
 

 

 ؟میشاب هتشاد بوخ یلغش هبحاصم کی هنوگچ

 یارب درف نیرتهب امش ارچ دنهدیم ناشن امرفراک هک دنتسه ییاهتیعقوم ،یلغش یاههبحاصم
 توق طاقن یور رب ،یلغش هبحاصم زا لبق تسا رتهب روظنم نیدب .دیتسه یلغش تیعقوم کی

 زیامتم نارگید هب تبسن ار امش ،اهیگژیو مادک نتشاد هک دینک صخشم و دیوش زکرمتم دوخ
 .دنکیم

 رد ،امش هب هک داد میهاوخ حیضوت امش یارب ار ییاهشور نامجنس رد ام ،هلاقم نیا رد
 ناگدننک هبحاصم تالاوس هب هک ییاهخساپ اب هارمه اهنآ هئارا یگنوگچ و ناتتوق طاقن ییاسانش
 .دنکیم کمک ،دیهدیم

 

 دینک ییاسانش ار دوخ توق طاقن

 نیا نیرتمهم زا یکی .دیهد ماحنا یگدامآ یارب ار راک دنچ دیاب ،یلغش هبحاصم کی زا لبق
 هبحاصم نآ یارب هک یلغش تیعقوم هب هک تسا ناتیاهتراهم و توق طاقن رورم ،اهراک
 زا یاهعومجم نداد ناشن دیاب یلغش هبحاصم کی رد امش فده .تسا طوبرم دیوشیم
 اب یگنهرف رظن زا هکنیا ؛دشاب دراد طابترا رظن دروم یلغش تیعقوم هب هک دشاب ناتیاهتراهم
 یارب درف هب رصحنم هنیزگ کی ناونع هب ار امش یزیچ هچ هکنیا و دیتسه قبطنم نامزاس

 تابثا امرفراک هب هبحاصم لوط رد دیاب هک تسا یدراوم هلمج زا دنکیم لیدبت اهراک یارجا
 هلاقم نیا رد ،دینکیم یناوتان ساسحا ناتتوق طاقن نایب و ندرک صخشم رد امش رگا .دوش
 .دنک کمک امش لکشم لح هب هک مینکیم نایب ار راکهار دنچ



 

 

 دینک تشاددای ار دیربیم تذل اهنآ زا هک ییاهراک

 ،راک نیا زا دعب .دراد زاین یمک نامز دیربیم تذل اهنآ زا هک ییاهتیلاعف ندرک صخشم
 سپس .دنشاب شخبتذل امش یارب اهتیلاعف نآ هک هدش ثعاب ییاهزیچ هچ دینک صخشم
 ار دراد دوجو رظن دروم یلغش تیعقوم اب هقالع دروم یاهتیلاعف نیا نیب هک یکرتشم یاهوگلا
 هلئسم لح رد الامتحا ،دیتسه تخس یاهلزاپ لح هب دنمهقالع امش رگا الثم ؛دیهد صیخشت
 .دینک کمک نامزاس هب دیناوتب ینارحب عقاوم رد

 دینک رورم ار دیاهدرک تفایرد نارگید زا هک ییاهدروخزاب

 رظن رد هدش امش یلاحشوخ ثعاب و نیسحت نارگید طسوت امش یاهراک اهنآ رد هک یدراوم هب
 رد امش تراهم ای تاطابترا یرارقرب رد امش تراهم زا نارگید تسا نکمم الثم ؛دیریگب

 زا یتبثم تینهذ ،اهدروخزاب نیا نایب اب امش و دنشاب هدرک فیرعت میت یربهر و یهدنامزاس
 .دینک داجیا امرفراک یارب ار ناتدوخ

 دیسانشب رتهب ار ناتدوخ نیالنآ یاهنومزآ اب

 و اهیدنمهقالع رتقیقد ندرک صخشم رد امش هب دنلاه و یسانش تیصخش نومزآ
 ار دنلاه تست و یسانش تیصخش تست ،نامجنس رد ام .دنکیم کمک رایسب ناتیاهدادعتسا
 .میاهدرک مهارف نازیزع امش یارب

 رد اهنآ باختنا اب هک دوشیم یتسیل لیکشت ثعاب ،توق طاقن تشاددای و ندرک صخشم
 یارب ار یبوخ جیاتن الامتحا و دنکیم رتناسآ رایسب امش یارب ار هبحاصم دنیآرف ،هبحاصم لوط
 .دروآیم ناغمرا هب امش



 

 

 

 ؟مینک هتسجرب یلغش هبحاصم ماگنه ار نامتوق طاقن هنوگچ

 دیناوتیم هنوگچ هک دینک نیرمت دیاب ،دیدرک صخشم ار دوخ یصخش توق طاقن هکنیا زا دعب
 .دیهد رارق دسرپیم امش زا هدننک هبحاصم هک یتالاوس هب خساپ رد یششوپ ناونع هب ار اهنآ

 رد ار اهنآ دیاب هک تسا هدش هدروآ تالاوس هب خساپ یزاسهدامآ یارب مهم هتکن ود اجنیا رد
 .درب راک هب هبحاصم دنیآرف لوط رد تالاوس هب یهدخساپ

 !تیمک هن ،دیوش زکرمتم تیفیک یور رب

 طاقن زا دروم جنپ ات هس یور رب ،توق طاقن ندرب راک هب رد طارفا یاج هب ،یلغش هبحاصم رد
 یتوق طاقن یور رب رتشیب .دینک هدامآ اهنآ ندرک نایب یارب ار دوخ و دینک زکرمت دوخ توق
 .تسا رظن دروم یلغش تیعقوم زاین دروم هک دینک زکرمت

 دیهد شیازفا ار دوخ توق طاقن هب هجوت ،یصخش یاه ناتساد نایب اب

 کارتشا هب ار دوخ یصخش تایبرجت اهنآ کمک اب دیناوتیم هک یاهناتساد هبحاصم لوط رد
 رتهب ار امش هک دنکیم کمک هدننکهبحاصم هب ناتساد نیا نایب .دینک ییاسانش ار دیراذگب
 .دنک دامتعا امش هب و دسانشب

 ؟میهد خساپ یلغش هبحاصم لومعم تالاوس هب هنوگچ



 

 

 رتشیب تخانش یارب نایامرفراک اما دنتسه توافتم رگیدکی اب یلغش یاههبحاصم هکنیا دوجو اب
 .دنکیم هدافتسا ناسکی تالاوس یرسکی زا الومعم ،نایوجراک

 و شمارآ داجیا ثعاب ،اهنآ یارب بسانم ییاهخساپ ندرک هدامآ و تالاوس نیا هب هجوت
 اهنآ خساپ هارمه هب لومعم لاوس جنپ هب اجنیا رد .دوشیم هبحاصم لوط رد رطاخ نانیمطا
 :مینکیم هراشا

 .هدب حیضوت تدوخ هرابرد 1

 ؟تسیچ امش توق طاقن نیرتهب 2

 ؟تسیچ امش فعض هطقن نیرتگرزب 3

 ؟دینکیم لح ار تالکشم هنوگچ 4

 ؟مینک مادختسا ار امش دیاب ام ارچ امش رظن هب 5

 .هدب حیضوت تدوخ هرابرد 1

 طاقن یفرعم یارب امش سناش نیلوا و تسا یلغش هبحاصم کی لاوس نیلوا الومعم هلمج نیا
 ار امش یلغش هچخیرات ،هصالخ روط هب هک دینک هدامآ ار یخساپ .هدننک هبحاصم هب دوخ توق
 .دنک نایب

 .دنادیمن امش زا اهنآ هک دییوگب ییاهزیچ زا سپ ،دراد ار امش هموزر هدننک هبحاصم

 ؟تسیچ امش توق طاقن نیرتهب 2

 یکمک هچ ،امش توق طاقن دننادب اهنآ هک تسا نیا لاوس نیا شسرپ زا ناگدننکهبحاصم فده
 .دنک نامزاس تیقفوم هب دناوتیم

 و دینزب رس دیاهدرک هیهت ناتتوق طاقن هک یتسیل هب ،لاوس نیا هب بسانم یخساپ هئارا یارب
 .دینک هدامآ ار بسانم خساپ ،نامزاس زاین هب بسن

 ؟تسیچ امش فعض هطقن نیرتگرزب 3

 لاوس نیا هب خساپ رد .دیسرپ دنهاوخ امش زا ناگدننکهبحاصم زا یخرب هک تسا یلاوس نیا
 .دییوگب ،دیاهداد ماحنا ناتفعض هطقن دوبهب یارب هک دوخ تامادقا زا و دیشاب قداص

 ؟دینکیم لح ار تالکشم هنوگچ 4



 

 

 هک تسا نایوجراک صاخ یاههبرجت هب ندیسر ،یشسرپ نینچ حرط زا ناگدننکهبحاصم فده
 تیعضو دیناوتب امش تسا نکمم ردقچ هک دنسرب شسرپ نیا خساپ هب ،اهنآ هب یهد سایقم اب
 .دینک هرادا نامزاس رد ار هباشم

 ،هدمآ شیپ تیعقوم هدننک هبحاصم یارب و دینک هدامآ دوخ قفوم یاههبرجت زا ییاهلاثم
 .دینک وگزاب ار هدش لصاح هجیتن و تالکشم تیریدم یگنوگچ

 ؟مینک مادختسا ار امش دیاب ام ارچ ناترظن هب 5

 یتصرف نیا .دنسرپیم امش زا ناگدننکهبحاصم هک دشاب یلاوس نیرخآ ،لاوس نیا الامتحا
 صاخ یاهتراهم زا .دیراذگب اهنآ رب یراگدنام و دنمتردق ریثات دیناوتیم نآ کمک هب هک تسا

 .دییوگب دنکیم کمک نامزاس تیقفوم هب اهتراهم نیا هنوگچ هکنیا و دوخ

 یدنب عمج

 هبحاصم دنیآرف و دوشیم یسررب نایوجراک هموزر یلغش هبحاصم زا لبق ،بوخ یاهنامزاس رد
 رد زکرمت سپ ؛تسا ینامزاس گنهرف اب وا قیبطت یسررب و وجراک اب رتشیب ییانشآ روظنم هب
 .تسا رادروخرب یرایسب تیمها زا نایوجراک یارب اهنآ حیضوت و توق طاقن ندرک صخشم

 هجیتن و بوخ یلغش هبحاصم کی نتشاد یارب یدیفم تاکن هک دش نآ رب یعس هلاقم نیا رد
 .دوش هئارا نایوجراک یارب شخب

 


