
اهنآ تایص وصخ و ناهایگ تخانش و ییانشآ : یلک

: یشناد هطیح - یشزومآ فادها

: سرد نایاپ زا سپ نازومآ شناد

. دنیوگب ار ناهایگ یاه هدیاف -1

. دنربب مان ار تسا المز ناهایگ دشر یارب هچنآ -2

. دننادب ار تسیز طیحم یرادهگن رد ناهایگ یاه هدیاف -3

. دنوش یم انشآ ناهایگ دروم رد نادنمشناد یاه هتفای 4-اب

. دنوش یم انشآ اهگرب عاونا لکش 5-اب

. دننک یدنب هقبط اهنآ یاه گربلگ دادعت یور اهارزا لگ دنناوتب -6

. دنادب ار ناهایگ یدنب هقبط تلع -7



. دربب مان ار ناهایگ یلصا یاه تمسق -8

. دنراد توافت مه اب رظن هچ زا ناهایگ هک دنادب -9

. دنادب تسار یاه هشیر اراب ناشفا یاه هشیر توافت -10

: یتراهم هطیح - یشزومآ فادها

ملعم کمک اب دوش یم هداد اهنآ هب اه)هک بسچ (رب ریواصت نیب 1-زا

. دننابسچب طوبرم نوتس رد ار اهنآ اه گرب لکش هب هجوت اراب ناهایگ

دنک. یدنب هقبط اهنآ یاه هشیر هب هجوت اراب ناهایگ ملعم کمک نودب -2

دنک. یفرعم ارنآ فلتخم یاه تمسق رسکالس هایگ کی ندروآ 3-اب

: یشرگن هطیح - یشزومآ فادها

. دننک شوگ تقد اب سیردت ماگنه 1-رد



. دننک تیاعر ملعم وساالت هب ییوگخساپ رد ار تبون -2

دوش. مدقشیپ یهورگ و یدرف یاهراک رد هزیگنا اب سیردت نایرج 3-رد

. دریذپب هنانیب عقاو و قطنم و لیلد اراب سرد بلا 4-طم

. دهد شرورپ ، دنتسه یکراوخ و دیفم هک یناهایگ دنک یعس -5

: سیردت یوگلا و شور

یهورگ ثحب – خساپ و شسرپ – یحیضوت – یشیامن – هدنامزاس شیپ

فیلکت هلحرم )رد راک دحاو ژه( ورپ – یزغم شراب -( کچوک یاههورگ )

ناهایگ ریواصت - موس ، مود ، لوا کالس مولع باتک : زاین دروم لیاسو

عاونا بسچرب - جاک طورخم یدادعت – اهنآ یاه هشیر اهو لگ و فلتخم

– یهورگ قیوشت لودج – ناهایگ تایصوصخ کچوک هچرتفد - اهگرب

ندرگ ) یدنبهورگ یاه تراک – یدورو یبایشزرا وساالت گرب – هزیاج

یاضف کی زا یریواصت - رازفا تشون بدر،امژکی- تیاو هتخت -( زیوآ

یاهراک زبس



•( هقیقد 3): سرد عورش زا لبق یتامدقم

یناور و ینامسج عضو رد تقد • نازومآ شناد اب یسرپ لا وحا سالمو

و روضح • یگتسخ عفر یارب ششک و شمرن ماجنا • نازومآ شناد

• هریاد مین لکش کالسهب یاه یلدنص ندیچ • بایغ

: دنوش یم میسقت یرفن هس هورگ جنپ هب ناریگارف ناریگارف یدنب هورگ

انیس: یلع وبا هورگ : مایخ هورگ

: یباسح هورگ : یزار هورگ : ناحیر وبا هورگ

: حیضوت

شناد هدننک تیاده و یریگدای ریدم ناونع هب ملعم سرد حرط نیا رد

وساال هب هدنهد خساپ هک ناریگارف ناونع هب نازومآ شناد و تسا نازومآ

و یهورگ یاه ثحب رد هدننک تکرش و هدننک لا ،وس یریگدای ریدم ت

و لماعت سرد مامت .رد دشاب یم سیردت لوط رد یلمع یاهراک ماجنا

. تسا نایرج رد نازومآ شناد و ملعم نیب شنکاو و شنک

( هقیقد 3)( یصیخشت یبایشزرا ) یدورو نومزآ



دشاب یم یبایشزرا و لا وس عون ود لماش هلحرم نیا

سرد دروم رد یلبق یاه هتخومآ زا یبایشزرا و لبق لصف زا یبایشزرا

. دیدج

دننام وساالیت ناوتیم هک هدوب راد هرهم ناروناج دروم رد لبق لصف : فلا

یدارفنا و یهافش تروص وساالتهب نیا درک. حرطم ار ریز یاه هنومن

. تسا

( شناد ؟( دییوگب ار یلها راد هرهم روناج ود مان .1

( مهف و کرد ؟( دنروآ یم اجک ارزا دروخ یاذغ راد هرهم ناروناج .2

رد یبلا طم مود و لوا یاه سلا رد نازومآ شناد هکنیا هب هجوت ب:اب

رب نآ اهاب هچب ییانشآآ نازیم و بلا طم نیا و دنا هدناوخ ناهایگ دروم

هنیمز نآ رد هدش حرطم وساالت سپ ، دشاب یم رثوم دیدج سرد زاغآ

مان دوش.1. یم ارجا یهورگ و یبتک تروص وساالتهب نیا دوب. دهاوخ

؟3. تسیچ تلکسا فیاظو .2( دروم ؟(2 دیسیونب ار راد هرهم روناج دنچ

مه و بآ رد مه هک ار راد هرهم 2 مان .4. دینک نایب ار ناراد هرهم فیرعت

. دیسیونب دننک یم یگدنز یکشخ رد



( هقیقد 4): هزیگنا داجیا و یگدامآ

شیپ ). مینک یم هدافتسا هدنهدنامزاس شیپ یوگلا زا هلحرم نیا رد

یلبق یاه هتسناد و تامولعم هب هک دنتسه یلک یبلا طم اه هدنهد نامزاس

فشک یارب میقتسم ریغ روط هب زومآ شناد هب هک دنطوبرم نازومآ شناد

ار دوخ یلبق شناد ات دننک یم ییامنهار دیدج بلا طم نتخومآ و قیاقح

زیزع یاه هچب ، بوخ : ملعم (. دنریگ راک هب دیدج بلا طم یریگدای یارب

رس دوخ لوا وهبکالس دیدنبب ار دوخ نامشچ یا هظحل مهاوخ یم

دای هب ار لوا کالس مولع باتک )حاال مینک یم ثکم هظحل دنچ ). دینزب

هک ینادنفسوگ و ناهایگ یاهگرب شخ شخ یادص هظحل نیا .(رد دیروایب

دنلب دشواب ورفیم یزبس و هویم تناو اب هک یلا وقب دنت سه ارچ حلا رد

هدامآ بقال" هک ،....ار میراد ندروخ یزبس ، یتشروخ یزبس دنزیم داد وگ

.ایآ دننک شوگ بوخ ات میهاوخیم اه هچب )وزا مینک یم شخپ میا هدرک

یدادعت : نازومآ شناد ؟ تسا شخب مادک مروظنم دیتسناد ؟ دیدروآ دای هب

:اقآ نازومآ شناد زا یکی ناهایگ شخب :هلب، دنیوگ یم و دنروآ یم دای هب

هب نم ات دینک زاب ار دوخ نامشچ اه، هچب بوخ : ملعم ! هتفر نامدای ام

کال مولع با تک هظحل نیا منک.رد یروآ ،دای دنا هدرک شومارف هک یناسک

. ریخب شدای اه هچب . میهد یم ناشن اه هچب 87)هب سلا پاچ ار( لوا س

اه ریوصت هب نات ملعم اب دیدوبن دلب دایز ار نتشون زونه هک شی سلا ود

هب طوبرم شخب دعب . دیدرک یم ثحب اه نآ دروم ورد دیدرک یم هاگن

:اب نازومآ شناد . مینز یمقرو و میهد یم ناشن اه هچب هب ار ناهایگ

لوا کالس لثم هک مهاوخ یم امش اهزا هچب : ملعم . دننک یم هاگن تقد

ار ریواصت دعب . دییوگب ار مهد یم ناشن امش هب هک یریواصت مان ادصمه

یازجا اهو لگ اهو هویم و ناهایگ :مان نازومآ شناد . میهد یمناشن

قیوشت ار ناتدوخ اه، هچب نیرفآ : ملعم . دنیوگیم ادصکی ار ناهایگ

کال مولع باتک رد اه هچب بوخ (. میهد یم هزیاج مه یدادعت .(هب دینک



رد تسه ناتدای .ایآ دیدوب هدناوخ یبلا طم ناهایگ دروم رد مه مود س

یدادعت . دراد یرظن یسک ره :زاب نازومآ شناد ؟ دوب ییاهزیچ هچ دروم

ار مود کالس مولع باتک نم هناتخبشوخ اه هچب : ملعم ریخ. یدادعت و هلب

هب طوبرم " لصف و مینک یم زاب ار باتک دعب ما. هدروآ مدوخ هارمه

. میسرپ یم ار لگ و هایگ دنچ مان و میهد یم ناشن اه هچب هب "ار ناهایگ

( هقیقد 10): دیدج سرد هئارا

اه هچب ،هب میا هدرک هدامآ بقال" هک ار ینادلگ رد هدییور لگ هتوب : ملعم

هتوب کی :اقآ نازومآ شناد ؟ هیچ نیا اه هچب میسرپ یم و میهدیم ناشن

ارزا هدش هتشاک لگ کی حلا هب ات ،ایآ نیرفآ : ملعم . تسا نادلگ و لگ

یم ریخ ای هلب باوج : نازومآ شناد ؟ دیا هدید نآ نتشاک یادتبا

هچب زا یکی :زا ملعم ( دنشاب هتشاک مه دیاش و دنا هدید ارثکا یلو ). دنهد

هب ار وا مینک یم یعس . دهد حیضوت ات میهاوخ ،یم هداد هلب باوج هک اه

اه نآ اه هچب نداد خساپ زا .دعب مینک تیاده لگ یازجا و لگ هتوب تمس

دعب دینک هاگن تقد واب بوخ اه هچب : ملعم . میهد یم هزیاج و قیوشت ار

یم شیامن هب اه هچب یارب اهار لگ اه،و هشیر اهو هقاس عاونا

هب ار ریواصت .دعب دینک هاگن بوخ هک مییوگ یم اه هچب .هب میراذگ

هک میهاوخیم اههورگ وزا مینک یم میسقت اههورگ نیب یفداصتروط

دن نک یدنب هتسد ار گرب ، هقاس ، هشیر و هناد ، هویم لگ، هب طوبرم ریواصت

نیا شرظن ام هورگ انیس: یلعوباهورگ . دننک ثحب اهنآ دیاوف هراب ورد

مه رگید یاههورگ . درادیم هگن ار ناهایگ یاهگرب اهو ،لگ هقاس هک تسا

یضعب هک تسا نیا شرظن ام هورگ : یزار هورگ . دنهد یم یتاحیضوت

. میروخیم ار اهنآ گرب و هقاس و هشیر وام دنتسه دیفم ام یارب ناهایگ

شوگ مه رگید یاههورگ تاحیضوت وهب هداد رارق قیوشت دروم ار هورگ



یم لئاق شزرا هیقب تکراشم اهو هتفگ و تارظن یارب و میهد یم

. میهد یم همادا ار سرد دشاب تسرد اهباوج مامت رگا . میوش –

یاههورگ ،ریز یهورگ قیوشت لودج ورد مینک یم یهورگ قیوشت : ملعم

هچب هب ار ناهایگ گرب و هشیر : ملعم . مینزیم نیرفآ بسچ رب هدنهد خساپ

چیه هناد و گرب و هشیر نودب هک میهد یم حیضوت و میهد یم ناشن اه

مادک ره راک امش رظن هب اه هچب بوخ : ملعم . تشاد دهاوخن دوجو یهایگ

مهم امش رظن دوش.وهب یم کشخ مادک ره نودب هایگ هک هیچ اهنیا زا

هورگ . مسرپب ات دننک تروشم اههورگ ؟زاب هیچ هایگ تمسق نیرت

هک هایگ زا یتمسق نیلوا نوچ . دشابیم اه هشیر ام هورگ رظن : یباسح

زا سپ و هدش رهاظ هایگ یاهگرب و هقاس دعب تسا نآ هشیر دنک یم دشر

یم هناد و هویم سپس و لگ و دنک یم دشر یفاک نازیم هب نامز تشذگ

هچب . دنتسه هایگ کی تمسق نیرت مهم اه هشیر امش. رب نیرفآ : ملعم . دهد

نازیم کی هب ناهایگ همه ؟رد دنتسه مه لثم اه هشیر همه یتسار اه

دننک یم هراشا اه هشیر ندوب توافتم :هب نازومآ شناد ؟ دراد دوجو هشیر

هشیر زا یضعب : مایخ هورگ . دراد یگتسب هایگ دشر نازیم هب دنیوگ یم و

و جیوه لثم تسار یاه هشیر زا یضعب . دنتسه ناشفا یضعب و تسار اه

قیمع و زارد یاه هشیر : ناحیروبا هورگ . دنتسه یندروخ هچبرت و برت

یارب ناشفا یاه هشیرو . تسا مک بآ هک تسا بسانم ییاهاج یارب

دروم اهار هورگ : ملعم . دراد دوجو ناوارف بآ هک تسا بسانم ییاهاج

نیرفآ بسچرب هدنهد خساپ یاههورگ مسا ریز و میهد یم رارق قیوشت

.ورد مینک یم لماک ار هشیر دروم رد اههورگ تاحیضوت : ملعم . مینز یم

وبا هورگ . دننک تروشم مه اب میهاوخیم اه هورگ ،زا ناهایگ هقاس دروم

اهگرب هب وماالحار :1-بآ دنک یم فیرعت نینچنیا ار هقاس انیس:راک یلع

. دناسر یم هایگ یاه تمسق ریاس هب ار هدش هتخاس یاذغ -2. دناسر یم

اب ملعم . دنراد توافت مه اب یدنلب و تماخض رظن اهزا هقاس : یزار هورگ

اههورگ ریاس هدنیامن دنا،زا هداد تسرد خساپ هک یی اههورگ قیوشت



اه هچب : ملعم . دننک میسرت ناهایگ هقاس ات دنچ ولبات یور هک دهاوخیم

. دینک یدنب هتسد ار اهلگ روطچ هک دهد یم دای امش هب یدعب عوضم

هارمه هتساوخ اه هچب بقال"زا هک ار توافتم ی اهلگ زا یدادعت : ملعم

و اهتوافت هب هجوت اراب اهنآ دهاوخیم اهنآ وزا دهد یم اههورگ هب دنروایب

رد ار یتوافت هچ اه هچب : ملعم . دننک یدنب هتسد دنراد هک یی -اه تهابش

و هزادنا و اهگرب لگ دادعت رظن :زا یزار هورگ ؟ دینک یم هدهاشم اهلگ لکش

هدیبسچ مه هب اهگربلگ زا یضعب اه،ثمال" گرب لگ نتفرگ رارق زرط و گنر

دننام دنتسه ادج مه اهزا گربلگ زا یضعب یلو ( رفولین و یسلطا ) دنا

اهار لگ دیناوت یم لکش دنچ ،هب دینک هدهاشم اهار :لگ ملعم . هنوباب لگ

یتوافتم یاه خساپ اه هورگ ؟ دینک یدنب هقبط اه نآ یاه گرب لگ یور زا

نتفرگ رارق زرط و اهگرب لگ دادعت یور :زا یباسح هورگ . دنهد یم هئارا

دهدیم هئارا هبکالس ار دوخ یدنب هتسد : ناحیروبا هورگ اه. گرب لگ

یلودج . تسا هدرک یدنب هتسد اهنآ ی اهگربلگ د ادعت هب هجوت اراب اهلگو

دادعت نآ رگید تمس ورد لگ –مان لودج تمس کی رد دنا هدرک مسر

دروم ار هدنهد هئارا یاه هورگ : ملعم . تسا هدش هتشون نآ یاهگربلگ

دنک. یم یسررب زین ار اههورگ ریاس یاه خساپ هداد رارق قیوشت

ناشن اراب ناهایگ ثحب همادا و دهد یم هقاس دروم رد یتاحیضوت : ملعم

همخت نیا هک دسرپ یم اه هچب وزا دهدیم همادا اه هچب هب یا همخت نداد

.زا دنزادرپ یم شواک هب نازومآ شناد لا وس نیا .اب تسا هدمآ اجک زا

. دنهد هئارا هبکالس ادهن دروم رد ار دوخ یاه هتفای میهاوخ یم اههورگ

یم رارق قیوشت دروم ار دنا هداد هئارا یتسرد یاه خساپ هک ییاههورگ و

ریثکت هقیرط اهو هناد ریاس دروم رد میهاوخیم اههورگ هیقب .وزا میهد

زاو . دنزادرپب رظن لدابت و ثحب هب دشر یارب هناد تاجایتحا و دشر و

بآ لخاد میا هدرک هدامآ بقال" هک اهار هناد زا یدادعت میهاوخیم اه هچب

یا هپل .(کی دننک یدنب هتسد نآ یاه هپل دادعت ظاحل ارزا اهنآ و دنناسیخب

یا هپل کت یاه هناد مسا و دننک یم مسر ار یلودج اههورگ یا). هپل ،ود



تاحیضوت زا دعب . دنسیونب مادک ره هب صوصخم یاج رد ار یا هپل وود

ناشدوخ میهاوخیم نوچ ) میهدیم هئارا یرصتخم یلیخ حیضوت اههورگ

امش کمک اب یدعب تاسلج هللارد ءاشنا هک مییوگ یم )و دننک قیقحت

وخال یدنب عمج درک. میهاوخ یسررب لصفم روط هب ار هورگ ره نازیزع

ملعم ییامنهار اهواب هچب طسوت شخب نیا ( هقیقد 4): ییوگ هص

. مینک یم هدافتسا زین هتخت یور یاه هتشون .زا دریگ یم تروص

؟ دیا هتفرگ دای ییاه زیچ هچ زورما هک دییوگب مهاوخ یم اه هچب : ملعم

. دریگ یم رارق قیوشت درومو دهد یم یحیضوت یسک :ره نازومآ شناد

تسا المز ناهایگ دشر یارب هچنآ – هایگ دشر لحارم - دایگ یازجا }

هناد یدنب هتسد اهنآ- یاه گربلگ دادعت هب هجوت اب اهلگ یدنب هتسد –

یاه باتک اه هچب : ملعم اه} هشیر عاونا یا)– هپل وود یا هپل اه(کت

مینیبب ات دناوخب ار دیدج سرد ناتناتسود زا یکی ات دینک زاب ار دوخ

. تسا هتفرگ رظن رد ناهایگ دروم رد ام یارب یبلا ج بلا طم هچ باتک

شناد . مینک یم هراشا مه باتک ریواصت هب ندناوخ نیح رد هتبلا

یاه لودج رد خیلا یاهاج نتشون – باتک نتم ندناوخ : نازومآ

هتفای اراب دوخ یاه هتفای و باتک ریواصت هب هجوت 31و32- تاحفص

هبکال ارار اهنآ توافت یهورگ تروص وهب دننک هسیاقم نادنمشناد یاه

دوش یم هدیسرپ هک وساالیت ( هقیقد 3): ینایاپ یبایشزرا . دنهد هئارا س

: هنومن ناونع .هب دریگ یم رب رد ار سرد یاوتحم و فادها و

( یشناد دنک.( نایب ار ناهایگ زا یفیرعت -1

( یشناد ). دیوگب ار یا هپل کت هایگ ود 2-مان



دناوت یم هلحرم :نیا هتکن )و...{ مهف و کرد ). تسیچ هقاس فیاظو -3

{. ددرگ هئارا یدنب عمج هلحرم هارمه هب

( هقیقد 2): فیلکت نییعت

: دوش یم کیکفت هلحرم وود تروص ود هب هلحرم نیا

یس کال فیلکت - فلا

کالس: فیلکت - فلا لزنم فیلکت ب-

میسرت اهلگ و ناهایگ عوض وم اب ییاه یشاقن ات میهاوخ یم اه هچب زا

فیلکت .ب– دننک یزیمآ گنر ارنآ یاهلگ و اهگرب ، هقاس اه، هشیر . دننک

: لزنم

. دعب هسلج یارب دش هتفگ زورما هک یبلا طم رورم و ندرک هدامآ -1

هچرتفد کی نآ رد هک میهد )یم راک دحاو ) هتسب کی هورگ ره 2-هب

یم اه هچب زا هک گرب کی و تسا ناهایگ تایصوصخ دروم رد کچوک

زا تمسق کی دروم ،رد دوخ هحفص باالی هتشون هب هجوت اتاب میهاوخ

و قیقحت هورگ جنپ لگ)زا – هناد – هویم – گرب – هقاس – هشیر ) هایگ



سیردت دعب هسلج ات دننک یروآ عمج ریوصت و بلا طم و دننک یسررب

جنپ "کالسهب احیجرت دوش.( ماجنا اههورگ طسوت ناهایگ ینوگانوگ

دش) دهاوخ میسقت هورگ

نایاپ


