
( یناسنا مولع و تایبدا هتشر ) مهدزای هیاپ یسانش هعماج موس سرد هوزج

؟ دنناد یم یلماع هچ ار عماوج رگید رب هطلس عماوج اهو گنهرف یخرب –۱

؟ تسا هدروآ دوجو ارهب گرزب یاه یروتارپما یلماع هچ خیرات هتشذگ ۲–رد

؟ دریگ یم لکش هنوگچ یهاشنهاش و یروتارپما –۳

؟ تسا هارمه یلماع هچ اب بلغا یروتارپما و ییاشگ ناهج –۴

دنا؟ هدرک ادیپ طلست ماوقا رگید رب یلماوع هچ هکاب دندوب یماوقا خیرات ۵–رد

ارهب ونآ دیامن مضه دوخ گنهرف نورد ار مجاهم هورگ دناوت یم هنوگچ دروخ یم تسکش یماظن مجاهت رثا رد هک یموق –۶

؟ دریگ تمدخ

؟ دشن رجنم ناشگنهرف ندش یناهج هب ناتساب نایناریا ییاشگ ناهج ارچ –۷

؟ دوب هنوگچ نانآ گنهرف و دندرک فرصت ار ناهج زا یعیسو قطانم هنوگچ الن وغم –۸

لقتسم تموکح هس تروص وهب درک ادیپ یناریا و یدنه ، ینیچ یتیوه ، بولغم ماوقا یاه گنهرف ریثات تحت یلماوع ۹–هچ

دمآ؟ رد

؟ دوش یم هتفگ یلماوع هچ وهب هدش هتفرگ رب هچاوژهیا زا مسیلا یرپما –۱۰

؟ دریگ یم لکش یقیرط هچ زا یسایس مسیلا یرپما –۱۱

؟ دهد یم خر اجک رد یداصتقا مسیلا یرپما –۱۲

؟ دهد یم خر یماگنه هچ یگنهرف مسیلا یرپما –۱۳

دنک؟ یم دالتل یسایس و یماظن تردق هب لسوت اب یلماوع ۱۴–هچ

دینک؟ فیرعت ار هرمعتسم و یرامعتسا –۱۵

؟ تسیچ رامعتسا –۱۶

؟ دوب هچ زا یشان مهدزون نرق رد رامعتسا یاه تیقفوم –۱۷

؟ دیهد حیضوت دنداد ماجنا ار ییاهراک هچ مهدزون نرق نارود رد ناییاپورا –۱۸

؟ دمآ دوجو هب هنوگچ ون رامعتسا –۱۹

دننک؟ یم هدافتسا دوخ یرامعتسا فادها هب هنوگچ رگرامعتسا یاهروشک ون رامعتسا ۲۰–رد

؟ دریگ یم رایتخا اررد رگید یاهروشک تسایس و رازاب هنوگچ رگرام عتسا روشک ون رامعتسا ۲۱–رد

؟ دیهد حیضوت ار ونارف رامعتسا –۲۲

دنک؟ یم جیورت و غیلبت ار برغ گنهرف یاه شزرا و دیاقع هنوگچ ونارف رامعتسا رد برغ ناهج –۲۳

دنک؟ یم یریگیپ ندش یناهج مان ششوپ اررد یلماع هچ ونارف رامعتسا –۲۴



تسیقاب نانچمه تایاکح رتفد نیا دمآ نایاپ هب


