
 ای یرجم طسوت حرط لاسراو تبث
رایشهوژپ متسیس رد حرط نایرجم

 نواعم طسوت حرط ناونع ایآ
 ؟ دوش یم دیئات یشهوژپ

 ساسارب رواد 3-2 هب حرط لاسرا
یشهوژپ سانشراک طسوت عوضوم

 یرجم هب تدوع

 یرواد ار حرط عقوم هب نارواد ایآ
 ؟ دننک یم

 رواد اب ددجم سامت
  یط یرواد ماجنا تهج

هتفه 2

 زا سپ ار حرط رواد ایا
؟دومن یسررب یریگیپ  رواد ضیوعت

 یرواد هجیتن مالعا و یسررب
 رواد طسوت

 طسوت نارواد رظن تفایرد
 یشهوزپ سانشراک

 طسوت یرجم هب نارواد رظن لاسرا
 و حالصا تهج یشهوژپ سانشراک

 هدش هداد صیخشت صقاون عفر

 عقوم هب ار حرط یرجم ایآ
 ؟ دیامن یم حالصا

 نییعت و یرجم اب سامت
 ماجنا تهج ینامز تلهم

 تاحالصا

 رد ار حرط یرجم ایآ
 هدش نییعت نامز تدم

 ؟ دیامن یم حالصا

 تیاهن رد و ددجم سامت
 حرط ویشرا

 حرط یرجم طسوت نارواد هب خساپ

 دیئات نارواد طسوت حرط ایا
 ؟ دوش یم

 رد هدش حالصا حرط ندرک حرطم
 هدکشناد یشهوژپ یاروش هسلج

  یشهوژپ نواعم طسوت

 عفر تهج یرجم هب تدوع
 تاحالصا ماجنا و صقاون

 نارواد هب هدش حالصا حرط لاسرا
 طسوت ییاهن دیئات ذخا تهج

یشهوژپ سانشراک

 طسوت هدش حالصا حرط لاسرا
 یشهوژپ سانشراک هب یرجم

 ریخ

یلب

ریخ

یلب

 ریخ

 یلب

 ریخ

یلب

 ریخ

 یلب

 ریخ

یلب

 یاه حرط بیوصت و یرواد دنیارف
 رایشهوژپ متسیس رد یشهوژپ

 : دنیآرف نابحاص
 یدیحوت رهوگ

 یجوا نیهم
 : دنیآرف نامز تدم

 هام 1

 اضعا بیوصت دروم حرط ایآ    
  ؟ دریگ یم رارق

 عفر تهج یرجم هب حرط تدوع
 ءاضعا طسوت هدش هتفرگ تالاکشا

 حرط هب ندومن همیمض و هسلجتروص هیهت
 یشهوژپ سانشراک طسوت هدش بیوصت

 ریخ

 یلب

 یشهوژپ تنواعم هب هدش دییات حرط لاسرا
 دادرارق دقع تهج هاگشناد

  یرجم طسوت تاحالصا ماجنا

 طسوت تاحالصا ماجنا
 یرجم

1

1



 هب رترب رگشهوژپ باختنا مرف و همان نییآ لاسرا
 زا هدکشناد یشهوژپ نواعم طسوت نارگشهوژپ

 نویساموتا قیرط

 یضاقتم دارفا طسوت مرف لیمکت

 هیلک هارمه هب هدش لیمکت مرف لاسرا
 نواعم هب یضاقتم درف طسوت تادنتسم

 هدکشناد یشهوژپ

 سانشراک هب یضاقتم دارفا هدنورپ عاجرا
 نواعم طسوت هیلوا یسررب تهج یشهوژپ

 هدکشناد یشهوژپ

 لماک یلاسرا کرادم ایآ
؟ تسا

 طسوت یضاقتم دارفا هب یهد زایتما و یسررب
 هدکشناد یشهوژپ سانشراک

 سیئر ،یشهوژپ نواعم روضح اب هسلج لیکشت
 باختنا تهج یشهوژپ سانشراک و هدکشناد

زایتما نیرتشیب اب یاه هدنورپ

 یشهوژپ تنواعم هب بختنم یاه هدنورپ لاسرا
 هدکشناد یشهوژپ سانشراک طسوت هاگشناد

 عفر تهج یضاقتم درف هب عاجرا
 یشهوژپ سانشراک طسوت صقاون

 ریخ

 یلب

 رترب رگشهوژپ نییعت

 هتفه 2 :دنیارف ماجنا نامز تدم
 : دنیارف نابحاص
 یدیحوت رهوگ

 یجوا نیهم



 رودص تهج یشهوژپ سانشراک هب وجشناد هعجارم
 همان یفرعم

 یشهوژپ سانشراک طسوت همان یفرعم میظنت

 نویساموتا قیرط زا یشهوژپ سانشراک طسوت همان عاجرا
 هب تشونور و ءاضما تهج هدکشناد یشهوژپ نواعم هب

راضحتسا تهج هاگشناد تسارح

 هدکشناد یشهوژپ نواعم طسوت همان ءاضما

 هطوبرم زکارم هب هناخریبد لوئسم طسوت همان عاجرا

 قیرط زا یشهوژپ نواعم طسوت همان یفرعم عاجرا
  هدکشناد هناخریبد هب نویساموتا

 یشهوژپ همان یفرعم رودص

 : دنیارف نابحاص  هقیقد 30 : دنیارف نامز تدم
 یجوا نیهم
 یدیحوت رهوگ



 هب باتک زایتما نییعت رب ینبم هدنسیون یاضاقت تفایرد
یشهوژپ سانشراک طسوت باتک زا هخسن هس هارمه

  تاراشتنا یاروش هسلج لیکشت
 رواد نییعت و باتک یسررب تهج

 ءاضعا طسوت یصصخت رواد 3 نییعت
  اروش

 نارواد هب یرواد مرف و باتک لاسرا
 یشهوژپ سانشراک طسوت یباختنا

 ار جیاتن ررقم دعوم رد نارواد ایآ
 ؟ دنیامن یم لاسرا

 نارواد طسوت یرواد یاه مرف لاسرا

 طسوت یرواد هجیتن تفایرد
 یشهوژپ سانشراک

 تهج نارواد اب ددجم سامت
ینامز تلهم نییعت و یروآدای

هتفه 2 

 تاراشتنا یاروش هسلج لیکشت
 ییاهن زایتما تهج

 مامضنا هب هدکشناد  تاراشتنا یاروش هسلجتروص لاسرا
 تاراشتنا یاروش هب  یرواد یاه مرف و باتک زا هخسن هس

 یشهوژپ سانشراک طسوت هاگشناد

 زا سپ ار باتک رواد ایآ
 ؟دومن یرواد یریگیپ

  رواد ضیوعت

 یلب

 ریخ ریخ

 یلب

 باتک یشهوژپ زایتما نییعت

 هام 1 : دنیارف نامز تدم

  : دنیارف نابحاص
 یدیحوت رهوگ

 یجوا نیهم



 یقیوشت هیاپ رب ینبم یملع تئیه ءاضعا تساوخرد
  

 ءاضعا طسوت یقیوشت هیاپ مرف لیمکت
 یملع تئیه

 هیلک هارمه هب هدش لیمکت مرف لاسرا
 نواعم هب یملع تئیه طسوت تادنتسم

 هدکشناد یشهوژپ

 سانشراک هب یملع تئیه ءاضعا هدنورپ عاجرا
 نواعم طسوت هیلوا یسررب تهج یشهوژپ

 هدکشناد یشهوژپ

 لماک یلاسرا کرادم ایآ
؟ تسا

 تئیه ءاضعا تالاقم هب یهد زایتما و یسررب
 هدکشناد یشهوژپ سانشراک طسوت یملع

 سیئر ،یشهوژپ نواعم روضح اب هسلج لیکشت
 یسررب تهج یشهوژپ سانشراک و هدکشناد

ییاهن

 هیلک هارمه هب  یقیوشت هیاپ رب ینبم همان لاسرا
 یشهوژپ تنواعم هب یملع تئیه یشهوژپ تادنتسم

 هدکشناد یشهوژپ نواعم طسوت هاگشناد

 عفر تهج یملع تئیه هب عاجرا
 یشهوژپ سانشراک طسوت صقاون

 ریخ

 یلب

  یملع تئیه ءاضعا یقیوشت هیاپ

 زور 2 :دنیارف ماجنا نامز تدم
 : دنیارف نابحاص
 یدیحوت رهوگ

 یجوا نیهم



 هارمه هب باتک پاچ رب ینبم هدنسیون یاضاقت تفایرد
یشهوژپ سانشراک طسوت باتک زا هخسن هس

 هدکشناد تاراشتنا هتیمک رد حرط
  یشهوژپ سانشراک طسوت

 ءاضعا طسوت یصصخت رواد 3 نییعت
 باتک یرواد و یسررب تهج اروش

 هب یرواد مرف و باتک، همان لاسرا
 سانشراک طسوت یباختنا نارواد

 یشهوژپ

 ار جیاتن ررقم دعوم رد نارواد ایآ
 ؟ دنیامن یم لاسرا

 نارواد طسوت یرواد یاه مرف لاسرا

 تهج نارواد اب ددجم سامت
ینامز تلهم نییعت و یروآدای

هتفه 2 

 تاراشتنا یاروش هسلج لیکشت
 ییاهن میمصت و باتک یسررب تهج

 ییاهن 

 مامضنا هب هدکشناد  تاراشتنا یاروش هسلجتروص لاسرا
 تاراشتنا یاروش هب  یرواد یاه مرف و باتک زا هخسن هس

 یشهوژپ سانشراک طسوت هاگشناد

 زا سپ ار باتک نارواد ایآ
 ؟دندومن یرواد یریگیپ

  رواد ضیوعت

 یلب

 ریخ

 ریخ

 یلب

  همجرت ای فیلات بتک یرواد

 هام 1 : دنیارف نامز تدم
  : دنیارف نابحاص
 یدیحوت رهوگ

 یجوا نیهم

 بوچراچ رد باتک پاچ ایا
 تاراشتنا یاروش یاهتسایس

  ؟دشاب یم

 هدنسیون هب باتک تدوع
 حیحصت تهج

 طسوت باتک حیحصت
 هدنسیون

 ریخ

 یلب

 یلب

 ریخ

 طسوت هدنسیون هب نارواد رظن لاسرا
 و حالصا تهج یشهوژپ سانشراک

 هدش هداد صیخشت صقاون عفر

 هدنسیون طسوت تاحالصا ماجنا

 دیئات نارواد طسوت باتک ایا
 ؟ دوش یم

 عفر تهج یرجم هب تدوع
 تاحالصا ماجنا و صقاون

 نارواد هب هدش حالصا باتک لاسرا
 طسوت ییاهن دیئات ذخا تهج

یشهوژپ سانشراک

 هدنسیون طسوت باتک ددجم لاسرا
 یشهوژپ سانشراک هب

  دیئات هسلج رد باتک ایا
؟ دوش یم

 یلب

 ریخ

 یلب

1

1



   ءاقترا رب ینبم یملع تئیه ءاضعا تساوخرد

 تئیه ءاضعا طسوت هطوبرم مرف لیمکت
 یملع

 هیلک هارمه هب هدش لیمکت مرف لاسرا
 نواعم هب یملع تئیه طسوت تادنتسم

 هدکشناد یشهوژپ

 سانشراک هب یملع تئیه ءاضعا هدنورپ عاجرا
 نواعم طسوت هیلوا یسررب تهج یشهوژپ

 هدکشناد یشهوژپ

 مزال طورش یملع تئیه ایآ
 ؟دراد ءاقترا تهج ار

 یملع تئیه ءاضعا یشهوژپ هدنورپ یسررب
 هدکشناد یشهوژپ سانشراک طسوت

 نواعم روضح اب  هسلج لیکشت
 سیئر و یشزومآ نواعم ،یشهوژپ

هدنورپ یسررب تهج هدکشناد

 نواعم هب یملع تئیه یشهوژپ کرادم هیلک لاسرا
 یشهوژپ سانشراک طسوت هدکشناد یشزومآ

  یملع تئیه هب کرادم تدوع
 ریخ

 یلب

  یملع تئیه ءاضعا ءاقترا

 :دنیارف ماجنا نامز تدم
 هام 1

 : دنیارف نابحاص
 یدیحوت رهوگ

 یجوا نیهم

 وضع تهج مزال تازایتما بسک
 یملع تئیه

 دیئات دروم هدنورپ ایآ
؟ دشاب یم

یلب

 ریخ

 تئیه یشهوژپ کرادم ایا
؟دشاب یم لماک یملع

 یاه تیلاعف هیلک هب یهد زایتما 
 طسوت یملع تئیه ءاضعا یشهوژپ

 هدکشناد یشهوژپ سانشراک

 ریخ

 یلب

 عفر تهج یملع تئیه هب عاجرا
 یشهوژپ سانشراک طسوت صقاون



 هنالاس عیفرت رب ینبم یملع تئیه ءاضعا تساوخرد
  

 ءاضعا طسوت عیفرت مرف لیمکت
 یملع تئیه

 هیلک هارمه هب هدش لیمکت مرف لاسرا
 نواعم هب یملع تئیه طسوت تادنتسم

 هدکشناد یشهوژپ

 سانشراک هب یملع تئیه ءاضعا هدنورپ عاجرا
 نواعم طسوت هیلوا یسررب تهج یشهوژپ

 هدکشناد یشهوژپ

 لماک یلاسرا کرادم ایآ
؟ تسا

 تئیه ءاضعا تالاقم هب یهد زایتما و یسررب
 هدکشناد یشهوژپ سانشراک طسوت یملع

 نواعم هب هدش دییات مرف هارمه هب کرادم هیلک لاسرا
یشهوژپ سانشراک طسوت هدکشناد یشزومآ

 عفر تهج یملع تئیه هب عاجرا
 یشهوژپ سانشراک طسوت صقاون

 ریخ

 یلب

  یملع تئیه ءاضعا هنالاس عیفرت

 زور 2 :دنیارف ماجنا نامز تدم

 : دنیارف نابحاص
 یدیحوت رهوگ

 یجوا نیهم

 هب یملع تئیه یشهوژپ کرادم هیلک لاسرا
  هدکشناد یشهوژپ نواعم هب هطوبرم مرف هارمه

یشهوژپ سانشراک طسوت ءاضما و دییات تهج

 نواعم دیئات دروم ایآ
 ؟ دشاب یم یشهوژپ

 یلب

 ریخ



 تکرش تهج یملع تایه وضع یاضاقت هئارا

 هرگنک رد

 طسوت یضاقتم تساوخرد و کرادم تفایرد
یشهوژپ سانشراک

طسوت یلاسرا کرادم یسررب

 یشهوژپ سانشراک 

لماک هطوبرم کرادم ایآ

 ؟ دشاب یم 

 سانشراک طسوت هطوبرم کرادم ندرک نکسا
یشهوژپ

 یضاقتم یاضاقت رب ینبم سیون شیپ ندرک هدامآ
 طسوت کرادم ندومن همیمض و نویساموتا رد

 یشهوژپ سانشراک

 ءاضما تهج یشهوژپ تنواعم لباتراک هب همان لاسرا
یشهوژپ سانشراک طسوت

 هب هدکشناد یشهوژپ نواعم طسوت همان لاسرا و دییات
 و هنیزه تخادرپ تهج هاگشناد یشهوژپ تنواعم

 تیرومام مکح و همان یفرعم رودص

 تهج یملع تئیه هب تدوع
 سانشراک طسوت کرادم لیمکت

یشهوژپ

 ریخ

یلب

 زور 2 :دنیارف ماجنا نامز تدم

 : دنیارف نابحاص
 یدیحوت رهوگ

 یجوا نیهم

 هب یملع تئیه ءاضعا مازعا
 یجراخ و یلخاد یاه هرگنک
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