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مهدراهچ لصف
هب تمسق کی و ، ناسآ لمح ، اه لولس ی همه هب یسرتسد ناکما : خساپ :138 ص دینک وگتفگ

داوم لا قتنا یارب ییاه ریسم و پمپ ای هبملت مان
. دوش یم هدینش رتهب بلق یادص هنیس پچ تمس رد : خساپ ص138: تیلا عف

هقیقد رد هبرض 90 دودح یناوجون ی هرود رد ال ثم دراد توافت فلتخم ننس رد بلق نابرض دادعت
. تسا

. میوش یم هجاوم ریز دراوم اب بلق نامتخاس یسررب رد : خساپ ص129: دینک شیامزآ
هدهاشم لباق بیرا تروص هب ( یرنورک ) بلق ی هدننک هیذغت یاهگر نآ یور و بلق یولج تمس .1

. تسا
. دراد بدحم تلا ح بلق یولج حطس و فاص بلق تشپ حطس

اه نآ ی هناهد و دنراد یرت مکحم و رت روطق یاه هراوید اه گرهایس اب هسیاقمر د اه گرخرس .2
. تسین نینچ اه گرهایس رد اما دنام یم زاب یعیبط تلا ح رد

گر تسار تمس رد شرب کی بلق باالی یاه گرخرس تمس زا بلق یور شرب داجیا یارب .3
هچیرد ات مینک یم داجیا رتم یتناس کی هلصاف هب یرنورک گر پچ تمس رد شربکی و یرنورک

. ددرگ هدهاشم یتحار هب تسار و پچ تمس رد بلق نورد یاه هرفح و اه
هلصاف هب ار نوخ دیاب شخب نیا نوچ تسا تسار نطب زا رتشیب پچ نطب ی هراوید تماخض .4

دننک دراو راشف نوخ هب یرتشیب ژی رنا اب دیاب نآ یاه هچیهام نیا ربانب دنک ژ اپمپ یرترود رایسب
. دشاب یم پچ هب لیامتم بلق کون . دنشاب رت یوق دیاب سپ

رد نوخ تکرح ریسم اه گر نیا یراذگ مان تلع تسا تسردان . فلا : خساپ ص140: تیلا عف
هب و گرهایس دننک یم بلق دراو ار نوخ هک ییاه گر ی همه هب رگید ترابع هب تس ااه نآ لخاد

نشور و هریت هب یطبر و دنیوگ یم گرخرس دننک یم جراخ بلق زا ار نوخ هک ییاه گر همه
. درادن اه نآ نورد نوخ ندوب

اه تساریدورو زیلهد

پچ زیلهد

اه تساریجورخ نطب

پچ نطب

و یدورو یاه هرفح نیب
یجورخ

پچ نطب و پچ زیلهد یتلود ) لا رتیم هچیرد

پچ نطب و تسار زیلهد نیب ( یتل هس ) یتخل هس هچیرد

یجورخ یاه هار )یادتبا تروئآ گرخرس و پچ نطب نیب ) تروئآ ینیس

( یشش گرخرس و تسار نطب نیب ) یشش گرخرس ینیس

( اه گرهایس ) اه ینییاپیدورو و یی باال گرهایس گرزب : ندب زا

یشش یاه گرهایس : شش زا
اه هلول

اه هچیرد

اه هرفح



( اه گرخرس ) اه تروئآیجورخ گرخرس : ندب هب

یشش گرخرس : شش هب

درب یم نامز هیناث هک لوا هلحرم رد دراد هلحرم هس بلق نابرض : خساپ ص141: دینک 1رکف
10

اه نطب دراو هدرک روبع اه زیلهدزا نوخ و دنوش یم ضبقنم نامز مه تسار و پچ یاه زیلهد
دنوش یم ضبقنم نامز مه تسار و پچ نطب درب یم نامز هیناث هک مود هلحرم رد دوش 3یم

10
نیا رد ) دوش جراخ بلق زا ات دننک یم اه گرخرس دراو ینی س یاه هچیرد قیرط زا ار نوخ و

رد بلق دشک یم لوط هیناث هک موس هلحرم رد ( دوش یم هتسب یتل هس و یتلود هچیرد 4نامز
10

. دوش یم اه زیلهد دراو اه گرهایس قیرط زا یمارآ هب نوخ و تسا تحارتسا لا ح
ص142: تیلا عف
یگ ژ گرهایسگرخرسیو

دنا لصتم اه نطب هب

دنا لصتم اه زیلهد هب

دننک یم جراخ بلق زا ار نوخ

دننادرگ یم رب بلق هب ار نوخ

دنرب یم مادنا ریاس هب ار نوخ

یم جراخ مادنا زا ار نوخ
دننک

مادنا رثکا رد تسا ندب گرزب یاه گرخرس ضابقنا و طاسبنا ضبن .1: خساپ ص142: تیلا عف
، جنرآ لثم ییاهاج رد دنتسه رود ندب حطس زا و دنراد رارق اه تفاب نورد اه گرخرس ندب یاه

یم هدنار تسوپ ریز هب اه گرخرس دننک یم رپ ار یلخاد طیحم اه ناوختسا هک ندرگ و چم
. دراد مان ضبن هک درک ساسحا ار اه گرخرس جوم و نابرض ناوت یم و دنوش

عیرس و رت تحار رایسب ناوت یم نیا ربانب تسا ربارب بلق نابرض اب اقیقد ضبن نابرض دادعت .2
. دروآ تسد هب رامیب دروم رد ار مز ال تاع ال طا رت

شدرگ هاگتسد هجیتن رد دوش یم رتشیب اه لولس رد اذغ و ژن یسکا هب زاین ندب تیلا عف رثارب .3
ماگنه رد اما دبای یم شیازفا بلق نابرض دادعت اه لولس هب ین اسر نوخ شیازفا یارب داوم
. دوش یم مک ضبن و بلق نابرض دبای یم شهاک ندب تیلا عف هک ندیباوخ ای تحارتسا

: اه نیرمت و اه شسرپ

اه گر



لولس زاین دروم ییاذغ داوم بذج و مضه هاگتسد نیا ی هفیظو : شراوگ هاگتسد ( فلا س1:
. دسر یم اه لولس همه هب اذغ داوم شدرگ هاگتسد کمک هب و تسا ندب یاه

هک دننک یم دیلوت دئاز داوم یتایح یاه تیلا عف رثا رب اه لولس ی همه : راردا عفد هاگتسد ب)
داوم شدرگ هاگتسد طسوت عفد هاگتسد ات لولس زا دئاز داوم لا قتنا یارب دوش عفد ندب زادیاب

. دوش یم ماجنا
ژ رنا دیلوت و لولس نورد ییاذغ داوم ندنازوس یارب ژن یسکا زاگ لقن و لمح : سفنت هاگتسد پ)

یم تروص داوم شدرگ هاگتسد طسوت سفنت هاگتسد و لولس نیب دیسکا ید نبرک زاگ و ی
. دریگ

داوم شدرگ هاگتسد ی هدهع هب یبصع یاه لولس ژن یسکاو اذغ نیمات : یبصع هاگتسد ت)
. تسا

تسار زیلهد و پچ نطب بیترت هب ( فلا س2:
یتل ود ای لا رتیم هچیرد ب)

هریت نوخ پ)
. درب یم اه شش هب هیفصت یارب ار هریت نوخ یشش گرخرس ت)

. ددرگ یم رب تسار زیلهد 11 هرفح هب 13 و 8 گرهایس طسوت اه لولس ی همه زا ث)
. دوش یم پچ زیلهد دراو شش زا هدش هیفصت نوخ ج)

پچ تمس زا بلق یرنورک گر -2 تسا تسار تمس زا رت روطق پچ نطب هراوید -1 : 3 س
یم دراو گرزب گرهایس ود تسار زیلهد هب -3 . تسا هدش هدیشک نییاپ و تسار فرط هب بلق

. کچوک گرهایس 4 پچ زیلهد هب اما دوش
س4:

گر هراویدعون هفیظوتماخض

دایزگرخرس .یلیخ دنک یم جراخ بلق زا ار نوخ

دنکدایزگرهاس یم بلق دراو ار نوخ

مکگریوم داومیلیخ لدابت

مهدراهچ لصف نایاپ


