
 

 

 ؟تسیچ دادعتسا تیریدم
 دادعتسا تیریدم فیرعت
 هعسوت ،الاب تیفیک اب نانکراک ظفح و بذج لماش هک تسا تباث دنیآرف کی دادعتسا تیریدم
 .تسا اهنآ درکلمع دوبهب یارب موادم هزیگنا داجیا و اهنآ یاهتراهم
 دادعتسا تیریدم یلصا فده
 تکرش رد تدم ینالوط رد هک تسا هزیگنا اب یناسنا یورین داجیا دادعتسا تیریدم یلصا فده
 .دنامب امش
 .دوب دهاوخ توافتم رگید تکرش هب تکرش کی زا رما نیا هب یبایتسد قیقد شور

 
 یناسنا عبانم رد دادعتسا تیریدم
 .دریگیم رب رد ار یناسنا عبانم یاه تیلوئسم زا یرایسب یعیبط روط هب اهدادعتسا تیریدم
 تیریدم ،یناسنا عبانم شخب نتشاد لیلد هب طقف هک تسین یفاک راظتنا ،لاح نیع رد
 .تسین یفاک اهدادعتسا

 هدش یحارط امش تکرش یارب طقف هک دیشاب هتشاد دادعتسا تیریدم یژتارتسا کی دیاب امش
 .دینک بسک هنیهب جیاتن ات دشاب
 اهدادعتسا تیریدم تیمها
 ییاراد نیرت مهم نیقی روط هب ،تسا نادنمراک هدهع رب نآ هیامرس هک تسا نیا هداس خساپ

 .دنتسه امش نادنمراک امش تکرش
 .دیناسرب رثکادح هب ار نادنمراک شزرا ات دنک یم کمک امش هب دادعتسا تیریدم
 دادعتسا تیریدم یژتارتسا
 .تسا دادعتسا تیریدم لدم ساسا رب دادعتسا تیریدم یژتارتسا کی
 هچ هب امش هک دنک صخشم حوضو هب و دشاب هتشاد تقباطم امش نامزاس فادها اب دیاب نیا
 .دیراد زاین یدادعتسا عون

 .دیهدیم نامزاس دادعتسا تیریدم یژتارتسا ساسا رب ار دادعتسا تیریدم دنیارف امش



 

 

 .دینک باختنا دیناوتیم هک دراد دوجو فلتخم یژتارتسا دنچ
 :١ هرامش یژتارتسا
 دینک مادختسا رترب نادنمراک طقف
 :تسا حضاو یژتارتسا نیا یایازم
 .دینکیم ادیپ ار رترب دادعتسا هلصافالب امش •
 .دنسریم الاب درکلمع هب رت عیرس ًالامتحا و تشاد دنهاوخ یبوخ درکلمع نادنمراک •
 .دیهد دشر رت عیرس ار دوخ تکرش دیتسه رداق امش •
 .دیراد یرتشیب یگدامآ تارطخ و اهشلاچ یارب امش •
 :دراد دوجو بیاعم زا یخرب ، لاح نیا اب
 نآ هنیزه ،دینک ادیپ زاین یرگید صخش مادختسا هب تیاهن رد رگا و تسا نارگ نآ یهنیزه •

 .دش دهاوخ رتشیب یتح
 .دشاب رتراوشد تسا نکمم رترب دادعتسا ظفح •
 یرت هدرتسگ هورگ زا دیهاوخیم ًالامتحا اریز ،دشکب لوط رتشیب تسا نکمم مادختسا دنور •

 .دینک باختنا اهادیدناک زا
 .دشاب زیگنارب شلاچ دناوتیم رترب یاهدادعتسا اب میت تیریدم •
 درکلمع و دوش تباقر هب رجنم دناوتیم میت کی رد نانکیزاب یلاع دح زا شیب دوجو •

 .دبای شهاک نانکیزاب

 
 :٢ هرامش یژتارتسا
 اهنآ هعسوت و راد هدنیآ ناصصختم مادختسا
 :تسا تیزم نیدنچ یاراد مود هنیزگ نیا



 

 

 تقو و دیراد زاین یروف دادعتسا هب رگا .دینک ادیپ ار رظن دروم دادعتسا رت عیرس دیناوتیم •
 .دشاب مزال تسا نکمم نیا ،دیرادن رترب نادنمراک یوجتسج یارب یفاک

 .درک دیهاوخ ییوج هفرص دوخ یاههنیزه رد دایز لامتحا هب •
 .دوش لیدبت رادافو و رهام یا هفرح کی هب هک دراد ار ییاناوت نیا دنمراک •
 رترب یرجم کی یارب هک یغلبم نامه اب ار راد هدنیآ صصختم هس یتح ای ،ود دیناوت یم •

 .دینک مادختسا ،دینکیم مادختسا
 :زا دنترابع یلصا بیاعم
 .دنک دشر رتدنک تسا نکمم امش تکرش •
 نیا .دننکیم مادختسا ار دنرادن یفاک شناد هک دارفا نیا ،رترب یاهدادعتسا اب هسیاقم رد •

 .دوش رت نییاپ درکلمع هب رجنم دناوتیم
 مادختسا ار رگید درف کی دشاب مزال تسا نکمم ،دیآرب شقن نیا هدهع زا دناوتن دنمراک رگا •

 .دینک
 .تسا هعسوت رد رتشیب یراذگ هیامرس مزلتسم رما نیا •
 .دیدرگرب ١ هنیزگ هب دیاب امش و دوش بارخً الماک یژتارتسا تسا نکمم •

 
 :٣ هرامش یژتارتسا
 دینک بیکرت ار ٢ و ١ یاهیژتارتسا
 :دنک یم فیصوت ار یژتارتسا نیرتهب لوق لقن نیا
 مارتحا و یتخسرس ،یراکمه درکلمع نیا .تسین دارفا دادعتسا زا یعبات امش میت تردق"

 ".تساهنآ لباقتم
 :زا دنترابع قوف دروم ود نیا بیکرت یایازم ،رخآ رد
 .دهد یم ار یژتارتسا ود ره نیرتهب امش هب نیا •
 دوجوم یاهدادعتسا و دیدج یاهمادختسا زا یبیکرت زا دهدیم ناکما امش هب نینچمه •

 .دیوش دنمهرهب



 

 

 هب )ناوج نادنمراک لاثم ناونع هب( بوخ هوقلاب ناصصختم و رترب یاهدادعتسا نتشاد •
 .دنکیم کمک اهنآ رد هزیگنا داجیا و ناصصختم رت عیرس دشر
 شزومآ نانکراک ریاس هب دنناوتیم رترب یاهدادعتسا ،دوشیم شناد لاقتنا هب رجنم نیا •

 .دنهد
 :دراد دوجو بیع کی ،لاح نیع رد
 کی هب یدنبیاپ ،)دودحم هجدوب ای دشر هب یروف زاین دننام( دیراد یصاخ طیارش رگا •

 .دشاب رت بسانم تسا نکمم دحاو یژتارتسا


