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 دانش آموز و داوطلب عزیز سلام

دوره مشننناوره ای مولنننر اسننن ار  از مطالنننب در اینننا لایننن  سنننرار اسننند در منننورد بود نننه ب ننندی  

کننه ا ننر انننا از بهنننا منناه اننرو   بنند ربننرای انننا ب ویقننر  سننرار اسنند بننه ایننا سننوا   اسنن   صنن ر

جنننر مطالنننب را منننج عوانیننند  نننن  ر ب  یننند دسیچنننا زچننندر از  بنننه مطالدنننه درور ک  نننور از صننن 

 ب  ید؟

سبننن  از ای  نننه بنننه عنننر عنننر درور ب نننردازیر زکنننر اینننا ن  نننه را لنننازم منننج داننننر کنننه عننننام مبا ننن  

مطالدنننه انننود  در واسننن  منننا در  بالنننا کی یننندبنننا یننناد دااننند انننده در اینننا لایننن   سنننرار اسننند و بایننند 

 ینننر مطالدنننه بنننا کی یننندمنننورد صنننرلا خوانننندن درور بننندون عقنننل، صننن بد نننننج ک نننیر  بل نننه از 

صنن بد منننج ک نننیر کننه ا نننر مرلنننا ینننر مب رننج را مطالدنننه کردیننند ب وانینند عقننند  نننای آن مب ننن  را 

 ننننه ای  نننه لچننن، خواننننده باانننید بننندون عنننوان  اسننن  ویج بنننه  نننر سنننر  لقنننه ک  نننور  اسننن  د ید

 سوالا 

مطالدنننه بنننا کی یننند بالنننا و کقنننب عقنننل، زیننناد در درور  عدنننداد  دف ید نننجبنننرای رسنننیدن بنننه اینننا  ننن

دلدنننا  منننرور زینننادی بنننرای برنامنننه  نننای اننننا عزینننزان در دوره اسننن ار  از صننن ر در ن نننر  رل نننه 

اننده اسنند  بننه طننوری کننه مطالننب بننا بیشنن ریا عدننداد دلدننا  مننرور من ننا مطالدننه خوا  نند انند  

مرا دنننه  اینننا لی نننر ر و ثبننند ننننام در اینننا دوره بنننه بنننرای آاننن ایج بیشننن ر بنننا دوره اسننن ار  از صننن

 ک ید

 نننر منننا مولچیننند بنننا انننرو  از بهننننا در نهایننند عنایننن  دارم بنننه اینننا موننننو  ااننناره ب ننن ر کنننه از ن

منناه و  ننن  بقنن ا ایننا مطننالبج کننه داخنن  ایننا لاینن  بود ننه ب نندی و ننود دارد امننری کاملننا من ننا 

اسننند  ز نننان کنننه در سنننا   نننای اخینننر داوطلبنننان بقنننیار زینننادی بنننا انننرکد در دوره  نننای اسننن ار  

 از ص ر عوانق ه اند ایا کار را انجام د  د

و  نچ ننیا ایننا بود ننه ب نندی  ر اسنند بود ننه ب نندی بننرای ن ننام  دینند و ن ننام سنندیر سابنن  اسنن  اده اسننداننایان زکنن

 لچ، عا ان های بهنا ماه مد بر اسد  در اس  د ماه بود ه ب دی  دید م  شر مج اود

 89   قا  لج بهنا ماه از عو ه انا داوطلب عزیز م ش رم

https://hasangoli.com/lets-begin/
https://hasangoli.com/lets-begin/


 

 

 

 درر ادبیا 

 سوا  سرابد مد ایج مطالده خوا د اد 8سرابد مد ایج: عنام مطالب مرعب، با 

آراینننه  نننای ادبنننج: عننننام آراینننه  نننای  اننننر در ک  نننور  ننننراه بنننا عقننند  نننای عرکیبنننج 

 کار خوا د اد

واژ نننان و عنننناری  ادبیننننا : عنننننام واژ ننننان و عنننناری  ادبیننننا   انننننر در ک  ننننور کننننار 

 ادخوا د 

سنننوا   3سنننوا   نننهف و بنننه انننندازه  2سنننوا  زبنننان لارسنننج  5دسننن ور زبنننان لارسنننج: از 

 کار خوا د اد

 عنام بود ه ب دی املا کار خوا د اداملا: 

 درر عربج

عقننند  نننای عر ننننه و عدرینننب: عننننام مطالنننب منننرعب، بنننا عقننند  نننای عر ننننه و عدرینننب 

 کار خوا  د اد

مبا ننن  سواعننندی: در مبا ننن  ن نننام  دیننند  ننننه مطالنننب سواعننند مطالدنننه خوا ننند اننند  

 کام  مطالده خوا د اد و باسج در ن ام سدیر مب   مد لا   هف خوا د اد

عنننوان درک مطلنننب و سنننایر ب نننش  نننا: بنننا سنننرار دادن ل نننا  عربنننج در برنامنننه داوطلنننب 

 اسننن  ویج بنننه سنننوالا  درک مطلنننب بنننه دسننند خوا ننند آمننند   نچ نننیا بنننا کنننار روی 

 سواعد مهر عوان  اس  ویج به سوالا  سواعدی درک مطلب نیز میقر اسد

 

 



 

 

 دیا و زند ج

عنننننام درور دینننا وزنننند ج زنننه در ن نننام  دیننند و زنننه در ن نننام سننندیر بنننه صنننور  

 مطالده خوا د اد %011کام  و 

 زبان ان لیقج

 اژ ان  انر در ک  ور مطالده خوا د ادعنام و

 عنامج درور از ل اظ  رامری مطالده خوا د اد

ان و  رامنننر و عننننریا زیننناد مقنننلنا عنننوان  اسننن  ویج ل، بنننر روی ب نننش واژ نننبنننا عقننن

 به سوالا  درک مطلب و کلوز عقد را خوا ید دااد

  شج در زبان ان لیقج  هف ننج اود س ب

 ) را ه عجربج( درر ریانج

ه  ننننای  قننننابج و دنبالنننن مبننننا رج اننننام   آمنننننار و مدلقننننازی  ا  نننننا   منننناعریس 

  دسنننج  عننناب  بنننا عننننام  نننیش نیننناز  نننایش   د  یوسننن  ج مجانب و مشننن ر و کننناربرد 

 آن  ان  را  مطالده خوا د اد

 درر زیقد ا اسج

 نننهف انننده و بننناسج درور  اننننر بنننه  مب ننن  ژن ینننرن نننام سننندیر: در ن نننام سننندیر 

 صور  کام  مطالده خوا د اد

 د ادن ام  دید: عنامج درور  انر در ن ام  دید مطالده خوا 

 

 



 

 

 

 + )را ه ریانج( ) را ه عجربج( لیزیردرر 

  مبا ننن  لیزینننر سنننا  او  سننناخ ار  قننن هاز نوسنننان عنننا  2مبا ننن   نننیش :ن نننام سننندیر

سننننا م دوم  و دو ل نننن  ان  ننننابج بننننا عو ننننه بننننه سننننط   6و  5و  4دبیرسنننن ان  ل ننننو  

 ز سا  سوم مطالده خوا د اداداوطلب 

: مبا ننن  ننننیر سنننا  دوم لیزینننر سنننا  دوازد نننر  کننن  لیزینننر سنننا  د نننر ن نننام  دیننند

 و ک  لیزیر سا  یازد ر

 +) را ه ریانج( درر اینج )را ه عجربج(

و ن ننننام  )برای ن ننننام سنننندیرعنننننامج درور  انننننر در ک  ننننور مطالدننننه خوا نننند انننند

  دید(

 درر زمیا ا اسج) را ه عجربج(

)  ننندود مطالدنننه خوا ننند اننند بدلننناوه ز ننند مب ننن  دی نننر مبا ننن  سننن    نننا و کنننانج  نننا

31% ) 

 ج(درر ریانج ) را ه ریان

بنننا عو نننه بنننه سنننط  داوطلنننب ل نننو   علننناوه بنننر مبا ننن  زکنننر انننده در راننن ه عجربنننج

 61 یشننن ری مطالدنننه خوا ننند اننند عنننا داوطلنننب   انقنننی  درصننند کقنننب درصننند  نننداس ب

 را داا ه بااد

   را ه انقانج

ک ننننای مو ننننود(  6یننننر ک ننننای از عنننناری  و یننننر ک ننننای از   رالیننننا) از مجنننننو  

 و باسج مبا   به صور  کام  مطالده مج اود   هف خوا د اد

 


