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 ػلت ًیبس اًسبى ثِ تؼبٍى

 

 

 

  

 

 یىی اس وبرّبیی وِ لزآى وزین ثِ آى اهز فزهَدُ " تؼبٍى" است.

 

سؤال، پبسخ فؼبلیت ّب، ًوًَِ درسٌبهِ  

1 درس   

 

:یؼٌی سبدُ سثبى ثِ تؼبٍى  

یىذیگز ثِ رسبًذى یبری ٍ ّوىبری  
 

 اختوبػی هَخَدی اًسبى

.است هسئَل ٍ  

 

 ٍ اػوبل تَاًذ ًوی اًسبى

 اختوبع اس را خَد رفتبر

.وٌذ خذا  

 ًسجتاًسبى ًوی تَاًذ 

 ثی دیگزاى، اتفبلبت ثِ

  ذ.ثوبً تفبٍت

 

 ثِ ًیه وبرّبی در وِ خَاستِ هب اس خذاًٍذ

 ٍ گٌبُ ًبپسٌذ اهَر در اهب وٌین، یىذیگزووه

.ًىٌین ستوىبری،ّوىبری  



 

 

 

 

 

 

:تؼبٍى هختلف ّبی ضىل ٍ ّب خلَُ  

هحجت ٍ دٍستی اظْبر  * 

یىذیگز وزدى خَضحبل ٍ ّوذلی  * 

دادى ّذیِ  * 

اًسبًْب هیبى غلح ایدبد  * 

ثیوبر اس ػیبدت  * 

ّب گزفتبری در هزدم هطىالت رفغ  * 

هٌىز اس ًْی ٍ هؼزٍف ثِ اهز  * 

افمز هبلی ًیبس رفغ در هطبروت *  

 

 

خبهؼِ اػضبی یب رٍستب ٍ ضْز ،هحلِّ ،هذرسِ ،خَیطبًٍذاى ٍ خبًَادُ سطح در است هوىي تؼبٍى  

.ثگیزد غَرت  

 را اٍ هب دّذ هی اًدبم گٌبّی یب ًبپسٌذ وبر وسی اگز ایٌىِ یؼٌی: گٌبُ در ًىزدى ّوىبری

.ّستین هَافك اٍ ثب اًگبر وِ ًىٌین رفتبر طَری یب ًىٌین تطَیك  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

هذرسِ: در تؼبٍى ّبی ضىل  

 ّوىبری، ّستٌذ ضؼیف درس در وِ ّبیی والسی ّن ثِ ووه، هذرسِ ٍ والس ًظبفت در ّوىبری

ٍ ... غجحگبّی هزاسن در  

  

 

 

  
 

 در ّوىبری ٍ ّوذلی فبیذُ

 هحلِ

 ٍ غویویت ایدبد هَخت

ٍ ضَد هی ّوجستگی  

.رٍد هی پیص ثْتز وبرّب  

هحلِ  در تؼبٍى ّبی خلَُ  

ثیوبر اس ػیبدت  

 ّوسبیِ ثِ خَضبهذگَیی ٍ ووه

 خذیذ

هحلِ ًظبفت در ّوىبری  

ػوَهی اهَال اس هزالجت  

  هزاسن یب ّب خطي در ّوىبری

 ّوىبری در اًدبم وبرّبی خبًِ

  تمسین ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّب  

تؼبٍى در 

 خبًِ

خبًَادُ: ٍ خبًِ در تؼبٍى فَایذ  

ضَد. هی ثیطتز خبًَادُ اػضبی ثیي هحجت ٍ غویویت  

وٌٌذ. هی ثَدى هفیذ احسبس خبًَادُ اػضبی   

گیزد. ًوی لزار ًفز یه دٍش ثز وبرّب ّوِ  

 



 

 

 

 

 

 

وٌیذ ٍگَ گفت. 1  

 تؼبٍى هسَلیت، احسبس اس ضىل ّبیی ٍ ّب خلَُ ثَد؟ هَاردی چِ هبخزا دٍ ایي ّبی ضجبّت الف(

.هطىالت حل ثزای ّوفىزی ّوذیگزٍ ثِ ووه ّوىبری، ،  

 

 دلیلی چِ وٌٌذ، ووه دیگزی ثِ تب ثَدًذ ضذُ پیطمذم وِ افزادی ضذ، ًمل وِ هبخزاّبیی درة( 

 حل ثزای چبرُ راُ وزدى پیذا ٍ وزدى ووه ٍ َلیتئهس ٍ ٍظیفِ احسبس خَدآٍردًذ؟ وبر ثزای

.آهذُ پیص ثذ ٍ سخت ضزایط ٍ هطىل  

 

افتبد؟ هی اتفبلبتی چِ ًذاضت، ٍخَد ّوىبری ٍ هسئَلیت احسبس هبخزاّب ایي در اگز ح(  

 درسی اسًظز ػلی، ضذ هی ثیطتز اش ّشیٌِ ،وطیذ هی طَل لبآاحوذ درهبى دٍرُ اٍل هبخزای در

 هبخزای در .ضذ ًیشهی دیگزی فزاٍاى هطىالت دچبر لبآ احوذ خبًَادُ ًتیدِ در .ضذ هی ضؼیف

 ًتیدِ در ضذ هی هزدم ثیوبری سجت ٍ گزفت هی فزا را ضْزن ّب سثبلِ ًبهطجَع ٍ ثذ ثَی دٍم

.ضذًذ ًیشهی دیگزی فزاٍاى هطىالت دچبر ضْزن اّبلی  

 

 تفبٍت ثی هب است غحیح آیب ثیبیذ، پیص ًبخَضبیٌذی اتفبق وسی ثزای فبهیل ٍ درخبًَادُ اگز ت(

 است هوىي، وٌین ووه یىذیگز ثِ هطىالت حل در وِ هبست اًسبًی ٍظیفِ سیزا خیز، چزا؟ ثوبًین؟

 پبسخ فؼبلیت ّب

 



 

 

 وزدى ووه ثب پس ، ثبضین داضتِ ووه اًتظبر ٍ تَلغ ٍ ثیبیذ پیص اتفبلی چٌیي ًیش هب ثزای رٍسی

.ضذ خَاٌّذ اهیذٍار آیٌذُ ثِ هطىالت ضذى ون ثب ٍ وزد ًخَاٌّذ تٌْبیی احسبس هب  
 

 خیز چزا؟ ضَد؟ گذاضتِ ًفز یه دٍش ثز وبرّب ّوِ خبًِ، در وِ است غحیح آیب ضوب ًظز ِث .2

ثی اًدبم دّذ.خَِ ث را وبرّب ّوِ تب ثىٌذ ثیطتزی تالش ثبیذ ثَدى تٌْب خبطزِ ث ًیش اٍ سیزا  

 

 ،هٌشل ًظبفت ،خبًِ ثزای خزیذ وٌیذ؟ هی ّوىبری تبى خبًَادُ اػضبی ثب هَاردی چِ در ضوب. 3

 ٍ خَاّز ثِ درسی ووه ،وَچىتزّب اس ًگْذاری ،چبیی ٍ غذا وزدى آهبدُ،خبًِ ٍسبیل چیذى

.هیْوبًْب اس پذیزایی درٌّگبم ّوىبری، وَچىتز ثزادر  

 

 در ریّوىب .داریذ سزاؽ خَد هحلِّ افزاد یب ّب ّوسبیِ ثیي در ّوىبری اس ّبیی ًوًَِ چِ .4

، هختلف هزاسوبت ٍ دراػیبد هحلِ وزدى چزاغبًی ٍ تشییي ،ّب ّوسبیِ سٌگیي ٍسبیل خبثدبیی

 اهَال اس هزالجت، هحلِ فمیزاى ٍ هستوٌذاى ثِ هؼٌَی ٍ هبلی ووه هؼلَالى، ٍ سبلوٌذاى ثِ ووه

  ٍ ... ػوَهی

 

 هحلِ آى افزاد ثیي ثیطتز ّوىبری ٍ ّوجستگی ثِ تَاًذ هی هحلِ در ًْب هىب وذام ضوب ًظز ثِ .5

 خبًِ ،ثسیح پبیگبُ ، اختالف حل ضَرای ٍ اسالهی ضَراّبی دفبتز، ّب حسیٌیِ ،هسبخذ وٌذ؟ ووه

.هحل هؼتوذاى ٍ سفیذاى ریص ّبی  

 

 ،طلجی دًیب ،خَدخَاّی .ثشًیذ هثبل ضَد؟ هی تؼبٍى ٍ ّوىبری اس هبًغ ػَاهلی چِ ضوب ًظز ثِ .6

 ٍ تؼبٍى رٍحیِ ػذم، ّوذلی ػذم ،غحیح رٍاثط ثزلزاری در ًبتَاًی ،ضیطبًی ّبی ٍسَسِ

ٍ ... ػذاٍت ٍ حسبدت ّب،  تؼبًٍی در وبفی ٍ السم ّبی آهَسش ٍ هْبرت ًذاضتي ، ّوىبری  

  


