
	''یجنس گنر و ییانیب '' ياهشیامزآ هتسب
 

 دنمهرهب نآ يایازم زا و میراد راکورـــس نآ اب هزور همه هک تـــسا قیقد و هدیچیپ یکیتپا رازبا کی مـــشچ

 رد میرذگیم هداــس نآ زا بلغا ،میاهدرک وخ اهنآ هب نوچ هک دراد یبلاج ياهیگژیو ام مــشچ .میوــشیم

 نامرد ای و دیدج لیاــسو تخاــس يارب نآ زا میناوتیم ،میزادرپب نآ تایئزج هب يرتــشیب تقد اب رگا هکیلاح

  .میریگب هدیا ،مشچ ياهيرامیب

 هـب هـجیتن رد و دـنراد تواـفتم ياـهگـنر رد فلتخم باـتزاـب و بذـج ،سنج رد عونت لـیلد هـب اـیـــشا نینچمه

 هب بلغا و دوــشیم بوــسحم مــسج زا یمهم یگژیو گنر ،تلع نیمه هب .دنوــشیم هدید یفلتخم ياهگنر

 گنر زا الثم .دز سدح يدودح ات ار هدام سنج ناوتیم نآ زا و دوریم راکب صیخــشت يارب هار نیلوا ناونع

 ذغاک هک تـسا صخـشم مینکیم هاگن زمرق ذغاک کی هب یتقو ای .درب یپ نآ یگنهک ای یگزات هب ناوتیم هویم

 و هداد روبع ار زمرق رون 	،زین زمرق هــشیــش و تــسا هدرک بذج ار اهگنر هیقب و هدرک	باتزاب ار زمرق رون طقف
 یجوم لوط ازجا صیخـشت هب رداق ،ماـسجا گنر هدهاـشم اب افرـص ام دنچره .تـسا هدرک بذج ار اهگنر ریاـس

 هـشیـش الثم هک دوـشیم صخـشم یجنـسفیط رد .دوـشیم رـسیم رما نیا یجنـسفیط اب طقف و میتـسین نآ

 هدـهاـــشم هـک یگنر نوچ .تـــسا هداد روبع ار ییاـهجوم لوط هـچ و بذـج ار ییاـهجوم لوط هـچ گـنر ،زمرق

 فرط زا .مینیبیم ار زمرق عاونا هک تــسا رطاخ نیمه هب و تــسا یجورخ ياهگنر مامت رون بیکرت مینکیم

 تاعالطا زا رتـشیب یتاعالطا ناوتیم یلو .دنیبیم اجکی ار فلتخم ياهگنر یهن مهرب نامه طقف مـشچ رگید

 دهاوخ هراـشا اهنآ هب یـشزومآ هتـسب نیا رد هک دروآ تـسدب نوگانوگ ياهشور اب ار مـشچ طـسوت هدمآ تـسدب

 .دش

 ،نایوجـشناد ،نازومآ شناد اب طابترا یتالوـصحم نینچ تخاـس زا فده .درادن ینـس تیدودحم لوـصحم نیا

 فده نینچمه .دـشابیم ،دنتـسه رون ملع اب طبترم يوحن هب هک یلغاـشم رد نیلغاـش و اهنیـسنکت ،ناملعم

 نمـض هک دنتـسه لیام و دنراد ار هنیمز نیا رد دوخ شناد شرتـسگ هب لیامت هک تـسا یناـسک هیلک اب طابترا

 انـشآ ملع نیا ياهدربراک و تاراکتبا و اه هدیا اب ،یملع لوـصا تخانـش و هطوبرم میهافم اب رتـشیب ییانـشآ

 .دننزب کحم ار هصرع نیا رد تباقر هب دورو يارب ار دوخ تردق هلیسونیدب و دنوش

 ماجنا رب هوالع بطاخم ات تــسا دیما .دناهدــش یحارط يدربراک رایــسب یگداــس نیع رد هعومجم نیا تاعطق

 نینچ تخاـــس رکف هب و هدـــش کیرحت وا تیقالخ سح ،تاعطق یگداـــس ندید اب ،يریگهجیتن و شیامزآ

 .دشاب دوخ ياههدیا ماجنا يارب یتاعطق

 

  



 ''یجنس گنر و ییانیب '' ياهشیامزآ هتسب تاعطق

 

 هبعج يور رب هدش بصن راک زیم •

 هدنرادهگن هیاپ و زمرق رزیل •

 هدنرادهگن هیاپ و زبس رزیل •

 رون عبنم هیاپ ددع 3 •

 زمرق و یبآ ،زبس ،دیفس ياهگنر هب يد يا لا ددع 4 •

 هرپ اب یکیرتکلا روتوم •

 روتوم هیذغت رادم •

 روتالیسا رادم •

 یبآ و زبس ،زمرق یگنر ياهرتلیف •

 تناسروئولف رتلیف •

 تام رتلیف •

 میخض تاعطق هدنرادهگن •

 هدرپ هدنرادهگن هیاپ •

 يرتاب ياج ددع 2 •

 هخاش دنچ روتپادآ •

 طبار میس ددع ود •

 فلتخم لصاوف و انهپ اب طوطخ •

  یگنر ذغاک گنر 10 •

 فافش قلط يور یگنر حرط 5 •

  

  



	دیهد ماجنا دیناوتیم یشزومآ هتسب نیا رد دوجوم تاعطق اب هک ییاهشیامزآ هنومن
 

 اب پوکــسوبورتــسا ناونع هب رزیل رون زا هدافتــسا( ؟درکریوــصت ار پوت تکرح ریــسم ناوتیم هنوگچ •
 )روتالیسا زا هدافتسا

 )یلاتیجید نیبرود اب خرسورف جاوما هدهاشم( ؟تسا هدش بارخ امش نویزیولت لرتنک •

 )فلتخم ياهطیحم زا رون روبع( ؟دوشیمن در هشیش نیا زا رون نیا ارچ •

 )لاتیجید نیبرود ریوصت یسررب اب ماسجا گنر هعلاطم( ؟تسا یگنر هچ اقیقد لگ نیا •

 )گنر و رون لماعت یگنوگچ( کچوک هنادگنر هس •

 )دنتسین هایس اه هیاس همه( یگنر ياههیاس •

   )مشچ ياهیگژیو یخرب تخانش يارب ییاهشیامزآ( 	.تسا یکیتپا رازبا کی مه امش مشچ •

 )دینک فشک ار دوخ نامشچ یجراخ ياههدودحم( ینوماریپ دید •

 )دینیبب ار يرگید گنر اما ،دیوش هریخ گنر کی هب( سفق رد هدنرپ •

 

  .دیبایب زین ار داد ماجنا ناوتیم تاعطق نیا اب هک يرگید ياهشیامزآ دیناوتیم ناتسرزیل تیاس رد وجتسج اب

 هیهت اب دیناوتیم هک دـش دهاوخ هفاـضا يدیدج ياهشیامزآ هام ره و دـشابیم ایوپ یتیاـس ،ناتـسرزیل تیاـس

 ناتـسرزیل تیاـس ياهشیامزآ زآ يرتـشیب دادعت ،ارـسرزیل تیاـس زا دوخ یـشیامزآ پاتـس لیمکت و رگید تاعطق

 .دیهد ماجنا ار

  



 تاعطق هدنرادهگن ياههیاپ
 

 
 

 ،هـعومجم نیا راـکزیم يور رب ار اـهنآ ناوتیم یتحار هـب و دـنـــشاـبیم اـبرنهآ ياراد ،تاـعطق یماـمت ياـههـیاـپ

 تیاعر ،تالوــصحم یتناراگ زا هدافتــسا يارب .درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف حوطــس

 .تسا یمازلا تاعطق نیا زا هدافتسا تاظحالم

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد .دنتسه ابرنهآ ياراد تاعطق ياههیاپ •

 هاگتــسد ترواجم رد هجو چیه هب ،اهابرنهآ عون نیا دیدــش یــسیطانغم نادیم و الاب تردق تلع هب •

 .دش دهاوخ اههاگتسد هنوگنیا هب يدج همدص ثعاب اریز دیهدن رارق لیابوم دننام یکینورتکلا ياه

 تحارج ثعاب ات دریگن رارق ناـشنیب تـسد تـشگنا دوـش تقد ،مه هب ابرنهآ ددع ود ندینابـسچ ماگنه •

 .دوشن یتسوپ بیسآ و

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار تاعطق •

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

  



 راک زیم
 

 
 

 لکــش و دور رتالاب ناتراک تقد و دیوــش رتکیدزن ياهفرح راک هب ،رزیل و یکیتپا تاعطق اب راک رد هکنآ يارب

 .دنوش بصن نآ يور تاعطق هک دیشاب هتشاد یکیتپا هچزیم کی دیاب دینک ادیپ ار ققحم کی هب رتیعقاو

 ابرنهآ ياراد هک هعومجم نیا تاعطق ات دـــشابیم ریگابرنهآ تیـــصاخ ياراد دوجوم یکیتپا هچزیم •
 .دنریگ رارق شاعترا نودب نآ حطس يور دنتسه

 دیامن مـسر ار دراد مزال يریگهزادنا يارب هک یطوطخ راکزیم يور ،درب تیاو کیژام اب دناوتیم ربراک •

 .دنک كاپ یتحار هب و

 .تسا هدش بصن هبعج برد يور رب راک زیم •

 .دوشیم شیامزآ تیفیک دوبهب ثعاب و دنربیم هرهب هچزیم نیا زا اهشیامزآ یمامت ابیرقت •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دسرن بیسآ زیم هب ،هعطق ندش ادج ماگنه ات دیرادرب یکیتپا هچزیم يور زا ار تاعطق یمارآ هب •
  



 هدنرادگن هیاپ و زمرق رزیل
 

 
 

 دیلوت یعونتم ياهرزیل .دریگیم رارق هدافتـسا دروم یکیتپا ياهشیامزآ يرایـسب رد هک تـسا يرون عبنم رزیل

 .تسا هتفرگ رارق مومع رایتخا رد هک تسا ییاهرزیل هلمج نآ زا رتنیوپ رزیل و دناهدش

 هکیراب ندید يارب یفاک رون اب و رطخ مک دیاب دوــشیم هیــصوت یمومع ياهشیامزآ يارب هک يرزیل •

 .دشابیم رتمونان 638 جوم لوط اب و يدوید عون زا دوجوم رزیل .دشاب رزیل

 .دوش داجیا هکیراب رد يرتهب لرتنک ات تسا ندرک ادج و میظنت لباق رزیل نیا یسدع •

 .ددرگ بـصن بـسانم هیاپ يور دیاب دوـش لیدبت یهاگـشیامزآ هلیـسو کی هب هکنآ يارب يدوید رزیل	  •

 زین ار عافترا میظنت تیلباق هک تسا هتفرگ رارق ،تیعقوم ندرک تباث يارب ياهیاپ يور رب دوجوم رزیل

 .دهدیم رزیل هب

 رگید هـیذـغت رادـم اـی يرتاـب هـب بـــصن يارب یگالپ هـب زهجم اـما تـــسا يرتاـب و هـیذـغت نودـب رزیل نیا •

 .دشابیم

 حوطــس ،هعومجم نیا راک زیم يور ار نآ ناوتیم هک تــسا ییابرنهآ هیاپ ياراد رزیل	هدنرادهگن هیاپ •

 .دناخرچ ار نآ ،هجرد 360 ات ،قفا تهج رد و درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف

 .دوشیم هدافتسا	نآ هکیراب يدنمتهج رطاخ هب رزیل زا يرایسب یکیتپا ياهشیامزآ رد •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 دییامن تقد رزیل نیا يریگراکب رد .دناـسرب بیـسآ مـشچ هب دناوتیم رزیل عون نیا شبات هب ندرک هاگن •

 .دیتسه انشآ	رزیل ینمیا لوصا اب هک دیوش نئمطم و

 :تسا یمازلا لیذ تاکن تیاعر مشچ هب وترپ دروخرب زا نتساک روظنم هب •

 ناکما دح ات رزیل وترپ ندرک دودحم *

 اهنیشام و دارفا رورم و روبع لحم نییعت *

 مشچ حطس زا رتالاب ،تیلاعف ماگنه رد رزیل وترپ ریسم تیاده *

 .دننکیم محازم ياهباتزاب داجیا هک یقارب لیاسو فذح *



 هدنرادھگن و زبس رزیل
 

 

 دیلوت یعونتم ياهرزیل .دریگیم رارق هدافتـسا دروم یکیتپا ياهشیامزآ يرایـسب رد هک تـسا يرون عبنم رزیل

 زا رتنیوپ رزیل .دوـشیم هـضرع یمومع رازاب رد و تـسا هتفرگ رارق مه مومع رایتخا رد اهنآ زا یخرب و دناهدـش

 .تسا هلمج نآ

 هکیراب ندید يارب یفاک رون اب و رطخ مک دیاب دوــشیم هیــصوت یمومع ياهشیامزآ يارب هک يرزیل •

 هدافتسا رد تقد هب زاین و دوشیم بوسحم كانرطخ الاب ناوت رد صوصخ هب زبس رزیل یلو دشاب رزیل

 .دراد

 ياهشور اب نآ جوم لوط و دوشیم پمپ يدوید رزیل اب هک تسا دماج تلاح رزیل عون زا دوجوم رزیل •

 .تسا رتمونان 532 و تسا هدش فصن یطخ ریغ

 .تسین رییغت لباق نآ یسدع و تسا يرتاب اب رتنیوپ تروص هب رزیل نیا •

 بـصن بـسانم هیاپ يور دیاب دوـش لیدبت یهاگـشیامزآ هلیـسو هب يزاب هلیـسو کی زا هکنآ يارب رزیل •

 .دناباتیم تباث عافترا رد ار رزیل و تسا هتفرگ رارق ياهیاپ يور دوجوم رزیل .دوش

 زبـس رزیل زا .دوـشیم هدافتـسا نآ هکیراب يدنمتهج رطاخ هب رزیل زا یکیتپا ياهشیامزآ يرایـسب رد •

 .دوشیم هدافتسا سناسرولف کیرحت يارب صوصخ هب
 

 هدافتسا تاظحالم
 

 رزیل نیا يریگراکب رد ،دناـسرب بیـسآ مـشچ هب دناوتیم رزیل عون نیا شبات هب ندرک هاگن هک اجنآ زا •

 .دیتسه انشآ	رزیل ینمیا لوصا اب هک دیشاب نئمطم و دینک تقد

 :تسا یمازلا لیذ تاکن تیاعر مشچ هب وترپ دروخرب زا نتساک روظنم هب •

 ناکما دح ات رزیل وترپ ندرک دودحم *

 اهنیشام و دارفا رورم و روبع لحم نییعت *

 مشچ حطس زا رتالاب ،تیلاعف ماگنه رد رزیل وترپ ریسم تیاده *

 .دننکیم محازم ياهباتزاب داجیا هک یقارب لیاسو فذح *

 هب رون ندیـسر يارب نامز هب زاین دـشاب نییاپ رابنا يامد رگا اـصوـصخ و دـشاب هدـش رابنا یتدم رزیل رگا •
 .دراد لداعت



 رون عبنم
 

 
 

 یکیتپا دربراک زین يرگید يرون عبانم رزیل زا ریغ .تـسا یکیتپا شیامزآ ره يازجا نیرتمهم زا یکی رون عبنم

 يژولونکت رد لیـسگرون ياهوید .تـسا فلتخم ياهگنر رد (LED) لیـسگرون دوید لماـش هعومجم نیا .دراد

 هدافتـسا نآ زا ییانـشور ناونع هب نانچمه و اهرگـشیامن و فلتخم ياههاگتـسد رد و دنراد يدایز شقن زورما

 .درک هدافتسا ناوتیم فلتخم ياهشیامزآ يارب يرون عبانم نیا زا زین اجنیا رد .دوش یم

 تـسا هدـش بـصن هدنرادهگن يور هک یگالپ يور میقتـسم روطب هعومجم نیا رد لیـسگرون ياهدوید •

 .داد ماجنا ار	شیامزآ و درک بصن ار دوید ياهگنر زا یکی تبون ره رد ناوتیم .دنریگ یم رارق

 .درک هدافتسا ناوتیم دوید ندرک نشور يارب رگید هیذغت ای يرتاب زا •

 .دشابیم زبس و یبآ ،زمرق ،دیفس ياهگنر هب يد يا لا 4 لماش يرون عبنم نیا •

 .درک لصو رون ندرک شوماخ و نشور يارب هیذغت ناونع هب ار روتالیسا رادم ناوتیم اهدوید نیا هب •

 ،اـهگـنر بـیکرت رد الثم .دـیربب راـکب دـیناوتیم یفلتخم ياـهشیاـمزآ رد ار يدوید يرون عباـنم •

 .دینک هدافتسا اهدوید نیا زا دیناوتیم اهشیامزآ رگید و روتالیسا ،يزاسریوصت ،یجنسفیط

 
 هدافتسا تاظحالم

 

 يریگولج دوید نتخوـس زا ات دوـش لامعا اهنآ هب دوید اب بـسانتم نایرج و ژاتلو ات دوب بقارم دیاب •
 .دوش

 .تسا دوید تهج ندرک سکعرب مادقا نیلوا دشن نشور رگا و دنکیم راک ،تسرد تهج اب طقف دوید •

  



 هرپ اب یکیرتکلا روتوم
 

 
 

 یخرب هدــش یــسلاپ رزیل کمک هب ناوتیم هک دــشابیم تاعطق نیرتهداــس زا یکی ،هرپ اب یکیرتکلا روتوم

 .درک هدهاشم ار اههدیدپ

 کی هب زاین روتوم نتخادنا هار يارب .تـسا هدـش هدافتـسا یکیرتکلا روتوم کی زا هرپ نیا شخرچ يارب •

 .دینک لرتنک ار روتوم شخرچ تعرس نآ اب دیناوتب ات تسا روتوم هیذغت رادم

 ای و یقفا ینهآ حوطــس يور ار نآ ناوتیم هک تــسا ییابرنهآ هیاپ ياراد یکیرتکلا روتوم	هدنرادهگن •

 .دناخرچ ار نآ 360 ات ،قفا تهج رد و درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح
 

 هدافتسا تاظحالم
 

 رارقتــسا و هرپ بــسانم بــصن زا امتح ،الاب ياهتعرــس رد صوــصخ هب روتوم ندرک نــشور زا لبق	 •

 .دینک لصاح نانیمطا يزلف حطس يور هدنرادهگن

  



 روتوم هیذغت رادم
 

 
 

 عبنم .دنوـش باختنا روتوم تاـصخـشم هب هجوت اب دناوتیم هک دنراد هیذغت عبنم هب زاین يزادناهار يارب اهروتوم

 ات تــسا روتوم عون اب بــسانتم يرادم هب زاین روتوم رود لرتنک يارب .دــشاب روتپادآ ای يرتاب دناوتیم هیذغت

 .ددرگ میظنت لباق روتوم رود مولو طسوت

 دروم روتوم عون اب بـسانتم رادم نیا .تـسا یـس يآ کی نآ بلق هک تـسا يرادم دوجوم روتوم هیذغت •

  .تسا هدش یحارط هعومجم نیا رد هدافتسا

 .دوشیم نیمات رهش قرب زا روتپادآ کی طسوت هیذغت رادم يدورو ژاتلو •

 .دشابیم تاعطق رگید اب بسانتم یگالپ ياراد هیذغت رادم نیا یجورخ  •

 .دراد دربراک هعطق نیا تسا مهم روتوم رود لرتنک هک ییاهشیامزآ رد •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دسرن بیسآ رادم و میس و گالپ هب دینک تقد اهگالپ ندرک هتسب و زاب ماگنه •

 .دوب رادم هب یجورخ و يدورو بقارم دیاب رگید یکینورتکلا رادم ره لثم •

  



 روتالیسا رادم
 

 
 

 دروم سناکرف اب ار 	LED	ای رزیل ندرک نـشور يارب هیذغت عبنم دناوتیم هک تـسا يرادم ،روتالیـسا زا روظنم

 يرادم نینچ زین ،رون طـسوت فلتخم تاعالطا لاـسرا يارب اهروتالودام هیاپ هتبلا .دنک شوماخ و نـشور رظن

 سناکرف ای تدـش تارییغت تروـص هب تاعالطا و دوـشیمن لامعا رون يور تباث سناکرف روتالودام رد یلو تـسا

 ،رزیل هیذغت ژاتلو رییغت ياج هب هتبلا .تسا يرون تارباخم ساسا روتالودام و روتالیسا .دنوـشیم راوـس رون يور

 یکیتپاورتکلا نویـسالودام نآ هب و دراد يرگید ياهدربراک هک دنهد ناـسون و لرتنک ار رون دوخ تـسا نکمم

 .دنیوگیم

 هاوخلد سناکرف اب ار هیذغت عبنم هک تـسا یکینورتکلا يرادم هعومجم نیا رد دوجوم روتالیـسا رادم	 •

 .دنکیم لصو و عطق

 .دنک داجیا ار یمیظنت لباق سناکرف ات تسا هدش یحارط یس يآ کی طسوت رادم نیا •

 .دشابیم رظندروم سناکرف باختنا يارب مولو چیپ ياراد رادم نیا •

 رزیل رون ندرک شوماـخ و نـــشور اـب الثم .دـیهد ماـجنا دـیناوتیم رادـم نیا اـب ار یعونتم ياـهشیاـمزآ •

 اب نینچمه .داد ماجنا ناوتیم یفلتخم ياهشیامزآ نآ اب هک دیراد پوکــسوبورتــسا پمال کی امــش

 هـعطق نیا هـک اـجنآ زا .درک یحارط ناوتیم یبلاـج ياـهشیاـمزآ رنکـــسا و اـهروتوم اـب رون نیا بـیکرت

 .درک لاسرا يرون ربیف زا ساسا نیا رب ار فلتخم ياهتن ناوتیم تسا تارباخم ساسا

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دسرن بیسآ رادم و میس ،گالپ هب دینک تقد اهگالپ ندرک هتسب و زاب ماگنه •

 .دوب رادم هب یجورخ و يدورو بقارم دیاب رگید یکینورتکلا رادم ره لثم •

  



 یگنر ياهرتلیف
 

 
 

 ندرک ادج يارب جنــسفیط ياج هب تاقوا یهاگ .دنراد يدایز دربراک یکیتپا ياهشیامزآ رد یگنر ياهرتلیف

 یگنر رتلیف کی زا نژولاه پمال ای دیــشروخ رون هک یتقو .دوــشیم هدافتــسا اهرتلیف زا رون فلتخم ياهگنر

 رتلیف يریگراکب .دراد ار رتلیف گنر نامه يروبع رون .دنکیم روبع یــشخب و بذج رون زا یــشخب دنک روبع

 زا یـشخب بذج ساـسا رب تـسا نکمم یگنر ياهرتلیف	 .تـسا بلاج زین رزیل رون یمافکت یـسررب يارب یگنر

 ساـسا رب تـسا نکمم نینچمه .دهد هولج یگنر ار رون و دنک لمع رگید یـشخب روبع و یلـصا رون ياهگنر

 رتلیف هک یتقو هک تسا بلاج .دراد دربراک رزیل رد و ساسح یهاگشیامزآ ياهراک يارب هک دوش داجیا لخادت

 .تسا هدرک بذج ار زبس الثم نآ لمکم گنر تسا گنر زمرق الثم یگنر

 رارق هنومن ياج هیاپ رد ات تـسا هدـش هیهت )زبـس و یبآ،زمرق( یلـصا گنر دنچ رد دوجوم یگنر رتلیف •

 .دوش هدافتسا شیامزآ يارب و دریگ

 .دینک هدافتسا اهرتلیف نیا زا دیناوتیم رزیل رون یمافکت روطنیمه و گنر بیکرت شیامزآ رد •
 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار اهرتلیف	 •

 .دشابن امش مشچ هجوتم حطس زا رزیل ياهنیآ باتزاب دیشاب بقارم هعطق يور رزیل شبات ماگنه •

  .دینک زیمت مرن لامتسد اب ار رتلیف •



 تناسروئولف رتلیف
 

 
 

 یگنوگچ زا تخانــش اب روطنیمه و مینیبیم تعیبط رد ار داوم نیا .دنراد سناــسرولف تیــصاخ داوم یخرب

 و یهاگــشیامزآ تروــص هب داوم نیا ،رزیل هلمج زا فلتخم ياهدرباک يارب یعیــسو لکــش هب اهنآ درکلمع

 هب دیدج يرون دنناوتیم بـسانم رون ندنابات اب هک تـسا نآ داوم نیا یلـصا یگژیو .دنوـشیم دیلوت یتعنـص

 هتـشاذگ رگید راداهب قاروا ای سانکـسا ياهتمـسق یـضعب رد هک يداوم الثم .دننک شبات و دیلوت رگید گنر

 فلتخم ماـسجا هب ار زبـس رزیل رون هک یتقو .دنتـسه عون نیا زا دنوـشیم هدید شفنبارف رون اب طقف و دوـشیم

 رطاخ هب تدـش رییغت نیا .دنکیم باتزاب ای روبع فلتخم ياهتدـش اب هک مینیبیم ار زبـس رون طقف میناباتب

 گنر ،میناباتب بـسانم سناـسرولف هدام هب ار رون نیا یتقو هکیتروـص رد .تـسا مـسج نآ طـسوت زبـس رون بذج

 سناـــسرولف فیط یلو دراد یکیراـب فیط رزیل رون .مینیبیم رتدـنلب جوم لوط رد یجنراـن اـی درز الثم يرگید

 یلو تــسا هدرکیم هدهاــشم زابرید زا رــشب ار سناــسرولف هدیدپ .دراد شبات زین رگید تاهج رد و تــسا نهپ

 هدنهدلیکـشت ياهلوکلم یـشاعترا و یـشخرچ ياهزارت هب هدیدپ نیا .تـسا هتـشذگ نرق هب طوبرم نآ تخانـش

 .تسا طوبرم مسج

 دیاـش اهنآ هب رزیل رون ندنابات اب هک دنـشاب هتـشاد سناـسرولف تیـصاخ تـسا نکمم یفلتخم داوم •

 .دنشاب فافش ریغ ای فافش تسا نکمم داوم نیا .دینک ییاسانش ار اهنآ زا یخرب دیناوتب

 رون نآ جوم لوط هیحان رد و دباتب نآ هب رون هک دنکیم سناـسرولف شبات یطرـش هب سناـسرولف هدام •

 .دشاب هتشاد بذج

 اعقاو ،دنراد یـصاخ هولج و دوـشیم هتفگ يرفـسف گنر اهنآ هب هرمزور یگدنز رد هک ییاهگنر بلغا •

 .دنشاب هتشاد سناسرولف شبات دنناوتیم و دنتسین يرفسف

 زین رون عطق زا سپ سناـسرفـسف شبات یلو .دوـشیم عطق ،هدننککیرحت رون عطق اب سناـسرولف شبات •

 .باتبش مرک ای امن بش لثم دنهدیم همادا دوخ شبات هب

 هدـش باختنا رزیل زبـس رون اب کیرحت يارب فلتخم داوم نایم زا دیراد رایتخا رد هک یـسناـسرولف رتلیف •

 یناشخرد دهاش نشور طیحم کی رد ندادرارق اب و دوشیم کیرحت زین طیحم رون اب رتلیف نیا .تـسا

 .تسا سناسرولف شبات نامه هک میتسه نآ هبل

 .دهدیم سناسرولف داوم زا یبوخ دید هک تسا یبلاج شیامزآ سناسرولف یجنس فیط شیامزآ •

 .دیهد ماجنا شیامزآ نآ تیبثت اب و دیهد رارق هدنرادهگن رد دیناوتیم ار هعطق نیا •



 هدافتسا تاظحالم

 دوخ هتـسب رد ار نآ ،دینکیمن هدافتـسا هک یماگنه امتح تـسا ریذپشخ رتلیف نیا سنج هک اجنآ زا •

 .دیهد رارق

 .دینزن تسد رتلیف حطس هب هجو چیه هب •

 كاپ هب زاین مدع و نتشاد هگن زیمت هک دنچ ره ،دینک هدافتسا مرن لامتسد زا رتلیف ندرک كاپ يارب •

 .تسا هعطق ماود يارب داهنشیپ نیرتهب ندرک

 .دشابن امش مشچ هجوتم حطس زا رزیل ياهنیآ باتزاب دیشاب بقارم هعطق يور رزیل شبات ماگنه •

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار رتلیف •

  



 تام رتلیف
 

 
 

 رتلیف لـصا رد .دراد دربراک ،دنراد راکورـس یگدنکارپ اب هک ییاهنآ اـصوـصخ اهشیامزآ یخرب رد تام رتلیف

 هب يرون رگا .تـسین مه فافـش یلو درادن بذج لومعم روطب تام رتلیف .دراد ار رون ندرک هدنکارپ شقن تام

 اب هرمزور .دوـشیم هدنکارپ تام هـشیـش زا رون یلو دنکیم روبع نآ زا یگدنکارپ نودب دباتب فافـش هـشیـش

 یگدنکارپ اب دید زا يریگولج ،ییانـشور و رون روبع هزاجا نمـض اهنآ هفیظو و میراد راکورـس تام ياههـشیـش

 هک دنوشیم داجیا اهردوپ نیا کیلش اب ای صوصخم هدابمـس ردوپ ریمخ شیاـس اب ابلاغ اههـشیـش نیا .تـسا رون

 ناوتیم تخت هـشیـش ود نیب مرن هدابمـس ردوپ ریمخ اب .دنیوگیم هدـش تـسالب دنـس ياههـشیـش مود عون هب

 .دوب دهاوخ رتمک حطس يربز دشاب رتمرن ردوپ هچره .درک تام ار نآ و تفرگ ار هشیش تیفافش

 رون یگدنکارپ نازیم و رون روبع نازیم يور هک دـشاب هتـشاد یفلتخم يربز تـسا نکمم تام رتلیف	 •
 .دراد رثا

 ای زیر بابح داجیا اب ای هــشیــش ود شیاــس اب تــسا نکمم هدننکشخپ ای هدننکارپ ای تام رتلیف •

 .دوش دیلوت رگید ياهشور

 يارب دایز رایـسب ات فافـش هـشیـش يارب مک رایـسب زا تـسا نکمم رون یگدنکارپ نازیم اهرتلیف نیا رد •

 .دنک رییغت هدنامن نآ رد یتیفافش چیه هک ياهشیش

 اب هاوخلد یگدننکارپ اب تام رتلیف یلو تـسا هدـش هیهت هدامآ یـسکلپ هنومن کی زا دوجوم تام رتلیف •

 .تسا تخاس لباق بسانم شیاس ياهردوپ زا هدافتسا

 اب هک يرتلیف یلو دنکیم داجیا یگدنکارپ ،هعطق تماخــض مامت رد و تــسا تام ،قمع رد رتلیف نیا •

 .تسا رتبسانم اهدربراک یخرب يارب هک دراد حطس رد یگدنکارپ طقف دوشیم داجیا شیاس

 .دینک هدافتسا اهرتلیف نیا زا دیناوتیم یگدیبطقاو و یگدنکارپ ،يرزیل ياههسیپ شیامزآ رد •
 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق		 •

 .دشابن امش مشچ هجوتم حطس زا رزیل ياهنیآ باتزاب دیشاب بقارم هعطق يور رزیل شبات ماگنه •

 ..دینک زیمت مرن لامتسد اب ار رتلیف •



 میخض تاعطق هدنرادهگن
 

 
 

 يور تاعطق دیاب قیقد شیامزآ کی يارب .تــشاد هگن تــسد اب ناوتیمن ار یکیتپا تاعطق هک تــسا یهیدب

 ياهعطق رگا صوـصخب و تـسا توافتم ،فلتخم تاعطق هدنرادهگن ،اههاگـشیامزآ رد .دنـشاب یبـسانم هدنرادهگن

 شاعترا نودب و تباث ار هعطق هدنرادهگن دیاب امتح دور راکب یلخادت شیامزآ ای جنـسلخادت کی رد تـسا رارق

 .دنهدیم یهاگشیامزآ تیوه یکیتپا هعطق کی هب اههدنرادهگن تروص ره رد .دراد هگن

 .دنشابیم شیامزآ ماجنا يارب اهرتلیف يرادهگن بسانم هیاپ نیا •

 ،يروبع شارپ يروت ،رگــشبطق لیبق زا یفلتخم میخــض تاعطق يرادهگن يارب هدنرادهگن هیاپ نیا زا •

 .داد رارق شیامزآ يارب رگید رون ای رزیل رون ریسم رد و درک هدافتسا ناوتیم ..و رایش ،جومهغیت

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد .دنتسه ابرنهآ ياراد تاعطق ياههیاپ •

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق •

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

  



 هدرپ هدنرادهگن هیاپ
 

 
 

 ریوـصت يارب هدرپ هب زاین وترپ یبایدر ای شارپ ای لخادت لثم ،تـسا مهم شقن هدهاـشم هک اهشیامزآ یخرب رد

 تروـص هب و صخـشم هلـصاف رد و تباث ذغاک هکت کی ای راوید ياج هب تـسا رتهب هدرپ .دـشابیم شقن ندرک

 الک اههدنرادهگن .دوـش بـصن هدنرادهگن کی يور هدرپ تـسا رتهب روظنم نیا يارب .دریگ رارق راک زیم رب دومع

 .تسا اهشیامزآ ندرک ارجا رتیملع يارب یترابع هب و شیامزآ ماجنا رد تقد شیازفا يارب

 دوخ ياج رد ار هنومن ای هدرپ ،چیپ کی اب هک تسا یسکلپ سنج زا هعطق کی دوجوم هدرپ هدنرادهگن •

 .دنکیم مکحم

 رگید یباتزاب ای يروبع ياههنومن ای و هشیش ،پوکسورکیم مال لثم ياهنومن ره شیامن هدرپ رب هوالع •

 .دوش بصن ياهدنرادهگن نینچ يور دناوتیم زین

 

 هدافتسا تاظحالم •
 

 .دینک مکحم ار نآ هعطق نتشاد هگن دح ات طقف و دیچیپن دایز ار هدنرادهگن چیپ دینک یعس •

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد .دنتسه ابرنهآ ياراد تاعطق ياههیاپ •

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق •

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

  



 يرتاب ياج
 

 
 

 و دنکیم نیمــضت ار يدورو ندوب وــسکی يرتاب .تــسا يرتاب هب زاین تاعطق یخرب زاین دروم قرب نیمات يارب

 رد تــسا رتهب يرتاب .دراد ار یجیردت ژاتلو تفا لکــشم یلو دهدیم نانیمطا قرب ناــسون مدع زا روطنیمه

 و تـسرد لاـصتا ات دوـش یحارط هدننکفرـصم رادم اب بـسانتم یلاـصتا اب نآ یجورخ و دریگ رارق ياهدنرادهگن

 .دشاب لصو و عطق نودب

 .دشابیم نآ یجورخ رد ،رادم هب لاصتا گالپ ود ياراد دوجوم يرتاب ياج •

 .دوشیم يزادناهار تلو AA( 1.5( یملق يرتاب ددع ود اب يرتاب ياج نیا •

 دننام رگید حوطـس ره ای و هعومجم راک زیم يور رب یتحار هب ات دـشابیم ابرنهآ ياراد لوـصحم نیا •
 .ددرگ بصن ... و دربتیاو هتخت

 هدافتـــسا هعومجم نیا تاعطق رگید و زاـــسراکـــشآ ،روتوم ،رون عبنم ،رزیل يزادنا هار يارب يرتاب زا •
 .دراد دربراک اهشیامزآ یمامت رد ابیرقت و دوشیم

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق •

 .دریگن رارق مرگ و بوطرم ياج رد هعطق •

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

 

  



 روتپادآ
 

 
 

 عبنم و رزیل ،اهروتوم ،اهرادم لثم دنراد یکیرتکلا نایرج هب زاین هک یلیاــسو زا هدافتــسا يارب الومعم دنچره

 هب نآ لـصو و روتپادآ کی زا هدافتـسا یهاگ یلو ،تـسا رتهب ناـسون مدع تلع هب يرتاب زا هدافتـسا هریغ و رون

 ار رهـش بوانتم تلو 220 قرب هک تـسا ياهلیـسو روتپادآ .دراذگیم رایتخا رد ار يرتـشیب تاناکما يرهـش قرب

 .دنکیم لیدبت وسکی زاین دروم ژاتلو هب

 بلغا يارب نایرج و ژاتلو نیا .دنکیم لیدبت رپمآ 2 نایرج اب تلو 5 هب ار رهــش قرب دوجوم روتپادآ •

 .تسا بسانم رضاح هعومجم یکینورتکلا و یکیرتکلا ياهراک

 زا يراـیـــسب رد و تـــسا تاـعطق رگید و اـهرادـم ،اـهروتوم لـثم یتاـعطق يارب هـیذـغت عبنم روتپادآ •

 .دوشیم هدافتسا ،دنراد ار تاعطق نیا هک ییاهشیامزآ

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 تیاعر نآ زا هدافتــسا رد ار یمومع ینمیا تاکن دیاب دوــشیم لــصو رهــش قرب هب روتپادآ هک اجنآ زا •
 .درک

 فرـصم مزاول هیقب هب یبیـسآ هعطق رد لاکـشا دوجو تروـص رد ات دوـش کچ یجورخ ژاتلو تـسا رتهب •

 .دنزن هدننک

  



 طبار میس
 

 
 

 رد و دوـشیم هدافتـسا	هیذغت عبانم و اهرادم ،یکینورتکلا و یکیرتکلا فلتخم تاعطق طابترا يارب طبار میـس زا
 .دراد دربراک ،دنراد ار تاعطق نیا هک ییاهشیامزآ زا يرایسب

 .دشاب ناوخمه تاعطق هیقب اب هک تسا هدش یحارط ياهنوگ هب دوجوم طبار میس •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دیاین راشف میس و هعطق هب دیشاب بقارم ،طبار میس گالپ ندرک هتسب و زاب ماگنه •

 
  



 فلتخم لصاوف و انهپ اب طوطخ
 

 
 

 طخ هس ای ود ره رد .دشابیم رتمیلیم 10،8،6،4،2،1 بیترت هب و هدش عورش رتمیلیم1 هلصاف زا طوطخ نیا
 .دنربارب مه اب دیفس و یکشم طوطخ يانهپ

 يرون طیارـش و لـصاوف رد طوطخ کیکفت رد مـشچ ياهیگژیو یـسررب يارب ناوتیم طوطخ نیا زا •

 يارب دـکراـب ناونع هـب ناوتیم طوطخ نیا زا نینچمه .دوـــش هداـفتـــسا یکیتپا رازبا نودـب فلتخم

 .درک هدافتسا ردیردکراب هداس شیامن شیامزآ

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 ،ندـش ات و كورچ ای و ندـش هراپ زا يریگولج يارب .تـسا هدـش پاچ هـسالگ ذغاک يور رب طوطخ نیا •

 .دییامرف يرادهگن دوخ تکاپ رد ار نآ هدافتسا زا سپ

  



 یگنر ریواصت اب قلط
 

 
 

	یبآ و	(G)	زبـس ،(R)	زمرق رون هب طقف ام نامـشچ اما ،تـسا نامکنیگنر ياهگنر يواح دیفـس رون هچرگا
(B)	زمرق تبسن ساسا رب ار رگید ياهگنر مامت و هدش کیرحت گنر هس نیا طسوت امش زغم .تسا ساـسح	
(R)	زبـس هب	(G)	یبآ هب	(B)		دنکیم شزادرپ ار رون زا گنر هـس نیا طقف ناـسنا زغم نوچ .دنکیم ریـسفت، 

  .درک فیصوت 	RGB	زا یبیکرت ناونع هب ار دیفس رون ناوتیم نیاربانب
 ثعاب ،رون یلـصا گنر هـس زا گنر ود بیکرت .دنوـشیم هتخانـش رون یلـصا ياهگنر ناونع هب یبآ و زبـس ،زمرق
	.تسا درز و یناوغرا ،ياهزوریف رون هیوناث ياهگنر .دوشیم رون هیوناث ياهگنر داجیا
 

 گنریب فافـش قلط يور رب یگنر الماک و یکـشم ،ياهزوریف ،یناوغرا ،درز گنر 5 هب دوجوم ریواـصت •

 .دناهدش پاچ

 .دوشیم هدافتسا اهشیامزآ رد گنر و رون لماعت یگنوگچ یسررب يارب یگنر ياهقلط نیا زا •

 .دنیبن همدص تسد اب سامت رثا رد ات دنشابیم ظفاحم بسچ ياراد هدش پاچ ياهقلط نیا •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 يرادهگن دوخ تکاپ رد ار نآ هدافتــسا زا سپ ،اهقلط ندید بیــسآ و ندــش ات زا يریگولج يارب •

 .دییامرف

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار ار اهقلط	 •

 .دینک زیمت مرن لامتسد اب دیناوتیم ار اهقلط •

  



 یگنر ذغاک
 

 
 
 ياـهگـنر هـب هـجیتن رد و دـنراد تواـفتم ياـهگـنر رد فلتخم باـتزاـب و بذـج ،سنج رد عونت لـیلد هـب اـیـــشا
 نیلوا ناونع هب بلغا و دوـشیم بوـسحم مـسج زا یمهم یگژیو گنر ،تلع نیمه هب .دنوـشیم هدید یفلتخم
 .دز سدح يدودح ات ار هدام سنج ناوتیم نآ زا و دوریم راکب صیخشت يارب هار
 

 	.دنوشیم هدافتسا باتزاب و بذج و یجنسگنر هب طوبرم ياهشیامزآ رد دوجوم یگنر ياهذغاک •

  



 یجنرطش ذغاک
 

 
 

 نیا .تــسا هدــش پاچ نآ يور رب مظنم هکبــش کی ،فیرظ طوطخ اب هک تــسا	ذغاک	یعون یجنرطــش ذغاک

 يدعب ود ياهرادومن مــسر و یبرجت ياههداد ای یــضایر عباوت میــسرت يارب ییامنهار ناونع هب بلغا طوطخ

 ياهتـشاددای رد و یـسدنهم و یـضایر یـشزومآ ياهمیـسرت رد ًالومعم ذغاک عون نیا زا .دوـشیم هدافتـسا

 .دوشیم هدافتسا یهاگشیامزآ

 رد هـیواز يریگهزادـنا يارب هـلاـقن حرط ياراد يرتمیلیم طوطخ رب هوالع دوجوم یجنرطـــش ذـغاـک •
 .دشابیم اهشیامزآ

 هدافتــسا رگیدکی زا تاعطق هلــصاف هبــساحم و يریگهزادنا يارب اهشیامزآ رد یجنرطــش ذغاک زا •

 .دوشیم

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 و تنیرپ A4 زیاــس رد و دولناد ار یجنرطــش ذغاک هدامآ حرط ،ریز سردآ  زا هدافتــسا اب دیناوتیم •

 .دییامن هدافتسا
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