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مه دزناپ لصف
:146 ص دینک وگتفگ

یم اه شش دراو سپس و دوش یم هتفرگ نآ رابغ و درگ ینعی کاپ و بوطرم ، مرگ اوه ( فلا
دوش

مد ی اوه ندرک کاپ و ندرک بوطرم و مرگ یارب یزیر یاه وم و اه گریوم ینیب لخاد رد ب)
بجوم و هدش اه شش داو ناهد قیرط زا هدولآ یاوه نیاربانب تسین ناهد رد هک دراد دوجو

. دوش یم ی رامیب
ص146: تیلا عف

یم هدهاشم یفورضغ هقلح اه ژک یان و ژه یان یان ی هراوید رد اه هیر حیرشت زا سپ : خساپ
ار نآ و هدرک یریگولج یسفنت ریسم ندش هتسب زا دراد یعاجترا و مکحم راتخاس هک دوش

یدایز دادعت اه شش لخاد رد دوشن اد جیا ییا هفقو ناسنا سفنت رد ات دراد یم هگن زاب هشیمه
رانک هب ار دیسکا ید نبرک یاراد ی هریت نوخ هک دوش یم هدید گریوم و گرخرس و گرهایس

هلدابم ار دیسکا ید نبرک و ژن یسکا ییاوه یاه هسیک لخاد یاوه اب ات هدروآ ییاوه یاه هسیک
. دنربب بلق پچ تمس هب هدرک جراخ اه شش زا ار ژن یسکا یاراد و نشور نوخ و دننک

ص146: تیلا عف
هنیس ی هسفق .5 مگارفاید ی هدرپ .4 اه شش .3 ژه یان .2 یان .1 -1: خساپ

( مد لمع هیبش ) دنوش یم رپ اه کنکداب و دوش یم هدیشک کنکداب لخاد هب اوه -2
( مد زاب لمع هیبش ) دوش یم جراخ اه نآ لخاد یاوهو دیآ یم راشف اه کنکداب هب -3

ص147: تیلا عف
رییغت -2 یمومع هیلقن لیاسو زا هدافتساو یصخش یاهوردوخ زا هدافتسا شهاک -1 : خساپ

-3 رون و قرب دننام دیدجو کاپ یاه تخوس هب یلیسف یاه تخوس زا اه وردوخ تخوس
. رهش جراخ هب هدننک هدولآ یاه هناخراک لا قتنا -4 اهرهش رد زبس یاضف شیازفا

ص148: دینک شیامزآ
ان کهآ تارذ هب لولحم کهآ لیدبت نآ تلع هک دوش یم گنر یریش و ردک لولحم گنر : خساپ

تسا لولحم
. تسا مدزاب یاوه رد دیسکا ید نبرک دوجو هناشن

ص149: دینک شیامزآ
یدنویپ تفاب هی ال کی زا هیلک ره یور دنرادرارق اه هرهم نوتس فرط ودرد اه هیلک : خساپ

و دراد دوجو نورفن مان هب نوخ هیفصت دحاو نویلیم کی دودح یرشق شخب رد هدش هدیشوپ
هب یزکرم شخب رد تیاهن رد هک دنزاس یم یرت گرزب یاه هلول و لصتم مه هب اه هلول نیا یاهتنا
هب ییا هلول هچنگل یاهتنا رد دنزاس یم ار گرزب هرفح کی و دنوش یم یکی اه هلول همه هچنگل مان

. دنک یم لقتنم هناثم هب ار هدش یروآ عمج راردا یان زیم مان
ص150: دینک رکف

: خساپ
سفنت قیرط زا ، گرزب هدور قیرط زا عوفدم هارمه ، تسوپ یور ندرک قرع ، راردا ) فلا

یلولس سفنت شنکاو کمک هب اه لولس نورد بآ دیلوت ، تاعیام ندیشون ، رادبآ یاهاذغ ب(
مینک فرصم دیاب یرتشیب بآ تسا دایز راردا و قیرعت نازیم هک کشخ یاه زور رد ریخ پ(

. دوش یم رتشیب بآ جورخ و دورو دیدش یندب تیلا عف نامز نینچمه
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و ندش هتشابنا اب اریز تسا هناثم رد راردا نتشاد هگن هناثم گنس یاه تلع زا یکی : خساپ
هناثم گنس هب لیدبت و دنک یم بوسر هناثم هراوید رد نآ رد دوجوم الح ما هناثم ردراردا ندنام

. دوش یم
ص151: اه نیرمت و اه شسرپ

هرجنح ) فلا : س1
ییاوه یاه هسیک ب(

. دنک یم کاپ و بوطرم و مرگ ار مد یاوه نوچ ج(4.
ید نبرک یاراد و هریت نوخ دنا هدش اه شش دراو بلق زا هک ییاهگرخرس اه شش لخاد رد س2:

اه گرهایس .و دهد یم ناشن هریت یبآ گنر نیا ربانب دناسر یم ییاوه یاه هسیک هب ار دیسکا
. دنا هداد ناشن زمرق گنر هب . دنرب یم بلق تمس هب اه شش زا ار ژن یسکا یاراد نوخ

ییاوه یاه هسیک ( اه هیر ) اه شش یشش گرخرس بلق تسار تمس نوخ لولس ←س3: ← ← ← ←

ینیب ←

س4:
یرشق شخب ) فلا

تروئآ گرخرس ب(
ینییاپ گرهایس گرزب ج(

هناثم د(
گرزب هدور - تسوپ - اه هیلک - اه شش س5:

هیلک گنس هن دوش یم هناثم گنس بجوم اریز تسا تسردان ( فلا س6:
. دوش یم اه هیلک نداتفا راک زا هجیتن رد و مروت و هیلک رد راردا عمجت ثعاب اریز تسا تسرد ب)

. دنیوگ یم یلخاد طیحم ار یلولس نیب عیام و اه لولس تسا تسردان پ)
ساسحا دنک دراو راشف نآ هراوید و دوش رپ ینیعم مجح ات هناثم هک ینامز تسا تسردان ت)

. دیآ یم دوجوب عفد
تسا تسرد ث)


