
ریخ

هلب

 تمس هب یمک هدومن چیئوس دراو  ار وردوخ یکدی دیلک
 . دیناخرچب درگتسار تهج رد و هداد راشف لخاد

ایآ
 رتراتسا لخاد دیلک ، یکدی دیلک اب

؟ دنک یم ریگ

؟ دنک یم ریگ اهلفق همه و رتراتسا رد دیلک ایآ ؟ دنک یم ریگ برد یاهلفق زا یکی رد طقف دیلک ایآ

. دنک یم ریگ چیئوس یزغم لخاد دیلک

؟ دنک یم ریگ برد یاهلفق زا یکی و رتراتسا رد دیلک ایآ؟ دنک یم ریگ رتراتسا رد طقف دیلک ایآ

.  دییامن لرتنک ار )D( هلحرم

ریخریخریخ

هلب

 ای و یگدیمخ رظن زا ار یکدی دیلک
. دییامن یسررب دیلک یاه هنادند یگتسکش

 ای و یگدیمخ یاراد یکدی دیلک ایآ
؟ دشاب یم یگتسکش

هلبریخ

ریخ

 یاهلفق و رتراتسا ، وردوخ یکدی دیلک اب
. دییامن زاب ار دنک یم ریگ هک برد

ایآ
  و رتراتسا لخاد دیلک ، یکدی دیلک اب

؟ دنک یم ریگ برد لفق

هلب

هلب

ریخ

 یاهبرد لفق لخاد ار کدی دیلک  ادتبا
 ندش زاب هوحنو هدومن رتراتسا و وردوخ

 یسررب ار دیلک ندرکن ریگ و حیحص
.دییامن لرتنکو

ایآ
 رتراتسا و برد  یزغم لخادرد دیلک

؟ دنک یم ریگ

هلب

ایآ
 راچد وردوخ دیلک یاه هنادند

 هدش یگمرفد و یگتسکش
؟ تسا

ریخ

هلب
 مدع رظن زا ار وردوخ لوا دیلک یاه هنادند

. دییامن یسررب یگمرفد و یگتسکش
 و یگتسکش رظن زا ار دیلک یاه هنادند
. دییامن یسررب یگمرفد

 یکینورتکلا پیچ یاراد هک یماخ دیلک زا
 تقرس دض دک Learning تهج دشاب یم
. دییامن هدافتسا

هلب

ایآ
 راچد وردوخ دیلک یاه هنادند

 هدش یگمرفد و یگتسکش
؟ تسا

هلب

ریخ

 زاب هب مادقا هدش Learning دیدج دیلک اب
. دییامن رتراتسا و اهبرد لفق ندرک

ایآ
 ریگ رتراتسا و برد  یزغم رد دیلک

؟ دنک یم
هلب ریخ . دیدرگ بیع عفر

ریخ

 یمشچ رظن زا ار اهبرد لفق هعومجم
 ای و یراکتسد راچد هک هدومن یسررب

. دشاب هدشن یگمرفد و یگتسکش

ایآ
 ،یراکتسد راچد برد لفق 

 یگمرفد و یگتسکش
؟ تسا هدش

ایآ
دوجو الول  لفق  یور رب

؟ دراد

ریخ

 لکش قباطم ار برد لفق لخاد الول دوجو
. دییامن یسررب )1( هرامش

:دیی امن یسررب لیذ حرش هب ار الول حیحص درکلمع
 رانک دیاب الول ، یزغم لخاد دیلک ندرک دراو اب
 لحم هب دیاب الول ، دیلک ندومن جراخ اب و هتفر

 ار لفق یزغم هکیروطب ، ددرگ زاب دوخ هیلوا
. دناشوپب

هلب

ایآ
؟ دشاب یم حیحص الول درکلمع

ریخهلب

. دییامن یسررب ار )A( هلحرم
. دییامن یسررب ار )C( هلحرم. دییامن یسررب ار )B( هلحرم

)A( هلحرم

)D( هلحرم

)C( هلحرم )B( هلحرم

 دیلک زا دیاب و دشاب یم وردوخ لوا دیلک زا داریا
 یارب دشاب یم یکینورتکلا پیچ یاراد هک یماخ
. دومن مادقا  دیلک تخاس

هلب

 یماخ دیلک زا دیاب و هدوب بویعم اهدیلک
 یارب دشابیم یکینورتکلا پیچ یاراد هک
 لحارم اددجم و هدومن مادقا  دیلک تخاس
. دییامن لابند ار یبای بیع

)2( هرامش لکش

ریگ برد لفق لخاد دیلک ایآ
؟ دنک یم 

ریخ

هلب

 .دیدرگ بیع عفر

)1( هرامش لکش

برد لفق یالول

 ای و یگدیمخ رظن زا ار یکدی دیلک
. دییامن یسررب دیلک یاه هنادند یگتسکش

 ای و یگدیمخ یاراد یکدی دیلک ایآ
؟ دشاب یم یگتسکش

 یماخ دیلک زا دیاب و هدوب بویعم اهدیلک
 یارب دشابیم یکینورتکلا پیچ یاراد هک
 لحارم اددجم و هدومن مادقا  دیلک تخاس
. دییامن لابند ار یبای بیع

هلبریخ

 لخاد یفیثک و مرج دوجو
یزغم

 قباطم  یزغم رگا و هدومن زاب ار بویعم لفق
 ، دشاب یفیثک و مرج یاراد )2( هرامش لکش
 بصن اددجم و هدومن یراکنغور و زیمت ارنآ

. دییامن

. ددرگ ضیوعت دیاب اهبرد لفق و دیلک هعومجم  و دیلک هعومجم و هدوب بویعم چیئوس یزغم
. ددرگ ضیوعت دیاب اهبرد لفق

؟ دنک یم ریگ رتراتسا رد دیلک ایآ ریخ

هلب

  تقد اب و اددجم ار یبای بیع لحارم
. دیهد ماجنا

 .دیدرگ بیع عفر

 ریگ رظن دروم برد لفق رد دیلک ایآ
؟ دنک یم

هلب

  تقد اب و اددجم ار یبای بیع لحارم
. دیهد ماجنا

 .دیدرگ بیع عفرریخ

؟ دنک یم ریگ رتراتسا رد دیلک ایآ ریخ  .دیدرگ بیع عفر

هلب

 تقد اب و اددجم ار یبای بیع لحارم
. دیهد ماجنا لماک

 و دیلک هعومجم و هدوب بویعم برد لفق
. ددرگ ضیوعت دیاب اهبرد لفق

هلب

. ددرگ ضیوعت دیاب اهبرد لفق و دیلک هعومجم. ددرگ ضیوعت دیاب اهبرد لفق و دیلک هعومجم

 و دیلک هعومجم و هدوب بویعم چیئوس یزغم
. ددرگ ضیوعت دیاب اهبرد لفق

 دیلک زا دیاب و دشاب یم وردوخ لوا دیلک زا داریا
 دشاب یم یکینورتکلا پیچ یاراد هک یماخ
. دومن مادقا  دیدج دیلک تخاس یارب

 دروم برد لفق و رتراتسارد دیلک ایآ
؟ دنک یم ریگ رظن

  تقد اب و اددجم ار یبای بیع لحارم
. دیهد ماجنا

ریخ

هلب

 .دیدرگ بیع عفر
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