
 

 

یلامش سربق رد کلم دیرخ لوادتم تالاوس  

 

 :همدقم

 ..شیدیدیم تاهایور وت هشیمه هک نک یگدنز ياهنوخ وت

 ِنیمزرس کی هن اجنیا .دشخبیم هریزج هب ار شایتشهبِ رطع و دچیپیم اهرازنوتیز رد هنارتیدم ياراوگ میسن

 ياههلعش هب گرزبِ ناریا زا سربق ییادج .تسانشآ ام يارب هک ینیمزرس .تسا	یلامش سربق ةریزج	هکلب ،یلایخ

 رد دنتشاد حور کی ناریا و سربق ،حیسم دالیم زا شیپ لاس 333 .ددرگیمرب ینودقم ردنکسا ییاشگروشک

 سح سربق ِلدتعم ياکنخ رد ناوتیم زونه	.دننکیمن شومارف ار ناشیاههصق نهک ياهنیمزرس اما .ندب ود

 .دید ار هدنیآ یتح ای درک رفس اههصق هب ،دیشچ ار نطو

 .تسا نامسرتسد رد نئمطم و دنمنوناق یلکشهب الاح ،میتسنادیم ایؤر هچنآ

 و شمارآ .درک يزیرحرط ار یگدنز ِتدمدنلب ياههشقن ناوتیم	ياهنارتیدم ةریزج	نیا ۀنایم رد ندزمدق اب

 ات دنکیم زاب نامیاپ و تسد زا ار نیگنس ياههنزو ،یلامش سربق رد هدش ایهم يراذگهیامرس ياهتیفرظ

 .مینک رکف هدنیآ و زادناسپ ،يراذگهیامرس هب و مینک یشیدنارود

 ۀصق زا هدش ادج ۀکت هب ناوتیم .تسا ناسآ	یلامش سربق رد ندشهناخبحاص	يرگید نامز ره زا شیب الاح

 رد کلم تمیق زا رتمک رایسب یتمیق اب و درب تذل شیاهییابیز و اهتیباذج زا هدوسآ لایخ اب ،درک رفس ناریا

 .دیرخ هناخ ناریا

 
 

 
 

 



 

 

 

 

؟میتسه یک ام  

 
 

 هدوب یلامش سربق رد لیصحت ای راک ،یگدنز ،نامناتساد عورش هطقن هک میتسه مجسنم یمیت تسنروا رد ام

یلامش سربق رد کلم دیرخ هرواشم	يور ار دوخ ناوت و زکرمت مامت هک تسا لاس 7 زا شیب .تسا 	  ات میاهدراذگ

 تسنروا میت .دیسرب رطاخ شمارآ و	يراذگهیامرس تیقفوم	هب ات مینک ییامنهار تسرد ریسم رد ار امش میناوتب

 داصتقا رد هناخ دیرخ اب ار دوخ هیامرس ات دهدیم رارق امش رایتخا رد ار تاعالطا نیرتيدربراک و نیرتزورهب

دینک ظفح ،یلامش سربق تابثاب . 

 باختنا ار	یلامش سربق ارچ	دیاب الصا هکنیا و تاعالطا بسک زا ،لحارم یمامت رد ار ام هرواشم و یهارمه امش

	 هک میوشن نئمطم ات ام .تشاد دیهاوخ یلامش سربق زا دیدزاب 	و	 تماقا ذخا 	، اه هژورپ 	 زا دیدزاب 	 ات هتفرگ د،	 ینک

دوب میهاوخ امش رفسمه رواشم و تسود کی لثم ،دیا هتفرگ ار اه میمصت نیرتهب امش . 

ام همانراک  

 
 

 کی رد اهلاس ناوتیمن تقادص و تیاضر بلج نودب هک مینادیم ام .دیتسین ام يرتشم نیلوا امش دیشاب نئمطم

 نایرتشم هب	دهعت و تقادص	ام ینامزاس ياهشزرا هک دهدیم ناشن ام همانراک .درک یناسرتامدخ ،یصصخت هزوح

ینایرتشم تارظن 	 رد دیناوت یم ار ام شالت هجیتن .تسا 	 مه و بحاص یلامش سربق رد نونکا هدرک دامتعا ام هب هک 

دیناوخب دنتسه كالما . 

 
 

 

 

 



 

 

 ؟دوش یم ییاهزیچ هچ لماش ناگیار تماقا.1 

 و یلامش سربق اب ییانشآ ،اه هژورپ زا دیدزاب ،يرهش تشگ ،یهاگدورف رفسنرت ،ناکسا لحم زور 6 لماش

 .تماقا تدم لوط رد موادم هرواشم

 ؟دهد یم خر یقافتا هچ دوشن کلم دیرخ هب مادقا ناگیار تماقا زا هدافتسا زا سپ رگا .2

 .ددرگ یمن تفایرد يا هنیزه هنوگ چیه و دهد یمن خر یصاخ یقافتا

 ؟ تسه زاین ازیو هب یلامش سربق روشک هب دورو يارب .3

  دنهد هیارا ار ریز یکرادم دیاب هاگدورف رد و دنرادن ازیو ذخا هب زاین یلامش سربق هب دورو يارب نایناریا

 ناتسلگنا دنوپ 4000 یلا 3000 لقادح ،تشگرب طیلب ،تسنروا تکرش قیرط زا هدش لاسرا همانتوعد

 ؟دشاب یم دقچ یلامش سربق رد کلم تمیق عورش .4

 ياه دحاو يارب و تمیق عورش غلبم نیا .دشاب یم سیلگنا دنوپ 37000 رفص دحاو يارب اه تمیق عورش

 .تسا تییوس

 یلامش سربق هب دوخ اب ار رظن دروم کلم غلبم ناریا رد زرا جورخ تیدودحم هب هجوت اب دیرخ يارب هنوگچ .5

 ؟مروایب

 تراک زا هدافتسا اب ار دوخ رظن دروم غلبم دیناوت یم هک دنراد دوجو یناریا ياه یفارص یلامش سربق رد

 .دییامن تفایرد یفارص باسح هب هلاوح اب یناریا باتش

 ؟تسه لکش هچ هب یلامش سربق رد کلم دیرخ هوحن .6

 ) ددرگ یم رسک غلبم لک زا غلبم نیا ( دنوپ 1000 اب کلم ورزر لوا تلاح ،تسه رسیم تلاح ود هب نیا

 نودب طاسقا ای دقن تروص هب دیرخ مود تلاح و غلبم لک ای و تخادرپ شیپ تخادرپ سپس و هام کی يارب

 .ههام گی ورزر

 ؟تسه ریذپناکما طاسقا تروص هب یلامش سربق رد کلم دیرخ ناکما ایآ .7

 9.7 هرهب اب لاس 10 و هرهب اب هام 40 ات طاسقا تروص هب دیرخ ناکما یلامش سربق رد ،هلب هناتخبشوخ

 .دراد دوجو هنایلاس دصرد

 ؟دشاب یم لکش هچ هب طاسقا تخادرپ هوحن .8

 ییاه هزاب هچ رد دیامن یم صخشم رادیرخ هک يروط هب ،هدنزاس تکرش و رادیرخ نیب یقفاوت الماک تروص هب

 .دیامن تخادرپ دناوت یم رادقم هچ



 

 

 ؟درک يراذگ هیامرس دیاب ردقچ لقادح تماقا ذخا يارب .9

 .دییامن مادقا تماقا ذخا تهج هداوناخ ياضعا لک و دوخ يارب دیناوت یم یغلبم ره اب یلامش سربق رد

 ؟درک مادقا تماقا تفایرد يارب ناوت یم نامز هچ .10

 کلم غلبم لک هیوست مدع و تخادرپ شیپ اب یتح ،دادارق ياضما زا سپ

 ؟تسه اجک یلامش سربق .11

 قرش تمسق رد هریزج نیا .تسه هنارتیدم يایرد گرزب هریزج نیموس تعسو رظن زا هک سربق هریزج

 هب قرش زا و  تسا هتفرگ رارق هیکرت بونج رد سربق .تسا هدش عقاو ایساروا شخب رد و هنارتیدم

 .دوش یم یهتنم رصم هب بونج زا و نانوی هب برغ زا ،هنایمرواخ

 ؟تسه ینما يروشک یلامش سربق ایآ .12

 .تسایند نما روشک نیمجنپ یلامش سربق روشک ،هلب رادتقا اب

 ؟تسیچ یلامش سربق لوپ دحاو.13

 .دوش یم هدیمان شوروک نآ درخ لوپ و دشاب یم هیکرت ریل نامه یلامش سربق لوپ یلصا دحاو

 .دوشیم هبساحم ناتسلگنا دنوپ ساسارب امومع نیشام و هناخ دیرخ

 ؟دننک یم تبحص ینابز هچ هب یلامش سربق مدرم.14

  زین یسیلگنا نابز هب نانآ رثکا یلو دننک یم تبحص یلوبناتسا یکرت نابز هب یلامش سربق مدرم

 .دنشاب یم طلسم

 ؟تسه یلکش هچ هب یلامش سربق رد یگدنز ياه هنیزه .15

 رایسب هباشم ياهروشک و هنارتیدم هزوح ییاپورا ياهروشک تبسن هب یلامش سربق رد یگدنز ياه هنیزه

 .دشاب یم ناریا رد یگدنز ياه هنیزه هباشم يدودح ات و هدوب رت نییاپ

 ؟تسه هنوگ هچ هب يامش سربق رد لیصحت تیعضو.16

 نایوجشناد اه نآ زا دصرد 87 هک تسا دوجوم ربتعم هاگشناد 7 دودحرد رضاح لاح رد یلامش سربق رد

 لاس رد هک یللملا نیب نایوجشناد دادعت ،اه لاس نیا یط رد .دنتسه فلتخم روشک 135 زا یللملا نیب

 لاس رد رفن 88000 هب و هتفای شیازفا ربارب 35 زا شیب هب ،دوب 2500 دودح 2010-2009 یلیصحت

 .تسا هدش هدوزفا يراج یلیصحت

 ؟تسه ردقچ یلامش سربق هب زاورپ نامز تدم.17



 

 

 ،دننک یم زاورپ یلامش سربق هب سپس و دننک یم فقوت لوبناتسا رد ادتبا یلامش سربق هب اهزاورپ یمامت

 هیکرت رد تعاس 3 ات 1 نیب يا هفقو زا سپ ،دینک زاورپ هیکرت ات دیاب هقیقد 50 و تعاس2 امش هک یلکش هب

 تاموتا تروص هب اه طیلب .دینک یم زاورپ ددجم یلامش سربق ات هقیقد 20 و تعاس کی امیپاوه ضیوعت و

 ) ناجرا هاگدورف ( یلامش سربق ات لوبناتسا و لوبناتسا ات نارهت ،دندرگ یم رداص دصقم 2 يارب

 ؟ مشاب هتشاد مناوت یم هارمه دنچ ناگیار تماقا زا هدافتسا يارب .18

 .درادن دوجو تارفن دادعت رد یتیدودحم چیه

 ؟یلامش سربق رد کلم دیرخ ارچ .19

 دیزاب تهج ناگیار تماقا زور6  - دنوپ رادیاپ زرا ساسا رب يراذگ هیامرس - ! یندرکنرواب تخادرپ طیارش

 رایسب ياه تمیق - اه هژورپ و هدنزاس ياه تکرش رد عونت - کلم هنایلاس هجوت لباق دشر - یسررب و

 يربارب 4 یلا 3 یتمیق شهج و سربق ود حلص - بسانم یهد دوس اب هراجا نیمضت - ناریا هب تبسن نییاپ

 تماقا ذخا تهج کلم غلبم رد تیدودحم مدع -

 ؟تسیچ هراجا یتناراگ .20

 دهعتم تسنروا تکرش هک ددرگ یم اضما رادیرخ و تسنروا تکرش نیب هک تسه يدادرارق هراجا یتناراگ

 .ددرگ یم رادیرخ درف هب هراجا ناونع هب تباث هنایهام یتخادرپ هب

 ؟تسا ردقچ هسورپ نامز تدم و تماقا ذخا ياه هنیزه.21

 هکلب ،دنک یمن تفایرد تماقا ذخا تهج نارادیرخ زا دزمتسد ناونع هب يا هنیزه ،اهنت هن تسنروا تکرش

 فاعم هنیزه ریاس و هلاس کی تماقا غلبم ،شیامزآ هنیزه :دننام یبناج ياه هنیزه تخادرپ زا ار نارادیرخ

 .درب یم نامز يراک زور 21 یلامش سربق روشک تماقا ذخا .دیامن یم

 ؟دراد دوجو یلامش سربق میاد تماقا ذخا ناکما ایآ .22

 تماقا هب لیدبت مراهچ لاس زا سپ و ددرگ یم رداص هنالاس تروص هب لاس 4 ات یلامش سربق تماقا هلب

 .ددرگ یم میاد

 ؟ددرگ یم تبث رادیرخ مان هب لماک تروص هب هناخ دنس دیرخ زا سپ .23

 میاد تروص هب رادیرخ مان هب لماک تروص هب ،غلبم لک هیوست زا سپ یلامش سربق رد اهدنس یمامت هلب

 یم جرد دنس رد زین کلم نیمز زا رادیرخ مهس رادقم یتح و کلم تاییزج یمامت دنس رد و ،ددرگ یم تبث

 .دوش یم رهم و ربمت روشک نیا تلود طسوت و ددرگ



 

 

 ؟درب یم نامز ردقچ یلامش سربق رد کلم دیرخ لحارم .24

 و ،درب یم نامز تعاس 48 یلا 24 هسورپ نیا و دشاب یم هداس رایسب یلامش سربق رد کلم دیرخ دنور

 .ددرگ یم ماجنا یمتسیس تروص هب يرادا دنور و درادن یتلود ياه هرادا رد روضح هب زاین رادیرخ صخش

 ؟دشاب یم سربق ياجک یهافر تاناکما و يراذگ هیامرس تهج هقطنم نیرتهب .25

 دح زا شیب ددعت و ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب يراذگ هیامرس رظن زا هقظنم نیرتهب چیب گنال هقطنم

 یگدننار هقیقد 30 ،ایرد هب یکیدزن : زا ناوت یم هقطنم نیا تاناکما زا و دشاب یم هقطنم نیرتهب ناگدنزاس

 ... و هنریگ رهش ات تعاس کی ،اشوکفل رهش ات هقیقد 40 ،اتسوگاماف رهش ات یگدننار هقیقد 10 ،هاگدورف ات

 .درب مان

 ؟تسه لکش هچ هب یلامش سربق رد کلم دشر .26

 کلم لماش یمرن و برچ ي هدوزفا شزرا ،کلم هنایلاس يدصرد 10 یلا 5 مروت رب هوالع یلامش سربق رد

 رد هک يا هژورپ لاثم ضرف هب ،مینک نایب هداس ار هدوزفا شزرا ثحب دیهد هزاجا ،دوش یم روشک نیا ياه

 38000 یلا 37000 هب غلبم نیا يرادربدوگ هلحرم زا سپ ،دوش یم شورف شیپ دنوپ 35000 كاخ هلحرم

 هیلک و هژٰ◌ورپ ندش لیمکت زا سپ و دنوپ 41000 یلا 40000 هب تلکسا ندش نایامن زا سپ ، دنوپ

 .دبای یم شیازفا دنوپ 47000 یلا 45000 هب نآ تاناکما

 ؟میامن ورزر ار دوخ ناگیار تماقا زور6 مناوت یم هنوگچ.27

 هرامش هب پاستاو قیرط زا ام ناسانشراک يارب ار دوخ تروپساپ و طیلب ریوصت تسیفاک طقف

 .دییامن لاسرا 00905338575139

 ؟تسه لکش هچ هب یلامش سربق نایناریا تیعضو .28

 ياهروشک نایناریا فالخ رب اریز ،دنتسه رادروخرب یتیفیک اب بولطم تیعضو زا یلامش سربق نایناریا

 رد ،دنک دورو اهروشک نیا هب دناوت یم یتیعضو و غلبمره اب يدرف ره هک ،هیکرت و ناتسجرگ دننام هیاسمه

 هب ییاه تماقا و دنراد ار روشک نیا تماقا تفایرد قح راذگ هیامرس و وجشناد دارفا طقف یلامش سربق

 .درادن دوجو یگدنهانپ و تدم دنلب یتسیروت مان

 ؟تسه راذگ زیثات اداناک و اکیرمآ ،اپورا هب دورو يارب یلامش سربق تماقا .29



 

 

 رادروخرب یلام نکمت زا امش هک دیهد یم ناشن روکذم ياه ترافس هب دوخ کلم دنس اب امش اریز ،هلب اعطق

 .دیراد ار ندمآرب نآ ياه هنیزه زا سپ زا و یگدنز ییاناوت هیوناث روشک رد و دیتسه

 ؟ناریا ای تسه رتنارگ یلامش سربق رد کلم .30

 اب رضاح لاح رد هک دشاب یم سیلگنا دنوپ 37000 یلامش سربق رد کلم تمیق عورش رضاح لاح رد

 و دش کلم بحاص روشک نیا رد ناموت نویلیم 100 و درایلیم 1 اب ناوت یم یناموت 30000 دنوپ باستحا

 .دیریگب لیوحت ار دوخ لزنم دیلک ناموت نویلیم 333 غلبم اب ینعی تخادرپ شیپ دصرد25 اب رت بلاج نآ زا

 ؟مزادرپب تسنروا تکرش هب يا هنیزه دیاب نم کلم دیرخ لحارم رد ایآ .31

 قبط ار کلم ياه هنیزه یمامت و دینک تخادرپ يا هنیزه تسنروا تکرش هب زاین يا هلحرم چیه رد امش ،ریخ

 .دییامن یم تخادرپ هدنزاس تکرش هب دادرارق

 ؟دوش یم هچ هدش يرادیرخ کلم تیعضو رادیرخ توف زا سپ یلامش سربق رد .32

 ،ددرگ یم تبث رادیرخ مان هب یتلود و لماک تروص هب هدش يرادیرخ کلم هکنیا تلع هب یلامش سربق رد

 .دنک یم ادیپ لاقتنا ثارو هب ناریا دننام هدش يرادیرخ کلم دنس ،یفوتم توف زا سپ

 ؟یلامش سربق و نارهت رد کلم تمیق هسیاقم .33

 لیاوا رد دنوپ اب هبساحم ناموت نویلیم 30 ( دنوپ 1000 يرتم لداعم ابیرقت یلامش سربق رد کلم تمیق

 رختسا عاونا :دننام یلامش سربق هباشم تاناکما اب یکلم نارهت رد میهاوخب رگا هک دشاب یم )هام دادرم

 نیمز ،سینت نیمز ،پاش یفاک ،يزاسندب هاگشاب ،ژاسام ،ناروتسر ،یصاصتخا گنیکراپ ،هدیشوپ رس و زابرس

 رجنم هک یتاناکما ریاس و ویکیبراب ،قیچالآ ،يزوکج ،انوس ،يزاب قاتا ،كدوکدهم ،تاعامتجا نلاس ،ناکدوک يزاب

 هنیزه يدقن تروص هب ناموت نویلیم 80 یلا 70 يرتم لقادحدیاب مینک يرادیرخددرگ یم ندوب سکول هب

 میناوت یم هرهب نودب طاسقا تخادرپ طیارش و تمیق موس کی اب یلامش سربق رد هکیتروص رد ،مییامن

 هرهب زین يزرا یکناب باسح حاتتفا و هیوناث روشک کی تماقا دننام ییایازم زا و میوش ییایور يا هناخ بحاص

 .میوش دنم

 ؟تسیچ سربق رد بوخ دحاو کی باختنا يارب كالم .34

 : دیریگب رظن رد ار ریز دراوم امتح دیاب دحاو کی دیرخ شیپ ای دیرخ يارب

 



 

 

 هدنزاس تکرش رابتعا .1

 هژورپ ندوبن زاس یصخش .2

 هژورپ تیعقوم و لحم .3

 هدنزاس تکرش هقباس .4

 هدنزاس تکرش بحاص تیلم .5

 هژورپ تاناکما .6

 هژورپ دنس .7

 هژورپ مالعتسا .8

 ؟دراد دوجو هدش يرادیرخ ای هدش ورزر کلم ضیوعت ناکما .35

 رگید کلم کی اب ار کلم ضیوعت ناکما ) لیوحت زا سپ ،دیرخ ،دیرخ شیپ ،ورزر (ینامز ره رد رادیرخ ،هلب

 .ددرگ یم رسک دیدج کلم زا هدش يرادیرخ کلم تمیق هک یتروص هب ،دراد

 ؟تسا هنوگچ یلامش سربق یعامتجا نیناوق .36

 دارفا یمامت ،دشاب یم ناتسلگنا روشک زا هتفرگ وگلا و دننام الماک یلامش سربق رد یندم و یعامتجا نیناوق

 ياهورین یمامت .درادن دوجو دارفا نیب یضیعبت و هدوب ناسکی یعامتجا قوقح رظن زا یهورگ و رشق ره زا

 . ددرگ عیاض یناسنا چیه زا یقح چیه دیابن زگره هک دنرواب نیا رب یصوصخ و یتلود يرادا

 ؟تسه لکش هچ هب یلامش سربق رد نآ نیناوق و یگدننار .37

 تسار تمس رد وردوخ نامرف ینعی ،دشاب یم ناریا سکعرب الماک اه نابایخ و نامرف تهج یلامش سربق رد

 .تسا ریل 320 همیرج لقادح و دشاب یم تعاس رب رتمولیک 100 یگدننار زاجم تعرس رثکا دح .دراد رارق

 و یگدننار مئارج و دنتسه لئاق یگدننار نیناوق يارب یصاخ شزرا یلامش سربق مدرم یمامت نینچمه

 .دهد یم خر تردن هب روشک نیا رد یگدننار ثداوح

 .تسا ناریا رد وردوخ غلبم 1/4 روشک نیا رد وردوخ تمیق نینچمه
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 .دراد ینوناق درگیپ بلاطم نیا زا ینوناق ریغ هدافتسا و یپک
 

 ) 99 رویرهش ( 1.1.1 هخسن

 

 

 

 	


