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تسوِ تعالی 

عٌَاى 

 اضتجبط چيست؟ 

 تؼطيف اضتجبط 

  إٞيت اضتجبط 

 ي ٜ  1 فؼبِيت ضٕبض

 ي ٜ  2 فؼبِيت ضٕبض

 ي ٜ  3 فؼبِيت ضٕبض

 (والٔي ٚ غيطوالٔي) ػٙبصط اصّي اضتجبط 

 ْٔحتٛاي وال 

 تٗ صسا 

 ثّٙسي صسا 

 تٕبس چطٕي 

 ٜحبالت چٟط 

 غست ٞب 

 حبالت ثس٘ي 

 ي ٜ  4 فؼبِيت ضٕبض

 ٌَٛش زازٖ فؼب 

 َضٚش ٞبي ٔؤثط ثطاي ٌٛش وطزٖ فؼب 

 ٗتٕطي 

 ي ٜ  5 فؼبِيت ضٕبض

 ٔٛا٘غ اضتجبط ٔؤثط 

  ٖلضبٚت وطز 

 اضخبع ثٝ ذٛز 

 ُثي تٛخٟي ثٝ احسبسبت فطز ٔمبث 

 ُلغغ وطزٖ صحجت عطف ٔمبث 

 ُح ٜ ٝ ي ضا  اضائ
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 ٖٔسرطٜ وطز 

 ٖتٟسيس وطز 

 ٌصاضي ْ  ثطچست ظزٖ يب ٘ب

 ي ٜ ٝ ي ضٕبض  1 ثطٌ

 ي ٜ ٝ ي ضٕبض  2 ثطٌ

 ي ٜ ٝ ي ضٕبض  3 ثطٌ

 ي ٜ ٝ ي ضٕبض  4 ثطٌ

 ي ٜ ٝ ي ضٕبض  5 ثطٌ

 ي ٜ ٝ ي ضٕبض  6 ثطٌ

 ي ٜ ٝ ي ضٕبض  7 ثطٌ

 ي ٜ ٝ ي ضٕبض  8 ثطٌ

 ي ٜ  1 چه ِيست ضٕبض

 ارتثاط چيست؟

 
ٗ وٝ ٚضغ زضسي ٔطيٓ ذٛة است، ِٚي ٞيچ زٚستي ٘ساضز. ٔطيٓ أسبَ زض والس اَٚ زثيطستبٖ زضس ٔي ذٛا٘س ٞط ٚلت ٔطيٓ . ثب اي

سبَ ٌصضتٝ ٔطيٓ ثب فبعٕٝ، زذتط ػٕٛيص، . ثب وسي زٚست ٔي ضٛز، پس اظ ٔست وٛتبٞي اظ اٚ ض٘ديسٜ يب ثبػث ٘بضاحتي اٚ ٔي ضٛز

ٖ ٞب زضس ٔي ذٛا٘س، زٚست ثٛز ٝ ي زيٍطي ضفتٝ ٚ ٔطيٓ ٘تٛا٘ستٝ ثب وس زيٍطي زٚست . وٝ زض والس  آ ِٚي أسبَ فبعٕٝ ثٝ ٔسضس

. ضٛز
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ٔحٕس ٘ٝ تٟٙب زٚستبٖ ظيبزي زاضز، ثّىٝ ثب اِٚيبي . اٚ ٕ٘بيٙسٜ ي والس سْٛ زثيطستبٖ ٔي ثبضس. ٔحٕس پسط ذٛش ثطذٛضزي است

ُ ا٘س ثب اٚ زٚست ضسٜ يب زض فؼبِيت ٞبي ٌطٚٞي ثب اٚ ٞٓ ٌطٜٚ ضٛ٘س. ٔسضسٝ ٘يع اضتجبط ذٛثي زاضز ٝ ٞب ٔبي . ثيص تط ثچ

ٔطيٓ ٚ ٔحٕس چٝ فطلي ثبٞٓ زاض٘س؟ ثٝ ٘ظط ضٕب چٍٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ٔطيٓ وٕه وطز؟ آيب ٔي تٛاٖ ٌفت ضبيس ٔطيٓ ضيٜٛ ي زضست 

ثطلطاضي اضتجبط ضا ثّس ٘يست؟  

: تعزيف ارتثاط

ٝ ػُٕ آٔسٜ است : زض ثيص تط ايٗ تؼبضيف اخعاي ٔٛخٛز زض تؼطيف ظيط ٚخٛز زاضز. تؼبضيف ثسيبضي اظ اضتجبط ث

 ". ثبضساًتقال پيام است وٝ ضبُٔ عول هتقاتلیاضتجبط، ٞط "

اظ چٝ اخعايي تطىيُ ضسٜ است؟ . ثٝ ايٗ تؼطيف تٛخٝ وٙيس

ٝ ػجبضت زيٍط زض ٞط اضتجبعي ثبيس زٚ يب چٙس ٚاحس . ايٗ ٚاغٜ ٘طبٖ زٞٙسٜ ي زٚ عطفٝ ثٛزٖ اضتجبط است: عول هتقاتل (الف ث

 .اختٕبػي ٚخٛز زاضتٝ ثبضس

ثٝ ٘ظط ضٕب آيب زض . احٕس زٚست اش ضا اظ زٚض ٔي ثيٙس ٚ زست اش ضا ثطاي اٚ تىبٖ ٔي زٞس، ِٚي زٚستص اٚ ضا ٕ٘ي ثيٙس: اًتقال (ب

ٗ خب اضتجبعي ايدبز ضسٜ است؟ چطا؟ احٕس پيبٔي ضا فطستبزٜ است وٝ تٛسظ زٚست اش زضيبفت ٘طسٜ، ِصا اضتجبط ٘يع ثطلطاض ٘طسٜ  اي

ٖ چٝ پيبْ اضسبَ ضسٜ زضيبفت ٘طٛز، اضتجبط . پس زض يه اضتجبط، پيبْ ٘ٝ تٟٙب ثبيس فطستبزٜ ضٛز، ثّىٝ ثبيس زضيبفت ٘يع ٌطزز. است چٙب

 .ثطلطاض ٕ٘ي ٌطزز

سبضا وٝ زٚست صٕيٕي . ٞبخط ضت ٌصضتٝ ثب ثطازضش زػٛا وطزٜ ٚ حبال زض سط والس ٘يع ٘بضاحت است ٚ ثب وسي صحجت ٕ٘ي وٙس

ػّت ٘بضاحتي سبضا چيست؟ آيب ٞبخط لصس زاضتٝ وٝ سبضا ضا . اٚست، ٘بضاحت ضسٜ ٚ فىط ٔي وٙس ٞبخط ثطاي اٚ ليبفٝ ٌطفتٝ است

٘بضاحت وٙس؟ آيب ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ يه سٛءتفبٞٓ ايدبز ضسٜ است؟ فىط ٔي وٙيس چٍٛ٘ٝ يه سٛءتفبٞٓ پيص ٔي آيس؟ زض ايٗ 

پس . ٔثبَ ٞبخط ٞيچ پيبٔي ضا ثطاي سبضا ٘فطستبزٜ، ِٚي سبضا اذٓ اٚ ضا يه پيبْ ٘سجت ثٝ ذٛزش حسبة وطزٜ ٚ ٘بضاحت ضسٜ است

. اٌط پيبٔي اضسبَ ٘طٛز، ِٚي زضيبفت ٌطزز، سٛءتفبٞٓ ثٝ ٚخٛز ٔي آيس

ُ ٞب ٔي ايستٙس: پيام (ج ٗ خب يه ٘ٛع اضتجبط . ٍٞٙبٔي وٝ پّيس ضإٞٙبيي زستص ضا ثّٙس ٔي وٙس، اتٛٔجي آيب ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ زض اي

ايدبز ضسٜ است؟ چٍٛ٘ٝ؟ ثٝ ٘ظط ٔي ضسس وٝ ثطاي ثطلطاضي اضتجبط استفبزٜ اظ وّٕبت ضطٚضي ٘يست ٚ ٔي تٛاٖ اظ عطيك زيٍطي ٘يع 

. ايٗ پيبْ ثٝ ٞط صٛضتي وٝ ٔٙتمُ ضٛز، ٔي تٛا٘س يه اضتجبط ايدبز وٙس. وبفي است پيبٔي اضسبَ ٚ زضيبفت ٌطزز. اضتجبط ثطلطاض وطز

ٝ ي تؼدت ثبضس  .ثطاي ٔثبَ تىبٖ زازٖ سط ٔي تٛا٘س ػالٔت سالْ ٚ يب ثبال ثطزٖ اثطٚٞب ٘طب٘

: اّويت ارتثاط

ٜ ايٓ؟ يب چٝ ِعٚٔي زاضز وٝ اضتجبط ٔؤثط ضا يبز  ٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ثحث ٞبي ايٗ زٚضٜ لطاض زاز آيب اظ ذٛز پطسيسٜ ايسوٝ چطا اضتجبط ضا ث

ثٍيطيٓ؟ اٌط ٞيچ اضتجبعي صٛضت ٍ٘يطز، ثٝ چٝ ضىّي زضٔي آيس؟ ٔدسٓ وٙيس يه ضجب٘ٝ ضٚظ ثب ٞيچ وس ٚ ثٝ ٞيچ صٛضتي اضتجبط 

ٜ ي . ثطلطاض ٘ىٙيس ٝ ي ضٕبض ٝ ي . ثٙٛيسيس وٝ اظ صجح تب ضت ضا چٍٛ٘ٝ ذٛاٞيس ٌصضا٘س.  چٙيٗ ضٚظي ضا تٛصيف وٙيس1زض ثطٌ ثطٌ

ٜ ي  ٝ ي زا٘ص آٔٛظي ضا زض ايٗ ٔٛضز ثٝ ضٕب ٘طبٖ ٔي زٞس2ضٕبض .  ٘ٛضت

توزيي 

ٜ ٞبي  . سپس ٞط ٌطٜٚ، فٟطست ذٛز ضا ثطاي ثميٝ ثرٛا٘س.  ٘فطي تمسيٓ ضسٜ ٚ ػُّ إٞيت اضتجبط ضا فٟطست وٙيس4ثٝ ٌطٚ
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ٝ اي اظ . ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت ثطلطاضي اضتجبط ٔؤثط، زض ايٗ زٚضٜ ٔي ذٛاٞيٓ ضٚش ٞبيي زض ايٗ ٔٛضز يبز ثٍيطيٓ ثٝ ايٗ ٔٙظٛض، اظ ٔدٕٛػ

ٖ ٞب ثسيبض ٔؤثط ذٛاٞس ثٛز. فؼبِيت ٌطٚٞي استفبزٜ ذٛاٞيٓ وطز ٝ ي ضٕب زض ايٗ فؼبِيت ٞب زض يبزٌيطي آ اظ ضٕب . ضطوت فؼبال٘

ٝ ايس، پطزاذتٝ ٚ ثجيٙيس وٝ چغٛض ٔي تٛا٘يس اظ آٖ زض ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ استفبزٜ  ٖ چٝ وٝ يبز ٌطفت ٔي ذٛاٞيٓ پس اظ ٞط فؼبِيت زض ٔٛضز آ

. وٙيس

ُ ي   1فعاليت شوار

: اٞساف

 ٖزا٘ستٗ ٘مص حطف ظزٖ ٚ ٌٛش زاز 

ٞبي والٔي لبثُ تغييط ثٛزٜ يب ٔٛضز سٛء تؼجيط لطاض ٔي ٌيط٘س ْ ٗ وٝ  پيب .   فٟٕيسٖ اي

وٝ ٔٛا٘غ ثطلطاضي اضتجبط ٔؤثط لبثُ اختٙبة يب وبٞص ٞستٙس ٗ .  ٘طبٖ زازٖ اي

 ٞبي وٛچه ٜ   ايدبز ٕٞىبضي زض ٌطٚ

: ٔطاحُ وبض

ٜ ٞبي - 1 .  ٞط ٌطٜٚ خساٌب٘ٝ صف ثستٝ يب پطت سطٞٓ ثبيستٙس.  ٘فطي تمسيٓ ضٛيس8ثٝ ٌطٚ

ٜ ي - 2 ٝ ي ضٕبض ُ ٌط اظ ضٚي ثطٌ ٝ اي وٝ تسٟي ٝ ي ٞط ٌطٜٚ خّٕ  ثٝ اٚ ٔي ٌٛيس، ثٝ آضأي زض ٌٛش ٘فط پس اظ ذٛز ٌفتٝ 3سط زست

ٝ صٛضت وبٔالً آٞستٝ ٚ فمظ يه يب زٚ ثبض ٌفتٝ ضٛز. ٚ اٚ ٘يع ثٝ ٕٞيٗ تطتيت آٖ ضا ثٝ زيٍطي ثٍٛيس . ثبيس زلت وطز وٝ پيبْ ث

ٖ چٝ ضا وٝ ضٙيسٜ ثب صساي ثّٙس ثطاي ثميٝ ثبظٌٛ وٙس- 3 . ظٔب٘ي وٝ پيبْ ثٝ آذطيٗ فطز ٌطٜٚ ضسيس، اٚ آ

ُ ٌط ٔي  ٌٛيس، اخطا وٙيس4 ٚ 3، 2پيبْ ٟ٘بيي ضا ثب پيبْ اِٚيٝ ٔمبيسٝ وطزٜ ٚ سپس ٔطاحُ - 4 ْ ٞبيي وٝ تسٟي ٝ ي پيب .  ضا زض ٔٛضز ثمي

ْ ٞب ثحث وطزٜ ٚ ٘تيدٝ ضا زض ٌطٜٚ ثعضي ٔغطح وٙيس- 5 ٜ ٞبي وٛچه زض ٔٛضز ػّت تغييط پيب . زض ٌطٚ

ٝ ٌيطي : ٘تيد

 چٝ وبض وطزيٓ؟ 

 چطا؟ 

 چٝ احسبسي زاضتيس؟ 

ُ ي   2فعاليت شوار

: اٞساف

 ٝزا٘ستٗ تفبٚت ثيٗ اضتجبط يه سٛيٝ ٚ زٚ سٛي 

 ٝزا٘ستٗ ػٛأُ ٔؤثط زض اضتجبط زٚ سٛي 

 ٝزا٘ستٗ احسبسبت ٔطتجظ ثب اضتجبط زٚ سٛي 

: ٔطاحُ وبض
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ٜ ٞبي زٚ ٘فطي تمسيٓ ضٛيس- 1 يه ٘فط ٘مص فطستٙسٜ ٚ زيٍطي ٘مص ٌيط٘سٜ ي پيبْ . اػضبي ٞط ٌطٜٚ پطت ثٝ پطت ثٙطيٙٙس. ثٝ ٌطٚ

.  ضا ايفب وٙس

ٜ ي - 2 ٝ ي ضٕبض ُ ٌط ثٝ فطستٙسٜ ي پيبْ ٘طبٖ زازٜ ٔي ضٛز ٚ اٚ ثبيس تصٛيط ضا عٛضي ثطاي ٌيط٘سٜ ي 2اِٚيٗ تصٛيط ثطٌ  تٛسظ تسٟي

ايٗ يه . ٌيط٘سٜ ٘جبيس تصٛيط ضا زيسٜ، سؤاَ پطسيسٜ يب تٛضيح ثرٛاٞس. پيبْ تٛصيف وٙس وٝ اٚ ثتٛا٘س آٖ ضا ضٚي وبغص ثىطس

ٖ چٝ ضا وٝ تطسيٓ ضسٜ، ثجيٙٙس. اضتجبط وبٔالً يه عطفٝ است . پس اظ پبيبٖ وبض ٞط زٚ ٘فط ٔي تٛا٘ٙس تصٛيط اصّي ٚ آ

اػضبي ٞط ٌطٜٚ تصبٚيط ضا زض ٌطٜٚ ثعضي ٘طبٖ زازٜ ٚ ٌطٜٚ زض ٔٛضز ٔيعاٖ وبضآيي ٚ ٔٛا٘غ ٔٛخٛز زض اضتجبط يه سٛيٝ - 3

. صحجت وٙٙس

ٗ ثبض يه اضتجبط 2 ٚ 1يه ثبض زيٍط ٔطاحُ - 4  ضا اخطا وطزٜ ٚ تصٛيط زيٍطي ثٝ ٕٞبٖ تطتيت تطسيٓ ٔي ٌطزز، ثب ايٗ تفبٚت وٝ اي

ٓ زيٍط سؤاَ وطزٜ ٚ تٛضيح زٞٙس . زٚ عطفٝ ثطلطاض ضسٜ ٚ ٞط زٚ ٘فط ٔي تٛا٘ٙس اظ ٞ

. زض ٌطٜٚ ثعضي زض ٔٛضز وبضآيي اضتجبط زٚ عطفٝ صحجت وطزٜ ٚ آٖ ضا ثب اضتجبط يه عطفٝ ٔمبيسٝ وٙيس- 5

ٝ ٌيطي : ٘تيد

 چٝ وبض وطزيٓ؟ 

 چطا؟ 

 چٝ احسبسي زاضتيس؟ 

ُ ي   3فعاليت شوار

: اٞساف

 خّت تٛخٝ افطاز ثٝ اخعاي والٔي ٚ غيطوالٔي اضتجبط 

 ضٙبذتٗ ٘مص اخعاي غيطوالٔي اضتجبط 

 وبض ثطزٖ ٔؤثط اخعاي غيطوالٔي اضتجبط ٝ  ث

: ٔطاحُ وبض

ٜ ٞبي - 1 ايٗ ٔٛضٛع . يىي اظ اػضبي ٌطٜٚ ذبعطٜ يب ٔٛضٛع خبِت ٚ پطٞيدب٘ي ضا تؼطيف وٙس.  ٘فطي تمسيٓ ضٛيس4ثٝ ٌطٚ

ٝ ي فٛتجبَ ضا زضثط ٌيطز . ٔي تٛا٘س اتفبق خبِجي ثبضس وٝ ثطاي ٚي ضخ زازٜ يب حتي تٕبضبي يه ٔسبثم

آيب اٌط وّٕبت ٌٛيٙسٜ ضا ٕ٘ي ضٙيسيس، ٔي تٛا٘ستيس حسس . اػضبي ٌطٜٚ زض ٔٛضز ٘حٜٛ ي تؼطيف وطزٖ ٔٛضٛع ثحث ٔي وٙٙس- 2

ثع٘يس وٝ زض چٝ ٔٛضزي صحجت ٔي وٙس؟ آيب ٔي تٛا٘ستيس احسبس ٌٛيٙسٜ ضا حسس ثع٘يس؟ 

اػضبي زيٍط ثٝ تطتيت ٔٛضٛػبتي ضا تؼطيف وطزٜ ٚ سؼي وٙٙس ثب حبالت غيطوالٔي ذٛز، ٔغّت ٚ احسبس ذٛز ضا ثٝ - 3

. ضٙٛ٘سٌبٖ ا٘تمبَ زٞٙس

ٖ ٞب تٟيٝ وٙيس- 4 . زض ٔٛضز ػٛأُ غيطوالٔي اضتجبط ثحث ٚ فٟطستي اظ آ

ٜ ي . ٞط ٌطٜٚ فٟطست ذٛز ضا زض ٌطٜٚ ثعضي اضائٝ زازٜ ٚ ثب وٕه ٔسضس يه فٟطست وبُٔ تٟيٝ ٌطزز- 5 ٝ ي ضٕبض  ثٝ 5ثطٌ

. افطاز زازٜ ضٛز
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ٝ ٌيطي : ٘تيد

 چٝ وبض وطزيٓ؟ 

 چطا؟ 

 چٝ احسبسي زاضتيس؟ 

 (كالهی ٍ غيزكالهی)عٌاصز اصلی ارتثاط 

حصف وطزٖ يب ٘بٔٙبست ثٛزٖ ٞط . ػٙصط والٔي ٚ غيطوالٔي. زض لسٕت ٞبي لجُ ٔتٛخٝ ضسيٓ وٝ اضتجبط، زٚ ػٙصط اصّي زاضز

ٝ ٚخٛز اضتجبط ٔؤثط ِغٕٝ ثع٘س . يه اظ ايٗ زٚ ثرص ٔي تٛا٘س ث

ٓ ضٚيي است ْ ٞب تطخيح ٔي زٞس سطش ضا پبييٗ ا٘ساذتٝ ٚ ثٝ ٔربعت ذٛز ٍ٘بٜ ٘ىٙس. ضؤيب زذتط و . ٍٞٙبْ صحجت ثب ثيص تط آز

ٗ وٝ اعالػبت ػٕٛٔي ظيبزي زاضز، ِٚي زض اوثط ٔٛالغ ٕ٘ي تٛا٘س . ثيص تط ٚلت ٞب ثب صساي آٞستٝ ٚ يىٙٛاذت صحجت ٔي وٙس ثب اي

ٖ ٞب ضا عٛضي اضائٝ زٞس وٝ تٛخٝ زيٍطاٖ ضا خّت وٙس اٌط ضؤيب ثرٛاٞس ضفتبض ثٟتطي زاضتٝ ثبضس ٚ خبِت تط ثٝ ٘ظط ثطسس، چٝ ثبيس . آ

سؼي وٙيس ٞط يه اظ ٔٛاضز ضا عٛضي تٛضيح زٞيس وٝ ضؤيب ثب ذٛا٘سٖ . ثىٙس؟ ٞط چٝ وٝ ثٝ ٘ظطتبٖ ٔي ضسس، زض فطْ ظيط ثٙٛيسيس

ٖ ٞب ثتٛاٖ ضفتبض ذٛز ضا تغييط زٞس . آ

 وّٕبت 

 تٗ صسا 

 ثّٙسي صسا 

 تٕبس چطٕي 

 حبالت چٟطٜ 

 غست ٞب 

 حبِت ثسٖ 

: حبَ خسَٚ ذٛز ضا ثب تٛضيحي وٝ زض ظيط آٔسٜ است، ٔمبيسٝ وٙيس

: هحتَاي كالم

سؼي وٙيس ٔٛضٛػبتي وٝ ثطاي زيٍطاٖ خبِت است، يبثيس  .

اظ صحجت غيطضطٚضي زض ٔٛضز ٔٛضٛػبتي وٝ ثطاي زيٍطاٖ ٘بذٛضبيٙس است، ذٛززاضي وٙيس  .

اظ وّٕبت ٚ ٔٛضٛػبت تٟسيس آٔيع استفبزٜ ٘ىٙيس  .

ي ذب٘ٛازٌي فطز ضا زض ٘ظط ثٍيطيس ٝ .  زض صحجت ٞبي ذٛز فطًٞٙ ٚ ظٔيٙ
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: تي  صذا

ٗ وٝ اضتجبط ثٟتطي . افطازي وٝ ثٝ صٛضت يىٙٛاذت صحجت ٔي وٙٙس، ٔؼٕٛالً ثبػث ذستٍي ٚ وسبِت زيٍطاٖ ٔي ضٛ٘س ثطاي اي

. ايدبز وٙيس، ثىٛضيس احسبس ٚ ٞيدب٘بت ذٛز ضا زض آًٞٙ ٚ تٗ صساي ذٛز ٘طبٖ زٞيس

 :تلٌذي صذا

  
وسب٘ي وٝ ذيّي آٞستٝ صحجت ٔي وٙٙس، تصٛض ػسْ اػتٕبز ثٝ ذٛز، ذدبِت ٚ ٘بتٛا٘ي ضا زض زيٍطاٖ ايدبز ٔي وٙٙس  .

ٞب ايدبز وٙس ٖ .  صساي ذيّي ثّٙس ٔي تٛا٘س زيٍطاٖ ضا آظاض زازٜ ٚ احسبس ذغط ٚ تٟسيس زض آ

ٓثٟتط است ٘سجت ثٝ ٔٛضٛع صحجت، صساي ذٛز ضا ثبال يب پبييٗ ثجطي  .

: تواس چشوی

ٓ تطيٗ ػٛأُ يه اضتجبط ٔؤثط است : ثٝ ٔٛاضز ظيط تٛخٝ وٙيس. تٕبس چطٕي ٔٙبست اظ ٟٔ

زض عَٛ اضتجبط ثٝ فطز ٔمبثُ ٍ٘بٜ وٙيس  .

ػجبضت زيٍط زض تٕبْ عَٛ اضتجبط ثبيس ثٝ فطز ٍ٘بٜ وٙيس، ِٚي ٌبٞي .  ثٟتطيٗ تٕبس چطٕي يه اضتجبط ٔساْٚ ٚ ٔٙمغغ ٔي ثبضس ٝ ث

ٓ ٔتطي اظ صٛضت اٚ)چطٓ ذٛز ضا ثٝ اعطاف  ٝ ي ٘ي . ثٍطزا٘يس (فبصّ

ي پبييٗ صٛضت فطز ٔمبثُ ٍ٘بٜ وٙيس ٝ .  اوثط ٔٛالغ ثٝ ٘يٕ

اظ ذيطٜ ضسٖ ثٝ فطز ٔمبثُ ثپطٞيعيس  .

: حاالت چْزُ

ثطاي ٔثبَ ٔي تٛاٖ ثٝ ٌطٜ وطزٖ . ثيص تط ٔٛالغ ثب ٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ چٟطٜ ي يه ٘فط ٔي تٛا٘يٓ احسبسبت ٚ حبالت اٚ ضا حسس ثع٘يٓ

 .اضبضٜ وطز (ضضبيت)ٚ ِجرٙس ظزٖ  (تؼدت)، ثبال ثطزٖ اثطٚٞب (ػالٔت ٘بضاحتي يب ذطٓ)اثطٚٞب 

توزيي 
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ٍٞٙبْ ا٘دبْ ايٗ تٕطيٗ ٘جبيس اظ . چٙس ٘فط زاٚعّت زض ثطاثط خٕغ حبضط ضسٜ ٚ يىي اظ حبالت ظيط ضا فمظ زض چٟطٜ ي ذٛز ٘طبٖ زٞٙس

ٝ ي اػضبي ٌطٜٚ ٘جبيس اظ ٘بْ حبِتي وٝ ٘طبٖ زازٜ . استفبزٜ ضٛز... والْ يب حطوبت سبيط اػضبي ثسٖ ٔب٘ٙس زست ٚ ٓ چٙيٗ ثمي ٞ

. ٔي ضٛز، اعالػي زاضتٝ ثبضٙس

 غٍٕيٙي 

 تؼدت 

 ضضبيت 

 ٓذط 

 ذٛضحبِي 

ٜ ا٘س؟  آيب ٔي تٛا٘يس حسس ثع٘يس وٝ ٞط يه اظ زاٚعّجبٖ چٝ حبِتي ٘طبٖ زاز

: صست ّا

ٝ ٞب، ػالٔت ٘سا٘ستٗ يب ػسْ . غست ٞب حطوبتي ٞستٙس وٝ فطز ا٘دبْ ٔي زٞس ٚ ٔؼٕٛالً ٔؼٙي ذبصي زاض٘س ٔثالً ثبال ا٘ساذتٗ ضب٘

ٝ ٔٙسي ثٝ ٔٛضٛع ٔي ثبضس ٝ ي ذساحبفظي ثبضس. ػالل استفبزٜ اظ . ثبال ثطزٖ زست ٔي تٛا٘س ػالٔت سالْ ٚ تىبٖ زازٖ زست، ٘طب٘

. حطوبت زست ٚ ثسٖ ٚ غست ٞب زض ثٟتط ضسب٘سٖ پيبْ ٚ خصاة تط ضسٖ اضتجبط، ٘مص ٟٕٔي زاضز

توزيي 

ٗ ثبض ػالٜٚ ثط حبالت چٟطٜ اظ غست ٞب ٘يع استفبزٜ وٙيس. تٕطيٗ لجّي ضا يه ثبض زيٍط ا٘دبْ زٞيس آيب اضبفٝ ضسٖ ايٗ غست ٞب .اي

ٔي تٛا٘س زض ضٙبذت ثٟتط احسبس ٘طبٖ زازٜ ضسٜ وٕه وٙس؟ 

ْ ٞبي ظيط ا٘دبْ زٞيس : حبَ يه ثبض زيٍط ٕٞيٗ وبض ضا زض ٔٛضز پيب

 ْسال 

 ذساحبفظ 

 ايست 

 ٕٓ٘٘ي زا 

 ثيب 

: حاالت تذًی

ٜ ضفتٗ فطز چيع ٞبي ظيبزي ضا ثٝ ٔب ٘طبٖ ٔي زٞس ٝ ٞبي آٚيعاٖ، ٌطزٖ ذٓ ضسٜ ٚ سط ضٚ . عطظ ٘طستٗ، ايستبزٖ ٚ ضا اٌط فطزي ضا ثب ضب٘

 . ثٝ پبييٗ ثجيٙيس، احتٕبالً حسس ٔي ظ٘يس وٝ غٍٕيٗ است
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ُ ي   4فعاليت شوار

: اٞساف

 ضٙبذتٗ ٘مص ٌٛش زازٖ فؼبَ زض ثطلطاضي اضتجبط 

 َضٙبذتٗ ػٛأُ ٔؤثط زض ٌٛش زازٖ فؼب 

 ي ٘بٔٙبست ٝ  ضٙبذتٗ احسبسبت ٔٙفي ٘بضي اظ يه ضاثغ

 َيبزٌطفتٗ ٟٔبضت ٌٛش زازٖ فؼب 

: ٔطاحُ وبض

ٜ  ثعضي، زٚ ٘فط زاٚعّت ايفبي ٘مص ٔي وٙٙس- 1 ٖ ٞب ٔٛضٛع خبِجي ضا ثطاي زيٍطي تؼطيف وطزٜ ٚ ٘فط زْٚ . زض ٌطٚ يىي اظ آ

. ٘مص فطزي ضا وٝ اصالً ثٝ حطف ٞبي اٚ ٌٛش ٕ٘ي زٞس، ايفب ٔي وٙس

. اظ ٘فط اَٚ ذٛاستٝ ٔي ضٛز وٝ احسبس ذٛز ضا ٘سجت ثٝ ضٙٛ٘سٜ، ٔٛضٛػي وٝ تؼطيف وطزٜ ٚ ٘يع ٘سجت ثٝ ذٛزش ثيبٖ وٙس- 2

ٖ زٞٙسٜ ي ٌٛش ٘سازٖ ضٙٛ٘سٜ ثٛز، ثحث وطزٜ ٚ ٘تبيح ضا ثط ضٚي ترتٝ ثٙٛيسٙس- 3 . ٌطٜٚ زض ٔٛضز ضفتبضٞبيي ٘طب

ٜ ٞبي - 4 .  ٘فطٜ تطىيُ ضسٜ ٚ ٞط ٌطٜٚ فٟطستي اظ اخعاي ضفتبضي ٌٛش زازٖ فؼبَ ضا تٟيٝ وٙس4ٌطٚ

ٜ ي - 5 ٝ ي ضٕبض .  زض ثيٗ اػضبي ٌطٜٚ پرص ضسٜ ٚ ثب فٟطست تٟيٝ ضسٜ، ٔمبيسٝ  ضٛز6ثطٌ

ِ ّايی تزاي تْتز كزدى ارتثاط كالهی  تَصي

: ٌّگام صحثت كزدى

ٌبٞي ٔىث وٙيس تب ٔغٕئٗ ضٛيس وٝ ضٙٛ٘سٜ ثطاي سٛاَ وطزٖ يب  .   پطت سط ٞٓ ٚ ثٝ صٛضت ٔساْٚ صحجت ٘ىٙيس

. اظٟبض ٘ظط وطزٖ فطصت وبفي زاضز

سؼي وٙيس ذٛز ضا خبي ضٙٛ٘سٜ لطاض زٞيس ٚ احسبسبت اٚ ضا زض ٘ظط ثٍيطيس  .

چٝ ضا وٝ ٔي ذٛاٞيس ثٍٛييس، ٚاضح ثيبٖ وٙيس ٖ .  آ

ثٝ ضٙٛ٘سٜ ٍ٘بٜ وٙيس  .

چٝ وٝ ٔي ٌٛييس ثب تٗ صسا ٚ ظثبٖ ثس٘ي ضٕب ٕٞبٍٞٙي زاضز ٖ .  ٔغٕئٗ ضٛيس آ

تٗ ٚ آًٞٙ صساي ذٛز ضا تغييط زٞيس  .

ٔجٟٓ صحجت ٘ىطزٜ ٚ ثب ثيبٖ خعييبت، ٔٛضٛع ضا پيچيسٜ ٘ىٙيس  .

اش سط .  اظ زيسٖ ػاليٓ آضفتٍي زض ضٙٛ٘سٜ غفّت ٘ىٙيس ٝ اٌط احسبس وطزيس وٝ ضٙٛ٘سٜ ذستٝ ضسٜ يب حٛصّ

. ضفتٝ، ٔٛضٛع صحجت ضا ػٛض وطزٜ ٚ ثٝ اٚ ٘يع اخبظٜ ي حطف ظزٖ ثسٞيس
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ٜ ٞبي - 6  ٘فطٜ تطىيُ ضسٜ ٚ زض ٞط ٌطٜٚ يه ٘فط ٘مص صحجت وٙٙسٜ، يه ٘فط ٘مص ضٙٛ٘سٜ ٚ ٘فط سْٛ ٘مص ٔطبٞسٜ ٌط ضا 3ٌطٚ

ٜ ي . ايفب  وٙس . ، ضٙٛ٘سٜ ضا ٔٛضز اضظيبثي لطاض زازٜ ٚ زض پبيبٖ ثٝ ٚي ثبظذٛضز ٔي زٞس1ٔطبٞسٜ ٌط ثطاسبس چه ِيست ضٕبض

ٝ ٌيطي : ٘تيد

 چٝ وبض وطزيٓ؟ 

 چطا؟ 

 چٝ احسبسي زاضتيس؟ 

 :گَش دادى فعال

 
ٜ ايس؟  آيب ثٝ ضفتبض ذٛز ٍٞٙبٔي وٝ زٚست تبٖ زض ٔٛضز يه ٔٛضٛع ثسيبض ٟٔٓ صحجت ٔي وٙس، تٛخٝ وطز

ٝ ٔٙس است ثٝ حبٔس وٕه . حبٔس زض ٔٛضز ٔطىّي وٝ اذيطاً ثب پسطٞبي ٕٞسبيٝ پيسا وطزٜ ثب ػّي صحجت ٔي وٙس ػّي ثسيبض ػالل

: فىط ٔي وٙيس ػّي ٍٞٙبْ صحجت ثب حبٔس چٝ ضفتبضي ذٛاٞس زاضت؟ ايٗ ضفتبضٞب ضا ثٙٛيسيس. وٙس

 ......................................................................................................................................................................

ٖ عٛض وٝ لجالً ٌفتٝ ضس، زض ٞط اضتجبعي يه پيبْ فطستبزٜ ضسٜ ٚ تٛسظ فطز ٔمبثُ زضيبفت ٔي ضٛز زض اوثط ٔٛاضز زضيبفت پيبْ ثٝ . ٕٞب

ٝ ي ضٙيسٖ صٛضت ٔي ٌيطز ٝ ي، ٔتفبٚت ٞستٙس. ٚسيّ . ثبيس تٛخٝ وطز وٝ ضٙيسٖ ٚ ٌٛش زازٖ زٚ ٔمِٛ

ٔثالً ٍٞٙبٔي وٝ زض . ضٙيسٖ، يه ػُٕ غيطاضازي است وٝ عي آٖ فطز فمظ يه سطي ٔحطن ٞبي ضٙيساضي ضا زضيبفت ٔي وٙس

ٖ ٞب زاضتٝ ثبضيس ٗ وٝ تٛخٟي ثٝ آ ٝ ايس، ٕٔىٗ است صساٞبي ثيطٖٚ ضا ٘يع ثطٙٛيس، ثسٖٚ اي . والس ٘طست

ٖ ٞب ٔي ثبضس ٝ ي اصّي . ٌٛش زازٖ فؼبِيتي ا٘تربثي است وٝ ضبُٔ زضيبفت ٔحطن ٞبي ضٙيساضي ٚ تفسيط آ ٌٛش زازٖ ثٝ زٚ عجم

ٍٞٙبٔي وٝ ثٝ . ٌٛش زازٖ ٘بفؼبَ اظ ٘ظط ويفيت وٕي ثبالتط اظ ضٙيسٖ است. ٌٛش زازٖ ٘بفؼبَ ٚ ٌٛش زازٖ فؼبَ: تمسيٓ ٔي ضٛز

ضازيٛ يب ٔٛسيمي ٌٛش ٔي وٙيس يب ٚلتي وٝ فمظ اظ ضٚي ازة ثٝ صحجت ٞبي وسي ٌٛش ٔي زٞيس، زض ٚالغ ٌٛش زازٖ ٘بفؼبَ اتفبق 

ٝ صٛضت ٘بفؼبَ است. ٔي افتس ٜ اي ثطاي ٌٛش زازٖ ٘ساضيس، ٌٛش زازٖ ضٕب ث ٝ ػجبضت زيٍط ٚلتي پيبْ ظيبز خبِت ٘يست يب اٍ٘يع زض . ث

ٖ  پطت ضٛز زض چٙيٗ ٔٛالؼي ٔب ثٝ  ظبٞط . ٌٛش زازٖ ٘بفؼبَ فمظ ثرطي اظ شٞٗ ٔب زضٌيط است ٚ احتٕبَ ظيبزي زاضز وٝ حٛاس ٔب

ٔسّٓ است وٝ زض ايٗ ضطايظ ٘رٛاٞيٓ تٛا٘ست تٕبْ . ٌٛش ٔي زٞيٓ، زض حبِي وٝ ٕٔىٗ است زض ٔٛضز چيعٞبي زيٍطي فىط وٙيٓ

. زض ايٗ ٔٛالغ حتي احتٕبَ سٛءتفبٞٓ ٘يع ظيبز است. اعالػبت ٔٛخٛز ضا زضيبفت وٙيٓ

. پس اٌط ٔي ذٛاٞيٓ اضتجبط ٔؤثطي ايدبز وٙيٓ، ثبيس اظ ضٚش ٞبي ٌٛش زازٖ فؼبَ استفبزٜ ٕ٘بييٓ
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: رٍش ّاي هؤثز تزاي گَش كزدى فعال

. تِ فزد هقاتل تَجِ كٌيذ- 1

ٗ وٝ تٛخٝ ذٛز ثٝ صحجت ٞبي ٌٛيٙسٜ ضا ٘طبٖ زٞيس : ثطاي اي

ٞب تٛخٝ .  ثٝ فطزي وٝ صحجت ٔي وٙس، ٍ٘بٜ وٙيس ٖ زض ػيٗ حبَ وٝ سبيط افطاز حبضط ضا ٘يع ٔس٘ظط زاضيس ٚ ثٝ ٚاوٙص ٞبي آ

. ٔي وٙيس، ثيص تطيٗ تٕبس چطٕي ضا ثب ٌٛيٙسٜ ثطلطاض وٙيس

ي تٛخٝ ٞستٙس، استفبزٜ وٙيس ٝ ٜ ٞب ٚ اصٛاتي وٝ ٘طب٘ ٜ ٞب ٚ اصٛاتي ٔب٘ٙس .  اظ ٚاغ ٝ اْ"، "آٞبٖ"، "ثّٝ"ٚاغ  ٚ حطوبتي ٘ظيط "ٔتٛخ

ٝ ٞبي والٔي ٚ غيطوالٔي تٛخٝ وطزٖ است . تىبٖ زازٖ سط، ِجرٙس ظزٖ ٚ ٌطٜ زض اثطٚ ا٘ساذتٗ اظ ٘طب٘

عطف ٌٛيٙسٜ ٔتٕبيُ ضٛيس ٝ سؼي وٙيس ثيص اظ حس تىبٖ . حبِت ثس٘ي آسٛزٜ ٚ ضاحتي ثٝ ذٛز ثٍيطيس.  ثيص تط اٚلبت وٕي ث

. ٘رٛضزٜ ٚ خٙت ٚخٛش ٘ىٙيس

ٞبي غيطوالٔي ضاٚي ضا ثٝ ضيٜٛ اي ظطيف تىطاض وٙيس ٝ . ثطاي ٔثبَ اٌط اٚ ٔي ذٙسز، ضٕب ٞٓ ٔي تٛا٘يس ِجرٙس ٔاليٕي ثع٘يس.  ٘طب٘

ٖ چٝ وٝ ٚي ٌفتٝ است، اٚ ضا ثٝ صحجت ثيص تط زض ٔٛضز ٔٛضٛع تطٛيك وٙيس ٓ چٙيٗ ثب تىطاض وّٕبتي اظ آ ثٝ ٔثبَ ظيط تٛخٝ . ٞ

: ٕ٘بييس

آذط ضت اظ ذستٍي ٘بي ضبْ . ظٟط وٝ اظ ٔسضسٝ ثطٌطتٓ تب ضت زاضتٓ زضس ٔي ذٛا٘سْ. زيطٚظ ذيّي وبض وطزٜ ثٛزْ:  أيط

. ِٚي ضت ٞط چٝ وطزْ ذٛاثٓ ٕ٘ي ثطز. ذٛضزٖ ٘ساضتٓ

ذٛاثت ٕ٘ي ثطز:  ضضب ...

ثٝ ٔثبَ ظيط تٛخٝ وٙيس!  اظ ٌٛيٙسٜ حطف ثيطٖٚ ثىطيس :

زض ٞط . ذيّي ثبٞبش ذٛش ٔي ٌصضٜ. ٔي زٚ٘ي آزْ ذيّي ضاحتيٝ. ثب زٚستٓ وٝ ثيطٖٚ ضفتٝ ثٛزيٓ، ذيّي ثٝ ٔب ذٛش ٌصضت:  ٔيٙب

. ذالصٝ ذيّي ذٛش ٌصضت. زيطٚظ ٔٙٛ ثب يىي اظ زٚستبش آضٙب وطز. ٔٛضزي ٞٓ وٝ ثٍي ٚاضزٜ

ٜزيٍٝ چي؟ ثيص تط تؼطيف وٗ. ذٛة، ٌفتي ثب يىي اظ زٚستبش آضٙب ضسي:  ظٞط. ... 

تط صحجت وٙيس ٓ ٓ تط ٔي تٛا٘س ٌٛش زٞس.  و . ظٔب٘ي وٝ وسي صحجت ٔي وٙس، و

. سؤال كٌيذ- 2

ٗ وٝ ضٚش ذٛثي ثطاي خٕغ آٚضي اعالػبت است، ثٝ ٌٛيٙسٜ ٘يع ٘طبٖ ٔي زٞس وٝ ثٝ حطف ٞبي اٚ ٌٛش  سؤاَ وطزٖ ػالٜٚ ثط اي

. ٔي زٞيس

ٖ ٞب ضا ثب ثّٝ ٚ ذيط پبسد زاز يب . ثٟتط است اظ سؤاالت ثبظ استفبزٜ وٙيس، ٘ٝ سؤاالت ثستٝ سؤاالت ثستٝ، سؤاالتي ٞستٙس وٝ ٔي تٛاٖ آ

ٖ ٞب زاز حُسٗ سؤاالت ثبظ . سؤاالت ثبظ، سؤاالتي ٞستٙس وٝ احتيبج ثٝ پبسد ٞبي عٛال٘ي تطي زاض٘س. ٔي تٛاٖ خٛاة ٞبي وٛتبٞي ثٝ آ

ٝ ٞبيي اظ ايٗ زٚ ٌطٜٚ سؤاَ تٛخٝ وٙيس. ايٗ است وٝ فطز ضا ثٝ زازٖ تٛضيح ثيص تطي تطٛيك ٔي وٙس : ثٝ ٕ٘ٛ٘

سؤاالت تاس سؤاالت تستِ 

چٙس ٘فط ثٛزيس؟ 

ٝ ات ودب است؟  ٔسضس

اظ ٔسضسٝ چٝ ذجط؟ 

ثؼس چٝ اتفبلي افتبز؟ 
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وساْ زٚستت؟ 

غصا ذٛضزي؟ 

وي ثطٌطتي؟ 

چٝ احسبسي زاضتي؟ 

توزيي 

ٖ ٞب زاضز ٔٛضٛع ضا ثطاي ضٕب تؼطيف ٔي وٙس ٜ ا٘س ٚ يىي اظ آ ٖ تبٖ ثب ٞٓ زػٛا وطز ٝ اي اظ سؤاالت . فطض وٙيس يىي اظ زٚستب ٕ٘ٛ٘

ٝ اي ضا وٝ ٔي تٛا٘يس ٔغطح وٙيس، زض خسَٚ ظيط ثٙٛيسيس . ثبظ ٚ سؤاالت ثست

سؤاالت تاس سؤاالت تستِ 

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

. تاسخَرد دادُ، تا عثاراتی ديگز تاسگَ كزدُ ٍ خالصِ ًواييذ- 3

ٝ  ٞبي ٚي ضا ثبظٌٛ وٙيس . ثبظذٛضز زازٖ ثٝ ايٗ ٔؼٙي است وٝ ٍٞٙبْ صحجت ثب وسي، ٌبٞي ثىٛضيس ثطزاضت ذٛز اظ ٌفت

 "آيب ٔٙظٛضت ايٗ است وٝ زٚست ٘ساضي وسي تٛ ضا ثب ايٗ اسٓ صسا ثع٘س؟": ثطاي ٔثبَ

 ".ثٝ ٘ظطْ ٔي آيس ػصجب٘ي ٞستي"

. ٚلتي وٝ ٌٛيٙسٜ زض ثيٗ صحجت ٞبي ذٛز ٔىث ٔي وٙس، ثٟتطيٗ ظٔبٖ ثطاي ثبظذٛضز زازٖ است

وٝ آيب ثطزاضت ضٕب زضست است يب ذيط ٗ ٔثالً زض ٔثبَ زْٚ، ٕٔىٗ است آٖ فطز .  ثبظذٛضز زازٖ ضاٞي است ثطاي ثطضسي اي

 ".٘ٝ، فمظ وٕي سطْ زضز ٔي وٙس"ثٍٛيس 

ٞبي اٚ ٌٛش ٔي زٞيس ٝ ٝ ي ثبظذٛضز زازٖ، ثٝ ٌٛيٙسٜ ٘طبٖ ٔي زٞيس وٝ حطف ٞبيص ثطاي ضٕب ٟٔٓ است ٚ ضٕب ثٝ ٌفت .  ثٝ ٚسيّ

ِ ّاي سيز استفادُ كٌيذ- 4 : اس تَصي

ٕٔىٗ است ثرٛاٞيس چيعي ثٍٛييس، ِٚي ثٟتط است اَٚ اخبظٜ ثسٞيس وٝ صحجت ٌٛيٙسٜ .  ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع صحجت پيص ثطٚيس

. تٕبْ ضٛز



13 
 

چٝ ضا وٝ ٔي ذٛاٞيس ثيبٖ وٙيس، ثٝ ٚضٛح ثٍٛييس  ٖ .  آ

ٞبي ٔثجت ٔٛضٛع ٚ فطز اضبضٜ وٙيس ٝ .  ثٝ خٙج

 استفبزٜ وٙيس"ٔٗ" ٍٞٙبْ ثبظذٛضز زازٖ اظ ضٕيط  .

 ٞبيي ٔب٘ٙس  ٜ ٓ تط استفبزٜ وٙيس"ٞطٌع" ٚ "ٕٞيطٝ" اظ تؼٕيٓ زازٖ ثيص اظ حس ثپطٞيعيس ٚ اظ ٚاغ .  و

ٞب اظ ٘صيحت ضسٖ ذٛش ضبٖ ٕ٘ي آيس.  تب حس أىبٖ ٘صيحت ٘ىٙيس ْ . ثيص تط آز

ُ ي   5فعاليت شوار

: اٞساف

 ضٙبذتٗ ٔٛا٘غ اضتجبط ٔؤثط 

 زا٘ستٗ احسبس ٘بضي اظ ايٗ ٔٛا٘غ 

 يبزٌطفتٗ ٘حٜٛ ي اختٙبة اظ ايٗ ٔٛا٘غ 

: ٔطاحُ وبض

٘فط اَٚ زض ٔٛضز ٔٛضٛػي ٔب٘ٙس ضفتبضٞبي صحيح ٔؼّٓ . زض ٌطٜٚ ثعضي، يه ٘فط زاٚعّت ثٝ ٕٞطاٜ ٔسضس ايفبي ٘مص ٔي وٙس- 1

ٔسضس ػّي ضغٓ ٌٛش زازٖ فؼبَ، ثطذي اظ ٔٛا٘غ اضتجبط ضا زض ضفتبض ذٛز . ثب ٘ٛخٛا٘بٖ صحجت وطزٜ ٚ ٘ظطات ذٛز ضا اضائٝ ٔي زٞس

ٝ وبض ٔي ثطز .  ث

ٝ ي - 2 اظ ٘فط اَٚ ذٛاستٝ ٔي ضٛز وٝ احسبس ذٛز ضا زض ٔٛضز فطز ضٙٛ٘سٜ، ٔٛضٛع صحجت، ذٛزش ٚ ٘يع ٔيعاٖ تٕبيُ ثٝ ازأ

. صحجت ثب ايٗ فطز ضا ثٍٛيس

ٜ ٞبي - 3 ٞط ٌطٜٚ زض ٔٛضز ٔٛا٘غ ٔٛخٛز زض ايفبي ٘مص ثحث وطزٜ ٚ فٟطستي اظ ايٗ ٔٛا٘غ ضا تٟيٝ .  ٘فطي تطىيُ ٔي ضٛز4ٌطٚ

. ٔي وٙٙس

ٜ ي - 4 ٝ ي ضٕبض .  ثٝ افطاز زازٜ ضسٜ ٚ ثب فٟطست تٟيٝ ضسٜ، ٔمبيسٝ ٔي ضٛز7ثطٌ

ٜ ٞبي - 5 ٖ ٞب ضا .  ٘فطٜ تطىيُ ٔي ضٛز3ٌطٚ زض ٞط ٌطٜٚ زٚ ٘فط زض ٔٛضز ٔٛضٛػي وٝ اذتالف ٘ظط زاض٘س، ثحث وطزٜ ٚ ٘فط سْٛ آ

زض پبيبٖ ٔطبٞسٜ ٌط ثٝ . زٚ ٘فط اَٚ، ػّي ضغٓ اذتالف ٘ظط ثط سط ٔٛضٛع ثبيس ثىٛضٙس اظ ٔٛا٘غ اضتجبط اختٙبة وٙٙس. ٔطبٞسٜ ٔي وٙس

ٖ ٞب ثبظذٛضز ٔي زٞس . آ

ٝ ٌيطي : ٘تيد

 چٝ وبض وطزيٓ؟ 

 چطا؟ 

 چٝ احسبسي زاضتيس؟ 

هَاًع ارتثاط هؤثز 

ٝ اش، سحط صحجت ٔي وٙس : آضظٚ زض ٔٛضز ٔطىّي وٝ ثب پسض ٚ ٔبزضش زاضز، ثب زذتط ذبِ
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ٖ ٞب ٔطا زٚست ٘ساض٘س. ثي فبيسٜ است: آضظٚ ٝ ي ذدبِت ذٛزضبٖ ٔي زا٘ٙس. آ . ٕ٘ي تٛا٘ٓ ثب آٟ٘ب صحجت وٙٓ. ٔطا ٔبي

ٖ ٞب ثٍصاضي: سحط ٜ اي ذٛزت ضا خبي آ . تمصيط ذٛزت ٞٓ ٞست، ٞيچ ٚلت سؼي ٘ىطز

ٗ عٛض ضفتبض ٕ٘ي وطزْ: آضظٚ ٖ ٞب ثٛزْ، اي ٔبزضْ ٞٓ . پسضْ ٔطا وته ٔي ظ٘س. ٞيچ ٚلت ثٝ حطف ٔٗ ٌٛش ٕ٘ي زٞٙس. اٌط ٔٗ خبي آ

. ٕٞيطٝ اظ اٚ عطف زاضي ٔي وٙس

. اٌط سؼي وٙي ٔي تٛا٘ي اٚضبع ضا آضاْ وٙي. ٔغٕئٙٓ وٝ ثٝ ايٗ ثسي ٞب ٞٓ ٘يست. تٛ زاضي ٔٛضٛع ضا ثعضي ٔي وٙي: سحط

. ثبالذطٜ يه ضٚظ اظ زست ضبٖ فطاض ٔي وٙٓ ٚ ٔي ضْٚ. ٌفتٓ وٝ فبيسٜ اي ٘ساضز: آضظٚ

ٝ اي: سحط ... . تٛ زيٛا٘

ٝ ٞبي سحط ٔي تٛا٘ست ٔب٘ؼي ثط سط ضاٜ  ْ يه اظ ٌفت ٝ ي صحجت ثب سحط ثٛزيس؟ چطا؟ وسا ٝ خبي آضظٚ ثٛزيس، آيب ٔبيُ ثٝ ازأ اٌط ث

ٖ ٞب ثبضس؟  اضتجبط ٔٙبست ثيٗ آ

: ثٝ ثطذي اظ ٔٛا٘ؼي وٝ ٔي تٛا٘س يه اضتجبط ٔؤثط ضا زچبض ٔطىُ وٙس، تٛخٝ وٙيس

 قضاٍت كزدى

 
تٛ زاضي ٔٛضٛع ضا "ٚلتي سحط ثٝ آضظٚ ٔي ٌٛيس . لضبٚت وطزٖ ػجبضت است اظ تحٕيُ اضظش ٞب ٚ ػمبيس ذٛز ثٝ يه فطز زيٍط

ٖ چٝ آضظٚ ثٝ آٖ احتيبج زاضت، . ، زض ٚالغ ثٝ ٘ٛػي سؼي زض لضبٚت زض ٔٛضز ٔطىُ آضظٚ زاضز"ثعضي ٔي وٙي ثٝ ٘ظط ٔي ضسس آ

ٗ  وٝ فٛضاً ثٝ لضبٚت ثپطزاظز . وسي ثٛز وٝ صٕيٕب٘ٝ ثٝ اٚ ٌٛش زٞس، ٘ٝ اي

ارجاع تِ خَد 

ٝ خبي ٌٛش زازٖ، ثالفبصّٝ ثٝ ثيبٖ ٔٛضٛع ٔطبثٟي زض  ٌبٞي ٚلتي وسي زض ٔٛضز ٔٛضٛع ذبصي صحجت ٔي وٙس، فطز ٔمبثُ ث

. ايٗ أط ثبػث ايدبز احسبس ٘بوبٔي ٚ ثي إٞيت ثٛزٖ زض ٌٛيٙسٜ ضسٜ ٚ ثٝ ضاثغٝ ِغٕٝ ٔي ظ٘س. ٔٛضز ذٛزش ٔي پطزاظز

. زيطٚظ ثب ٞٓ ضفتٝ ثٛزيٓ ثيطٖٚ، ثٝ ٔٗ ٞٓ تؼبضف وطز. زٚستٓ سيٍبض ٔي وطس: أيس

... . ِٚي پسضْ فٟٕيس ٚ. يه ثبض ٞٓ پسط ػٕٛيٓ ثٝ ٔٗ سيٍبض زاز: ٟٔسي
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تی تَجْی تِ احساسات فزد هقاتل  

.  زض ايٗ ٔٛاضز احسبس فطز ٔمبثُ ٘بزيسٜ ٌطفتٝ ٔي ضٛز

ٖ ٞب اٚ ضا زٚست ٘ساض٘س ٝ ٌيطي ٔي وٙس وٝ آ زض حبَ حبضط ٘بضاحتي آشض . آشض اظ اصطاض ذب٘ٛازٜ ثطاي اظزٚاج ٘بضاحت است ٚ ٘تيد

ٜ اش، ثٝ يىي اظ صٛض ظيط ػُٕ ٔي وٙس :  ٔٛضٛع اصّي است، ِٚي ٟٔطي ثٝ خبي تٛخٝ ثٝ ٘بضاحتي ٚ ض٘دص آشض اظ ذب٘ٛاز

حُ  ٚ ٘صيحت زازٖ).  ثٟتطٜ ثٝ پسطٜ ثٍي وٝ ٕ٘ي ذٛاٞي ثب اٚ اظزٚاج وٙي ٜ . (اضائٝ ضا

 (ػٛض وطزٖ ٔٛضٛع) اصالً ِٚص وٗ، ضاستي ٔي زا٘ي أطت چٝ سطيبِي پرص ذٛاٞس ضس؟ .

ي زذتطضبٖ تٛخٝ وٙٙس ٝ . (ثحث ٔٙغمي).  پسض ٚ ٔبزضٞب زض ٔٛضز اظزٚاج ثبيس ثٝ ذٛاست

چيع زضست ٔي ضٛز ٝ . (اعٕيٙبٖ زازٖ).  ٘بضاحت ٘جبش، ٔغٕئٙٓ ٕٞ

وٝ ٔٛضٛع ٟٕٔي ٘يست ٗ . (زست وٓ ٌطفتٗ ٔٛضٛع). ٘جبيس ذٛزت ضا ٘بضاحت وٙي. اظ ايٗ ٔطىالت ثطاي ٕٞٝ پيص ٔي آيس.  اي

: ثٝ ٘ظط ضٕب ثٟتطيٗ وبضي وٝ ٟٔطي ٔي تٛا٘ست ا٘دبْ زٞس، چٝ ثٛز؟ ثٟتط ثٛز چٝ پبسري ٔي زاز؟ آٖ ضا ثٙٛيسيس

 ......................................................................................................................................................................

قطع كزدى صحثت طزف هقاتل 

ٝ صٛضت ٞط يه اظ اضىبَ ٌفتٝ ضسٜ، صٛضت ٌيطز حتي ٕٔىٗ است ضٙٛ٘سٜ پيٛستٝ ثطاي سؤاَ وطزٖ، . ايٗ أط ٔي تٛا٘س ث

ٝ ي ثحث ٘ساضتٝ ثبضس. صحجت ٞبي ٌٛيٙسٜ ضا لغغ وٙس . ِٚي زض ٞط حبَ ثبػث ٔي ضٛز ٌٛيٙسٜ تٕبيّي ثٝ ازأ

ُ حل  ِ ي را ارائ

ٗ وٝ  ٜ حُ ٔي پطزاظ٘س، حتي ثسٖٚ اي ٝ ي ضا ٖ ٞب، ثالفبصّٝ ثٝ اضائ ثطذي افطاز ٍٞٙبْ صحجت ثب زيٍطاٖ يب ضٙيسٖ ٔسبيُ ٚ ٔطىالت آ

ٖ ٞب زضذٛاست وطزٜ ثبضس ٜ حُ افتبزٜ ٚ ثٝ . وسي اظ آ ٝ ي ضا ايٗ ٔٛضٛع ثبػث ٔي ضٛز وٝ پيص اظ ضٙيسٖ تٕبْ ٔٛضٛع، ثٝ فىط اضائ

ٝ ي صحجت ٞبي ٌٛيٙسٜ تٛخٝ وبفي ٘ساضتٝ ثبضٙس اظ عطف زيٍط ايٗ ٔٛضٛع ثبػث ٔي ضٛز فطز ٔمبثُ احسبس وٙس وٝ ثٝ لسض . ازأ

ٜ حُ حبِت زستٛض ثٝ ذٛز ٔي ٌيطز. وبفي ٕ٘ي زا٘س، ٘بتٛاٖ است ٚ احسبسبت ٚ اضظش ٞبي اٚ إٞيتي ٘ساضز ٝ ي ضا : ٌبٞي ٘يع اضائ

ثبيس ثطٚي اظ اٚ ٔؼصضت ثرٛاٞي  .

ثٟتطٜ ثيص تط ٔغبِؼٝ وٙي  .

ظٚز ثطٚ زوتط   .

ٖثبٞبش حطف ٘ع  .

 هسخزُ كزدى
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ٝ ي ٟٔٓ ايٗ است وٝ ثب ٔسرطٜ وطزٖ فطز . زض ثسيبضي ٔٛاضز ضبيس ذٛز فطز ٔتٛخٝ ٘جبضس وٝ زض حبَ ٔسرطٜ وطزٖ زيٍطي است ٘ىت

َ ٞبيي اظ ٔسرطٜ وطزٖ ػجبضتٙس اظ. ٔمبثُ، احسبس ثسي زض اٚ ٘سجت ثٝ ذٛزش ٚ ذٛزٔبٖ ايدبز ٔي وٙيٓ : ٔثب

ٜ(.ثٝ ػٛأُ غيطوالٔي ٕٞطاٜ ثب ايٗ ػجبضت ٘يع ثستٍي زاضز)!!!  چٝ ثبٔع 

 تٛ زيٍٝ چي ٔي ٌي وٛچِٛٛ؟ 

ِجبس اش ضا ٍ٘بٜ وٙيس  !

 (.ثٝ ػٛأُ غيطوالٔي ٕٞطاٜ ثب ايٗ ػجبضت ٘يع ثستٍي زاضز) ٔبٔب٘ت ٕٖٞٛ ثٛز وٝ زيطٚظ ثبٞبت ثٛز؟ 

تْذيذ كزدى 

ٝ ي  تٟسيس وطزٖ ضبيس زض اثتسا تب حس وٕي ثبػث تغييط ضفتبض فطز ضٛز، ِٚي زض .  ضطٚع ٔي ضٛز"...ثىٙي/ ٘ىٙي ... اٌط"ٔؼٕٛالً ثب خّٕ

ٝ ي ٘بٔٙبست ذٛاٞس ضس زض ثسيبضي ٔٛاضز ثعضي تطٞب يب لٛي تطٞب ٞستٙس وٝ وٛچه تطٞب يب . ٟ٘بيت ثبػث لغغ ضاثغٝ يب يه ضاثغ

. ضؼيف تطٞب ضا تٟسيس ٔي وٙٙس

تزچسة سدى يا ًام گذاري 

ٖ ٞب ٘سجت زازٜ يب آٖ ضفتبضٞب ضا ثٝ وُ ٚخٛز اٚ  ٌبٞي ثب استٙبز ثٝ يه يب زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ضفتبضٞبي زيٍطاٖ، فٛضاً يه صفت ضا ثٝ آ

. تؼٕيٓ ٔي زٞيٓ

اي ٝ !  تٛزيٛا٘

احٕك  !

اي ٝ !  ٍٔٝ ثچ

ٝٙ٘ ٝثچ  !

ٖ ٞب اضتجبط ٔؤثط ٚ زضستي ثطلطاض وطزٜ ٚ احسبس ذٛثي زض فطز ٔمبثُ  پس ثٟتط است سؼي وٙيٓ ايٗ ٔٛا٘غ ضا ضٙبذتٝ ٚ ثب اختٙبة اظ آ

. ايدبز وٙيٓ

ٜ ي  ٝ ي ضٕبض حطف ٞبي آضظٚ زض ايٗ ثطٌٝ ٘ٛضتٝ ضسٜ، ِٚي خبي ٔطثٛط ثٝ پبسد ٞبي .  ٔطثٛط ثٝ ٔثبَ آضظٚ ٚ سحط ٔي ثبضس8ثطٌ

ٖ ٞب ضا زض ثطٌٝ . سحط ذبِي است ٖ چٝ وٝ ٌفتٝ ضس، ثٟتطيٗ پبسد زض ٞط ٔٛضز چٝ ٔي تٛا٘ست ثبضس؟ آ ثٝ ٘ظط ضٕب ثب تٛخٝ ثٝ آ

. ثٙٛيسيس
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ُ ي  ِ ي شوار  1تزگ

ثٙٛيسيس وٝ زض چٙيٗ ضٚظي ظ٘سٌي ضٕب ثٝ چٝ ضىّي . ضٚظي ضا تٛصيف وٙيس وٝ عي آٖ ٞيچ اضتجبعي ثبزيٍطاٖ ٘رٛاٞيس زاضت

زضذٛاٞس آٔس؟ 

ُ ي  ِ ي شوار  2تزگ

ثٙٛيسيس وٝ زض چٙيٗ ضٚظي ظ٘سٌي ضٕب ثٝ چٝ ضىّي . ضٚظي ضا تٛصيف وٙيس وٝ عي آٖ ٞيچ اضتجبعي ثبزيٍطاٖ ٘رٛاٞيس زاضت

زضذٛاٞس آٔس؟ 

لطاض است أطٚظ : چطا ٔبزضْ ثيساضْ ٘ىطزٜ؟ ٘بٌٟبٖ يبزْ آٔس. صجح وٝ اظ ذٛاة ثيساض ضسْ، ٔتٛخٝ ضسْ وٝ زيط ضسٜ، تؼدت وطزْ

ِٚي حبال وٝ زيطضسٜ چغٛض ثٝ ٔسضسٝ ثطْٚ؟ آٜ ذساي ٔٗ، ٔسضسٝ ثطاي چٝ؟ زض ٔسضسٝ وٝ ٕ٘ي تٛا٘ٓ . يه ضٚظ ثسٖٚ اضتجبط ثبضس

ضاستص ضا ثرٛاٞيس . زضسي يبز ثٍيطْ، اِٚيٗ لسْ ثطاي زضس ذٛا٘سٖ ثطلطاضي اضتجبط است ٚ ٔٗ أطٚظ ٕ٘ي تٛا٘ٓ اضتجبط ثطلطاض وٙٓ

وبضٞبي ظيبزي زاضتٓ وٝ ٔست ٞب ثٛز ٔي ذٛاستٓ . فطصت ذٛثي ثٛز وٝ وٕي ثٝ ذٛزْ ثطسٓ. اظ ايٗ تٛفيك اخجبضي ثسْ ٞٓ ٘يبٔس

ٝ اي وٝ زيطٚظ ذطيسٜ ثٛزْ، تٕبضبي يىي زٚ فيّٓ ذٛة وٝ ثطازضْ ٌطفتٝ ثٛز ٚ: ا٘دبْ زٞٓ ٝ ي ٔدّ أب ... . ٌطتي زض ايٙتط٘ت، ٔغبِؼ

ٗ ٞب ٘ٛػي ثطلطاضي اضتجبط ثٛز ٖ لسض ٌطسٙٝ ثٛزْ وٝ تصٕيٓ ٌطفتٓ پس اظ ذٛضزٖ صجحب٘ٝ، ثٝ فىطٞبيٓ ازأٝ . تٕبْ اي پس چٝ وٙٓ؟ آ

ٔي ذٛاستٓ ِجبس ثپٛضٓ . ثٟتط ثٛز ٔي ضفتٓ پٙيط ٔي ذطيسْ. اظ ٔبزضْ ٞٓ ٕ٘ي تٛا٘ستٓ سؤاِي وٙٓ. ظطف پٙيط زض يرچبَ ذبِي ثٛز. زٞٓ

٘جبيس ! ذساي ٔٗ. زض ٕٞيٗ فىطٞب ثٛزْ وٝ ظً٘ زض ثٝ صسا  زضآٔس. وٝ يبزْ آٔس ثطاي ذطيس ٞط چيعي ٞٓ ثبيس اضتجبعي ثطلطاض ضٛز

ثب ذٛضحبِي خّٛ زٚيسْ ٚ . پس اظ ٔستي ٔبزضْ اظ ذطيس ثبظٌطت. چٖٛ ظً٘ ظزٖ ٘يع ٘ٛػي ثطلطاضي اضتجبط است. تٛخٟي وٙٓ

ٝ اْ. ِجرٙس ظ٘بٖ ثٝ ضىٕٓ اضبضٜ وطزْ ٔتٛخٝ ضسْ وٝ ثبظ ٞٓ اضتجبٜ . ِٚي اٚ تٛخٟي ٘ىطز. ٔي ذٛاستٓ ثٝ اٚ ٘طبٖ زٞٓ وٝ ٌطسٙ

ٜ اْ ... .  ايٗ وبض ٘يع ثطلطاضي اضتجبط ثٛز. وطز

ُ ي  ِ ي شوار  3تزگ

: پيام ّاي كَتاُ ٍ سادُ

ٞب وٕه ٔي وٙس ٖ .  اضتجبط ذٛة ثيٗ ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ ضضس ضٚا٘ي آ

ٍٞٙبْ ػصجب٘يت ٔي تٛاٖ ذٛز ضا وٙتطَ وطز  .

حُ زيٍطي ٞٓ ٚخٛز زاضز ٜ .  ٕٞيطٝ ضا

اي ٌبٞي ٞٓ ٘بضاحتي ٚخٛز زاضز ٝ .  زض ٞط ذب٘

: پيام ّاي طَالًی ٍ پيچيذُ

ٞبي زضست ذٛز ػُٕ وٙٙس ٓ .  ٘ٛخٛا٘بٖ ثبيس يبز ثٍيط٘س وٝ زض ضطايظ زضٛاض زضست تصٕيٓ ثٍيط٘س ٚ ثتٛا٘ٙس ثٝ تصٕي

ٖ ٞب ضإٞٙبيي ثٍيطيٓ . ثٟتط است ٕٞيطٝ ضاخغ ثٝ ٔطىالت ٔبٖ ثب پسض ٚ ٔبزض ذٛز صحجت وٙيٓ ٚ اظ آ

 ٜثٟتط است ثعضي تطٞب اعالػبتي زض ٔٛضز ٔٛاز ٔرسض ٚ اػتيبز زض اذتيبض ٘ٛخٛا٘بٖ لطاض زازٜ ٚ ثٝ آٟ٘ب يبز زٞٙس وٝ چغٛض  اظ آِٛز 

. ضسٖ ثٝ ايٗ ٔٛاز اختٙبة وٙٙس

ٓاٌط ضيٜٛ ٞبي اضتجبط ٔؤثط ضا ثسا٘يٓ، زض ضٚاثظ ذٛز ثب زيٍطاٖ ثٟتط ٔي تٛا٘يٓ ثٝ اٞساف ٔبٖ ثطسي  .

ُ ي  ِ ي شوا  4تزگ
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 34تصبٚيط ظ 

ُ ي  ِ ي شوا  5تزگ

اخعاي والٔي ٚ غيطوالٔي اضتجبط 

: (آى چِ كِ هی شٌَين)اجشاي كالهی ارتثاط

 ثّٙسي صسا 

 ّٓسطػت تى 

 تٗ صسا 

 ٓوبض ٔي ثطي ٝ  وّٕبتي وٝ ث

: (آى چِ كِ هی تيٌين)اجشاي غيزكالهی ارتثاط 

 تٕبس چطٕي 

 اي ٜ  ثيب٘بت چٟط

 غست ٞبي ثس٘ي 

 ٖ٘عزيه يب زٚض ثٛز 

ُ ي  ِ ي شوار  6تزگ

: گَش دادى فعال

: زض ٌٛش زازٖ فؼبَ ػٛأُ ظيط زذبِت زاض٘س

ٖاذتصبظ ظٔبٖ ثيص تط ثٝ ٌٛش زازٖ ثٝ خبي صحجت وطز  .

ٖتىٕيُ ٘ىطزٖ خٕالت زيٍطا  .

ػسْ پبسد ثٝ سؤاَ ثب يه سؤاَ زيٍط  .

آٌبٜ ثٛزٖ اظ سٌٛيطي ٞبي ضرصي  .

٘پطزاذتٗ ثٝ تريُ يب ػسْ اضتغبَ شٞٙي ثب ٔسبيُ زيٍط  .

ِٕٝخٛيي زض ٔىب ٝ .  ػسْ سّغ

ُپبسد زازٖ پس اظ پبيبٖ يبفتٗ صحجت ٞبي فطز ٔمبث  .

زازٖ ثبظذٛضز  .

پطسيسٖ سؤاالت ثبظ  .

ُ ي  ِ ي شوار  7تزگ

: هَاًع ارتثاط هؤثز
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 ٖلضبٚت وطز 

 اضخبع ثٝ ذٛز 

 ُثي تٛخٟي ثٝ احسبسبت عطف لبث 

 ُلغغ صحجت فطز ٔمبث 

 ُح ٜ  اضائٝ ضا

 ٖٔسرطٜ وطز 

 ٖتٟسيس وطز 

 ثطچست ظزٖ ٚ ٘بٍٔصاضي 

ُ ي  ِ ي شوار  8تزگ

زض ايٗ ثطٌٝ پبسد ٞبي ٔٙبسجي وٝ سحط . آضظٚ ٚ سحط زض ٔٛضز ٔطىّي وٝ آضظٚ ثب پسض ٚ ٔبزضش زاضز، ثب ٞٓ صحجت ٔي وٙٙس

: ٔي تٛا٘س ثسٞس، ثٙٛيسيس

ٖ ٞب ٔطا زٚست ٘ساض٘س. ثي فبيسٜ است: آرسٍ ٝ ي ذدبِت ذٛزضبٖ ٔي زا٘ٙس. آ ٖ ٞب صحجت وٙٓ. ٔطا ٔبي . ٕ٘ي تٛا٘ٓ ثب آ

: سحز

 ........................................................................................................................................................................ 

ٗ عٛض ضفتبض ٕ٘ي وطزْ: آرسٍ ٖ ٞب ثٛزْ، اي ٝ خبي آ ٔبزضْ . پسضْ ٔطا وته ٔي ظ٘س. ٞيچ ٚلت ثٝ حطف ٔٗ ٌٛش ٕ٘ي زٞٙس. اٌط ٔٗ ث

. ٞٓ ٕٞيطٝ اظ اٚ عطف زاضي ٔي وٙس

: سحز

 ........................................................................................................................................................................ 

. ثبالذطٜ يه ضٚظ اظ زست ضبٖ فطاض ٔي وٙٓ ٚ ٔي ضْٚ. ٌفتٓ وٝ فبيسٜ اي ٘ساضز: آرسٍ

: سحز

 ........................................................................................................................................................................ 

ُ ي   1چك ليست شوار

:  ارسياتی گَش دادى فعال

. ِغفبً ثب استفبزٜ اظ ايٗ خسَٚ ايفبي ٘مطي ضا وٝ ٔطبٞسٜ ٔي وٙيس، اضظيبثي ٕ٘بييس

 0 1 2 3 4 5عَاهل هؤثز در گَش دادى فعال 

ٖ  ثيص تط ثٝ ٌٛش زازٖ ثٝ خبي حطف ظزٖ        اذتصبظ ظٔب

      تىٕيُ ٘ىطزٖ خٕالت زيٍطاٖ 
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      ػسْ پبسد ثٝ سؤاَ ثب يه سؤاَ زيٍط 

      آٌبٜ ثٛزٖ اظ سٌٛيطي ٞبي ضرصي 

      ٘پطزاذتٗ ثٝ تريُ يب ػسْ اضتغبَ شٞٙي ثب ٔسبيُ زيٍط 

ٝ خٛيي زض والْ        ػسْ سّغ

      پبسد زازٖ پس اظ پبيبٖ صحجت ٞبي فطز ٔمبثُ 

      زازٖ ثبظذٛضز 

      پطسيسٖ سؤاالت ثبظ 

 

 احسبٖ فىٛض   ضٚاٖ ضٙبس:  تٟيٝ ٚ تٙظيٓ


