
	یشزومآ	عمتجم	نازومآشناد	یتیبرت	روشنم
		،یجنم	یللملانیب
	نارسپ	شخب

 غالبا ریز حرش ھب یجنم یللملانیب یشزومآ عمتجم رسپ نازومآشناد یتیبرت روشنم ،تیبرت رب طیحم تاریثأت ھب ھجوت اب
  .دوشیم
 رهاظ و ششوپ )فلا

	.دننک ادیپ روضح ھسردم رد مرف سابل اب ھسردم یمسر عورش لوا زور زا دنتسھ فظوم نازومآشناد یھیلک ـ1

 :مرف سابل ندشنفیرعت تروص رد :هرصبت
 .دننک ادیپ روضح ھسردم رد بذجریغ و هداس یاھچراپ راولش و نھاریپ اب دنافظوم رسپ نازومآشناد )فلا

 .تسین زاجم ھسردم رد یسلجم و یمسرریغ ششوپ اب نازومآشناد روضح )ب
 . .... و ییاپمد ،هاتوکقاف راولش ،یشزرو راولش ،هاتوکنیتسآ نھاریپ و ترشیت ،رادھبل هالک :1ب
	.دوشیمن صاخ یاھھمانرب و نیدامن یاھمسارم ششوپ لماش هدام نیا :2ب

 ،هاتوکقاف راولش ،یگراپ و ھلصو ،نیج راولش ،امنندب و بذج یاھسابل ـ یبرغ ششوپ رھاظم و اھدامن زا هدافتسا ـ2
	.تسا عونممً ادیکا ... زاجمریغ یپاچ یاھمایپ و اھمرآ ،سیگهالک ،تروپاس

	.دشاب هاتوک و هداس دیاب نازومآشناد نساحم و رس یوم لدم ـ3

	.تسا عونمم .... و یشعاد شیر ،یناملآ ،یزب شیر ،یچراق یاھلدم )فلا
 .دنوش شیر ھت نتشاد و هاتوک نساحم نتشاد ھب قیوشت مود ھطسوتم عطقم نازومآشناد تسا ھتسیاش )ب

	.تسا عونمم ... و ،لاخلخ ،دنباپ، دنبندرگ ،دنبوزاب ،دنبچم هدننام یتنیز تاجیلدب و تالآرویز زا هدافتسا ـ4

	.تسا عونمم شیارآ ھنوگرھ ـ5

 ... ،وتت ،وم ندرک شم ،وم گنر ،وربا نتشادرب )فلا

	.تسا یمازلا باروج ندیشوپ ـ6

 .تسین زاجم شفک و ششوپ رد فراعتمریغ و دنت یاھگنر زا هدافتسا ـ7
 

 لاتیجید لیاسو و هارمه نفلت )ب

 ھسردم طیحم رد ـ ... و یزابلوسنک ،دپیآ ،تلبت ،پاتبل ،شلف ـ لاتیجید لیاسو و هارمھ نفلت زا هدافتسا و ندروآ هارمھ ـ8
	.دش دھاوخ دروخرب تاررقم قباطم هدھاشم تروص رد و عونمم



 .دش دھاوخ ھسردم یطابظنا یاھھماننییآ لومشم یطاخ نازومآشناد اب یراکمھ و تکراشم )فلا
	.تسین قوف دنب لومشم ھسردم اب هدشگنھامھ دراوم )ب

 جورخ و دورو ،تبیغ ،یصخرم )ج

	.دنبای روضح ھسردم رد یھاگرھظ مسارم عورش زا لبق ھقیقد 5 لقادح دنافظوم نازومآشناد یھیلک ـ9
	.تسا عونمم ھسردم اب یگنھامھ نودب ھسردم نایاپ گنز ات دورو ھظحل زا ھسردم زا/ھب جورخ و دورو ـ10
	.دنبای روضح سالک رد ملعم دورو زا لبق دیاب نازومآشناد یھیلک ـ11

 .تسا زاجم یتیبرت تنواعم یبتک یهزاجا اب طقف ملعم روضح زا سپ سالک ھب دورو )فلا

 .دنتسھ ھسردم طایح رد روضح و اھسالک یھیلخت ھب فظوم حیرفت یاھگنز رد نازومآشناد یھیلک ـ12

 میمصت عبات )... یفرب ،یناراب( فراعتمریغ طیارش یاراد یاھزور رد جیرفت یاھگنز رد طایح رد روضح )فلا
	.تسا ھسردم تیریدم

 عورش زا لبق یراک زور 10 رثکادح و یراک زور 7 لقادح ار دوخ نادنزرف یصخرم تساوخرد دیاب مرتحم نیدلاو ـ13
	.دنھد ھئارا ھسردم یتیبرت تنواعم ھب یصخرم رظندروم هزاب

 .تسا تادنتسم و ھلدا یسررب زا سپ نازومآشناد یصخرم تساوخرد لوبق ای در ھب راتخم ھسردم )فلا
 .دوش هداد لیوحت ھسردم ھب نیدلاو طسوت دیاب تادنتسم ای تساوخرد ھنوگرھ )ب

 عالطا ار دوخ زومآشناد تبیغ ،تصرف نیلوا رد دنافظوم نیدلاو هدشن ینیبشیپ یرورض و یسناژروا دراوم رد ـ14
  .دنھد

 .تسا یمازلا کشزپ یهدشرھم یھخسن یھئارا یکشزپ لکشم ای و یرامیب تروص رد )فلا
 رد روضح یارب دیاب و دنرادن ار سالک رد روضح قح میقتسم روطھب ،ھجومریغ تبیغ تروص رد نازومآشناد ـ15

	.دننک تفایرد زوجم و یگنھامھ یتیبرت تنواعم اب سالک

 ماجنا و یلیصحت یگداتفابقع ناربج ھب فظوم )ھجومریغ ،ھجوم( تبیغ ای یصخرم تروص رد نازومآشناد و ایلوا ـ16
	.دنتسھ روکذم ینامز هزاب رد هدشھئارا فیلاکت
 :یشزومآ )د

 .دنشاب دنبیاپ نآ دافم ھب و ھعلاطم تقد ھب ار ھسردم یشزومآ یاھھماننییآ دیاب مرتحم نازومآشناد و نیدلاو ـ17

 .دنبای روضح سالک رد باتک اب ھسردم یمسر عورش لوا زور زا دنافلکم نازومآشناد یھمھ ـ18

 .دنتسھ سالک رد زایندروم یشزومآ یاھرازفاتشون یھمھ نتشاد هارمھ ھب مزلم نازومآشناد )فلا

 .دنتسھ هدشفیرعت یسالک یاھتیلاعف و فیلاکت ماجنا ھب مزلم نازومآشناد ـ19

 .دنتسھ ھسردم طسوت هدشفیرعت یناربج یاھسالک یھمھ رد تکرش ھب مزلم نازومآشناد ـ20

 یلیصحت یگداتفابقع عفر و دشاب نانآ یلیصحت یھیاپ اب بسانتم دیاب نازومآشناد یھمھ ینابز و یشناد حطس ـ21
 .تسا نازومآشناد و نیدلاو یهدھعرب

 سرد ود نیا یاھزاینشیپ ندنارذگ ھب مزلم نازومآشناد و تسا ھسردم یمازلا سورد زا یسراف و یبرع سورد )فلا
 .دنتسھ



 .تسا عونمم ناحتما تاسلج رد عبانم رگید و نازومآشناد رگید شناد و یدنمناوت زا هدافتسا و یریگهرھب عون رھ ـ22

 .تسین زاجم ،مزال یشزومآ یاھرازفاتشون یانثتسا ھب تاریھجت و لیاسو ھنوگرھ نتشاد هارمھ )فلا

 
 يراتفر ـ یتیبرت ـ یقالخا )ه

 اب نازومآشناد یھمھ تسا ھتسیاش و تسا یمازلا یمالسا راتفر و قالخا و مالسا نیبم نید عورف و لوصا زا تیعبت ـ23
 .دنشاب ناملسم زومآشناد یقیقح دامن مالسلا مھیلع نیموصعم یھمئا نداد رارق وگلا

 لکش رھ رد یتعنصریغ و یتعنص زاجمریغ و یلکلا یاھیندیشون و ردخمداوم ،تایناخد لامعتسا و یھارمھ ،غیلبت ـ24
 .تسا زمرق طوطخ زا و عونمم بلاق و

 .تسا عونمم ھسردم طیحم رد یراتشون و یراتفگ بسانمان و زیمآنیھوت تارابع و تالمج ،تاملک ندرب راک ھب ـ25

 .دنربب راکھب ار تناتم و بدا تیاھن شیوخ تاطابترا رد نازومآشناد تسا ھتسیاش )فلا

	.تسا عونمم یقالخا نیزاوم فالخ یراتشون و یمالک یاھھفیطل و اھیخوش )ب

 .تسا یمازلا ... و ییامیپھار ،یرادازع ،نشج ،ینارنخس ،تعامج زامن ـ ھسردم یاھھمانرب و اھتبسانم رد تکرش ـ26

 یرازفامرن و یرازفاتخس فتلخم یاھبلاق رد زاجمریغ و یقالخاریغ یاھهداد رشن و هدافتسا ،ندروآ هارمھ ھنوگرھ ـ27
 .دش دھاوخ دروخرب یطاخ اب رظندروم ھماننییآ قباطم و عونمم

 .تسا یمازلا ھسردم یهدشفیرعت و یمسر یاھلاناک یھمھ رد تیلاعف و تیوضع ـ28

 .تسا نازومآشناد و نیدلاو هدھعرب ،تیوضع مدع یلامتحا بقاوع ھنوگرھ )فلا

 .تسا عونمم ،دناهدشن فیرعت ھسردم طسوت ھک ھسردم اب طبترم یاھهورگ ای اھلاناک رد تیلاعف و تیوضع ،لیکشت )ب

 ھسردم نالوئسم ھب نآ شرازگ ھب فظوم نازومآشناد ھسردم طیحم رد لکشم ھنوگرھ ندمآ دوجوھب تروص رد ـ29
 .دنتسھ

  .دنتسین میقتسم ییوگخساپ و شنکاو ھب زاجم ھجوچیھ ھب اھنآ نیدلاو ای نازومآشناد ،یکیزیف ـ یمالک تارجاشم رد )فلا

 .تسا عونمم ھسردم طسوت هدشفیرعت یاھھمانرب هژیو یانثتسا ھب یزومآشناد شورف و دیرخ ھنوگرھ ـ30

 .دنریگب هزاجا دیاب ھسردم رتافد رگید ھب دورو یارب و تسا عونمم دیتاسا قاتا رد نازومآشناد روضح ـ31

 رد زومآشناد شریذپ ،ھسلج 2 زا شیب تبیغ تروص رد و تسا یمازلا نایبرم و ایلوا تاسلج رد نیدلاو روضح ـ32
 .تسین ریذپناکما ھسردم رد هدنیآ یلیصحت لاس

 ھسردم زا جراخ یمسر یاھھمانرب یھمھ رد و نآ زا جورخ نامز ات ھسردم ھب دورو یھظحل زا نازومآشناد یھمھ ـ33
 .دنتسھ یسیلگنا نابز ھب یریگطابترا و ھملاکم ھب مزلم

 .تسا رظندروم سرد نابز ،یطابترا ـ یشزومآ نابز یسراف و یبرع یاھسالک رد )فلا

 



 :تشادھب )و

 .دنتسھ یگزیکاپ و تشادھب تیاعر ھب فظوم نازومآشناد یھمھ ـ34

 .دنشاب زیمت دیاب باروج و شفک ،سابل )فلا

 .دشاب زیمت و هاتوک دیاب نازومآشناد نخان ـ35

 .دوش ھتخیر ھلابز لطس رد دیاب ینتخیررود داوم و ھلابز ـ36

 .تسین زاجم اھریش و نکدرسبآ زا ناھد اب بآ ندیماشآ ـ37

 .دننک هدافتسا یصخش یاھناویل زا بآ ندیشون یارب نازومآشناد دوشیم ھیصوت )فلا

 .دننک ادیپ روضح ھسردم رد شوخ یوب اب نازومآ شناد ،رطع زا هدافتسا تبثم راثآ و بابحتسا ھب ھجوت اب ـ38

 ھسردمرد روضح ھب زاجم ،لماک یدوبھب نامز ات دنتسھ رادریگاو و یسوریو یاھیرامیب ھب التبم ھک ینازومآشناد ـ39
 .دنتسین

 .تسا صصختم کشزپ طسوت هدشرھم یھخسن یھئارا و صیخشت اب یرامیب ندوب ریگاو ای یسوریو کالم )فلا

 .دنتسین سالک رد ندیشون و ندروخ ھب زاجم نازومآشناد ـ40

 .دنتسھ ینثتسم ریدم ای یتیبرت تنواعم ،ملعم اب هدشگنھامھ دراوم )فلا

 .تسا عونمم ملاسان یاھ یکاروخ و دیفم ریغ ییاذغ داوم ندروآ _41

  . ...و دوف تسف ،ھباشون ،کفپ ،سپیچ)فلا

	
 یشزومآ يرادا ناملبم و تازیهجت و مزاول )ز

 دوخ شالت و یعس تیاھن ات دوریم راظتنا نازومآشناد یھمھ زا ور نیا زا ؛تسا نازومآشناد مود یھناخ ،ھسردم ـ42
 .دنریگب راکھب ھسردم تازیھجت و لیاسو ،لاوما یرادھگن و ظفح یارب ار

 مزلم روکذم صخش نیدلاو ،زومآشناد طسوت نارگید ای ھسردم تازیھجت و لیاسو ،لاوما ھب ندناسر بیسآ تروص رد ـ43
 .دنتسھ ھمیرج تخادرپ و تراسخ ناربج ھب

	.دنتسین ھسردم قرب تیریدم متسیس و یشیامرگ ـ یشیامرس لیاسو تامیظنت رییغت و یراکتسد ھب زاجم نازومآشناد )فلا

	


