف
شور زا سپس و میریگ یم هزادنا وزارت کمک هب ار هزات ی هویم ای یزبس یرادقم مرج . فلا : خساپ

و هویم مرج سپس مینک یم کشخ ار اه نآ خال، رد نداد رارق ای نداد ترارح لثم فلتخم یاه
. میریگ یم هزادنا وزارت اب هرابود ار هدش کشخ یزبس

. دوب دهاوخ یزبس ای هویم رد دوجوم بآ مرج لداعم هک میروآ یم تسد هب ار مرج الف تخا
ی هدام عون هلمج زا دراد یفلتخم لی دال هک دروآ تسد هب یتوافتم ددع تسا نکمم هورگره

ناشن ار یتوافتم یاه ددع نازیم شیامزآ شور و یریگ هزادنا رازبا و شیامزآ تقد ییاذغ
. داد دهاوخ

تیلا فع نازیم هب هجوت اب اریز . تسین تسرد تسا ناسکی بآ ندیشون هب دارفا ی همه زاین ب.
دارفا رد ... و دارفا یرامیب و یتم سال راردا و ندرک قرع نازیم ندب ی هزادنا و مجح یندب

. تسا توافتم بآ هب زاین فلتخم
ص127: تیلا عف

: خساپ
یم نیماتیو و نیئتورپ ، تاردیهوبرک ، یبرچ لماش ییاذغ داوم رثکا یاراد اه هویم راتکن یندیشون ( فلا

تاردیهوبرک طقف هک دراد ار ییاذغ شزرا نیرت مک راد زاگ هباشون تسا یدیفم یندیشون نیا ربانب دشاب
وبرک لماش هک در اد ار دیفم ییاذغ داوم زا یشخب کزار و تلا م ی هراصع دشاب یم دیفم نآ بآ و

. دشاب یم یرت فیعض یندیشون هویم راتکن اب هسیاقم رد دشاب یم نیماتیو و نیئتورپ ، تاردیه
ص128: اه نیرمت و اه شسرپ

لولس دیلوت -2 دنک یم مهارف ار ندب یاه یگدید بیسآ میمرت و و دشر یارب زاین دروم هدام -1. فلا س1:
لر تنک و میظنت یارب یرورض تابیکرت و4- یتایح یاه تیلا عف و تکرح یارب مز ال ژی رنا -3 دیدج یاه

. دنک یم مهارف ار ندب یتم سال ظفح و اه تیلا عف
بوسر یاه لحم زا یکی . دوش یم هریخذ دماج تروص هب نارادناج ندب رد یناویح یاه یبرچ ب.

ندش هتسب ببس تسا نکمم و دهد یم شهاک ار اه گر یلخاد رطق هک دشاب یم اه گر لخاد یبرچ
. دبای یم شیازفا یزغم ای یبلق ی هتکس ناکما دوش اه گر لماک

یم هتخاس دیسا ونیمآ مان هب رتکچوک لوک لوم یدادعت زا هک دنتسه یگرزب یاه لوکلوم اه نیئتورپ پ.
ندب یاه میزنآ و اه هچیهام نتخاس رد و دنتسه اه لولس یازجا هدنزاس لوکلوم نیرت مهم و دنوش

د.. نراد یساسا شقن اه تفاب میمرتو دشرو
. تسا هداس تادیهوبرک زکولگ و هدیچیپ تاردیهوبرک هتساشن . فلا س2:

. دوش یمن بذج و مضه ناسنا ندب رد هک تسا بکرم یتاردیهوبرک ، زلولس ب.
. دوش یم ناوختسا یکوپ ثعاب نآ دایز فرصم هک دراد دوجو میدس هدام کمن رد پ.

یم هتخاس اه لولس لخاد رد اه نیئتورپ و دنک یم بذج ار ییاذغ داوم شراوگ هاگتسد ت.
. دوش
س3:

C یزبسنیماتیو یگنرف هجوگ تابکرم
هزات

تسوپ تم سال

B غالتنیماتیو و ومنان تم سال



d نیماتیو ناوختساریشمیسلک ماکحتسا

نیریشزگولگ یاه هویم اه یزبس
دنق ردنغچ رکشین

ندب رد ژی رنا دیلوت

س4:
ناوختسامیدس یکوپ

هثلنهآ یزیرنوخ

C ینوخنیماتیو مک

نوخمیسلک راشف

دب یاه تداع س5:
دایز ترارح و ناوارف نغور اب اه اذغ ندرک خرس . فلا

ندروخ ماش رید ت.
ندروخن هناحبص ث.

ییاذغ یاه هدعو نیب الت کش و ینیریش ندروخ ج.
س6:

سپ دشاب یم اه اذغ یذغم داوم عاونا یاراد و دروخ یم لماک و عونتم ییاذغ . مود زومآ شناد
. تسا رتشیب مود زومآ شناد یاذغ ییاذغ شزرا

تسا رت مک اهگر رد نآ بوسر ناکما و هک تسا هدرک هدافتسا عیام نغور زا اریز «ب» کیک س7:
و امرخ ی هریش دنک یم نیمات ار ندب یاه زاین و دراد یدیفم یاه نیماتیو و الح ما ریش نینچمه

ار اه نآ یتحار هب شراوگ هاگتسد هک دنراد یا هداس یعیبط دنق و نیماتیو ، یندعم داوم بیس
. تسا رت ملا س و هدرک ب ذج

مهدزاود لصف نایاپ


