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 5فیلن ضوبرُ

  ثؼذاسآىهطبّذُ ٍ 

 چِ چیشی را ثبیذ هطبّذُ وٌین ؟

 

 :دٍ رٍیىزد ٍجَد دارد 

 رٍیىزد جبهغ  .1

 رٍیىزد ٍیژُ  .2

ٍیژُ  رٍیىزدّبیتَغیِ هب ثِ ًبظزیي ایي است وِ در حبل حبضز ٍارد 

 . ضًَذ

 چگًَِ ثبیذ هطبّذُ وٌیذ ؟

 . ًبظز آهَسضی حك هذاخلِ در والس درس را ًذارد

 . اگز هؼلن دچبر اضتجبُ ضَد، ًجبیذ آى را گَش سد وٌیذ  

 . ثِ اٍ ووه وٌیذ  تَاًیذ هی ثؼذاًالجتِ 

را  هَردًظزش ّبی دادًُبظز آهَسضی ثبیذ سبوت ٍ آرام ثٌطیٌذ ٍ 

 . وٌذ آٍری جوغ

 وٌیذ ؟ آٍری جوغچگًَِ ثبیذ دادُ 

 تَغیفی اس اتفبلبت والس ثزداری یبدداضت .1



 تؼبهل داًص آهَساى ثب یىذیگز  ٍ تؼبهل هؼلن ثب داًص آهَساى  .2

 ًوَدارّبی هطبروت فؼبل داًص آهَساى در یبدگیزی  .3

 ضجط ٍیذیَیی یب غَتی  .4

 هجوَػِ وبرّبی داًص آهَساى  .5

6.  ٍ. . . 

 تَسط چِ اثشارّبیی؟ 

 . اثشارّب پیطٌْبدی ّستٌذ 

 . هَلؼیت ّز والس خبظ ٍ ٍیژُ است 

 ّب آى اس تَاًیذ هیًبظز  ػٌَاى ثِ، ضًَذ هیثٌبثزایي اثشارّبی وِ پیطٌْبد 

 . اثشارّبیی را تَلیذ وٌیذ  تَاًیذ هیٍ ّن خَدتبى .  ووه ثگیزیذ

 . ٍ اًتخبة ًَع ثزخَرد ثب هؼلن است   ّب دادُهزحلِ ثؼذ ، تحلیل ٍ تفسیز  

ٍ  ثٌذی ستِدهىتَة، تخلیع ، » آًچِ در والس  درس اتفبق افتبدُ را 

ٍ درًْبیت ثؼذ اس تفسیز، ًَع ثزخَرد ثب هؼلن را  .  وٌین هی« تفسیز 

 . هطخع وٌین 

 . « ٍ رٍاًی هؼلن  ای حزفِثلَؽ »ًَع ثزخَرد ثب هؼلن ٍاثستِ است ثِ هیشاى 

هحیط هذرسِ « ثیزٍى »ًبظز آهَسضی ًجبیذ اس هؼلویي  وٌین هیتَغیِ 

 . اًتخبة ضَد

 ثبیذ چىبر وٌین ؟   ّب دادُثؼذ اس تفسیز 



 . ثبیذ رٍیىزدهبى را اًتخبة وٌین 

ایي .  وٌین هیاستفبدُ « پیَستبر رفتبر ًظبرتی »ثزای اًتخبة رٍیىزد ، اس 

 . ثخص است 10پیَستبر ضبهل 

 

  

 

 

 

 

 

 

حذالل هسئَلیت ًبظز ثِ  ایٌجبدر . است« گَش دادى »ًمطِ ضزٍع وبر هب 

 .  رسذ هیٍ هسئَلیت هؼلن ثِ  حذاوثز  رسذ هی

ثِ حذاوثز ٍ  ًبظزهسئَلیت . پیَستبر وِ ثحث تمَیت است  الیِ هٌتْیدر 

  .رسذ حذالل هیهسئَلیت هؼلن ثِ  

چگًَگی  تزویجی ثیي پیَستبر رفتبر ًظبرتی ثب چْبر رٍیىزدی وِ ثزای 

 . وٌین هیتزویت  ثبّنرا  رادارینثزخَرد ثب هؼلن 



 

 . دستَری  وبهالًثِ یه رٍیىزد  ضَد تب هیضزٍع  غیزدستَریاس یه رٍیىزد 
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 رٍیىزد ًظبرتی  4 

  غیزدستَریرٍیىزد ثیي فزدی  .1

 ّوىبراًِرٍیىزد ثیي فزدی  .2

 دستَری   دٌّذُ آگبّیرٍیىزد ثیي فزدی  .3

 رٍیىزد وٌتزل دستَری  .4

 . ثِ ًَع ثلَؽ ثستگی دارد رٍیىزدّبچگًَگی اًتخبة ّزوذام اس ایي 

 . هؼلن هطخع است اًتخبةرٍیىزدّب ، هیشاى استمالل ٍ  آىدر ّزوذام اس 

 ( :دهَوزاتیه) غیزدستَریدر رٍیىزد 

 . است  ای حزفِوِ هؼلن فزدی  این ثزدُپی 

 . دارد اش هسئلِهَضَع ٍ  طزححك اًتخبة ثزای   ثیطیيهؼلن 

 

 : ثز ّوىبریرٍیىزد هجتٌی 

 %( 50 – 50). ًبظز است  ػٌَاى ثِثخطی اس وبرّب ثِ ػْذُ  هؼلن ٍ ثخطی 

  دٌّذ هیوبرضبى را اًجبم  ثب ّوبٌّگی ّوذیگز

 

 :دستَری  دٌّذُ آگبّیرٍیىزد 

 . دارد ّوىبراىِهؼلن حك اًتخبة ووتزی ًسجت ثِ رٍیىزد 

 . خَاّذ ثَد تز پزرًگًمص ًبظز 

 



 :رٍیىزد وٌتزل دستَری 

 . حك اًتخبة ًذارد اغالًهؼلن 

 . ٍ توبم فزایٌذّب ٍ هزاحل ثبیذ تَسط ًبظز طی ثطَد

 

 است  «خَد راّجزی» غیزدستَریًبم دیگز رٍیىزد  

 .  وٌین هیدر جذٍل سیز همبیسِ سِ رٍیىزد  را هطبّذُ 

 

 

 

 

 

 

 

 . ثذّذ پیطٌْبدخَدش را  هسئلِوِ  خَاّذ هیًبظز اس هؼلن  غیزدستَریدر 

 . ّستٌذ هسئلِدر رٍیىزد هجتٌی ثز ّوىبری ، دٍ ًفز در جستجَی پیذا وزدى یه 

 . اش هسئلِثزای پیذا وزدى  آیذ هیدستَری، ًبظز ثیطتز ثِ ووه هؼلن  دٌّذُ آگبّیدر رٍیىزد 

 . ضَد هیتَسط ًبظز اًتخبة  وبهالً هسئلِدر رٍیىزد دستَری ، 

 استفبدُ وٌین ؟  غیزدستَری چِ هَلغ اس رٍیىزد 

 . لزار دارد ای حزفِهؼلن در سطح  

 . دّذ هیخَدش ٍ یبددّی ثِ داًص آهَساى است، ثِ ًحَ احسٌت اًجبم  ای حزفِهؼلن وبر خَدش را وِ ّوبى رضذ  



 چِ هَلغ اس رٍیىزد هجتٌی ثز ّوىبری استفبدُ وٌین ؟ 

 دتَاى هی ّب تخػعٍ تب حذٍدی ّن ًیبس ثِ ووه دارد  ٍ .  سطَح ثلَؽ، در حذ هتَسطی است اسًظزسهبًی وِ هؼلن 

 . اضتزاوی ثبضٌذ

 

 چِ هَلغ اس رٍیىزد اطالػبتی دستَری استفبدُ وٌین ؟ 

 . پبییٌی دارد ًسجتبًسهبًی وِ هؼلن سطح ثلَؽ 

را ثِ ًحَ احسٌت در والس درس پیبدُ  ّب آى تَاًذ ًویاهب هحتَای درسی داضتِ ثبضذ،  درسهیٌِهوىي هؼلن اطالػبتی 

 . وٌذ

 ؟  وٌین هیچِ هَلغ اس رٍیىزد دستَری استفبدُ 

 . سطح ثلَؽ، در سطح ثسیبر پبییٌی لزار دارًذ اسًظزهؼلویي  وِ ٍلتی

 (ًطست ثؼذ اس هطبّذُ). ضَد هیثزای ّوبٌّگی ثب هؼلن ثٌب  ای جلسِ،  ٍ اًتخبة رٍیىزد پس اس تفسیز اطالػبت

 . ثیبى وٌٌذ تَاًٌذ هیرا  اًذ یبفتِ ثستِ ثِ سطح ثلَؽ هؼلن،   ًبظز ٍ هؼلن آًچِ را وِ در والس درس 

ثز   تأثیزضبىهیشاى  ثز اسبسٍ  اًذ یبفتِّب  دردادُوِ  ّبیی ًوًَِدر ًطست ثؼذ اس هطبّذُ، هْلن ٍ ًبظز در هَرد 

 . وٌٌذ هییبدگیزی داًص آهَساى ثب یىذیگز گفتگَ 

ٍ دٍ طزف ثز .  لزار است رخ ثذّذاس ایي ثِ ثؼذ  آًچِدر سز والس اتفبق افتبد ٍ  آًچِثز سز  ای حزفِگفتگَی دٍجبًجِ 

 . تَافك ثزسٌذ ثِسز ایي هَضَع 

 . هْن  ایي است وِ لزار است هؼلن یبد ثگیزد ٍ هؼلن رضذ وٌذ ی ًىتِ

 . ثٌبثزایي هؼلن ثبیذ لبًغ ضَد ٍ ثپذیزد وِ در ایي هَضَع خبظ  هطىل دارد

 . گذارًذ هیُ تؼبهل هسبئل ٍ هطىالتی را وِ در والس درس اتفبق افتبدُ را ثب ّوذیگز ة

حزف ثشًین ٍ ّذف، ثبسخَرد دادى ثِ  خَاّین هیٍ در هَرد ػولىزد هؼلن  ّذف اس ایي جلسِ پف ووه ثِ هؼلن است 

 . هؼلن درثبرُ ػولىزد اٍست 

 . ایي جلسِ تْذیذی ثزای هؼلن  ًجبیذ ثبضذ 



 . در ایٌجب خیلی هْن است « ًطستي ًبظز» ٍ ّوچٌیٌی چگًَگی  ضَد هیهىبًی وِ اًتخبة 

 . آیذ هیٍحذُ ثبضذ، ارتجبط ایجبد ًطذُ ٍ هطىل ثِ ٍجَد   هتىلناگز ًبظز . ًَع ادثیبت ًبظز ًیش هْن است 

 . ثبضذ« ضًٌَذُ خَثی»را ثشًذ ٍ ًبظز ثبیذ  ّبیص حزفثبیذ اجبسُ ثذّین هؼلن ّن 

 . را اًتخبة وٌین  هَردًظزسطح ثلَؽ هؼلن  ٍ رٍیىزدّبیی وِ دارین ، رٍیىزد  اسبسثز در پبیبى جلسِ ثبیذ 

 . ٍ سهبى اًجبم فؼبلیت را  ًیش هطخع وٌین . را هطخع وٌین « هؼلن  ّبی فؼبلیت»اگز رٍیىزد دستَری است ، ثبیذ 

 . رسذ هیثِ پبییي  جب ّویيرسیذُ ثبضذ، جلسِ در  ای حزفِاگز هؼلن ثِ ثلَؽ 

وِ ثبضذ ، ثِ ّوت ،درایت  ٍ تذثیز هؼلن  ًبظز ثستگی دارد  سا تٌصتؼبرؼ سا  ٍ  تَاًیذ هیولیذی  وِ  ی وتِىیه 

 . چگًَِ اس ایي جلسِ سزثلٌذ ثیزٍى ثیبیذ 

 . ضَد هیًظبرتی توبم  ی چزخِ ایٌجبخیلی اس افزاد  در  ثِ ًظز

  هبًذ هیدیگز  ی هزحلِاهب ثِ ًظز هب یه 

 . لزار ثذّین « ارسیبثی»هب ثبیذ ّن خَدهبى را ٍ ّن ول چزخِ را هَرد 
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 ثزای اًذیطیذى در هَرد  چزخِ  ًظبرتی خَة است  چٌذ سَال  اس خَدهبى داضتِ ثبسین 

 را ّذایت وٌن  ّب آىتَاًستن  چمذرٍ  ام ثَدُآضٌب  ّب ًطستّبی  ثبهْبرت چمذر .1

 ؟است  اجزاضذُآیب طزح خَثی ثزای ًظبرت آهَسضی  .2

، اًذ وزدُوِ هؼلوبى ثیبى  ّبیی ًگزاًیٍ یب  سؤاالتاطالػبت هٌطمی است ٍ ثب  آٍری جوغآیب هزاحل  .3

 هٌطجك است ؟ 

 ؟وٌذ هیآیب هؼلن هزاحل ًظبرت آهَسضی را ثب دروی ثْتز اس ًمبط لَت وبرش توبم  .4

 ّستٌذ یب خیز ؟  افشایص لبثلاس ایٌىِ آیب ایي ًمبط لَت  درستیدرن  آیب .5

 م ؟ ًبظز، ثب ضزوت در والس هؼلن چِ چیشی یبد گزفت ػٌَاى ثِ .6

 در هَرد رفتبر ًظبرتی خَد چِ چیشی یبد گزفتن ؟  .7

 ایي وبر را در آیٌذُ، ثْتز اًجبم دّین ؟  تَاًن هیچگًَِ  .8

 

 

 



 
ًزم افشار اًذرٍیذ ًظبرت ثبلیٌی  

 

ضبهل جشٍُ 

خالغِ وتبة 

هتي فیلن ّب 

سَال   ثب لبثلیت جستجَ

ایي ًزم افشار ثِ غَرت رایگبى تَسط وبًبل ضوي خذهت ارایِ هی ضَد ٍ 

ّزگًَِ خزیذ ٍ فزٍش آى پیگزد لبًًَی دارد 

 ltmss@خذهت فزٌّگیبىوبًبل ضوي 

 وٌیذثزای ٍرٍد ولیه                                                       

https://t.me/joinchat/AAAAAEDXPVg8XLuNSuItDw

