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آهَظاى والؼ زٍم  چگًَِ تَاًؿتن اقىبالت اهالیی قف ًفط اظ زاًف

 هسضؾِ قْیس ًَاة ضا ضفغ ًوبین؟

 5ق٣اـ ٨٣یـ٤غ

 زرم ٠ض١غم

 

 چىیسُ
ةػا ٠ـػاّغت ك ١٦٘کػؼم  .4.,)/4 ٞیجضنیزرم ٠ض١غم، پژك٦ف صاوؼ را در ؿاؿ  زا٣ب ای٢

٠س٥ّ٨١ ١٦کاراف ّؽیؽ ك اكٝیات گؼا٠ی ة٥ ا٣ساـ رؿا٣غـ( ٦غؼ از ا٣ساـ پػژك٦ف ةؼرؿػی ك ازػؼام 

آ٠ػ٨زاف کػالس  را٦کار٦ایی ة٨د ک٥ ةغاف ًؼیٙ ةح٨ا٣ٟ ٠كکالت دیکح٥ ٨٣یـی قػف ٣٘ػؼ از دا٣ف

اـ پػژك٦ف ةػؼ اؿػاس دكـ ٠غرؿ٥ ق٧یغ ٨٣ا  آ  ةؼ ق٧ؼؿحاف ًػارـ را رٗػِ ١٣ػایٟ( ركش ا٣سػ

غاـ پژك٦ػی  كجضٞیٜ ٣حػایر ا٠ػالم  ( ةػؼ اؿػاس جسؽیػ٥اؿػثام ٚاؿػ١ی پ٨یػا ٠ؼصٞػ٥ ٠4ؼاصٜ ٚا

آ٨٠زاف دچػار اظػحالؿ در درس  آ٨٠زاف در یک دكرق دك٠ا٥٦ دریاٗحٟ جْغاد قف ٣٘ؼ از دا٣ف دا٣ف

٦ػام ٚػغی١ی  ةاق٤غ( جسؼة٥ ٣كاف دادق اؿث ٔاٝتان ةؼام صٜ چ٤ی٢ ٠كکٞی اؿح٘ادق از ركش ا٠ال ٠ی

ق٨د ةٞک٥ در ٠ػ٨اردم ؿػؼظ٨ردگی  ّالكق ةؼ كٚث ٗؼاكاف ك مؼؼ ا٣ؼژم، ٣حایر ٨ٌٞ٠ةی صامٜ ١٣ی

آ٨٠زاف ةػ٥ یػادگیؼم را ةػ٥ د٣تػاؿ دارد( ةػغی٢  كاٝغی٢ ك ٣یؽ ظـحگی ك از دؿث رٗح٢ ّال٥ٚ دا٣ف

حػؼ ٦ام دک ؿتب ةا ١٦٘کؼم ٨ّا٠ٜ ٠غرؿ٥ ك ٠ؼکؽ اظحالرت یادگیؼم ق٧ؼؿحاف ةؼ اؿاس یاٗحػ٥

٠نٌ٘ی جتؼیؽم در در٠اف اظحالرت یادگیؼم ك جسار  یػادگیؼم ظػ٨د ك ١٦کػارا٣ٟ ةػؼام ؿػاؿ 

ػغاـ ١٣ػ٨دـ  ةؼ٣ا٥٠ .4.,)/4جضنیٞی  ریؽم ٨١٣دـ ك ٣ـتث ة٥ امالح ك رِٗ اظحالرت ٨٠زػ٨د ٚا

 آ٨٠زاف ٦غؼ اؿث( ک٥ ٣حایر صام٥ٞ از ا٣ساـ پژك٦ف ج٨ٛیث ا٠الم دا٣ف

اذتالالت زیىتِ ًَیؿی، زضهبى اذـتالالت زیىتـِ   ّبی ولیسی: السام پػٍّی،  ٍاغُ

 ًَیؿی
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 تَصیف ٍظؼیت هَخَز ٍ تكریص هؿئلِ

ةعف، دؿث یاٗح٢ ة٥  آ٨٠زاف ةؼام ظ٨دارزیاةی، جالقی ٝػت جسؼة٥ ٣كاف دادق اؿث دا٣ف

ةاق٤غ( در ای٢  اًالّات، ؿ٨٧ٝث ك ؿؼّث در یادگیؼم ٣یاز٤٠غ ج٨ا٣ایی در ظ٨ا٣غف ك ٨٣قح٢ ٠ی

الم ٗارؿی از ا١٦یث زیادم ةؼظ٨ردار اؿث جا ج٨ا٣ایی ٨٣قح٢ ة٥ دؿث ٣یایغ ز٠ی٥٤ درس ا٠

ّالكق وْٖ ك ٣اج٨ا٣ی در ٨٣قح٢ در  آیغ( ة٥ آ٨٠زقی ة٥ دؿث ١٣ی ٦ام ْٗاٝیثظالٚیث در ا٣ساـ 

ک٤غ ک٥  ک٘ایحی، صٛارت، زغایی ك ةیگا٣گی را در ک٨دکاف ایساد ٠ی دراز٠غت اصـاس ٠ـح١ؼ ةی

ّالٚگی در ا٣ساـ جکاٝیٖ ك در٧٣ایث ٗؼار از ٠غرؿ٥ ك  جضنیٞی، ةی ٦ام وْٖ در کـب ٧٠ارت

 اصـاس قکـث از ٣حایر ٨١ٞ٠س آف اؿث(

آ٨٠ز  دا٣ف ,.ةؼ ١٦ی٢ اؿاس در کالس دكـ اةحغایی پـؼا٥٣ ق٧یغ ٨٣ا  آ  ةؼ ک٥ ةا جْغاد 

د٦ی قغق ة٨دـ ْٗاٝیث آ٨٠زقی را قؼكع کؼدـ( پؾ از گػقث صغكد دك ٠اق از ؿاؿ  ؿاز٠اف

آ٨٠زاف کالس در درس ا٠ال ةؼام چ٤غ٠ی٢  دریاٗحٟ جْغاد قف ٣٘ؼ از دا٣ف .4.,)/4نیٞی جض

ا٣غ ك ٣یاز ة٥ جالش ةیكحؼ دار٣غ( ای٢ ٨٠و٨ع را  ٚت٨ٝی را ة٥ دؿث ٣یاكردق ةار ٠ح٨اٝی كوْیث ٚاةٜ

در زٞـ٥ ق٨رام ١ْٞ٠اف ٠ٌؼح ٨١٣دـ پؾ از ٠ك٨رت ك ١٦٘کؼم در ق٨رام ١ْٞ٠اف جن١یٟ 

آ٨٠زاف اٚغاـ ٨١٣دق ك ةا اؿح٘ادق از جسؼةیات  ٥ اصنات اظحالرت ٨٣قحارم دا٣فگؼٗحٟ ٣ـتث ة

آ٨٠زقی ظ٨د، ١٦کاراف ك جسؼةیات ٠غكف ز٤ا  دکحؼ ٠نٌ٘ی جتؼیؽم در در٠اف اظحالرت 

 دیکح٥ ٨٣یـی ةا ٠كارکث ٠ؼکؽ اظحالرت یادگیؼم ق٧ؼؿحاف ٣ـتث ة٥ رِٗ آف اٚغاـ ١٣ایٟ(

 اٍل گطزآٍضی اؼالػبت )قَاّس( ًَع

آ٨٠زاف یک زغكؿ ةؼرؿػی اقػکارت ا٠الیػی $پی٨ؿػث وػ١ایٟ# ج٧یػ٥ قػغ ك  ةؼام ج١ا٠ی دا٣ف

قػاف در ًػ٨ؿ ةػیف از دق زٞـػ٥  آ٠ػ٨زاف از ركم دٗحػؼ دیکح٥ م دا٣ف اقحتا٦ات ٠حْػغد دیکحػ٥

ة٤غم گؼدیػغ( اصنػات اظػحالرت ٨٣قػحارم قػف ٣٘ػؼ از  ٦ا دؿح٥ ةؼدارم قغ ك ٨٣ع ٔٞي یادداقث

آ٠ػ٨زاف در ٨٣قػح٢  اؿاس زغكؿ ةؼرؿی اقکارت ا٠الیی ٣كاف داد ک٥ ای٢ دا٣ف ةؼ ,آ٨٠زاف دا٣ف

 ٚؼار زیؼ اؿث5 آ٨٠زاف ة٥ ا٣غ ک٥ ٨٠ارد ا٠الیی ای٢ دا٣ف ا٠ال ةا اقکارت ك ظٌا٦ام زیؼ ركةؼك ة٨دق

                                                           
 قغق اؿث( پژك٦ف از کغ اظحنامی ةؼام اؿا٠ی اؿح٘ادق٣٘ؾ دا٣ف آ٨٠زاف ٦غؼ  ٨ُ٤٠ر صٍ٘ اّح١ادة٥ ة٥ ) ,
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 رةي(  زام ة٥ق  یا٥ اقحتاق در ٨٣قح٢  ),

 اقحتاق در قکٜ َا٦ؼم صؼكؼ( )-

 زا ا٣غاظح٢ ک٥١ٞ().

 زا ٨٣قح٢ صؼكؼ یا ٥ٌٛ٣ در ک١ٞات( تاق در زاة٥اقح )/
 

 ٨٠ارد ا٠الیی

 کغ اظحنامی#$ یظا٨٣ادگ٣اـ ك ٣اـ  

 ٗؼاكا٣ی

,+,$ع(ا(

# 

$س(ع(

,+-# 

$ـ(م(

,+.# 

$ـ(خ(

,+/# 

$ـ(ز(

,+0# 

1+,$ا(ج(

# 

 خبی ثُِ  یبِ اقتجبُ زض ًَقتي 

 ضثػ 
-+ ,0 -+ / ,, ,/ 

 0 3 3, 4 4, 0, اقتجبُ زض قىل ظبّطی حطٍف

 2, - 1 0, / 0 خب اًساذتي ولوِ

ــِ  خــب ًَقــتي  اقــتجبُ زض خبث

 حطٍف یب ًمؽِ زض ولوبت
/ 0 - ,+ ,0 1 

 

 ّب تدعیِ تحلیل ٍ تفؿیط زازُ

٦ام امٞی آف  آ٨٠زاف ٦غؼ، ریك٥ پؾ گؼدآكرم اًالّات ٠ؼة٨ط ة٥ اظحالرت ٨٣قحارم دا٣ف

كجضٞیٜ ٚؼار گؼٗث  ٨٠رد جسؽی٨ّ٥ا٠ٜ ةؼ اؿاس ٠ٌاْٝات ك جسؼةیات کارگؼكق ك ٤٠اةِ ٨٠ز٨د 

٦ا ٠ؼة٨ط  یک از ا٨٣اع ٔٞي آ٨٠زاف ة٥ کغاـ ٦ام دیکح٥ ٨٣یـی دا٣ف ک٥ ٗؼاكا٣ی ٔٞي ٠ت٤ی ةؼ ای٢

 كجضٞیٜ ةغی٢ قؼح صامٜ قغ5 ق٨د جا درمغد ّٞث یا ّٜٞ آف ةؼآییٟ ک٥ ٣حایر جسؽی٥ ٠ی

 رةي5  زام ة٥ق  یا٥ ٨٣قح٢  اقحتاق در),

 ت آ٨٠زقی اؿث(ای٢ اظحالؿ ٠ؼة٨ط ة٥ ٠كکال

 اقحتاق در قکٜ َا٦ؼم صؼكؼ5 )-

 ای٢ اظحالؿ ٠ؼة٨ط ة٥ کٟ ة٨دف صا٥ُٗ دیغارم اؿث(
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 زا ا٣غاظح٢ ک5٥١ٞ ).

 ای٢ اظحالؿ ٠ؼة٨ط ة٥ صا٥ُٗ ق٤یغارم اؿث(

 زا ٨٣قح٢ صؼكؼ یا ٥ٌٛ٣ در ک١ٞات5 اقحتاق در زاة٥ )/

 دف دٚث اؿث(ای٢ اظحالؿ ٠ؼة٨ط ة٥ كز٨د ٠كکٜ در ج١یؽ دیغارم یا ٣اکاٗی ة٨

 صَضت هَلت اًتربة ضاُ خسیس ثِ

یک از ا٣ػ٨اع  آ٨٠زاف ة٥ کػغاـ ٦ام دیکح٥ ٨٣یـی دا٣ف ک٥ ٠كعل قغ ٗؼاكا٣ی ٔٞي پؾ از ای٢

 ٦ام زیؼ ةؼ اؿاس ام٨ؿ ١ّٞی ًؼاصی گؼدیغ5 ق٨د ةؼام در٠اف آف ةؼ٣ا٥٠ ٦ا ٠ؼة٨ط ٠ی ٔٞي

 

ٖ
دی

ر
 

٣اـ ك ٣اـ ظا٨٣ادگی 

 آ٨٠ز دا٣ف

 $کغ اظحنامی#

 حتاق دیکح٥ ٨٣یـی٨٣ع اق

 صا٥ُٗ دیغارم )آ٨٠زقی   #,+,$ع(ا( ,

 صا٥ُٗ دیغارم )آ٨٠زقی  #-+,$س(ع( -

 صا٥ُٗ ق٤یغارم )صا٥ُٗ دیغارم  )آ٨٠زقی  #.+,$ـ(م( .

 ج١یؽ دیغارم ك دٚث –صا٥ُٗ دیغارم  #/+,$ـ(خ( /

 ج١یؽ دیغارم ك دٚث –آ٨٠زقی  #0+,$ـ(ز( 0

 غارمصا٥ُٗ ق٤ی )آ٨٠زقی  #1+,$ا(ج( 1

 

 اخطای ؼطح خسیس ٍ ًظبضت ثط آى

آ٠ػ٨زاف ٦ػغؼ جكػعیل دادق قػغ ك ةػؼام کػػا٦ف آف  جػؼی٢ ٠كػکٜ دیکحػ٥ ٨٣یـػی دا٣ف ٧٠ٟ

٦ا، رِٗ ٠كکٜ آ٨٠زقػی ٠ؼةػ٨ط  صٜ ٦ایی ارا ٥ گؼدیغ( ٦غؼ ٢٠ از ازؼام راق صٜ اظحالرت ٣یؽ راق

رؿی آ٣اف را ةػ٥ كزػ٨د آ٨٠زاف ك ٠كکٞی ک٥ كوْیث وْٖ د ة٥ اظحالرت دیکح٥ ٨٣یـی ای٢ دا٣ف

 آكردق ة٨د ک٥ ٠غاـ در کالس درس ةا آف ٨٠از٥ ة٨دـ، ة٨د(

آ٨٠زاف وػؼكرم ةػ٨د ةػؼ ایػ٢  ٚتٜ از ازؼام ًؼح، صن٨ؿ ا١ًی٤اف از ٨٦ش ًتیْی ای٢ دا٣ف
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٦ػ٨ش  آز٠ػ٨فآ٨٠زاف ةا ١٦کارم اكٝیایكاف در ٠ؼکؽ اظحالرت یادگیؼم  اؿاس دك ٣٘ؼ از ای٢ دا٣ف

کػ٥ در  ٨٦ش ّادم ةؼظ٨ردار ة٨د٣غ ك ؿایؼی٢ ٣یؽ ةا ا١ًی٤اف ةػ٥ ای٢ آ٣اف ازة٥ ١ّٜ آ٠غ ک٥ ج١ا٠ی 

 ٣یاز ٣غاقحیٟ( آز٨٠ف٦ایكاف ٠ذٜ دیگؼ ک٨دکاف ٨١ْ٠ٝی ة٨د٣غ ة٥  ٦ا ك ْٗاٝیث ؿایؼ درس

دادـ( در اةحغا ةایغ یػک ؿػاّث ٤٠اؿػتی را در ٣ُػؼ  در ازؼام ًؼح، ٠ٛغ٠اجی را ةایغ ا٣ساـ ٠ی

گیػؼم از ؿػاّات دركس دیگػؼ ةػا  ١٦اف ز٣ػگ ا٠ػالم ٗارؿػی ك ة٧ؼق گؼٗحٟ ک٥ ة٧حؼی٢ ز٠اف ٠ی

٦ام اةحغایی در صی٢ درس ةؼام ج٨ٛیث را٦کار٦ام ٠ؼة٨ط ةػ٥ اظػحالرت  اؿح٘ادق از ٠تاصخ کحا 

 ا٠الیی ة٨د(

را٦کار٦ام ظارج از آ٨٠زقگاق ةا د٨ّت از اكٝیا ج٤ُیٟ گؼدیغ( و٢١ ًؼح ٠ـئ٥ٞ ةػؼام آ٣ػاف ك 

٦ام دیػغارم،  ٦ام ج٨ٛیػث صاُٗػ٥ یکح٥ ٨٣یـی از ًؼیٙ ازؼام ةؼ٣ا٦٥٠ام در٠اف د آ٨٠زش ركش

آ٨٠ز ة٥ ٠ؼکؽ اظحالرت یادگیؼم ج٨ؿػي اكٝیایكػاف  ق٤یغارم، دٚث ك ((( ك ١٦چ٤ی٢ ٠ؼاز٥ْ دا٣ف

 ًی ةؼ٣ا٥٠ ٤٠ُٟ ازؼایی گؼدیغ(

م  آ٠ػ٨زاف ك ٣ضػ٨ق ٣ُؼ ةػا ١٦کػاراف ك اكٝیػام دا٣ف آ٨٠ز، جتادؿ م رٗحار دا٣ف ٨١٦ارق ٠كا٦غق

 گؼٗث( ازؼایی ًؼح ٠غ٣ُؼ ٚؼار ٠ی ٦ا پیك٧٤اد١ّٜ 

 گطزآٍضی اؼالػبت ٍ قَاّس ًَع زٍم

م رٗحػار ك ٨٣قػحار ٗؼز٣ػغاف  ق٨ا٦غ صاکی از آف ة٨د ک٥ ازؼام ًؼح ٨٠زب روایث اكٝیػا از ٣ضػ٨ق

آ٠ػ٨زاف  آ٣اف ٣ـتث ة٥ ٠ـئ٥ٞ در صػاؿ کػا٦ف اؿػث ك دا٣ف ّنتیثظ٨د ة٨د٣غ ك ؿؼظ٨ردگی ك 

د٤٦ػغ کػ٥ ٧٣ایحػان ٠ػا را ةػ٥ ادا٠ػ٥  ٗارؿی ّال٥ٚ ٣كاف ٠ی كیژق درس ا٠ال درس ة٥ ٣یؽ ة٥ ٠غرؿ٥ ك

 ١٣ایغ( ٠ـیؼ جك٨یٙ ٠ی

 اٚغاـ زغیغ ك جْیی٢ اّحتار آف جثدیؼارزقیاةی 

م دكـ ؿاؿ جضنیٞی ةیا٣گؼ آف ة٨د ک٥ ؿػیؼ پیكػؼٗث  ٠ا٥٦ زغكؿ ةؼرؿی اقکارت ا٠الیی در ؿ٥

در درس ا٠ال از كوْیث ٣یاز ة٥ جالش ةیكػحؼ ةػ٥ كوػْیث  كیژق آ٨٠زاف ة٥ درؿی چ٧ار ٣٘ؼ از دا٣ف

داد  آ٠ػ٨زاف ٣كػاف ٠ػی ٚت٨ؿ ك دك ٣٘ؼ دیگؼ ة٥ كوْیث ظ٨  ة٧ت٨دیاٗح٥ ة٨د٣غ( پیكؼٗث دا٣ف ٚاةٜ

یادگیؼم ای٢ درش ٠ذتػث ةػ٨دق اؿػث ایػ٢ قػی٨ق )را٦کار٦ام ازؼاقغق در ة٧ت٨د ٗؼای٤غ یادد٦ی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |473 
 

 کؼد( ٠یغكار ٠یآ٨٠زش ٠ا را ة٥ ادا٥٠ ك جک١یٜ ای٢ پؼكؿ٥ ا

٦ػام دیکحػ٥ اؿػث کػ٥ ةػا  داد٣غ زیؼ٨٣یؾ م ةیكحؼم ٣كاف ٠ی آ٨٠زاف ةغاف ّال٥ٚ دا٣ف آ٣چ٥

 ز١الت5

 ام( ٦ام ةـیارم را درؿث ٨٣قح٥ ظ٨قضاٟٝ ک٥ كاژق

 ام ك((( ظیٞی پیكؼٗث کؼدق

٦ام آ٨٠زقػػگا٦ی ك ا٦ػػغام زػػ٨ایؽ  ةؼ٣ا٠ػػ٥ آ٠ػػ٨زاف در ٠ؼاؿػػٟ مػػتضگا٦ی، كیژق جكػػ٨یٙ دا٣ف

ؽایف ٠ی ٦ا را در ارجتاط کالؿی ةا ٢٠ ك اكٝیا قثف درز٠ی٥٤ م ازؼام را٦کار٦ا آفم  ا٣گیؽق  داد( ٗا
 

 ٨٠ارد ا٠الیی

 #٣اـ ك ٣اـ ظا٨٣ادگی $کغ 

 ٗؼاكا٣ی                

$ع(ا(

,+,# 

$س(ع(

,+-# 

$ـ(م(

,+.# 

$ـ(خ(

,+/# 

$ـ(ز(

,+0# 

$ا(ج(

,+1#  

  زام ة٥ق  یا٥ اقحتاق در ٨٣قح٢ 

 رةي
0 - / + - . 

 + - . - 0 . اقحتاق در قکٜ َا٦ؼم صؼكؼ

 0 + + . + + زا ا٣غاظح٢ ک٥١ٞ

زا ٨٣قح٢ صؼكؼ یا  اقحتاق در زاة٥

 ٥ٌٛ٣ در ک١ٞات
+ , + - / , 

 

 ضؾبًی تدسیسًظط ٍ زازى گعاضـ ًْبیی ٍ اؼالع

٦ام ؿ٤حی ک٥ ةا مؼؼ ا٣ؼژم ك كٚث ٗؼاكاف صامٜ چ٤غا٣ی ةػ٥  زام ركش ای٢ ركش ٨٠زب قغ ة٥

ظ٨ا٦غ قکٜ مضیش ک١ٞاجی را ک٥ در ٨٣قح٢ آف ٠ؼجکػب  ٠ذاؿ از ک٨دؾ ٠ی ٨٤ّاف ٣غارد ك ة٥ د٣تاؿ

اقحتاق قغق اؿث را ةار٦ا ة٨٤یـغ، یک را٦کار ٤٠اؿب ك ١ّٞی ةؼام در٠اف ٠كکٜ جضنیٞی قػف 

کارگیؼم قػغق ك ٨٠ردص١ایػث ٨ّا٠ػٜ  آ٨٠زاف کالس دكـ در درس ا٠الم ٗارؿػی ةػ٥ ٣٘ؼ از دا٣ف

 آ٨٠زاف ٚؼار گیؼد( ام دا٣فآ٨٠زقگاق ك اكٝی
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آ٨٠زاف ٦غؼ ک٥ از ٦ػ٨ش ّػادم ةؼظػ٨ردار ة٨د٣ػغ ك در درس ا٠ػالم  در ای٢ ركش دا٣ف

اقحتا٦ات ا٠الیی آ٣اف یاٗػث قػغ ك ةػؼ اؿػاس زػغكؿ  ٗارؿی اظحالؿ داقح٤غ ةا ركش ّی٤ی

ةؼرؿی اقکارت ا٠الیی ة٥ ّٞث یا ّٜٞ آف اقحتا٦ات پؼداظحػ٥ قػغ ك در٧٣ایػث ةػا ٠كػعل 

قػغق ك ١٦کػارم اكٝیػا ك ٠ؼکػؽ  م ًؼاصی م آ٣اف ةا یک ةؼ٣ا٠ػ٥ ٦ام دیکح٥ اكا٣ی ٔٞيقغف ٗؼ

 اظحالرت، در٠اف م٨رت گؼٗث(

 

 هٌبثغ

#، را١٤٦ام ١ْٞ٠اف پژك٤٦غق، ج٧ؼاف، ا٣حكارات پژك٦كکغق جْٞیٟ ك ,3.,$ اٚتاؿٚاؿ١ی پ٨یا، 

 جؼةیث(

 اپ را٠ی٢(#، در٠اف اظحالرت دیکح٥ ٨٣یـی، ج٧ؼاف، چ.3.,$ ٠نٌ٘یجتؼیؽم، 

، ج٧ؼاف، «ؿازكکار٦ا ك را١٤٦ام ١ّٜ»ؿازم جکاٝیٖ آ٨٠زقی  #، ٤ٔی30.,ص٨ریؽاد، ة٢١٧ $

 ا٣حكارات ٨ٝح زری٢(

 ٦ا ك را٦تؼد٦ام ج٨ٛیث صا٥ُٗ، ج٧ؼاف، ا٣حكارات ٠غرؿ٥( #، ركش34.,$ آزیحا٠ض٨١د پ٨ر، 

، ج٧ؼاف، ٦ام ذ٤٦ی ك یادگیؼم #، پؼكرش ج٨ا٣ایی-3.,$ اص١غاییجتؼیؽم، ٣ؼگؾ ك آرزك 

 ا٣حكارات ٠ت٤ا(
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