


ّّل هؼّلوی  را ػٌیذٍ ایذ؟ اؿل ا

اگز ًؼٌیذٍ ایذ حاال تؼٌْیذ؛  

اؿل اّل هؼّلوی ایي اطت کَ تَ »

تّچَ ُا فزؿت لّذ ت تزدى اس کار 

ّ چؼیذى عؼن هْفمیت در درص 

دادٍ ػْد تا خْدآگاُی استْاًایی ُا 

یؼاى تمْیت ػْد ّ ػشت ًفض در 

«. ّجْدػاى تزاًگیختَ ػْد 

«تزگزفتَ اس کتاب راٌُوای هؼلن اّل دتظتاى»

 





: هْضْع                       
 کاغذی -آػٌایی تا اًْاع آسهْى ُای هذاد

 (آسهًْک ُا)کاغذی-تِّیَ ی آسهْى ُای هذاد



کاغػی ، َّ تؼُٕاٌ اتؿاؼی تؽای فاصهّ  -ُْگايی کّ يؼّهى ، تّ آؾيٌٕ ْای يعاظ

تُعی ٔ ؼتثّ آفؽیُی ظؼ کالـ ٔ ٔسیهّ ای تؽای يقایسّ ی ْؽ ظاَص آيٕؾ تا 

  ٔیاظگیؽی ْای یاظگیؽَعِ  ٔتؽای کسة آگاْی اؾ يیؿاٌ ظاَص ًْساالَص تهکّ 

.اؼائّ ی تاؾضٕؼظ ْای يُاسة تّ ُْگاو تکیّ ًَایعٔ  يقایسّ ی أ تا ضٕظش

 « ؾيیُّ ٔ تستؽ يُاسة تؽای یاظگیؽی ْای تؼعی أ فؽاْى يی آیع ظؼ ایٍ ضؽایظ

کاغػی ، تؽای یاظگیؽی ٔ تّ يُظٕؼ تٓثٕظ یاظگیؽی اَداو يی  -آؾيٌٕ ْای يعاظ

«.گیؽَع 



:کاغػی اؾ َظؽ پؽسص ضايم  -آؾيٌٕ ْای يعاظ

خٕؼ کؽظَی

غهظ-صسیر

  ُّچُع گؿی

    (   چُع ؼاِ زم ظؼست ظاؼظ ) تطؽیسی کٕتاِ پاسص                                   تاؾ پاسص

 ٌ(یک ؼاِ زم ظؼست ظاؼظ) تطؽیسی تهُع پاسص                                       تاؾ پا یا

(تکًیم کؽظَی)کايم کؽظَی

است  کّ تُٓا تؽای اَعاؾِ گیؽی ظاَص کهی ، يسفٕظات ٔ ظؼک ٔ فٓى استفاظِ ًَی ضٕظ ٔ سغٕذ تاالتؽ َیؿ يٕؼظ تٕخّ   

َاو تثؽیع،يثال تؿَیع  »تّ سطٍ ظیگؽ ظؼ عؽذ پؽسص ْای آؾيٌٕ يعاظ کاغػی صؽفا اؾ افؼانی ياَُع .قؽاؼ يی گیؽظ 

يقایسّ کُیع،عثقّ تُعی کُیع ، ظنیم »استفاظِ َکُیع تهکّ اؾ افؼانی ياَُع .....(،تؼؽیف کُیع، ضؽذ ظْیع ،فٓؽست کُیعٔ

افؼال َٕع أل تؽای پؽسص ْای ظؼ . َیؿ استفاظِ ًَاییع....( تیأؼیع ، تفأت ٔ ضثاْت ؼا تیاٌ کُیع ، زعـ تؿَیع ٔ

زع زافظّ ٔ ظؼک ٔ فٓى تّ کاؼ يی ؼَٔع ٔ تؽای پؽسص ْای ظؼ زع کاؼتؽظ ،تدؿیّ ٔ تسهیم ٔ تاال تؽ تّ افؼال َٕع  

:  يثال.ظٔو َیاؾ است 

.گم ْا ؼا اؾ َظؽ َٕع استفاظِ ظؼ ؾَعگی ضٕظتاٌ عثقّ تُعی کُیع *      

 *اگؽ يیؿاٌ تاؼَعگی ظؼ فصم تٓاؼ يُغقّ ای َصف ضٕظ پیص تیُی کُیع چّ اتفاقاتی يی افتع؟تؽای پیص تیُی ضٕظ ظنیم تیأؼیع.

 *ٍیک پؽٔاَّ ٔ گُدطک ؼا تاْى يقایسّ کٍ ٔ ضثاْت ْا ٔ تفأت ْای آٌ ْا ؼا تیاٌ ک.

 اگؽ تطٕاْیع یک کطأؼؾ ؼا ؼاًُْایی کُیع کّ ايسال يسصٕل گُعو تٓتؽٔ تیطتؽی تؽظاضت کُع تّ أ چّ کاؼْایی پیطُٓاظ يی ظْیع تا

آٌ ْا ؼا اَداو ظْع؟

                                           ٔ يثال ْای قیع ضعِ يستقیًا اؾ ظاَص ٔ آگاْی ظاَص آيٕؾ پؽسص ًَی کُع تهکّ تّ صٕؼت غیؽ يستقیى

.تا ظؼگیؽ کؽظٌ غٍْ ظاَص آيٕؾ اؾ أ ضٕاستّ يی ضٕظ تا ظاَص ضٕظ ؼا تّ کاؼ گیؽظ

.

(آسهًْک ُا)کاغذی –اًْاع آسهْى ُای هذاد 

اس ًظز پزطغ

:تْجَ ًواییذ



    

تزتیة لزارگزفتي پزطغ ُا در یک آسهْى  

کاغذی -هذاد

ًادرطت–پزطغ ُای درطت  -1

پزطغ ُای جْر کزدًی -2

پزطغ ُای تؼزیحی تلٌذ   -6
(ُوگزا)پاطخ

پزطغ ُای چٌذ گشیٌَ ای -3

پزطغ ُای تؼزیحی کْتاٍ پاطخ -5

پزطغ ُای کاهل کزدًی -4



ػزایظ ّ هْلؼیت اجزای آسهْى ُای ُای هذاد کاغذی تَ گًَْ ای 

در ًظز گزفتَ هی ػْد کَ داًغ آهْساى ، آى را ؿزفا فؼّالّیت  

یادگیزی تلمی هی کٌٌذ کَ ُذف ػٌاخت ضؼف ُا ّ لْت ُای  

.  یادگیزی اطت تٌاتز ایي تا تالع فزدی تَ آى ُا پاطخ هی گْیٌذ 

اجزای آسهْى ُای هذادکاغذی در ػزایظ کٌتزل ػذٍ ًثایذ هحْر 

ّّل ّ دّم  .فؼّالّیت ارسػی یاتی هؼّلن تاػذ تَ ّیژٍ در پایَ ی ا

تزای داًغ آهْساى پایَ ُای تاالتز داػتي تجزتَ ی آسهْى هذاد 

ّ ًتایج ارسػیاتی اس .کاغذی در ػزایظ هزالثت ػذٍ  هٌاطة اطت

کَ در . ایي آسهْى ُا تایذ تَ ؿْرت تْؿیفی دارای تاس خْرد تاػذ

ؿْرت ّجْد ضؼف ، اس اّ خْاطتَ هی ػْد کَ ضؼف ُای خْد 

.را رفغ ًوایذ 



کتاب 
تاس

گزُّی

فؽظی

آؾيٌٕ ظؼ 
ضاَّ



معّلم آزمون طراحی شذه را به دانش آموز می دهذ تا در خانه    
در یک فرصت  زمانی مشخص اجراء نمایذ و پاسخ هارا به معّلم  

.ارائه نمایذ 

  ٔ آؾيٌٕ گؽْٔی آؾيَٕی است کّ ظؼ کالـ

تّ صٕؼت گؽْٔی پاسص ظاظِ يی ضٕظ ْعف  

ایٍ آؾيٌٕ ، ًْکاؼی ٔ يطاؼکت فکؽی ٔ  

یاظگیؽی ظاَص آيٕؾاٌ اؾ ًْعیگؽ است يؼهى  

ضًٍ   تؽؼسی پاسص ْا ی گؽْٔی يی تٕاَع  

اؾ چگَٕگی یاظگیؽی گؽِٔ اعالػات يفیعی    

.  کسة ًَایع

  فهسفّ ی ایٍ آؾيٌٕ ْا  ْى فکؽی ، ْى

.افؿایی فکؽی ، یاظگیؽی تیطتؽ است

 پؽسص ْای ایٍ َٕع اؾ آؾيٌٕ ْا تایع فؽاتؽ

ظؼ ایٍ  . اؾ سغر ظاَص ٔ ظؼک ٔ فٓى تاضع

َٕع آؾيٌٕ ْا  اؾ پؽسص ْای کٕتاِ پاسص ،  

خُع گؿیُّ ای ، تکًیم کؽظَی ٔ خٕؼ کؽظَی 

يگؽ ایُکّ ظؼ پایاٌ ْؽ  .استفاظِ ًَی ضٕظ 

پؽسص اؾ آٌ ْا ضٕاست ظالیم اَتطاب پاسص  

.ْایطاٌ ؼا تطؽیر ًَایُع 

  آسهًْی کَ ٌُگام اجزای آى در

کالص ّ در هْلؼیت آسهْى ،  

داًغ آهْساى هی تْاًٌذ اس هٌاتغ 

.درطی ّ غیز درطی اطتفادٍ کٌٌذ

يُظٕؼ اؾ 

آؾيٌٕ 

ْای  

گؽْٔی

تزای آسهْى ُای در :ًکتَ ی لاتل تْجَ *

خاًَ ، کتاب تاس ّ گزُّی تِتز اطت اس پزطغ 

ّ تاس ( یک راٍ حل درطت دارًذ) ُای تاس پایاى 

.اطتفادٍ ًوْد ( چٌذ راٍ حل درطت دارًذ) پاطخ 



(ّاگزا)ًوًَْ ای اس پزطغ ُای تاس پاطخ 

 ، فکز کي کَ تااطتفادٍ اس جوغ
تفزیك ، ضزب ّ تمظین اػذادیک تا 

ًَ اس جَ راٍ  ُایی هی تْاًی تَ 
تزطی ؟ اى راٍ حل ُا را   23ػذد 

.تٌْیض

 تزای رّس تّْلذ دّطتت یک کارت
تثزیک ًّماػی کي ،اسخْدت جولَ  

.ای سیثا رّی آى تٌْیض

 اگز تزای خزیذ کتاب تَ کتاب
فزّػی هزاجؼَ کزدی چَ کتاب 
ُایی را اًتخاب هی کٌی ؟ دالیل 

اًتخاتت چیظت ؟

 در یک آکْارین یک هاُی ّ یک

جلثک دریایی سًذگی هی کٌٌذ تیي 

ایي دّ هْجْد سًذٍ در آکْارین چَ 

ارتثاعی  هی تْاًذ ّ جْد داػتَ 

.تاػذ 

   اگز تخْاُی جوغ اػذاد کظزی را

تَ هادرت یاددُی چَ کار هی کٌی ؟ 

اس چَ ّطایلی اطتفادٍ هی کٌی ؟آى 

.ُا را اًجام تذٍ ّ ًتیجَ را تیاّر 

 تَ چٌذ عزیك هی تْاى یک لْسی را

تَ دّ لظوت هظاّی تمظین کٌیذ تا 

                                  .رطن ػکل ًؼاى دُیذ 

یؼٌی .ایي طْال ُا دارای پاطخ هؼخـی ًیظتٌذ تزای ُویي تَ آى ُا ّاگزا ًیش هی گْیین : تْجَ 

.داًغ آهْس اس هظیز هؼوْلی تَ دًثال پاطخ ًیظت تلکَ خْد تْلیذ پاطخ جذیذ ّ ًْیی را هی کٌذ



پزطغ ُای ُن گزا؟ پزطغ ُای تؼزیحی تلٌذ پاطخ کَ داًغ  
.آهْس پاطخ هؼخؾ را  تْلیذ هی کٌذ 

.تیؼتز هظائل ریاضی کَ تْطظ هؼّلن عزاحی هی ػْد: هثال 



(  دارای پاطخ هؼخؾ ) ًوًَْ ای اس پزطغ ُای تاس پایاى 

 پیچ دارد اّ چٌذ هِزٍ تایذ تِیَ کٌذ تا تزای ُز پیچ 7هِزٍ 4ّهحوْد

.آًِا را تاکؼیذى ػکل ًؼاى تذٍ . یک هِزٍ داػتَ تاػذ 

 ػزف  140هزین در خاًَ هیشی تَ ػکل هظتغیل دارد کَ عْل آى ّ

طاًتی هتز اطت رّی هیش یک رّهیشی پِي اطت کَ اس ُز  70آى 

اگز اّ تخْاُذ تزای لثَ ی ایي . طاًتی هتز آّیشاى اطت 10عزف 

رّهیشی ًْار تْری تخزد ّ تَ آى تذّسد ،چٌذ هتز ًْار تْری تایذ 

تخزد؟



(تکْیٌی)فزایٌذی

(پایاًی ،هجوْػَ ای )تزاکوی  

کاغػ ی  -إَاع آؾيٌٕ ْای يعاظ 

اؾ 

يُظؽؾياٌ اخؽاء



 ایي آسهْى ُا تا رّیکزد فزایٌذی ّ تکْیٌی  هْرد اطتفادٍ لزار هی گیزًذ .
در جزیاى یادگیزی اس یک ُذف آهْسػی هْرد ًظزآسهًْک  تِیَ ّ اجزا  

ایي  . هی ػْد تا اعالػات حاؿل اس آى  هْرد تجشیَ ّتحلیل لزارگیزد
آسهًْک ُا ، تا تْجَ تَ کْچک تْدًؼاى ، تَ راحتی لاتل اجزا، تزرطی ّ  

اس ایي رّ ػزط السم تزای اطتفادٍ اس آسهْى ُای . تاسخْرد دادى ُظتٌذ
هذادکاغذی تا رّع فزایٌذی ایي اطت کَ ُز آسهًْک یک یا دّ ُذف  

آهْسػی هحذّد ّ هزتثظ تَ ُن را ارسیاتی ًوایذ تَ عْری کَ تز اطاص آى  
تتْاى ّضؼیت یادگیزی داًغ اهْس را در آى ُذف تخـْؽ تزرطی ّ 

....................تاس خْرد ُای هتٌاطة تؼذ اجزا تاػث. رؿذ ًوْد 

 

تٕصیفی-اؾ يُظؽ اؼؾضیاتی کیفی 

(آؾيَٕک ْا)خایگاِ آؾيٌٕ ْای يعاظکاغػی   



(.ظاَص آيٕؾاٌ چّ چیؿی ؼا یاظ تگیؽَع اؼو اَتظاؼ ظ)َٕضتٍ اْعاف  -1

يططص کؽظٌ َطاَّ ْای ؼسیعٌ تّ اْعاف  )يططص کؽظٌ يالک  ْا ٔ ضٕاْع–2

.(آيٕؾضی تّ ػثاؼتی يالک ْا ٔضٕاْع ،ًْاٌ پاسص سٕاالت ْستُع 

عؽازی سٕاالت  –3

  عؽازی ًَاییع ْعف زعاقم ظٔ سٕال تؽای ْؽ. 

 سٕال  ْؽ تا عؽازی کُیع اؾ ْى يدؿايؽتٕط تّ  اْعاف آؾيٌٕ ؼا یسٕال ْاسؼی کُیع

ایٍ آؾيٌٕ ْا تّ صٕؼت يفٕٓيی عؽازی .سُدُعتخعاگاَّ  تّ صٕؼت يدؿا ٔ یک ْعف ؼا

............يفٕٓو ضؽب؛یا يفٕٓو يسازت ،(فقظ)يی گؽظظ  يثاًل 

تّٓیّ ی خعٔل تٕصیف ػًهکؽظ -4

تّ صٕؼت کهی َگؽی یا تسهیهی

ظؼج خعٔل ضٕظسُدی-5    



« جذّل تْؿیف ػولکزد تَ ػیٍْ ی تحلیلی»

سغٕذ                                          

ػًهکؽظ

يالک ٔ

ضٕاْع

تسلط 

کامل

تسلط 

خوب

خیلی کمکممتوسط

1يالک 

2يالک

3يالک

4يالک 

5يالک 

:تاؾضٕؼظ تٕصیفی 



 «خعٔل  تٕصیف ػًهکؽظ تّ ضیِٕ ی کهی َگؽ»

يالک ٔضٕاْع یاظگیؽی

يالک 5   کاملتسلط 

يالک 4تسلط خوب

يالک 3متوسط

يالک 2کم

يالک1خیلی کم

:بازخورد توصیفی 



.هاًٌذ ًوًَْ فزم خْدطٌجی را تٌظین  کزدٍ ّ در پایاى تزگَ  لزار دُیذ

:ضٕظسُدی 

اؾ َٕضتّ ْای ضٕظو ؼاضی ْستى؟ چؽا؟  -1

یاظگؽفتى؟ تیطتؽ ؼا تّ َظؽ يؼّهى ٔ ضٕظو ظؼ ایٍ ظؼـ چّ چیؿ ْایی -2

تّ َظؽ يؼّهى ٔ ضٕظو تؽای یاظگیؽی چّ چیؿْایی تایع تیطتؽ تالش کُى؟  -3

تؽای ایُکّ تیطتؽ یاظ تگیؽو چّ کاؼْایی تایع اَداو ظْى ؟ -4

اؾ ایٍ آؾيٌٕ ٔ َٕضتّ ْای ضٕظو چّ چیؿ خعیعی یاظ گؽفتى ؟ -5



.داًغ اهْس ػشیش تا تْجَ تَ ػولکزدت در ایي آسهْى جوالت سیز را کاهل کي 

.........................................................................هي یاد گزفتن کَ -1

..........................................................................اها یاد ًگزفتن  -2

..........................................آى چَ  تایذ اًجام دُن تا تِتز یاد تگیزم -3



.يفٕٓو تیت ؾیؽ ؼا تّ َثؽ ساظِ تُٕیسیع -1

ًّص ؾيیٍ ضع ًّْ چاک چاک       ضؽٔضیع ٔ خٕضیع ٔ تؽ کُع ضاک          ؾس

.کعاو یک اؾ تؽکیة ْای ؾیؽ يٕصٕف ٔ صفت ْستُع؟ؾیؽ آٌ ضظ تکطیع-2

پُدؽِ ی کالـ   -سال پؽ ضاعؽِ -کتاب ظاستاٌ -ساػت اَطا -ضاَّ ی يا -ضظ آتی -تاظ تٓاؼی -يؼؽفت آفؽیعگاؼ

.ضؽب انًثم ْا ؼا تٕضیر ظْیع--3

....................................................................................ؾتاٌ سؽش، سؽسثؿ يی ظْع تؽ تاظ  

......................................................................................کى گٕی ٔ گؿیعِ گٕی چٌٕ ظؼ    

.ظؼ ػثاؼت ؾیؽ غهظ ْای ايالیی ؼا پیعا کُیع ٔ ضکم صسیر آٌ ْا ؼا تُٕیسیع -4

ضیهی آنی تٕظ،تا ایُدا تسیاؼ خانة تٕظ چٌٕ ضًا تا تفّکؽ ظؼ تاؼِ ی :َاگٓاٌ،يؼّهى اؾ خای تؽ ضٕاست ٔ گفت
.چٓاؼٔاخّ تّ اَعیطّ ْای تاؾِ ای ظست یافتّ ایع اّيا تگؿاؼیع گؽِٔ ػًم ْى َضؽات ضٕظضاٌ ؼا تیاٌ کُُع

    .......................................................................................................................

(اگؽ خًغ است يفؽظ ٔ اگؽ يفؽظ است خًغ آٌ ؼا تُٕیسیع.)خًغ یا يفؽظ کهًات ؾیؽ ؼا تُٕیسیع-5

...................ظؽٔف..................       آفت.................       آظاب..............     فایعِ           

کاغذی -ًوْ ًَ ا ی اسآسهْى ُای هذاد
آسهْى  

تزاکوی



« جذّل  تْؿیف ػولکزد تَ ػیٍْ ی تحلیلی»

سغٕذ                                          

ػًهکؽظ

يالک ٔ

ضٕاْع

تسلط 

کامل

تسلط 

خوب

خیلی کمکممتوسط

يفٕٓو ضؼؽ -1

َکات ظستٕؼی -2

(يٕصٕف ٔ صفت)

ضؽب انًثم -3

ايال -4

َکات ظستٕؼی-5

(خًغ ٔيفؽظ) 

:تاؾضٕؼظ تٕصیفی 



داًغ اهْس ػشیش تا تْجَ تَ ػولکزدت در ایي آسهْى  

.جوالت سیز را کاهل کي 

داًغ اهْس ػشیش تا تْجَ تَ ػولکزدت در ایي آسهْى  

.جوالت سیز را کاهل کي 

:خْدطٌجی 

.داًغ اهْس ػشیش تا تْجَ تَ ػولکزدت در ایي آسهْى جوالت سیز را کاهل کي 

.........................................................................هي یاد گزفتن  -1

..........................................................................اها یاد ًگزفتن  -2

..........................................آى چَ  تایذ اًجام دُن تا تِتز یاد تگیزم -3



(آسهًْک)کاغذی -ًوْ ًَ ا ی اسآسهْى ُای هذاد

1- تزای ػکل سیز یک تفزیك تٌْیض   .

2- تَ ػکل تا دلت ًگاٍ کي ّدر جاُای خالی ػذد هٌاطة را تٌْیض  .

3-  تْپ ُای کیظَ ی طوت راطت را اس تْپ ُا ی کیظَ ی طوت چپ جذا کي

.ّ تزای آى یک تفزیك تٌْیض

هفِْهی آسهْى

(اسهفِْم تفزیك)



« جذّل  تْؿیف ػولکزد تَ ػیٍْ ی تحلیلی»

سغٕذ                                          

ػًهکؽظ

يالک ٔ

ضٕاْع

تسلط 

کامل

تسلط 

خوب

خیلی کمکممتوسط

      يفٕٓو کاْطی -1

(تؽظاضت)

يفٕٓو افؽاؾی  -2

يفٕٓو يقایسّ ای -3

:تاؾضٕؼظ تٕصیفی 



.ْؽضکم تفؽیق يُاسة َٕضتى تؽای

.خٕاب تفؽیق ْا ؼا ظؼست َٕضتى

.کاؼو تعٌٔ اضتثاِ تٕظ



  

تا رػایت اؿْل هزتْط تَ 
ًگِذاری تزگَ ُای فؼالیت ُای 
داًغ آهْساى در پْػَ ُای کار 

–آسهًْک ُا ّیاآسهْى ُای 
هذادکاغذی در پْػَ ُای کار لزار 

.دادٍ هی ػًْذ

                                                         

-اتتذا آسهْى را در اختیار داًغ  -1
آهْساى لزار دُیذ تادر سهاى تؼییي 

ػذٍ  پاطخ ُا را  تٌْیظٌذ ،طپض  تزگَ 
ُای آسهْى را جوغ آّری ًوْدٍ ّ 
جذّل تْؿیف ػولکزد را ػالهت 
سدٍ ّتاسخْرد هٌاطة ػولکزد را 

.  تٌْیظیذ 

       

پض اسارائَ ی تاسخْردآى  - 2.

داًغ آهْساى در اختیار رادّتارٍ 
آهْس اى جذّل  لزار دُیذ تا داًغ 

.خْدطٌجی را کاهل کٌٌذ

تا رػایت اؿْل هزتْط   - 3
ُای داًغ  تَ ًگِذاری فّؼالّیت

پْػَ ُای کار ، آهْساى در 
.آسهْى را در پْػَ لزار دُیذ



آؾيٌٕ ػًهكؽظكاغػي–آؾيٌٕ يعاظ ٔیژگي ْا

پاسص ظْيَسِٕ 
ظاَص آيٕؾ پاسص ؼا اَتطاب ٔ یا 

تطؽیسي يي َٕیسع

ظاَص آيٕؾ تكهیفي ؼا اَداو ظاظِ، 

َتایح ؼا تسهیم ٔ ظاَص تٕنیع 

.يي كُع

اتؿاؼيستٕاي 
زأي سؤاالتي است كّ كتاب يسٕؼ 

است

تكانیف يؽتثظ تا يٕقؼیت ْاي 

.ؾَعگي ؼا ضايم يي ضٕظ

ظاَص ٔ ظؼك يغهة ؼا تؽؼسي يي كُعضُاضتيسغر ظؼگیؽي 

تٕاَایي استفاظِ اؾ ظاَص ٔ 

يٓاؼت ؼا ظؼ يٕقؼیت ْا َطاٌ 

يي ظْع

ظاَص آيٕؾ ٔ يؼهى يسٕؼ استيسٕؼ است –يؼهى اتؿاؼتٓیّ ٔ اخؽاي 

تّ ؼٔش ْاي پیچیعِ َیاؾ ظاؼظتّ ؼازتي قاتم تؽؼسي استَتایحاػتثاؼ ٔ ػیُیت 

 یاظگیؽييطاْعِ 
ّ ْا ٔ يٓاؼت ْا تّ  یاظگیؽي آيٕضت

صٕؼت غیؽيستقیى استُثاط يي ضٕظ

تٕاَایي استفاظِ اؾ ظاَص ٔ 

يٓاؼت ْا تّ عٕؼ يستقیى ٔ تا 

قاعؼیت يططص يي ضٕظ

كاغػي–تفأت  آؾيٌٕ ػًهكؽظ تا آؾيٌٕ يعاظ 



اگزهی خْاُیذ درص ّهؼك تزای داًغ 

آهْساى تذل  تَ سهشهَ ی هحثت گزدد ؛

اگز هی خْاُیذ اّ تا اػتیاق تَ کالص تیایذ؛ 

اگز آرسّ داریذ  اّ ػة ٌُگام ػْق حضْر 

در کالطتاى را در رّیا ُای ػثاًَ اع تثیٌذ ؛ 

فمظ یک راٍ داریذ؛ 

کاری تکٌیذ کتاب درطی را ُوچْى یک  

داطتاى تلٌذ دًثال کٌذ ّ ُز آى ، هٌتظز 

.ػٌیذى تمیَ ی داطتاى تاػذ فمظ ُویي 

راطتی چگًَْ  هی ػْد ایي کار را اًجام 

..........                      داد؟؟؟؟

حضزتغ یارتاى تاد


