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 11 زا 2 هحفص
 

 

 990130 شیاریو

 تسا هدش داجیا یشزومآ و يراک تاسلج رد روضح و لیکشت فده اب دنمشوه هاگشناد نیالنآ تاسلج سیورس
 .دییامن رازگرب ار تاسلج يزاجم تروص هب یناسآ هب کیلک دنچ اب و یگداس هب ناوتب ات

 :دینک تیاعر ار ریز تاکن ًافطل سیورس نیا زا رتهب هدافتسا يارب :1 هتکن

 .دینک هدافتسا مورک رگرورم زا امتح

 .تسا ریذپناکما هنایار قیرط زا مه و هارمه نفلت هاگتسد قیرط زا مه سالک هب یسرتسد

 :دیهد ماجنا ماگ هب ماگ ار ریز لحارم تسا مزال سیورس نیا هب دورو يارب

o هحفص هب دورو -لوا ماگ  

 :دیوش ریز کنیل دراو دنمشوه هاگشناد نیالنآ تاسلج رد تکرش يارب

http://daanaan.daan.ir 

 
 

  :درک دیهاوخ هدهاشم هنیزگ ود روکذم یناشن رد

 مان تبث .1
 دورو .2
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o مان تبث -مود ماگ:  

 :دیهد ماجنا ار مان تبث دنیارف ادتبا ،دینکیم هدافتسا متسیس نیا زا هک تسا راب نیلوا رگا

 .دینک کیلک مان تبث همکد يور -فلا

 .دینک دراو مان تبث مرف رد ار تاعالطا -ب

 
 )يدمحا اضریلع :لاثم( .دینک دراو ار )سیورس زا هدننک هدافتسا( دوخ یگداوناخ مان و مان لماش :یگداوناخ مان و مان

 )09123456789 :لاثم( .دینک دراو ار دوخ هارمه نفلت هرامش ،مان تبث دییأت دک لاسرا يارب :لیابوم هرامش

 )0362197679 :دننام( .دینک دراو ار دوخ یلم دک :یلم دک

 .ددرگ لیمکت امش مان تبث ات دینک باختنا ار مان تبث دیلک ،دروم هس ره لیمکت زا دعب -ج

o هناماس هب دورو -موس ماگ:  

 .دینک کیلک »دورو« همکد يور یلصا هحفص رد -فلا

 .دینک دراو ار دیاهدرک مان تبث نآ اب هک یلیابوم هرامش -ب

 .دینک باختنا ار »فرصم رابکی زمر تفایرد« همکد -ج
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 باختنا ار »متسیس هب دورو« همکد و دراو ار تسا هدش کمایپ امش هارمه هرامش هب هک هیدییأت دک -د
 :دییامن

 
 نایوجشناد لنپ هب دورو
 هاگشناد نیالنآ تاسلج سیورس هب یسرتسد هزاجا هناماس قیرط زا یلاسرا تیوه زارحا دک ندرک دراو اب
  .تشاد دیهاوخ ار نایوجشناد يارب هدش فیرعت ياه سالک تسرهف نینچمه و دنمشوه
 تینما ظفح يارب متسیس زا جورخ زین و نم ياه هرود ،نم تاسلج هدهاشم ناکما ،یلصا هحفص رد
  .تسا هدش هیبعت
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  نم ياه هرود
 لقادح ای دشاب یم نآ رد روضح هب فظوم وجشناد هک ار یسرد ياهدحاو مامت تاعالطا نم ياه هرود
 دیناوت یم وجتسج ناکما زا هدافتسا اب .دهد یم شیامن ار تسا هدرک تکرش ار هرود نآ زا سالک کی
 ،هسلجره تاعالطا هب دنناوت یم شیامن ي همکد ندز اب .دینک ادیپ ار ناترظن دروم ي هرود تاعالطا
 رب هوالع تاسلج تاعالطا هب یسرتسد يارب .دشاب هتشاد یسرتسد تاسلج ریاس و هدش رازگرب تاسلج
 .دینک باختنا ار "نم تاسلج" هنیزگ امیقتسم دیناوتیم قوف شور

 
 
 
 



 11 زا 6 هحفص
 

 نم تاسلج
 هدش میسقت هدشرازگرب تاسلج و هدنیآ تاسلج شخب ود هب وجشناد ياهسالک تاعالطا ،نم تاسلج شخب رد
 شیامن ار دش دهاوخ رازگرب هدنیآ رد هک ییاه سالک تاعالطا و هدش رازگرب هک ییاه سالک تاصخشم و .تسا
  .دهدیم
 نآ تاعالطا و دنورب دوخ رظن دروم ياه سالک يرازگرب خیرات هب ،میوقت راون زا هدافتسا اب دنناوت یم نایوجشناد
  .دنیامن هدهاشم ار اه سالک

 
 

o سالک/هسلج هب دورو -مراهچ ماگ 

 رظندم سالک تاعالطا الماک وجشناد هک يدراوم رد و عیرس یسرتسد يارب ،دینک یم هدهاشم هک روطنامه
 زا سپ .ددنویپب سالک هب و هدرک دراو ار شزومآ زا یتفایرد هژاورذگ و هسلج هسانش دناوت یم ،دراد ار دوخ
 :دییامن هدهاشم ار ریز هحفص دیناوتیم ،ییوجشناد لنپ هب نیا گال

 »دورو« دیلک و دراو ار دوخ سالک/هسلج »هژاورذگ« و »هسانش« ،»تاسلج هب عیرس یسرتسد« شخب زا
 ).دیشاب هتفرگ هدنهد هئارا صخش زا دیاب ًالبق ار تاعالطا نیا( .دینک باختنا ار

 .دینک دراو یسیلگنا دیلک هحفص زا ار دادعا :2 هتکن

 

رگید ياه خیرات هب یسرتسد تهج  
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 .دینک دییأت ار ادص شخپ ناکما تسا مزال ،دیونشب ار هدنهد هئارا يادص هکنیا يارب :3 هتکن

 
 

  .دییامن هدهاشم ار ریز طیحم دیناوتیم سالک هب دورو اب

 .دوش لماک »دیاهدش دراو یتوص هسلج هب امش« هرجنپ ،قیرط زا هسلج هب امش دورو دنیارف دیهد هزاجا :4 هتکن
 .دش دهاوخ هتسب راکدوخ تروص هب هرجنپ ،دنیارف لیمکت زا سپ

 نیا يور رب ،دییأت يارب
 >>> دینک کیلک همکد
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o یلماعت تاناکما -مجنپ ماگ 

  تیعضو مالعا  -5-1

 مالعا يارب هک ییاههنیزگ .دینک تیعضو مالعا دیناوتیم ،هحفص تسار تمس نوتس رد دوخ مان رب کیلک اب
 »داتسا زا نتفرگ هزاجا« اههنیزگ نیا نیرتيدربراک زا یکی .تسا هدهاشم لباق ریز لکش رد دیراد تیعضو
 .تسا

  

 نیبرود ای نوفورکیم زا هدافتسا -5-2

 لفق نکیآ رب کیلک اب دوبن مهارف یسرتسد و دیسرپب يریوصت ای یتوص لاؤس هدنهدهئارا زا دیتساوخ رگا
 .دیهدب ار )نیبرود و( نوفورکیم هب مورک یسرتسد هزاجا ،مورک رابسردآ رانک

یسابع رسای  

سردم  

یسابع رسای  

سردم  

 >دیدنبن ار هرجنپ امش



 11 زا 9 هحفص
 

 

 یجنسرظن رد تکرش -5-3

 ،هدنهدهئارا لاؤس ندینش زا سپ تلاح نیا رد .دنک یجنسرظن ناگدننکتکرش زا و حرطم ار یلاؤس دناوتیم هدنهدهئارا
  .دینک تبث ار ناترظن ،رظن دروم هنیزگ باختنا اب دیناوتیم امش .دوشیم زاب ناتیارب یجنسرظن کچوک هرجنپ کی

 هدننکتکرش نوفورکیم ندرک لاعف -5-3

 

 لاعف ار یسک نوفورکیم دهاوخب هدنهد هئارا هچنانچ اما .تسین لاعف ناگدننکتکرش نوفورکیم يداع تلاح رد
 هئارا ای ریدم ربراک هب يداع ربراک زا شقن رییغت ابً الومعم( ،هدنهد هئارا طسوت ندرک لاعف زا سپ تسا مزال ،دنک
 .دینک باختنا ار نآ هرابود سپس و دنک کیلک ادص كرت دیلک رب راب کی ).دوشیم مهارف ناکما نیا هدنهد

u 

v 
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.دییامن باختنا ار نوفورکیم هدش زاب هرجنپ زا راب نیا )مود هلحرم رد هدش هداد شیامن نکیآ(

 

 
 

 هسلج رد نداد هئارا -5-4

 رد يرازبا هبعج ،هئارا يارب تروص نیا رد .دهدب ار ناربراک زا کی ره هب هئارا هزاجا دناوتیم هدننکرازگرب
 .دینک هدافتسا رتهب هئارا يارب اهرازبا نآ زا دیناوتیم و دش دهاوخ لاعف امش يارب هحفص پچ تمس
 .دراد دوجو زین )رازبا هبعج رد رخآ هنیزگ( هربراک دنچ هئارا ناکما نینچمه
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 جیار ياهخساپ و شسرپ

  ؟موش دراو هسلج هب )هدننک تکرش ناونع هب( مناوتیمن ارچ :1 لاؤس

 :تسا لمتحم لیلد دنچ :خساپ

 .دینکیم دراو هابتشا ار هژاورذگ ای هسلج هسانش .1
 ).دیشاب سالک رد دیناوتیم هسلج زا سپ عبر کی ات هسلج زا لبق عبر کی( تسین هسلج نامز .2
  .درادن روضح هسلج رد هدنهد هئارا .3

  ؟دنشاب هتشاد هئارا هسلج زا یشخب رد دنناوتیم ناگدننکتکرش ایآ :2 لاؤس

 ار ناربراک ریاس یسرتسد تیریدم ای هئارا یسرتسد دناوتیم هسلج زا نامز ره رد ،هسلج هدننک هئارا .هلب :خساپ
 .دهدب رظن دروم هدننکتکرش هب

 ؟دراد دوجو بایغ و روضح ناکما هسلج نیا رد ایآ :3 لاؤس

 .دنک هریخذ ار رضاح ناگدننک تکرش همه یماسا دناوت یم هدنهدهئارا .هلب


