
 

 یگدرسفا
 

 ؟»دنک یم راک« ھنوگچ یگدرسفا

 .)ریوصت( دنراذگ یم ریثأت رگیدکی یور اھنیا .دراذگ یم ریثأت ندب و راتفر ،راکفا ،تاساسحا رب یگدرسفا •
 

 یم اجکی مھاب یگدرسفا داجیا رد یفلتخم لیالدً الومعم •
 :دنوش

 و سرتسا دننام از سرتسا و یعامتجا ،ینوریب لماوع
 یاھ راشف ،ھتشذگ یاز بیسآ ثداوح ،یگدنز تخس عیاقو
 .دنراد شقن رما نیا رد از بیسآ لماوع و یناور

 .یکیتنژ و یکیژولویب لماوع بیترت نیمھ ھب

 :»یگدرسفا نییاپ ھب ور چیپرام« •

 و هرمزور یگدنز رد تبثم یاھزیچ نداد تسد زا نیب رد
 .دریگ لکش »لطاب ھقلح« کی تسا نکمم یگدرسفا

 
 
 
 
 

 
 
 

 !دینکشب ،دننک یم کمک امش ھب و دیرب یم تذل اھنآ زا ھک ییاھ تیلاعف قیرط زا ار یفنم چیپرام نیا دیناوت یم ،لاح نیا اب
 

 

 ؟مراد یگدرسفا نم ایآ
 

 ساسحا ،دوش یم ینابصع هاگیب و هاگ درف رھ .تسا عیاش دارفا رتشیب رد تاقوأ یضعب قوف مئالع زا یرایسب و تاساسحا ،یقلُخ تاناسون • •
 .دنک یم سرت ای یداش

 دنناوت یم یفنم راکفا و تاساسحا ً،ابلاغ .دراد یگتسب میھد یم ماجنا ام ھک یراک ھب و تسا ریغتم تاساسحا نیا ،یگدرسفا دقاف دارفا رد • •
 .دراد دوجو نآ یارب یحیضوت تاقوا رتشیب و دوش یم فرطرب یتدم زا سپً الومعم هودنا و مغ .دنورب نیب زا تبثم تایبرجت ای اھتیلاعف طسوت

 .دننک یم ھبرجت نامزمھ ار یفنم مئالع نیا زا دروم نیدنچ دارفا و دبای یم ھمادا رتشیب بلغا تاساسحا نادقف ای یفنم تاساسحا ،یگدرسفا رد •
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 ارم سک چیھ نیگمغ
 درادن تسود

تاساسحا  

 راکدوخ راکفا

 راتفر

 سک چیھ ھب نم
 منز یمن گنز

 ناشیرپ دینک یم ساسحا.١
 یراک چیھ ھلصوح و دیتسھ
 یگدنز رد امش.٢  .دیرادن ار

 ھبرجت چیھ هرمزور
 یم بارخ نات یاوھ و لاح.٣ .دیرادن یتبثم

 یاھ راک طقف امش و دوش
 .دیھد یم ماجنا ار یرورض
n 

 امش  .دینک یم ھبلغ دوخ رب امش.٢
 ھک دیھد یم ماجنا ار یراک
 .تسا رفص امش ھیحور.۵ .دیھد ماجنا دیتساوخ یم تساھتدم

 ینیگنس امش یالاب زیچ ھمھ
 .دنک یم

 رفص امش ھیحور.١
 یالاب زیچ ھمھ .تسا

 .دنک یم ینیگنس امش

 تیقفوم رطاخب امش.٣
 .دیتسھ لاحشوخ دوخ
 یم رتھب امش ھیحور
 .دوش

 لوغشم مھ زورما امش.۴
 نآ زا ھک دیتسھ یراک ماجنا
 .دیرب یم تذل

 امش .دوش یم رتھب ھشیمھ امش ھیحور.۵
 زا ھک دینک یم نالپ ار یرگید یاھزیچ
 .دیرب یم تذل اھنآ

 شوخ رگید یزیچ چیھ زا.۴
 چیھ رگید امش .دیایمن امش
 امش ھب ھک دیرادن یزیچ
  .دھدب یلاحشوخ



 
 
 :تسا هاتوک تست کی نیا
 
 عون ھچ رتشیب ھتشذگ ھتفھ دنچ یط ھک امش ھک دیشاب ھتشاد رظنرد ندرک یناشن ماگنھ رد .دینک یناشن دننک یم قدص امش دروم رد ھک ار یتارابع
 .دیتشاد ساسحإ
 
 ؟دیا هدرک یراذگ تمالع ار ترابع راھچ زا شیب ایآ
 
  .دناوت یمن هدش صصختم صیخشت نیزگیاج تست نیا .دنشاب ھتشاد یگدرسفا دیاش امش سپ
 .دینک یبایزرا رتھب ار دوخ یساسحا تیعضو ات دنک کمک امش ھب دناوتب تست نیا دیاش ،لاح نیا اب

 

 

 ؟مھد ماجنا مناوت یم یراک ھچ یگدرسفا لباقم رد نم
 

 ای / و ینامرد ناور نتفای رد دنناوت یم ناصصختم .دیشاب یصصخت یاھ کمک لابند ھب سپ ؟دیوش التبم یگدرسفا ھب امش ھک دراد لامتحا ایآ •
 .دنھد ماجنا ار لصفم صیخشت کی و هدرک کمک امش ھب دیفم یاھ اود

 
o دھد عاجرا ناصصختم ھب ار امش دناوت یم وا .دیسرپب دوخ یلیماف روتکد زا. 

 
o ؟دیتسھ دوخ یگدنز ھب نداد نایاپ رکف ھب ای و دیا هدش دیماان ھمھ زا العف ایآ 

 

Ø دیورب یناور تحص ھناخافش کی یسنجرمیا شخب ھب. 
 
 
 
 

  ؟دینک یم یدیماان ای یگتفرگ ،مغ ساسحا تقو ھمھً ابیرقت ایآ

 یمن یشوخ ساسحا دیرب یم تذل اھنآ زاً الومعم ھک ییاھزیچ ردً الثم رگید ایآ ؟دیا هداد تسد زا یزیچ رھ ھب تبسن ار دوخ ھقالعً ابیرقت ایآ
 ؟دینک

 

 ؟دینک یمن ساسحا ار معط ھتشذگ دننام رگید امش ایآ ؟دیا ھتخاب یدایز نزو ای دیا هداد تسد زا ار دوخ یاھتشا ایآ
 

 

 ؟)ندش رادیب دوز حبص ای ندنام باوخ ،ندیباوخ لکشم( دیرب یم جنر باوخ لالتخا زا زور رھً ابیرقت ایآ
 

 ؟دینک یم تکرح ای دینک یم تبحص رتمارآ لومعم دح زا ایآ
 ؟دیورب نییاپ و الاب دیتسھ روبجم ھکلب ،دینیشنب مارآ دیناوت یمن ھک یروط ھب ،دیرب یم جنر ینورد یرارق یب زا امش ایآ ،سکعرب ای

 

  ؟درادن دوجوً الصا رگید ای تسا ھتفای شھاک امش یسنج لیم ایآ

  ؟دیناد یم رصقم ار دوخ ای دینک یم یشزرا یب ساسحا ایآ ؟دیرادن سفن ھب دامتعا رگید ایآ

 ؟دوش یم مامت راوشد نات یارب هرمزور یاھ یریگ میمصت یتح ای ؟دیراد یلکشم لئاسم ندروآ رطاخب و زکرمت رد ایآ
 

 

  ؟دینک یم رکف یشکدوخ ھب یتح و گرم ھب بلغا ایآ
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