
هشقن یناسر ماگنهب و دیلوت هرادا
)زاریش یرادرهش کینورتکلا یرادرهش تیریدم(

کینورتکلا یرادرهش تیریدم
)زاریش یرادرهش یرامعم و یزاسرهش تنواعم(

ارس متسیس رواشم ربهار
)کینورتکلا یرادرهش رد ارس رواشم هدنیامن(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

: هحفص هرامش
01 -)تساوخرد تبث( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

D-__-2-1-01

یلب

 یدصتم هب هئارا و تساوخرد مرف لیمکت
زایندروم كرادم هارمه هب ناوخشیپ رتفد

یلب

 صاصتخاو نییعت تهج هقطنم هب مایپ لاسرا
یضاقتم هب مالعا و کلم هب یزاسون دک

ریخ

 هدش یفرعم ناوخشیپ رتافد هب هعجارم
تساوخرد حرط و زاریش یرادرهش یوسزا

یضاقتم هب تساوخرد تبث مرف هئارا

کلم یزاسوندک ایآ
ارس رازفا مرن رد ،تساوخرد عوضوم

؟تسا هدش فیرعت

عورش

A

ریخ

B C

و یزاسون دک دقاف کلم هدنورپ یسررب
هدنورپ و ویشرآ رد کلم دوجوم یاه هشقن

 یضاقتم كرادم هیلک نکسا و تفایرد
کلم دوجوم كرادم ویشرآ هب هجوتاب

صاصتخا و نییعت ایآ
 هشقن هیهت مزلتسم ،کلم یزاسوندک

UTM ؟تسا کلم

رکذ اب یضاقتم هب هشقن هیهت موزل مالعا
زایندروم هشقن یاه یگژیو و تاصخشم



هشقن یناسر ماگنهب و دیلوت هرادا
)زاریش یرادرهش کینورتکلا یرادرهش تیریدم(

ارس متسیس دشرا ربهار
)زاریش یرادرهش کینورتکلا یرادرهش تیریدم(

کینورتکلا یرادرهش هدنیامن
)کینورتکلا یرادرهش رد ارس رواشم هدنیامن(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

: هحفص هرامش
02 -)تساوخرد تبث( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش
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یلب

 كرادم رگید و کلم یکیزیف هشقن نکسا
کلم یکینورتکلا ویشرآ رد جرد و یلاسرا

فاقوا /كالما و دانسا تبث هرادا هب هعجارم
UTMتروصب كالپ یکیکفت هشقن هیهتو

ریخ

B

 لاسرا و هشقن تاصتخم و تاعالطا یسررب
نکسا تهج نکسا دحاو هب یکیزیف هشقن

 /ینوریب رادرب هشقن یاه تکرش هب هعجارم
کلم هشقن هیهت و هقطنم یراکمه فرط

رگید تسا مزال ایآ
یکیزیف هدنورپ رد دوجوم كرادم

؟دوش نکسا کلم

 هدنورپ رد کلم هدشن نکسا كرادم لاسرا
ویشرآ لیمکت تهج نکسا دحاو هب یکیزیف

C

زایندروم هشقن ایآ
فاقوا /كالما و دانسا تبث تارادا زا

؟تسا هیهت لباق

 هئارا و هقطنم یزاسرهش دحاو هب هعجارم
ارس دشراربهار هب نآ لیاف و یکیزیف هشقن

یلب

D

ریخ



هشقن یناسر ماگنهب و دیلوت هرادا
)زاریش یرادرهش کینورتکلا یرادرهش تیریدم(

ارس متسیس دشرا ربهار
)زاریش یرادرهش کینورتکلا یرادرهش تیریدم(

کینورتکلا یرادرهش هدنیامن
)کینورتکلا یرادرهش رد ارس رواشم هدنیامن(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

: هحفص هرامش
03 -)تساوخرد تبث( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش
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متسیس یربهار دنیآرف
یزاسرهش هچراپکی

ریخ

 کلم یزاسوندک هب هشقن ندش کنیل مالعا
هق نم ربهار هب B.T. Net متسیس قیرطزا

E

تبث تساوخرد ایآ
 و لماک ،ناوخشیپ رتفد رد هدش

؟تسا دییاتدروم

F

G

 هب دید  هشقن  کسا و UTM لیاف لاسرا
ارس قیرطزا کینورتکلا یرادرهش تیریدم

 یارب لاسرا و یضاقتم تساوخرد تبث
کینورتکلا یرادرهش رد ارسرواشم هدنیامن

 و کلم تیعضو ،تساوخرد عون لرتنک
ناوخشیپ رتفد زا یلاسرا تسویپ كرادم

هب کلم یارب هدش  ییعت یزاسوندک مالعا
تساوخرد تبث یریگیپ و ناوخشیپ رتفد

یلب

نآ صاصتخا و کلم یزاسون دک  ییعت
هق نم رد ارس دشرا ربهار طسوت کلم هب

D

ناوخشیپ رتفد هب کلم یزاسون دک لاسرا
تساوخرد تبث همادا ته  تساوخردءادبم

A



کینورتکلا یرادرهش تیریدم
)زاریش یرادرهش یرامعم و یزاسرهش تنواعم(

هشیگ
)هقطنم کینورتکلا یرادرهش هشیگ یدصتم(

کینورتکلا یرادرهش هدنیامن
)هقطنم یرادرهش رد ارس رواشم هدنیامن(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

: هحفص هرامش
04 -)تساوخرد تبث( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش
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 یاهزوجم رودص دنیآرف
)هدنورپ شدرگ( یزاسرهش

 اب ءادبم ناوخشیپ رتفد هب تساوخرد عاجرا
تساوخرد لیمکت تهج تاداریا و صقن رکذ

نایاپ

F

 لباتراک هب عاجرا و تساوخرد دییات
تساوخرد عون اب طبترم هشیگ یدصتم

یرادرهش زا هدش مالعا تاداریا و صقاون عفر
هدش تبث تساوخرد عاجرا و کینورتکلا

G

E



دیدزاب سانشراک
)هقطنم یرادرهش دادرارقفرط دیدزاب راکنامیپ(

دیدزاب رظان سانشراک
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف هرادا(

هشیگ
)هقطنم کینورتکلا یرادرهش هشیگ یدصتم(

کینورتکلا یرادرهش هدنیامن
)هقطنم یرادرهش رد ارس رواشم هدنیامن(

: هحفص هرامش
01 -)هدنورپ شدرگ( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

D-__-2-1-01

قباوس هب هجوتاب ایآ
 زا یسانشراک دیدزاب ماجنا ،کلم

؟دراد ترورض کلم

 هدنورپ تاعالطا هحفص یاهدلیفهمه لیمکت
کلم کینورتکلا ویشرآ قباطم رازفا مرن رد

عورش

 سانشراک لباتراک هب تساوخرد عاجرا
یسانشراک تهج هبترمدنلب یاه نامتخاس

 هب زاین مدع /زاین طباوض لمعلاروتسد هعلاطم
هشیگ یدصتم طسوت یسانشراک دیدزاب

یلب

یاهزوجم رودص دنیآرف
)تساوخرد تبث( یزاسرهش

 نیرخآ خیرات و عون و کلم قباوس یسررب
کلم یارب هدشذخا یاهزوجم

کلم عون هب هجوتاب
 یسانشراک ماجنا )هبترم دنلب /هاتوک(

؟تسیک هدهعرب

راکنامیپ
فرط

دادرارق

هقطنم سانشراک

یاهزوجم رودص دنیآرف
)رباعم و هعسوت( یزاسرهش

ریخ

نایاپ

یاهزوجم رودص دنیآرف
)یسانشراکدیدزاب( یزاسرهش

یاهزوجم رودص دنیآرف
)یسانشراکدیدزاب( یزاسرهش

نایاپنایاپ



دیدزاب رظان سانشراک
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف هرادا(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

دیدزاب سانشراک
)هقطنم یرادرهش دادرارقفرط دیدزاب راکنامیپ(

هشیگ
)هقطنم کینورتکلا یرادرهش هشیگ یدصتم(

: هحفص هرامش
01 -)یسانشراک دیدزاب( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

D-__-2-1-01

عورش

A

شیف لیوحت و هشیگ یدصتم هب هعجارم
 یدصتم هب یسانشراک هنیزه تخادرپ

 مالعا و کلام هب کمایپ لاسرا /ینفلت سامت
کلم رد روضح تهج دیدزاب تعاس و زور

یاهزوجم رودص دنیآرف
)هدنورپ شدرگ( یزاسرهش

 مالعا دیدزاب هنیزه تخادرپ ،کناب هب هعجارم
شیف تفایرد و هشیگ یدصتم یوسزا هدش

 یواح نامتخاس دیدزاب شرازگ مرف تنیرپ
سانشراک هب هئارا و کلم زاجم تاعالطا

 کلم یسانشراک دیدزاب تبون نییعت
دادرارق فرط راکنامیپ ناسانشراک یوسزا

کلم قباوس لرتنک و کلم هدنورپ هعلاطم
ارس رازفامرن رد ییاوه هشقن یوررب

کلم یسانشراک دیدزاب هنیزه هبساحم
کلم ژارتم دودح یانبمرب

 باسح هرامش و یسانشراک هنیزه مالعا
کلام هب راکنامیپ و هقطنم كرتشم



دیدزاب رظان سانشراک
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف هرادا(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

دیدزاب سانشراک
)هقطنم یرادرهش دادرارقفرط دیدزاب راکنامیپ(

هشیگ
)هقطنم کینورتکلا یرادرهش هشیگ یدصتم(

: هحفص هرامش
02 -)یسانشراک دیدزاب( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش
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ریخ

دیدزاب سانشراک لباتراک هب هدنورپ عاجرا
کلم ددجم دیدزاب و یسررب تهج هقطنم

،دیدزاب تاعالطا ایآ
کلام قفاوتاب و حیحص ،لماک روطب

؟تسا هدش تبث

دیدزاب جیاتن ایآ
 لوا دیدزاب شرازگ حالصا ،هقطنمرظان

؟دناد یم مزال ار

ریخ

یلب

یاهزوجم رودص دنیآرف
)رباعم و هعسوت( یزاسرهش

نایاپ

 طسوت کلم هدنورپ رد دیدزاب تاعالطا تبث
هشیگ یدصتم لباتراک هب لاسرا و سانشراک

A

 تاعالطا تبثو کلم زا یسانشراک دیدزاب
دیدزاب شرازگ مرف رد کلم دوجوم تیعضو

 ،لوا سانشراک هارمه هب دیدزاب ماجنا
دیدزاب شرازگ مرف لیمکت و کلم تشادرب

هب هقطنمرظان یوسزا یبتک روتسد رودص
دیدزاب شرازگ حالصا تهجدیدزاب سانشراک

یلب

 طسوت کلم هدنورپ رد دیدزاب شرازگ حالصا
هشیگ یدصتم لباتراک هب لاسرا و سانشراک

 رظان یوسزا لوا دیدزاب شرازگ یبتک دییات
دیدزاب سانشراک هب هئارا و هقطنم



کالما تیریدم
)زاریش یرادرهش یلام و یرادا تنواعم(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

کالما دحاو
)هقطنم یرادرهش(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاهقطنم یرادرهش یزاسرهشوین   رادا(

دیدزاب سانشراک
)هقطنم یرادرهش دادرارقفرط دیدزاب راکنامیپ(

: هحفص  رامش
01 -)رباعم و هعسوت( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: کردم دک
: شیاریو  رامش
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ریخ
عوضوم کلم ایآ

و ریسمدروم یاراد  دنورپ
؟تهقطنم یرادرهش یزاسا ربعم ضیرعت

ریخ

 هشقن یور کلم لحم یهقطنم یرادرهش یزاسررب و نییعت
دیدج و یمیدق یلیصفت حرط

یاهزوجم رودص دنیآر 
)یهقطنم یرادرهش یزاسانشراکدیدزاب( یزاهقطنم یرادرهش یزاسرهش

عورش

 ییامناج نییعت و تهقطنم یرادرهش یزاساوخرد  رامش باختنا
سردآ ساهقطنم یرادرهش یزاسارب ارهقطنم یرادرهش یزاس را  ا رن هسقن رد کلم

کلم ربعم ضرع و یربراک ،هطباض نییعت
کلم ریسمردرادقم نییعت تهج

یلب

A

کلام تهقطنم یرادرهش یزاساوخرد ایآ
تخاهقطنم یرادرهش یزاس هناورپ رودص هب طوبرم

؟تهقطنم یرادرهش یزاسا کلم یارب
یلب

یلب

و کالما تیریدم دنیآر 
)یئ ج کلمت( یضارا

دروم تحاسم ایآ
 زا شیب دوش کلمت دیاب هک ریسم

؟تهقطنم یرادرهش یزاسا عبرمرتم200

ریخ

و کالما تیریدم دنیآر 
)نالک کلمت( یضارا

B



ناسرتامدخ یاهنامزاس
)فاقوا هرادا /قرب تکرش /یرهشراطق نامزاس(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

کالما دحاو
)هقطنم یرادرهش(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوین  هرادا(

دیدزاب سانشراک
)هقطنم یرادرهش دادرارقفرط دیدزاب راکنامیپ(

: هحفص هرامش
02 -)رباعم و هعسوت( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: کردم دک
: شیاریو هرامش

D-__-2-1-01

ریخ
عوضوم کلم ایآ

 یرهشراطق هاگتسیا کیدزن هدنورپ
؟تسا هت رگرارق

یلب

 کلم یارب تی رشم قح دلی  دییات
فکورب مر  رد تساوخرد عوضوم

یلب

C

یلب

A

ربعم ضیرعت ایآ
 تساوخرد عوضوم کلم هب طوبرم

؟تسا رتم12 زاشیب

ریخ
عوضوم کلم ایآ

تخادرپ لومشم ،تساوخرد
؟تسا تامدخ هس

 یرهشراطق نامزاس زا مالعتسا همان هیهت
کلام هب هئارا و کلم فیلکت نییعت تهج

B

همان هئارا ،یرهشراطق نامزاس هب هعجارم
همان خساپ ت ایرد یریگیپ و مالعتسا

 بسحرب همان عوضوم کلم فیلکت نییعت
یرادرهش زا یضاقتم تساوخرد عون

 زا روتنک بصن لاس مالعتسا همان هیهت
کلام هب هئارا و قرب یورین عیزوت تکرش

 هئارا ،قرب یورین عیزوت تکرش هب هعجارم
خساپ ت ایرد یریگیپ و مالعتسا همان

D

ریخ



ناسرتامدخ یاهنامزاس
)فاقوا هرادا /قرب تکرش /یرهشراطق نامزاس(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

کالما دحاو
)هقطنم یرادرهش(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوین  هرادا(

دیدزاب سانشراک
)هقطنم یرادرهش دادرارقفرط دیدزاب راکنامیپ(

: هحفص هرامش
03 -)رباعم و هعسوت( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: کردم دک
: شیاریو هرامش
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ریخ

عوضوم کلم ایآ
 هناورپ و دنس یاراد ،تساوخرد

؟تسا تخاس
یلب

D

 بسحرب همان عوضوم کلم فیلکت نییعت
یرادرهش زا یضاقتم تساوخرد عون

E

C

 ای ندوب یفقو تیعضو مالعتسا همان هیهت
کلام هب هئارا و فاقوا هرادازا کلم ندوبن

 هئارا ،هیریخروما و فاقوا لک هرادا هب هعجارم
خساپ ت ایرد یریگیپ و مالعتسا همان

 بسحرب همان عوضوم کلم فیلکت نییعت
یرادرهش زا یضاقتم تساوخرد عون

 ای لومشم( تامدخ مهس دلی  لیمکت
دمآرد هرادا رد لوصو تهج )لومشمریغ

 و کلم ریسمدروم تحاسم هبساحم
ریسمدروم رسک زا سپ هدنامیقاب تحاسم

دیدزاب شرازگ رد ایآ
 کلمدنسزا دوجوم عضو تحاسم

؟تسا رتشیب یلیخ

یلب

کلم تحاسم ه اضا هب یگدیسر همان هیهت
یرادرهش کالما تیریدم هب لاسرا و

ریخ

شور  دنیآر 
یضارا و کالما



ناسرتامدخ یاهنامزاس
)فاقوا هرادا /قرب تکرش /یرهشراطق نامزاس(

دمآرد هرادا
)هقطنم یرادرهش یزاسون و دمآرد هرادا(

کالما دحاو
)هقطنم یرادرهش(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشو ن  هرادا(

تامالعتسا هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و  ن  هرادا(

: هحفص هرامش
04 -)رباعم و هعسوت( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: کردم دک
: شياريو هرامش
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ناياپ

ریخ

E

کلام تساوخرد ايآ
کلم رد زاس و تخاس هب طوبرم

؟تسا رظندروم
 لب

 زا سپ کلم هدنامیقاب داعبا دلی  لیمکت
ریسمدروم هب زاین نودب اي ریسمدروم لامعا

 ضرع و  نیشن بقع لوط یاهدلی  لیمکت
تاعالطا هریخذو فکورب مر رد  حالصارذگ

ءزج ،تساوخرد ايآ
 خساپ تعرس هب دياب هک تسيدراوم

؟دوش هداد

یزاسرهش هرادا

هرادا
دمآرد

 ياه مالعتسا هب طوبرم هشیگ هب عاجرا
دنوش  م هداد خساپ تعرس هب هک

 زا سپ کلم هدنامیقاب داعبا دلی  لیمکت
ریسمدروم هب زاین نودب اي ریسمدروم لامعا

یاهزوجم رودص دنيآر 
)یزاسرهش( یزاسرهش

هبساحم دنيآر 
اهدمآرد و ضراوع

ناياپ



ناسرتامدخ یاهنامزاس
)فاقوا هرادا /قرب تکرش /یرهشراطق نامزاس(

دمآرد هرادا
)هقطنم یرادرهش یزاسون و دمآرد هرادا(

کالما دحاو
)هقطنم یرادرهش(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشو ن  هرادا(

 ضاقتم
)یو  نوناق لیکو ای کلام(

: هحفص هرامش
01 -)یزاسرهش( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: کردم دک
: شیاریو هرامش
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A

 تخاس تهج کالپ دیفم تحاسم هبساحم
تخاس هب زاجم یاهدحاو دادعت و زاس و

 زا نآ رسک و زاجم نکلاب تحاسم هبساحم
 یاهن یراکهدب زا یریگشیپ یارب تحاسم

و متسیس زا همانتق اوم هخسن ود تنیرپ
تشگنارثا و ءاضما تهج کلام هب هئارا

 دادعت ،هطباض ،یربراک ،کلام تاعالطا تبث
همانتق اومرد ضراوع شی  و تحاسم ،دحاو

هبساحم دنیآر 
اهدمآرد و ضراوع

یاهزوجم رودص دنیآر 
)رباعم هعسوت( یزاسرهش

عورش

 دمآرد هرادا هب کلام و کلم هدنورپ عاجرا
ضراوع تخادرپ تهج هقطنم

 یریگیپ و دمآرد هرادا هب کلام هعجارم
کلم  نامتخاس ضراوع تخادرپ و هبساحم

هبساحم دنیآر 
اهدمآرد و ضراوع

 هشیگ هب  ضاقتم تساوخرد هدنورپ عاجرا
کلم ضراوع هیلوا تخادرپ زا سپ ءادبم



تاسیسأت حارط/هزاس حارط/بساحم
)یسدنهمماظننامزاسوضع بساحم/حارط سدنهم(

ینف نواعم
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

نکسا دحاو /هناخریبد
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوینف هرادا(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

: هحفص هرامش
02 -)یزاسرهش( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش
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 کلام یوسزا همان تقفاوم تشگنارثا و ءاضما
هشیگ یدصتم هب عاجرا و یو ینوناق لیکو ای

نایاپ

 هب زایندروم كرادم و تاعالطا هیلک هئارا
کلام یوسزا بساحم و حارط نیسدنهم

 نیسدنهم طسوت یحارط هیمهسرسک دییات
یرادرهش esup تیاس رد بساحم و حارط

A

کلام یوسزا هدشءاضما همانتقفاوم عاجرا
ءاضما تهج هقطنم ینف نواعم هب

 ینف نواعم یوسزا همان تقفاوم یاضما
رهم ندز تهج هناخریبد هب عاجرا و هقطنم

 هخسنود ره یور هتسجرب رهم ندز
کلام هب هخسن کی هئارا و همانقفاوم

نکسا دحاو رد همانتقفاوم مود هخسن نکسا
یکینورتکلا و یکیزیف هدنورپ رد یناگیاب و

 و زاریش یرادرهش esup تیاسبو هب هعجارم
تاسیسأت و هزاس ،یرامعم حارط باختنا

 تاسیسأت و هزاس ،یرامعم یاه هشقن هئارا
هشیگ یدصتم هب هدش یحارط

 و هزاس ،یرامعم یاه هشقن هیهت و یحارط
حارط نیسدنهم یوسزا کلم تاسیسأت

B

 تاعالطا و تساوخرد هقباس یسررب و لرتنک
هشیگ یدصتم یوسزا همان تقفاوم



    د   ا        ینف دانسا لرتنک هرادا
)زا ی  ینف دانسا لرتنک هراد    ن م خ   بتینف دانسا لرتنک هر ظنو     تی یدم(

    د   ا        ینف دانسا لرتنک هرادا
)زا ی  ینف دانسا لرتنک هراد    ن م خ   بتینف دانسا لرتنک هر ظنو     تی یدم(

)Checker( نیبز ب
)هقط م  ینف دانسا لرتنک هراد    ناز      زا کی ه(

کینو  کلا  ینف دانسا لرتنک هراد    هشیگ
)هقط م  ینف دانسا لرتنک هراد     ز     و     ینف دانسا لرتنک هرادا(

 ض ق م
) و  نون ق لی و  ی کل م(

: هحفص  ینف دانسا لرتنک هر م 
03 -)یزاسرهش( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كینف دانسا لرتنک هردم د 
: شیا یو  ینف دانسا لرتنک هر م 
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 لب

B

 هب کل م ت اوخینف دانسا لرتنک هرد و کلم هشقن ع جینف دانسا لرتنک هرا
ن م خ   تینف دانسا لرتنک هر ظن و       تی یدم

 اینف دانسا لرتنک هراد ،کلم  یآ
6  ی تح سم عب م  م2000 زا شیب

؟د  ب  م فق 
 یخ

 بتینف دانسا لرتنک هر ظن د یآ  
ن م خ    زیینف دانسا لرتنک هرح ط

کلم  ینف دانسا لرتنک هر معم   ه هشقن ع جینف دانسا لرتنک هرا
هقط م   ه)Checker(نیبز ب زا  کی هب

 و  ینف دانسا لرتنک هر معم و  ز      تنو عم هب هعجا م
 ت ب  حم هچ   د هیدیی ت ذخا   یگیپ

 ت حالصا و  ینف دانسا لرتنک هر معم هشقن تادا یا مالعا
هشقن حالصا ت ج کل م هب ز یندینف دانسا لرتنک هروم

 و   م  ت ب  حم هچ   د  وا گ ب هئاینف دانسا لرتنک هرا
هقط م هب هعجا م ت ج کل م هب  د ء ضما

 لب

  ینف دانسا لرتنک هر معم نویسیم   د ی من هب هشقن ع جینف دانسا لرتنک هرا
هقط م ینف دانسا لرتنک هرد  ینف دانسا لرتنک هر معم و  ز      تنو عم

 هشقن تادا یا و ز یندینف دانسا لرتنک هروم ت حالصا مالعا
ب  حم و حا ط نی د  م هب  ینف دانسا لرتنک هر معم   ه

C
)Checker( نیبز ب  ظن قب طم هشقن حالصا
کل م هب  حالصا   ه هشقن هئاینف دانسا لرتنک هرا و هقط م

کلم تح سم  یآ
زا   شیب هناو پ ت اوخینف دانسا لرتنک هرد عوضوم

؟ت ا عب م  م600
 یخ

E

 تا ظن قب طم  د  حالصا   ه هشقن هئاینف دانسا لرتنک هرا
  ینف دانسا لرتنک هر ب ت ج نیبز ب هب  د  مالعا  حالصا

D



         رادا سیئر
)هقطنم  راد            و ینف تنو عم(

) ر معم نویسیمک( )Checker( نیب  ب
) ا ی  راد    ن متخ   بتر ظنول تنکتی یدم(

)Checker( نیب  ب
)هقطنم  راد    نا        ا کی ه(

کینو تکلا  راد    هشیگ
)هقطنم  راد           وینف  رادا(

یض قتم
) و ینون ق لیکو  ی کل م(

: هحفص  ر م 
04 -)یزاسرهش( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیا یو  ر م 
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یلب

 ،دحاو،موبلآ ر م ،هشقن،کل مت عالطاجرد
هشقن دیی ت م ف رد ن حا ط و گنیکر پ

 نویسیمک  دنی من هب یحالصا هشقن هئارا
ددجم ینیب  ب ت ج هقطنم رد  ر معم

 نیب  ب هب هئارا  ا ب  ه هشقن       د مآ
هقطنم رد روضح یط  ر معم نویسیمک

 یخ

  و  ا هشقن هب موبلآ  ر م  ص صتخا
کل م هب هئارا و  ر معم نویسیمک دنی من

 هب  دننکیگدی ر هشیگ  دصتم هب هعجا م
یتف یرد موبلآ  ر م  مالعا و ت اوخرد

D

F

E

 ع جرا و هقطنم نیب  ب  و   ا هشقن   ضما
دیی ت ت ج هقطنم          رادا سیئر هب

 نیب  ب  و  ا  ر معم   ه هشقن ی ر ب
هقطنم لحم رد تنو عم  ر معم نویسیمک

 ر معم هشقن  یآ
 ر معم و          ظن ا کلم

؟ت ا دیی ت دروم

 ت حالصا و  ر معم هشقن تادا یا مالعا
هشقن حالصا ت ج کل م هب   یندروم

)Checker( نیب  ب  ظن قب طم هشقن حالصا
ی ر ب ت ج هشقن ددجم هئارا و هقطنم

 نویسیمک نیب  ب  و  ا  ه هشقن   ضما
هقطنم رد نویسیمک دنی من هب هئارا و  ر معم



         رادا سیئر
)هقطنم  راد            و ینف تنو عم(

) ر معم نویسیمک( )Checker( نیب  ب
) ا ی  راد    ن متخ   بتر ظنول تنکتی یدم(

دمآرد  رادا
)هقطنم  راد        ون و دمآرد  رادا(

کینو تکلا  راد    هشیگ
)هقطنم  راد           وینف  رادا(

یض قتم
) و ینون ق لیکو  ی کل م(

: هحفص  ر م 
05 -)یزاسرهش( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیا یو  ر م 
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ن ی پ

 ت ج کل م هب   یندروم   ه مالعت ا مالعا
مالعت ا خ  پ هئارا و تف یرد   یگیپ

 کل م هب بوصم   ه هشقن  ا هخسن کی هئارا
 دننک یگدی ر هشیگ هب هخسن کی و

 هب  دننک یگدی ر هشیگ  دصتم هب هعجا م
 ر معم هشقن بیوصت  ا سپ ت اوخرد

 رد بوصم   ه هشقن  ا هخسن کی ین گی ب
هقطنم  راد     ر معم نویسیمک

F

 لب تر ک هب  د  هی ت هشقن دیی ت م ف ع جرا
هقطنم رد  ر معم نویسیمک  دنی من

تقب طم و هشقن دیی ت م ف ل تنک و تف یرد
نیب  ب  و  ا  د دیی ت هشقن  ب نآ ت عالطا

  ب هقطنم          رادا سیئر هب هعجا م
 د   م   ه هشقن نت اد ت درد

 و  ا   ه هشقن  ور هتسج ب   م ند 
کل م هب هئارا و  ر معم نویسیمک  دنی من

 هب کلم  ر معم   ه هشقن ند ک ء ضما
کل م هب هئارا و مود نیب  ب ناونع

 رد  ر معم نویسیمک  دنی من هب هعجا م
 و هب  د دیی ت   ه هشقن هئارا و هقطنم

G

C

  د دیی ت یت ب  حم هچ تفد لوا گ ب هئارا
هشیگ هب  ر معم و         تنو عم رد



نکسا دحاو /هناخریبد
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش هرادا(

)یرامعم نویسیمک( )Checker( نیبزاب
)زاریشیرادرهش نامتخاسربتراظنولرتنکتیریدم(

دمآرد هرادا
)هقطنم یرادرهش یزاسون و دمآرد هرادا(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشو ن  هرادا(

 ضاقتم
)یو  نوناق لیکو ای کلام(

: هحفص هرامش
06 -)یزاسرهش( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش
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 هناخریبد هب مالعتسا خساپ یاه همان لاسرا
 کینورتکلا هدنورپ رد یریگرارق تهج

 تهج متسیس رد هناورپ نکیآ ندش لاع 
تساوخرد عوضوم هناورپ رودص

یاهزوجم رودص دنیآر 
)رباعم هعسوت( یزاسرهش

نایاپ

 و تارادا زا  ت ایرد یاه مالعتسا خساپ هئارا
هشیگ یدصتم هب طبترم  یارجایاههاگتسد

هبساحم دنیآر 
اهدمآرد و ضراوع

G

 هب هدنورپ عاجرا و یدمآرد تادییات ماجنا
تساوخرد هب هدننک  گدیسر هشیگ

 و کینورتکلا هشیگ زا  لاسرا كرادم نکسا
هطوبرم كالپ  کینورتکلا هدنورپ رد جرد

ت ایرد دنیآر 
اهدمآرد لرتنک و

 یرهش ناسرتامدخ یاههاگتسد هب هعجارم
مالعتسا خساپ ت ایرد و  تلود تارادا و

عاجرا و مزال یاه مالعتسا لیمکت  سررب
اهمالعتسالیمکت زاسپ دمآردهرادا هب هدنورپ



دیدزاب سانشراک
)هقطنم یرادرهش دادرارقفرط دیدزاب راکنامیپ(

یزاسرهش هرادا سیئر /ینف نواعم
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

هناورپ رودص هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوینف هرادا(

دمآرد هرادا
)هقطنم یرادرهش یزاسون و دمآرد هرادا(

: هحفص هرامش
01 -)هناورپ رودص( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش
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یلب

 نواعم هب عاجرا و هناورپ سیون شیپ رودص
دییات تهج یزاسرهش سیئر ای هقطنم ینف

یاهزوجم رودص دنیآرف
)یسانشراک( یزاسرهش

هبساحم دنیآرف
اهدمآرد و ضراوع

 هب هعجارم اب هناورپ سیون شیپ یسررب
تاعالطا یناگیاب و هدنورپ شدرگ قباوس

سیون شیپ ایآ
لباق و داریا نودب ،هناورپ هدش هیهت

؟تسا دییات

 و ینامتخاس هناورپ سیون شیپ هخسن دییات
هشیگ ربراک هب عاجرا

B

و تفایرد دنیآرف
اهدمآرد لرتنک

یاهزوجم رودص دنیآرف
)یزاسرهش( یزاسرهش

یاهزوجم رودص دنیآرف
)رباعم و هعسوت( یزاسرهش

یاهزوجم رودص دنیآرف
)تساوخرد تبث( یزاسرهش

عورش

یاهزوجم رودص دنیآرف
)هدنورپ شدرگ( یزاسرهش

A

ریخ

D

C



یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

ینف نواعم /هقطنم ریدم
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوینف  رادا(

نکسا دحاو /هناخریبد
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش  رادا(

: هحفص  رامش
02 -)هناورپ رودص( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو  رامش
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C

 رد  دش مالعا تاداریا و تاهابتشا یسررب
هشیگ ربراک یوسزا هناورپ سیون شیپ

 یوسزا یسرتسد لباق تاهابتشا حالصا
ینف نواعم هب ددجم عاجرا و هشیگربراک

ریخ

ینامتخاس هناورپ زا یلصا هخسن ود رودص
دییات یاضما ذخا تهج یضاقتم هب هئارا و

هئارا و هقطنم ریدم /ینف نواعم هب هعجارم
ءاضما تهج هناورپ یلصا هخسنود

یلب

D

A

،هناورپ هشیگربراک ایآ
تاداریا حالصا تهج مزال یسرتسد

؟دراد ار سیون شیپ

هلحرم لوؤسم لباتراک هب  دنورپ عاجرا
سیون شیپ رد  دش مالعا داریا اب طبترم

E

هشیگ ربراک هب سیون شیپ و  دنورپ عاجرا
تاداریا عفر تهج ینامتخاس هناورپ

B



یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

یزاسرهش هرادا سیئر /ینف نواعم
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

نا ت اس یارجا رب را ن هرادا
)زاریشیرادرهش نا ت اسرب را نولرتنکتیریدم(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوینف هرادا(

نکسا دحاو /هنا ریبد
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش هرادا(

: هحفص هرا ش
03 -)هناورپ رودص( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرا ش

D-__-2-1-01

نایاپ
رب  را ن دنیآرف
نا ت اس یارجا

 و هناورپ هخسنودره یور هتسجرب رهم ندز
تیوه زارحا اب کلام هب یلصا هخسن هئارا

 و ینا ت اس هناورپ هخسن ود ره یاضما
هتسجربرهم ندز تهج هنا ریبد هب عاجرا

 ینا ت اس هناورپ هدشءاضما هخسنود هئارا
هتسجرب رهم ندز تهج هنا ریبد هب

E

  ایل ع یارجا و ینا ت اس هناورپ تفایرد
انب ری عت ای هعسوت ،ثادحا

 و نکسا دحاو رد هناورپ مود هخسن نکسا
کلم یکینورتکلا /یکیزیف هدنورپرد یناگیاب

نایاپ



دیدزاب سانشراک
)هقطنم یرادرهش دادرارقفرط دیدزاب راکنامیپ(

یزاسرهش هرادا سیئر /ینف نواعم
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

هناورپ رودص هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوینف هرادا(

دمآرد هرادا
)هقطنم یرادرهش یزاسون و دمآرد هرادا(

: هحفص هرامش
01 -)اهمالعتسا خساپ رودص( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

D-__-2-1-01

ریخ

 هدش هدامآ همان رد تاعالطا یلک یسررب
هشیگربراک یوسزا مالعتسا هب خساپ یارب

یاهزوجم رودص دنیآرف
)یسانشراک( یزاسرهش

هبساحم دنیآرف
اهدمآرد و ضراوع

تاعالطا ایآ
 ،مالعتسا هب خساپ همان رد هدش جرد

؟تسا حیحص

و تفایرد دنیآرف
اهدمآرد لرتنک

یاهزوجم رودص دنیآرف
)رباعم و هعسوت( یزاسرهش

یاهزوجم رودص دنیآرف
)تساوخرد تبث( یزاسرهش

عورش

یاهزوجم رودص دنیآرف
)هدنورپ شدرگ( یزاسرهش

A

ریخ
،هشیگربراک ایآ

تاعالطا حالصا تهج مزالیسرتسد
؟دراد ار مالعتسا خساپ

هلحرم لوؤسم لباتراک هب هدنورپ عاجرا
سیون شیپ رد هدش مالعا داریا اب طبترم

ریخ

یلب



یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

یزاسرهش هرادا سیئر /ینف نواعم
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

هناورپ رودص هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوینف هرادا(

نکسا دحاو /هناخریبد
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش هرادا(

: هحفص هرامش
02 -)اهمالعتسا خساپ رودص( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

D-__-2-1-01

 هب هئارا و مالعتسا خساپ همان هخسنود یاضما
هناخریبد هب هعجارم تهج کلام

 همان هخسنود تنیرپ و کلم تاعالطا حالصا
کلام هب هئارا و مالعتسا هب خساپ

A

 هرادا سیئر /ینف نواعم هب هعجارم
مالعتسا خساپ همان هئارا و یزاسرهش

 ینامتخاس هناورپ هدشءاضما هخسنود هئارا
هتسجرب رهم ندز تهج هناخریبد هب

نایاپ

 همان هخسنودره یور هتسجرب رهم ندز
کلام هب هخسن کی هئارا و مالعتسا خساپ

 و  مالعتسا خساپ همان مود هخسن نکسا
کلم یکینورتکلا /یکیزیف هدنورپرد یناگیاب

 عجرم هب هئارا و مالعتسا خساپ همان تفایرد
نایاپیرادرهش زا مالعتسا یضاقتم



دیدزاب سانشراک
)هقطنم یرادرهش دادرارقفرط دیدزاب راکنامیپ(

یزاسرهش هرادا سیئر /ینف نواعم
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

هناورپ رودص هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوینف هرادا(

دمآرد هرادا
)هقطنم یرادرهش یزاسون و دمآرد هرادا(

: هحفص هرامش
01 -)اهزوجم و اهیهاوگ رودص( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

D-__-2-1-01

 و زوجم /یهوگ سیون شیپ هخسنود رودص
یزاسرهش سیئر /ینف نواعم هب عاجرا

یاهزوجم رودص دنیآرف
)یسانشراک( یزاسرهش

هبساحم دنیآرف
اهدمآرد و ضراوع

 هب هعجارم اب هناورپ سیون شیپ یسررب
تاعالطا یناگیاب و هدنورپ شدرگ قباوس

جردنم تاعالطا ایآ
زوجم /یهاوگ سیون شیپ هخسنرد

؟تسا دییاتدروم

A

و تفایرد دنیآرف
اهدمآرد لرتنک

یاهزوجم رودص دنیآرف
)یزاسرهش( یزاسرهش

یاهزوجم رودص دنیآرف
)رباعم و هعسوت( یزاسرهش

یاهزوجم رودص دنیآرف
)تساوخرد تبث( یزاسرهش

عورش

یاهزوجم رودص دنیآرف
)هدنورپ شدرگ( یزاسرهش

B

D

یلب

یلب

زوجم /یهاوگ سیون شیپ هخسن دییات
رودص تهج هشیگ ربراک هب عاجرا و

C



یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

ینف نواعم /هقطنم ریدم
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوینف  رادا(

نکسا دحاو /هناخریبد
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش  رادا(

: هحفص  رامش
02 -)اهزوجم و اهیهاوگ رودص( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو  رامش

D-__-2-1-01

C

 رد  دش مالعا تاداریا و تاهابتشا یسررب
هشیگربراک یوسزا زوجم /یهاوگ سیونشیپ

 یوسزا یسرتسد لباق تاهابتشا حالصا
ینف نواعم هب ددجم عاجرا و هشیگربراک

ریخ

و زوجم /یهاوگ یلصا هخسن ود رودص
دییات یاضما ذخا تهج یضاقتم هب هئارا

هئارا و هقطنم ریدم /ینف نواعم هب هعجارم
ءاضما تهج زوجم /یهاوگ یلصا هخسنود

یلب

D

A

،هشیگربراک ایآ
تاداریا حالصا تهج مزال یسرتسد

؟دراد ار سیون شیپ

هلحرم لوؤسم لباتراک هب  دنورپ عاجرا
سیون شیپ رد  دش مالعا داریا اب طبترم

E

هشیگ ربراک هب سیون شیپ و  دنورپ عاجرا
زوجم/یهاوگ تاهابتشا حالصا تهج طبترم

B



یضاقتم
)یو ینوناق لیکو ای کلام(

یزاسرهش هرادا سیئر /ینف نواعم
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش و ینف تنواعم(

ناوخشیپ رتفد
)یمومع شخب و تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد(

کینورتکلا یرادرهش هشیگ
)هقطنم یرادرهش یزاسرهشوینف هرادا(

نکسا دحاو /هناخریبد
)هقطنم یرادرهش یزاسرهش هرادا(

: هحفص هرامش
03 -)اهزوجم و اهیهاوگ رودص( یزاسرهش یاهزوجم رودص دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

D-__-2-1-01

نایاپ

 /یهاوگ هخسنودره یور هتسجرب رهم ندز
کلام هب یلصا هخسن هئارا و زوجم

و زوجم /یهاوگ هخسن ود ره یاضما
هتسجربرهم ندز تهج هناخریبد هب عاجرا

زوجم /یهاوگ هدشءاضما هخسنود هئارا
هتسجرب رهم ندز تهج هناخریبد هب

E

نآ زا هدافتسا و زوجم /یهاوگ تفایرد

و زوجم /یهاوگ مود هخسن نکسا
کلم یکینورتکلا /یکیزیف هدنورپرد یناگیاب

نایاپ
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